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"Elkarlana ere hizkuntz normalizazioa da".

1.- SARRERA GISA
Arrasate Euskaldun Dezagun elkarteko
kideek «Euskararen Normalizaziorako Entitateen
arteko elkarlana» gaia aztertzeko erronka proposatu ziguten Herrietako Euskara Elkarteei Buruzko Jardunaldietan aurkez genezan.
Atseginez, baina kezkaz beterik, proposamenari baiezkoa eman genion eta eskuetan
duzuen txostentxo honetan biltzen da gai honen
inguruan burutu dugun lana.
Gaia atseginez hartu dugu, euskararen normalizazio bideak elkarlana oinarrizkoa duela
pentsatzen dugulako. Oso ugariak dira elkarlanaren beharraz azkenaldian plazaratzen an diren
deiak, hala ere, dei horiek norabide berean jarri
eta bidea urratzen hastea falta dute. Hutsune hori
betetzen hasteko saiakera bat da Ian hau.
Baina era berean, hainbat kezka ere izan
dugu lanari ekitean. Izan ere, elkarlanaz gehitxo
hitzegin eta gutxitxo egiten dela somatzen dugu.
6uk elkarlana euskararen normalizazioaren ezinbesteko baldintzatzat daukagu, eta berau gauzatzearen premiak eta ongi gauzatu nahiak, zirikatu
gaitu, kezka guztien gainetik, berau arakatzen
hastera.
Dokumentu honetan jasotzen diren ideien
iturri nagusia berau idatzi dugunon egunerokotasuna da. Praktikatik abiatu gara eta praktikara
iritsi nahi dugu eta horretarako elkarlana beharrezkoa ez ezik egingarria dela iruditzen zaigu.
Horregatik, gaiak eskatzen duen jatortasun guztiarekin, elkarlana posible egingo duten bideak
urratzen hasteko proposamen bat luzatzen dizuegu guztioi.
Jardunaldi hauen helburuetako bat euskalgintzaren egunerokotasuna hobetzen saiatzea da.
AEDk guni proposatu digun modura, guk «eus-

kararen normalizaziorako entitateen arteko
elkarlana» garatzen hasteko proposamena luzatzen dizuegu gusto duzuen guztioi.
2.- ELKARLANA HIZKUNTZ NORMALIZAZIOA DA
2.1.- Hizkuntzaren hiru mailak
Hizkuntz normalizazioaz, eta bereziki hizkuntz normalizaziorako elkarlanaz jarduteko
interesgarria iruditzen zaigu hizkuntzak dituen
hiru mailak aldez aurretik azaltzea:

Orokorra
Soziala
Indibiduala

Grafikoan ikus daitekeen modura, hizkuntza
fenomeno indibidual, sozial edo orokor modura
azter genezake. Hau da, hizkuntz normalizazioaz
dihardugunean, pertsona edo hiztun normalizatutaz (maila indibiduala), gizarte edo hizkuntz
komunitate normalizatutaz (maila soziala) eta
hizkuntza normalizatutaz (maila orokorra) hitzegin genezake.
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te horrek soilik galtzen, unibertso guztiak baizik.
Hizkuntza guztien normalizazioa da helburua
(aniztasunean datza aberastasuna).
Malla indibidualean, euskararen normalizazioaren abiapuntua zera da:
Euskaldunok euskaldun izateko modu bakar
bat dugu, euskararen bidez izatea. Beraz, pertsona mailan euskaldunok euskaldun izateko euskararen beharra dugu.
Maila sozialean, euskararen normalizazioaren abiapuntua hauxe da:
Euskararen normalizazioaren erantzunkizuna, lehenik eta behin, euskal hizkuntz
komunitateak berak du. Hau da, egoera minorizatuan dagoen hizkuntza bat normalizazio
bidean jartzeko (helburua), hizkuntz komunitate
horretako partaideek hori bere egin behar dute
(beharra) eta beraiek izan behar dute, lehenik eta
behin, duten behar eta helburu hori (hizkuntza
normalizatzeko helburua eta beraiek hizkuntzaren bidez normalizatzeko beharra) betetzen ahaleginduko direnak (erantzunkizuna).
Beraz, hiztunak (pertsonak) du hizkuntzaren
beharra, hizkuntza bera da helburua, eta hizkuntz
komunitateak du beharra eta helburua integratzeko erantzunkizuna.

Hizkuntz komunitatea
Hiztuna

Euskararen normalizaziorako entitateen arteko elkarlanaz dihardugunean, nahiz hizkuntzaren
maila orokorrarekin zerikusi handia izan eta nahiz
eta pertsona konkretuen bidez garatu elkarlan
hori, hizkuntzaren maila sozialaz dihardugu.

2.2.- Hizkuntz normalizazioaren helburuak
Beraz, momentu historiko honetan hizkuntz
normalizazioak duen helburua ere, hizkuntzaren
hiru mailetan azter genezake.
Maila orokorrean, hizkuntzaren normalizazioaren helburua euskarak momentu historiko
honetan duen egoera hobetzea da, hau da, euskararen motibazioa, ezagutza eta erabilera
gehitzea.
Malta indibidualean, hizkuntz normalizazioaren helburua pertsonen hizkuntz egoera
hobetzea da. Hau da, euskararen aurka dauden
pertsonak euskararen aide egongo diren pertsona
bilakatzea, euskara ez dakiten pertsonak euskaradun izatea, euskara trakesdunak osotzea eta abar.
Oso kontutan izan behar dugu, hizkuntza
hiztunez (pertsonez) osatua dagoen hizkuntz
komunitatea dela, eta hizkuntzaren normalkuntzak hiztunen normalkuntza eskatzen duela.
Gizarte mallan, hizkuntz normalizazioaren
helburua gizartea euskararen arabera ere egituratzea da, hau da, gizarte zeregin garrantzitsuenak dituzten pertsonen eta pertsona horien
hizkuntz kontzientzia (motibazioa), konpetentzia
(ezagutza) eta koherentziaren (erabilera) artean
konkordantzia izatea.

2.4.- Elkarlanaren definizioa
ELKARLANA beraz, hizkuntz komunitate
batek bere hizkuntza normalizatzeko duen
ERANTZUNKIZUNAREN ARTIKULAZIOA
DA.
Hau da, hizkuntz komunitate batek here hizkuntza normalizatzeko erabakia hartzen duenean, hizkuntz komunitate hori osatzen duten pertsonak, eta batez ere hizkuntz normalizazioaren
eragile diren erakundeak, normalizazioarekiko
duten erantzunkizuna artikulatzea edo antolatzea
da elkarlana.
Beraz, elkarlana erantzunkizunaren artikulazioa bada, eta erantzunkizunaren artikulazioa
hizkuntz normalizazioa (maila sozialean) burutzeko abiapuntua, ELKARLANA ERE (hizkuntz
komunitate batek here hizkuntza normalizatzeko
duen erantzunkizuna artikulatzea) HIZKUNTZ
NORMALIZAZIOA DA.

2.3.- Hizkuntz Normalizazioaren abiapun-tuak
Hizkuntz normalizazioak ere hizkuntzaren
hiru mailetan ditu here abiapuntuak.
Malta orokorrean, euskararen normalizazioaren abiapuntua honokoa da:
Euskararen normalizazioa ez zaie soilik euskaldunei interesatzen, gizateri guztiari interesatzen zaio, izan ere, giza-lenguaia normalizatua
egongo da giza-leguaia hori osatzen duten hizkuntza guztiak normalizatzen direnean. Beste
hitz batzuekin esatearren, hizkuntza bat galtzen
denean, ez du hizkuntza hori hizkuntz komunita-

3.- ELKARLANAREN EGOERA GAUR
EGUN
Atal hau, azalpen orokorraren haria jarraitzen
laguntzeko txertatu dugu soilik. Gala bere osotasunean jardunaldi honetan aurkeztu den «Azken
10-15 urteotako udalerri mailako euskararen aldeko herri-ekimena» ponentziak landu du.
3.1.- Azken hamar urteak
Euskalgintzak azken hamar urte hauetan
artikulazio eta desartikulazio dinamika batean
jardun du. Hau da, euskararen normalizaziorako
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entitateek elkarlanerako zenbait saiakera eta aurkalanerako beste hainbat egin dituzte.
Hala ere, gaurdaino, elkarlana ez da ulertu
euskalgintzan ziharduten entitate guztien artikulazio modura, herri-ekimenaren eta administrazioaren elkarlan modura baizik. Planteamendu
dikotomiko honetan bi aldagai bederen aztertu
nahi genituzke egun elkarlanak duen egoera
hobe ulertzeko. Bata denbora da, bestea espazioa
(zentzu geografikoan).
Hau da, azken hamar urteetako epealdia
kontutan hartuz gero, elkarlana, denborak aurre-

komunitateak: alderdi-kuadrilak...sortzera iritsiz).
• Maila orokorrean: euskarak ez du aurreratu aurreratu behar zuen guztia.
Hala ere, gizartea alderdikeriaren arabera
antolatzeak eta hainbat pertsonaren euskaldunaren gogoak, logikoa denez, ez dute bat egin.
Ondorio txarrak aipatu ditugu, baina ondorio onik ere izan dela pentsatzen dugu: ikasi egin
dugu.
3.3.- Herrietako euskara elkarteen sorrera
Beraz, hizkuntz komunitatea euskararen arabera egituratzetik hasi behar dugula ikasi dugu
bederen. Hizkuntz komunitatea egituratzeak
ordea, horretaz jabetu eta hori gauzatu nahi
duten pertsonen aurrelana eskatzen du. Hau da,
euskarak (maila orokorrak) aurrera egingo badu,
hizkuntz komunitateak (maila sozialak) euskara
normalizatzeko duen erantzunkizuna artikulatu
behar du, hau da, pertsona eta erakundeen elkarlana gauzatu behar da, eta horretarako, euskaltzaleek (maila indibiduala) hizkuntz normalizaziorako periferia dena (ideologiak, alderdikeriak...) albo batera utzi eta mamia (euskara bera)
hartu behar dute beren euskararen aldeko jardunaren ardatz.
Herrietako Euskara Elkarteen sorrera prozesuan horixe dago (bere garaian ikastolen sorreran egon zen bezalaxe). Zenbait pertsonak, bizitako esperientzia arrazionalizatuz, perspektiba
normalizatua lortu dute eta 1.989/90 urteen inguruan hasi eta gaurdaino, nagusiki AEDren eredu
praktikoari jarraiki, herrietako euskara-elkarteak
sortzen hasi dira.
Labur esatearren, elkarte hauen bidez, udalerri horietan, euskararen aldeko jardun ez-alderdikoia oinarritzat hartuz, pertsona eta erakundeak elkar-aberasgarria duten dinamika batean,
elkarlanean azken finean, bideratzen an dira.

"Hiztunak du hizkuntzaren
beharra, hizkuntza bera da
helburua, eta hizkuntz
komunitateak du beharra eta
helburua integratzeko
erantzunkizuna"
ra egin ahala, errealitate sendoagoa izan da, alegia, 1.993an euskararen normalizaziorako entitateen artean 1.983an baino elkarlan gehiago eta
hobea dago.
Bestalde, zenbat eta esparru geografiko
mugatuagoan jardun, orduan eta elkarlana errealitate nabarmenagoa da, pertsona eta udalerri
mailako elkarlana nazio mailako elkarlana baino
errealitate egiazkoagoa dela alegia.
• Desartikulazio /artikulazio tentsio horretan,
1.989/90 urteek mugarri modura jokatzen dute.
Data borren aurretik, euskararen normalizazioaren kulturak ez zuen gainditu gizarte erabat
politizatu baten alderdikeriaren transberzalizazioa. Hau da, euskalgintza, bere kaltetan, alderdikeriak baldintzatu zuen eta ez zen euskararen
aldeko dinamika ez-alderdikoia osatzerik izan.

3.4.- Nazi° malla
Nazio mailan, bestelako kontuak ditugu,
gogoan izan behar dugu, aipatu dugun alderdikefiaren transbersalizazioak indar handiz diharduela oraindik alde batetik, eta aldaketa-abiadura
geldoagoa izan ohi duela bestetik, izan ere, pertsona batek udalerri batean duen eragina elkartebatean duena baino txikiagoa den era berean,
nazio mailan duen eragina are txikiagoa da. Hau
da, nazio mailan oraindik ez da lortu alderdikeriak utzi, eta euskaltzale konkretuen eraginez,
euskararen normalizaziaren erantzunkizuna
duten erakundeen arteko artikulazio normalizaturik, hau da, elkarlanik.
Agian, nazio mallan ere, 1.983an baino
elkarlan gehiago eta hobea egongo da, baina
horrela bada ere, orain artean egindakoaren
gehienezko jomugak, erantzunkizunaren artikulazioak eskatzen dituen gutxienezko eskakizunen
azpitik geratzen dira.

3.2.- Elkarlan ezak izan dituen ondorioak
Epe honetako euskalgintzaren ezaugarri
nagusia beraz, atomizazioa izan da, hau da,
elkarlanaren edo hizkuntz komunitateak duen
erantzunkizunaren antonimoa.
Elkarlan falta honek ondorio kaltegarri
hauek izan ditu:
• Pertsona mailan: euskaltzaleen arteko
inkomunikazioa, ezinikusiak...
• Gizarte mailan: hizkuntz komunitatea artikulatu beharrean desartikulatu egin da (alderdi-
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4.- UNE HISTORIKOA
4.1.- «Atzeak erakusten dio aurreari nola
dantzatu»
Azken urte hauetan euskararen normalizazioak hainbat aurrerapauso izan duela gauza
nabarmena da. Hala ere, euskararen normalizazio saiakera gehienak ez dira egoki integratuak
(artikulatuak) izan.
Egoki integratuak ez ezik, norabide desberdinean jardun duten diskurtso eta praktikak ere
izan direla esatera ere ausartuko ginateke.
Iraganean hala gertatu bada, iragan horrek
(atzeak) erakutsi beharko digu aurrerantzean
saiakera horiek norabide berean bideratzen.

izatez dagokien lege-babesa izateko eskubidea
dute.
Euskararen lege-statusak (Elkarte Autonomokoan ere) ez du baimentzen euskara hutsezko
gunerik, beraz, ez dugu dagokigun lege-babes
osoa (zeresanik ez ofizialtzat ere onartzen ez den
herrialdeetan).
Baina gune euskaldun hauek non eta zenbat
dira lehentasunezkoak euskararen normalizazio
prozesurako gaur egun Euskal Herrian? Bilbo
elebakar (euskaldun) izendatzea lehentasunezkoa
da orain? eta Altzo?

4.2.- Izan ditugun jokaerak
Arestian aipatu ditugun norabide desberdineko jokaera horien artean nagusienak ondoren
zehazten ditugunak izan dira:
a) Legeriaren mitifikazioa
Euskarak lege babesa lortu duenean, batez
ere Elkarte Autonomoan, euskararen normalizazioa bideratutzat jo dute hainbat eta hainbat pertsona eta erakundek.
Legeak, helburu horrekin egiten direnean
bederen, hizkuntz normalizaziorako tresnak dira,
hori dena eta hori soilik, baina legeak euskara
eta gaztelera koofizialak direla esaten duelako
euskarak eta gaztelerak ez dute gizarte presentzia bera adibidez.
Lege babesa ezinbestekoa da, baina ez-nahikoa.
b) Irakaskuntzaren ustezko panazea
Agian euskarazko irakaskuntzak izan duen
defizit historikoak eraginda, euskarazko irakaskuntza garatzen joan den heinean, euskarar en
normalizazioa ere beronek ekarriko zukeela
pentsatu izan du euskal gizarteak.
Irakaskuntzak hizkuntza normalizatzeko
oinarrizko funtzioa betetzen du. Hala ere, hizkuntzak beste hainbat gizarte-esparru ere betetzen ditu (aisialdia, komunikabideak, lan-mundua...) eta guztietan normalizatu behar da bere
erabilera, hizkuntza bera bere osotasunean normaliza dadin.
c) Gune elebakarrak
Elebakartasun soziala izan da hainbat euskaltzaleren oinarrizko eskaera eta beste hainbaten eguneroko arbuioa. Honetan ere gauzak ez
direla txuriak edo beltzak iruditzen zaigu.
Gune elebakarrak, edo hobekiago euskaraz
arituko diren gune eta harreman-sareak (geografikoki zein funtzionalki) ezinbestekoak ditu euskarak.
Garrantzitsua da perspektiba ez galtzea, eta
oso kontutan izan behar dugu, hizkuntza guztiak,
izatez, berdinak direla, nahiz eta egoera desberdinetan bizi momentu historiko bakoitzean.
Beraz, hizkuntza guztiek, guztiek, beren berezko
eskubideetan oinarriturik (eskubide naturala),

"Euskaltzaleek, hizkuntz
normalizaziorako periferia
dena (ideologiak,
alderdikeriak,... ) albo
batera utzi eta mamia
(euskara bera) hartu behar
dute jardunaren ardatz"

-
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Lehentasunezkoak ditugun gune euskaldun
horiek (Altzo tartean) dira garatu beharrekoak
eta dagokien lege-babesa eman behar zaienak.
4.3.- Abiapuntu berra
Aipatu berri ditugun jokaera hauek ez dute
zertan dibergenteak izan behar euskararen normalizazioan. Alderantziz, konbergenteak dira eta
gainera norabide berean jarri behar dira.
Azken urte hauetan ordea, jokaera horien
osagarritasuna bilatu ordez, horietako baten
nagusitasuna, eta zenbaitetan esklusibotasuna,
bilatu nahi izan dute hainbat jokaera desberdinek.
Jokaera horiek osagarriak dira euskararen
normalizazio prozesurako. Are gehiago, normalizazio prozesuaren urratsak dira. Momentu eta
leku bakoitzean, urrats batek edo besteak izan
dezake lehentasuna (Ipar Euskal Herrian lege
babesa lortzeak, La Puebla de Labarkan euskarazko irakaskuntza garatzeak eta Altzon euskaraz bizi den herria izateak adibidez). Baina urrats
guztiek, momentu eta leku guztietan, aldez
aurrekoa eta ezinbestekoa den urrats bat dute.
Urrats hori hizkuntz komunitatea egituratzen hastea da. Hau da, momentu eta leku
bakoitzean, euskararentzat garrantzitsuenak dire-
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"Elkarlanaren beharraz kontzientzia duten subjetu garrantzitsuenak, osatuenak, taldekatu
eta trinkotzea da lehendabiziko urratsa".

nak (euskara beraientzat garrantzitsuena dutenak), pertsonak lehendabizi, erakundeak ondoren, gerturatu eta hizkuntz komunitateak hizkuntza normalizatzeko duen erantzunkizuna artikulatu egin behar dute, elkarlanean hasi behar
dute, hau da, euskararen normalizaziorako egiten
diren indarrak norabide berean jarri behar dira
eta elkar-aberasgarriak izan behar dute.
Abiapuntu berri honetatik hasita, eta beti
abiapuntu modura hori bera izanik, momentu eta
leku bakoitzean, euskarak dituen lehentasunak
irizpidetzat hartuz, normalizaziorako hurrengo
urratsak hezurmamitzen hasi behar dira; lege
babesa lortuaz lehenik (ofizialtazuna Iparraldean, lege-status hobekuntza Nafarroan eta euskara
hutsezko jardunei babesa emanaz euskararen
beharrizanek hala eskatzen duten herrietan adibidez), euskararen funtzio sozialak bereskuratuz
segidan (irakaskuntza Tuteran, administrazioa
Azpeitian, aisialdia Tolosan, komunikabideak
Donostian eta lan-mundua Zeanurin adibidez)
eta gune euskaldunak osatuz ondoren (ikastolako
ikasle ohiena Lizarran, erakundeen arteko harremanena Arrasaten eta herriko bizitza osoa
Larraulen adibidez).
5.- ERANTZUNKIZUNAREN ARTIKULAZIOA
Beraz, abiapuntu berra definitzen jarri
behar ditugu gure energiak. Euskararen normalizazioaren objektua, helburua, euskararen hedapen demografikoa (pertsonak), funtzionala
(gizartea) eta geografikoa (lurraldea) da, eta
objektuarekiko erantzunkizuna subjektuak, hiz-

kuntz komunitateak, du. Ondorioz, hizkuntz
komunitateak duen erantzunkizuna artikulatu
behar dugu, hau da, euskal komunitatearen
borondatea, nahia, dinamizatu, operatibizatu
(bakoitzak bere funtzioak hartuz) eta osagarri eta
elkar-aberasgarria egin behar dugu. Baina nola?
5. 1 .- Erantzunkizuna artikulatzeko diagrama proposamena
Hala ere, hizkuntz komunitateak euskararekiko duen erantzunkizunaren artikulazioaren (elkarlanaren) nolakotasuna azaldu aurretik, gogoratu
behar dugu lehendabiziko urratsa elkarlanaren
beharraz kontzientzia duten subjektu garrantzitsuenak, osatuenak, taldekatu eta trinkotzea dela.
Hau da, giza-talde hori da elkarlana garatzen hasteko pertzeptzio kontzientea duen bakarra, eta
beraz, lehenengo urrats hori emateko erantzunkizuna duena, aintzindari belaunaldia.
Behin aldez aurreko urrats hori emandakoan, soilik orduan, erantzunkizuna honela artikulatuko genuke: (Ikus 1. grafikoa).
Erantzunkizunaren artikulazioak, momentu
historiko bakoitzean dauden indarrak (pertsonak,
bitartekoak...) ahalik eta egokien, sinergikoki,
aprobetxatzea du helburu. Diagrama honetan pertsona eta erakunde guztiek dute tokia, gakoa,
bakoitzak bere funtzioa ulertzea eta besteekiko
modu koordinatuan, artikulatuan, garatzean datza.
Hizkuntz normalizazio prozesua euskararen
motibazioa, ezagutza eta erabilera gehitzea da.
Hortan jardun behar dute pertsona eta talde (erakunde) desberdinek.
Hiru multzo horiek ordea komunikatuta,
harremanean (hartu-emanean), norabide egokian
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:Jaztendo
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•
•

Kanpainak.
Jaialdiak.
Hitzaldiak.
Informazioa.
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EZAGUERA TALDEAK
•
•
•
•

lrakaskuntza.
Korpusaren normalkuntza.
Produkzio kulturala.
ltzulpengintza.

ERABILERA TALDEAK
• Hizkuntz erabilera
gauzatzeko mekanismoentzat
legeak egitea.
• Erabilera-espazioen lorpen
erreala.

ELKARREKINTZA TALDEAK
• Hiztunen probetxamendu
egokia.
• Oztopo eta beharren
aurkikuntza.
• Taldeen arteko erlazioa.
• Orientazioa.

HIZKUNTZ PLAN IFIKAZIO
TALDEAK
• Egoeraren diagnosia.
• H.N.rako urratsen
planifikazioa.
• Diseinu orokorra.
• Jarraipena.

BOTERE EUSKALDUNA
• Botere politikoa hizkuntz
helburuen zerbitzura jartzea.

1. Grafikoa.

21

jazten

,

jardun behar dute, eta hori elkarrekintzarako
pertsonek eta taldeek bermatu behar dute. Hau
da, hizkuntzak dituen beharrak irizpide modura
hartuta, eta komunitateak dituen baliabide pertsonalak kontutan izanik, hiru multzo horien jarduna gidatuko dute.
Beharrizan, baliabide pertsonal eta orientazio honen arabera, planifikazio taldeak hizkuntz
normalizaziorako lan-teknikoak garatu behar
ditu, hau da, hizkuntzaren egoeraren diagnosia

Elkarrekintza taldeari dagokionean, HERRI
MAILAKO NORMALKUNTZAINDIA (izenak
ez du garrantzia berezirik) eratzea proposatzen
dugu, hau da, euskararen beharrizanak irizpide
izanik, erantzunkizunaren artikulazioa orientatuko duen taldea euskararen statusari dagokionean.
Talde honek, irizpide soziolinguistikoak izango
ditu gidari eta, motibazio, ezagutza eta erabilera
taldeetako kideez (ikastetxe,euskaltegi, euskara
elkarte...), planifikazio taldeko partaidez eta
elkarrekintzarako kualitatiboki beharrezkoak
liratekeen pertsonez osatua legoke. Udalerrietan
euskararen statusaren hobekuntza gidatuko lukeen taldea izango litzateke (Euskaltzaindiak nazio
mailan corpusarena gidatzen duen modura).
Planifikazio taldeari dagokionean, ezagutzen ditugun Euskara Zerbitzuak dira talde hauen
perfila betetzen dutenak. Esan behar da, oraindik
ere, planifikazio talde hauek eratzeke daudela
hainbat herritan eta normalizazio prozesua garatzeko ezinbesteko katebegi direla.
Botereari dagokionean, zoritxarrez eta hein
handi batean euskararen egoera berak eraginda,
euskararen beharrizanen zerbitzura egongo den
botere euskalduna oso herri gutxitan dago osatua. Hau da, euskararekiko kontzientzia (motibazioa), euskara-konpetentzia (ezagutza) eta euskarazko praktika koherentea (erabilera) duten
herritarren ordezkari (politikari) eredugarrien
eskasia dugu. Hon i dela eta, egungo egoerari
egokitzearren, Udaletako Euskara Batzordeen
aipamena egin dugu aipatu botere euskaldunaren
sinonimotzat.

"Euskararen beharrizanen
zerbitzura egongo den botere
euskalduna oso herri
gutxitan dago osatua"
egin, normalizazio prozesua ebaluatu, urratsak
diseinatu eta abar.
Azkenik, botereak, aipatu ditugun hizkuntz
beharrizanen zerbitzura egon behar du, momentu
eta leku bakoitzean hizkuntzaren normalkuntzak
behar dituen bitartekoak eskueran jarriz eta
dagokion ardura politikoa hezurmamituz, kontzientzia, konpetentzia eta koherentzia eredu
bilakatuz.
Grafiko hau edozein antolaketa-unitatetan
(elkarte bat, herri bat, nazio bat...) aplikagarria
dela iruditzen zaigu. Guk udalerriaren (Ikus 2.
grafikoa) eta nazioaren (Ikus 3. grafikoa) adibideak argitzen saiatu gara.
5.2.- Proposamenaren aplikazioa udalerri
mudan
Proposamena udalerri mailan aplikatzerakoan zenbait ohar egin behar ditugu, izan ere,
papereratu dugun ereduak aipatzen dituen taldeen eta egungo errealitatean diharduten taldeen
artean, egoeraren anormaltasunak eraginda,
hainbat desberdintasun ikusten ditugu.
Motibazio eta erabilera taldeei dagokienean,
duten garapen urna dela eta euskararen motibazio eta erabilera talde gehienak herrietan sortu
diren Euskara Elkarteetako lantaldeak dira oraingoz (jardunaldi hauetan ikusi ditugun eta motibazioa jorratzen duten sentsibilizazio eta kultura
lantaldeak eta erabilera esparruak sortzen dituzten haur, gazte eta komunikabide lantaldeak
kasu). Hala ere, euskara-elkarteak bai motibazio,
bai erabilera taldeen plataforma izan behar dute,
hedapen eta garapenerako gune.

5.3.- Proposamenaren aplikazioa nazi°
mailan
Proposamena nazio mailan aplikatzerakoan
ere zenbait ohar egin beharrean gaude.
Lehenik eta behin, diagrama nazio mailan
aplikatzeak nazio linguistikoaren zatiketa begibistan jartzen duela adierazi behar dugu. Hau da,
diagrama nazio mailara aplikatzean esparru hortan diharduten pertsona eta erakunde guztiekin
jardun behar dugu eta herri honen historia
medio, salbuespen batzu salbu (Euskaltzaindia,
Ikastolen Konfederazioa, AEK...), nazio linguistikoaren osotasunarekiko diharduen erakunderik
ez dugu ja.
Puntu honetan ere perspektiba ez dugu
galdu behar. Hizkuntzaren maila orokorrean,
geografikoan, nazio linguistiko osoa da kontutan
izan behar duguna, eta beraz, nazio linguistiko
horrekiko planteatzen dugun diagramaren puntu
guztietan jardungo duten erakundeek nazioaren
esparru osoa jaso beharko lukete.
Horiek horrela, motibazio eta erabilera taldeek bereziki, oso garapen eskasa dute nazio
mailan. Nabarmen azaltzen da orain arteko nazio
mailako indar gehienak ezagutzan jarri direla,
eta motibazio eta erabilera haziak oraingoz, uda-
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lazten,
•

MOTIBAZIO TALDEAK
•
•
•
•
•

Kanpainak.
Jaialdiak.
Hitzaldiak.
Informazioa.
Argitarapenak.

• Euskal kultur taldeak.
• Sentsibilizazio taldeak.
• Jai taldeak.
...

EZAGU ERA TALDEAK
•
•
•
•

lrakaskuntza.
Korpusaren normalkuntza.
Produkzio kulturala.
ltzulpengintza.
• lkastetxeak (OHO,
Ertainak).
• Euskaltegiak.
• Idazleak.
• Bertsolariak.
• Artistak.

ERABILERA TALDEAK
• Hizkuntz erabilera
gauzatzeko mekanismoentzat
legeak egitea.
• Erabilera-espazioen lorpen
erreala.
Euskarazko taldeak, zerbitzuak...
Administrazioa.
Irakaskuntza. Lan-mundua.
Komunikabideak. Gizartezerbitzuak. Aisialdia.
Kultura. Familia.
Lagunartea.

ELKARREKINTZA TALDEAK
• Hiztunen probetxamendu
egokia.
• Oztopo eta beharren
aurkikuntza.
• Taldeen arteko erlazioa.
• Orientazioa.

Herriko Normalkuntzaindia

• Motibazio, ezagutza eta
erabilera taldeetako
partaideak.
• Euskara-Zerbitzuetako
partaideak.
• Kualitatiboki interesgarriak
diren zenbait pertsona.

HIZKUNTZ PLANIFIKAZIO
TALDEAK
• Egoeraren diagnosia.
• H.N.rako urratsen
planifikazioa.
• Diseinu orokorra.
• Jarraipena.
Euskara zerbitzua

BOTERE EUSKALDUNA
• Botere politikoa hizkuntz
helburuen zerbitzura jartzea.

Udala
(Euskara Batzordea)

2. Grafikoa.
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aztems
MOTIBAZIO TALDEAK
•
•
•
•
•

Kanpainak.
Jaialdiak.
Hitzaldiak.
Informazioa.
Argitarapenak.

• Euskal kultur taldeak.
• Sentsibilizazio taldeak.
• Euskararen aldeko jaiak.
•

EZAGUERA TALDEAK
•
•
•
•

lrakaskuntza.
Korpusaren normalkuntza.
Produkzio kulturala.
Itzulpengintza.
• Hezkuntz Sailak. Kultur
Sailak. Euskaltzaindia.
HABE. AEK. Talde
profesionalak. IdazIe eta
itzultzaile elkarteak.
Bertsolari elkartea. Artistak.

ERABILERA TALDEAK
• Hizkuntz erabilera
gauzatzeko mekanismoentzat
legeak egitea.
• Erabilera-espazioen lorpen
erreala.
Euskarazko taldeak, zerbitzuak...
Administrazioa.
Irakaskuntza. Lan-mundua.
Komunikabideak. Gizartezerbitzuak. Aisialdia.
Kultura.

ELKARREKINTZA TALDEAK
• Hiztunen probetxamendu
egokia.
• Oztopo eta beharren
aurkikuntza.
• Taldeen arteko erlazioa.
• Orientazioa.

Normalkuntzaindia
• Motibazio, ezagutza eta
erabilera taldeetako
partaideek.
• Euskara-Zerbitzuetako
partaideak.
• Kualitatiboki interesgarriak
diren zenbait pertsona.

HIZKUNTZ PLANIFIKAZIO
TALDEAK
• Egoeraren diagnosia.
• H.N.rako urratsen
planifikazioa.
• Diseinu orokorra.
• Jarraipena.

• E. J.ko Euskara Kabinetea.
• N. G.ko Euskara Kabinetea.
• (Iparraldeko Euskara
Kabinetea).

BOTERE EUSKALDUNA
• Botere politikoa hizkuntz
helburuen zerbitzura jartzea.
• Eusko Jaurlaritza (HPIN).
• Nafarroako Gobernua
(HPZN).
• (Iparraldeko Gobernua)
(HPIN).
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3. Grafikoa.

Jazten,
lerri mailan an direla ereiten batez ere.
Elkarrekintza taldeari dagokionez, nazio
mailako artikulazioaren gakoa bera dela iruditzen zaigu, bai integrazio gunea delako, bai, zatiketa administratiboa dela medio, berau gainditzeko ia topaleku bakarra izango litzatekeelako.
Honi buruz zehaztasun gehiago emango
badugu ere, euskarak NAZIO MAILAKO NORMALKUNTZAINDIA osatzea premiazkoa duela
iruditzen zaigu. Nazio linguistikoak euskara normalizatzeko duen erantzunkizuna artikulatzeko
(elkarlanerako) gunea beharko luke izan NORMALKUNTZAINDIAK. Euskararen beharrizanak abiapuntutzat eta irizpide soziolinguistikoak
gidaritzat izanik, euskararen statusaren hobekuntza zuzendu beharko luke, zatiketa administratiboak gaindituz, nazio linguistiko guztia kontutan izanik.
Planifikazio taldeari eta botere euskaldunari
dagokienean, zatiketa administratiboa nabarmenago azaltzen zaigu. Elkarte Autonomoan eta
Nafarroan bai planifikazio taldeak (HPINko eta
HPZNko Euskara Kabineteak) eta bai botere
euskaldun guneak (HPIN eta HPZN) egon
badaude, baina gutxienik udalerri mailan egin
ditugun oharrak ere egin beharko lirateke hemen,
eta Iparraldean berriz, biak eratzeke daude.

Jakin badakigu, azaldu berri dugun
hizkuntz komunitatearen erantzunkizuna
artikulatzeko diagrama honek, bere aplikazio-esparru guztietan, orain arteko euskalgintzan hain ohizkoa izan den herri-ekimena / administrazioa dikotomia hausten
duela. Paperatutako eredu honek euskararen normalizazio prozesuan eragile diren
pertsona eta erakunde guztiak, guztiak,
integratzen ditu, here kokapena banatzaile
izan ordez, dagozkien funtzioak azaldu eta
bete ditzaten artikulatuz.

naturik gaudela. Denboraren faktoreak, gizartearen abiadak eta euskararen ahuleziak, hau da,
euskarak eta gure beharrek, une historiko honetan hori eskatzen dute. Honi da euskaldun, euskaltzale eta euskalgintzan burubelarri dihardugunon sentimendua. Eta horretarako senperrenak
egin behar baditugu ere, ez bedi gera saiatu
gabe. Fruituek eta ondorengo belaunaldiek estimulatuko baikaituzte.
6.1.- Elkarlanerako aurrebaldintzak
Dena den, eta arestian esan dugun moduan,
hori horrela gerta dadin aurrebaldintzetan sakondu beharko genuke. Guk honako hauek jotzen
ditugu, besteak beste, beharrezkotzat elkarrezagutzaren abiaburu gisa:
• Dauden joera diskurtsibo desberdifien
arteko elkarlanerako borondatea adieraztea.
• Euskalgintzan dihardugun agente desberdinen (herri-ekimen, administrazio zein ekimen
pribatuetan jardun) arteko komunikazio urna
naturaltzea.
• Bakoitzaren autonomia errespetatuz, elkar
onartzea eta errekonozitzea, errespeto giroan
lankidetasunerako urratsak emateari ekiteko.
-Irekita dauden zauriak sendatzeko konpromezua, alegia, Euskaldunon Egunkariarena eta
Helduen Euskalduntze Alfabetatzearena. Horrek
asko lagunduko luke ondoren egin beharreko
bidean aurriritzi eta errezeloak egokitzen.
Aurrebaldintza hauek, maila desberdinei
dagozkie, bai maila indibidualari (pertsona mailako elkar onarpena), bai maila sozialari (erakundeen arteko osagarritasuna), bai maila orokorrari
(jardunaldi hauetan esan den modura, «euskara
eta euskal kultura gizarte integraziorako bide»).
6.2.- Lehentasunetan bat, norabidea topaleku

6.- ELKARLANA BIDERATZEKO
BALDINTZAK ETA URRATSAK

Elkarbizitzak ezagutarazten duen moduan,
edozein kooperaziotarako, ondorio eta lorpen
onuragarriak izatea nahi bada bederen, aurrebaldintza zenbait bete beharra dago elkarrekintza
horretan eskuhartu nahi dutenen artean.
Euskalgintzan ere, elkarlana eta auzolana
bideratu ahal izateko, zenbait urrats eman beharra dago euskararen berreskurapen lanetan dihardugunon artean, baldin eta aide desberdinetako
ahaleginak emaitza onuragarriagoak emango
badituzte behintzat.
Beraz, azken urteotako esperientziak, zerbait erakutsi badigu, zera da: hain zuzen ere,
dugun erantzunkizuna medio, elkar ulertzera
(elkarrulertzera), elkarlanera, sinergiara, konde-
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Ondorengo urratsa, lankidetzarako giroa
egiten joan ahala, norabidearena litzateke: eginkizunen lehentasunetan bat etortzea. Kontutan
izan beharreko faktore desberdinak gogoan izanda, eta irizpide soziolinguistikoen gidaritzapean,
epe baterako elkartasunaren gauzapenerako
eginbeharrekoetan, ideietan, adostasuna lortzea
litzateke. Era honetan denok, edo euskalgintzan
dihardugun gehienok, norabide berdinean jardutea lortuko genuke, elkarrosagarritasunaren filosofia barneratuz.
Oinarrizko planifikazioaren garaia litzateke beraz: pertsona, funtzio eta geografiari dagokiona. Hau da, euskararen hedapen demografiko,
funtzional eta geografikoaren oinarrizko planifikazioa.
6.3.- Koordinazioa, sin ergiaren eta trinkotzearen oinarri
Norbera bere zilborrari hegira gera ez dadin,
eta sinergiaz funtzionatu ahal izateko, koordina-

jaztenql
zioarena litzateke hurrengo finkatu beharrekoa.
Progresibitate baten jarraitzeko, herritik hasi,
eskualdean jarraitu eta nazio mailan amaituz.
Jakina, hori lurraldetasunari dagokionean. Berdin egin liteke funtzioka.
Azken batean, indarrak eta energiak bildu
eta sinkronian funtzionatuz eta hizkuntzaren
berreskurapenerako gizarte osoaren eta bere
agenteen eskuhartzea beharrezkoa delako.

"Statusaren kasuan ere
Normalkuntzaindiaren
beharra daukagu, beronek
statusarendako oinarrizko
zutabeak finka ditzan"

ere, izanen da tentsio eta konpongaitzik. Berdin
jarraitu beharreko eredu teoriko gidatzailearen
kontuetan.
Dena den, elkarlanean eta auzolanean jarduteko, ez da derrigorrezkoa gai orotan bat etortzea. Bada erdibide eta Maltzagarik, adostasun
fiduziariorik alegia. Horrek, eta ez bestek, lagunduko digu normalkuntzaren kultura sozializatzen
eta euskal komunitatea artikulatzen. Geroa ikuskizun izanik ere, euskal komunitatea martxan
jartzen badugu, hizkuntz berreskurapenerako
tresneria tinko finkatuz, hitz batean, berreuskalduntzea ziurtatua dagoenean batzuk Maltzagan
gelditzen badira, besteak Eibarrera jotzen badute
eta beste batzuk Bergarara, gaitz erdi. Okerrena
ziurtasunik ez daukagunean Deban elkarri mokoka jardutea da.
7.- KONPONBIDERAKO PROPOSA-

MENA

Horrek euskal komunitatea trinkotzea lekarke,
eginkizun izanik behar-beharrekoa zaiguna.

6.4.- Adibideak eta giroa profitatu eta
hedatu beharra
Orain arte esandakoa hainbat udalerritan
betetzen an da azken urteotan, eta euskaldunen
gune sinbolikoa osatuz, euskaldungoa trinkotzeari ekin zaio. Sinkronia berriari esker, elkarlana
bideratu ahal izan da lehentasun eta premietan
bat etorriz. Norabide berean dihardugu, batzen
gaituena oinarritzat hartuz eta bana gaitzakeena
aide batera utziz. Ideiak gailendu dira eta horrek
egin du balizkoa zena errealitate eta herrigintzaren ardatz.

Beranduegi izan baino lehen, heldutasuna
erakutsi behar diogu euskal komunitateari.
Horretarako, alderdiek onartu beharra daukate
Gobernu eta Parlamentuen artean beste agente
batzuk badaudela, gizarte zibilaren topalekua
osatzen dutenak eta euren rol eta zeregina oso
garrantzitsua dela hizkuntz normalizaioaren subjektu bihurtzen baitihardute euskal komunitatea.
Onarpen horrek, klase politikoa normalizazioaren zereginaz jaberaziko du eta gizarteborondatearen araberako hizkuntz politika egitera bultzatuko. Eta ez instrumentalizazio eta
komenentzia politikoen arabera jardutera.
Horrek ekarriko du hizkuntz plangintza hizkuntz politikaren aurretik jartzea ideien logikak
eta ez ideologiak agintzen duen moduan.

6.5.- Arazoak arazo, euskalgintzak Malizaga behar du
Hon i udalerriaren mikro-eremuan posible
bada, ez ote egingarri Euskal Herriko makro-eremuan? Gizartea dagoen moduan egonda arras
arazo berdinak ditugu dimentsio batean zein bestean. Beraz, dauden adibideak aztertu, han
hemenka egin diren elkarlanerako deiak eta hurbilpen diskurtsiboak profitatu beharra dago.
Haatik dena ez da izanen leuna eta laua.
Izango da akabatzaileendako lanik. Zubiak eraiki
nahi horretan oso urruti, maiz pentsa ezinezko
gailurren gainean, eztabaidatu eta adostu beharra
aurrikustea ez deritzogu zuzenena. Horretaz ere
jardun behar bada, hala beharko da egin. Baina
aurrez, han, dagoenean bego, helduko da garaia
eta. Hemengoari, egunerokoari, orain btu beharra dakusagu. Protagonismoa eta rolak medio
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7.1.- Statuserako NORMALKUNTZAINDIA
Hon i horrela gerta dadin, corpusaren arloan
Euskaltzaindiak eskuratu duen eta aitortu zaizkion, sinesgarritasuna, errespetoa, onespena eta
lorpenak eredugarri izan behar dute baita ere statuserako.
Beraz, statusaren normalizaziorako NORMALKUNTZAINDIA behar dugu. Hain zuzen
ere, corpusean Euskaltzaindiak burutzen dituen
zereginak, status arloan NORMALKUNTZAINDIA horrek bete beharko lituzke: irizpideak,
gidaritza...
Bat baino gehiago harrituko da proposamen
honekin. Beste askok arrazoia emango digu eta
hainbatek utopikotzat joko du.
Iritziak iritzi, corpusaren batasunaren erditzeak denboran luze joateaz gain, izan zuen
korapilo eta maldarik: zenbait elementu sinboliko bihurtuz ideologia konkretuaren defentsatresna bilakatuz, pertsonalismoak... Guztia errekonozimendu soziala lortzeko. Baina arazoak

aztei&

"Aurrez, urrun dagoena, dagoenean bego, helduko da garaia eta. Hemengoari,
egunerokoari, orain btu beharra dakusagu".

poliki-poliki gaindituz, euskara batua izango
zenaren zutabe nagusiak, oinarrizkoak, onartu
egin ziren: ortografia, aditza eta deklinabidea.
Egunotan (Arantzazuko bilkuraren 25. urteurrena dela eta) irakurri ahal izan dugunez, Gabriel
Arestik, here oMaldan behera» batuan idatzitako
lehen liburua eginez, eta Koldo Mitxelenak
korronte desberdinen arteko bitartekaritza, nexolana burutuz eta denen errespetoa lortuz, garrantzi
erabakiorra izango zuen rola jokatu zuten.
Guk, euskalgintzaren artikulazioa edo elkarlana bideratzeko, ahaleginen eta irizpideen batasuna lor dadin, Gabriel Arestiren rola jokatu
behar dutenak zirikatzea nahi dugu txosten
honen bidez, statusean ere batasuna lor dadin.
Koldo Mitxelenaren rola betetzeko zernola jokatu behar den ere aztertu nahi dugu. Azken helburua Euskaltzaindiak corpusaren arloan betetzen
duen zeregina NORMALKUNTZAINDIAK statusarenean betetzea baita.
Badakigu jakin, statusaren arloan hartzen
diren neurriek corpusarenean hartzen direnak
baino ondorio sozial handiagoak eta konnotazio
zailagoak dituztela. Dena den, nork esango zukeen, 1.964ean zegoen giroaz, handik lau urtera
euskara batuaren bizkar-hezur izango ziren erabakiak hartuko zirenik eta 25. urteurrena ospatzen dihardugunean egin diren balantze baikon ak egin ahal izango zirenik. Batek baino gehiagok miran hitza erabili du corpusean lortu dena
izendatzeko. Beraz, utopikoa zirudiena orduan,
errealitate dugu egun.
Statusaren kasuan ere NORMALKUN-
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TZAINDIAren beharra daukagu, beronek statusarendako oinarrizko zutabeak (ostatusaren ortografika, aditza eta deklinabidea») finka ditzan.
Gizarteak onartuko duen entitatea bada, here
irizpideak ere onartuak izanen dira.
7.2.- Normalkuntzaindia sortzeko metodologia eta urratsak
Aipatu entitatea sortu ahal izateko, dituen
eragin eta konnotazioak medio, prozesu bati ekin
beharra dago. Eta hori bideratzeko modua honela
ikusten dugu:
Prozesua martxan jartzeko Koldo Mitxelenaren rola jokatuko duen, edo bake-epailearen
eginkizuna beteko duen, bitartekari taldea
martxan jartzea izango litzateke lehenengo lana.
Talde horren osaketa txosten honekin identifikatzen direnen artean egin beharko litzateke. Egokiena, euskalgintzan aurriritzi gabe elkarlanean
diharduen jende kualifikatuz osatzea litzateke.
Bitartekari taldea osatu ondoren, talde beronek, espazio edo topaleku amankomunak aurkitu
ahal izateko eragile desberdinengandik informazioa (herritarren nahia, joera diskurtsiboen
ideiak eta euskalgintzako entitate desberdinen
praktika) jasoko luke:
a) Herritarren iritzia jaso eta sentimenduen
berri izateko interbentzio gune partehartzaileen sistema jar liteke martxan. Horren helburua
herritarrek parte hartzeko aukera izatea, arazoari
konponbide eraginkorra bilatzea eta adostasun
eta elkarlanerako erreferentzia sendoa osatzea
litzateke.

Jazten

,

"Herritarren iritziak jaso eta sentimenduaren berri izateko interbentzio gune partehartzaileen
sistema jar liteke martxan".

b) Joera diskurtsibo desberdinetako ordezkariei eta euskalgintzan diharduten entitate desberdinei txostenak eskatuko litzaizkieke, non azken
urteotako euskalgintzaren balantzeaz, datozen 1012 urteetarako lehentasunetaz eta txosten honetaz
daukaten iritziaz jardungo liratekeen.
Txosten horiek Forum ireki batean irakurri
eta eztabaidatuko lirateke„ statusaren 01-1»en
konponbideak bilatuz, espazio edo topaleku
amankomunak eta oinarrizko adostasuna aurkitzea helburu izanik.
c) Jardunbide bi horietatik atera litezke
NORMALKUNTZAINDIA sortu ahal izateko
ondorio nagusiak eta statusarendako oinarrizko
zutabeak diseinatzeko informazioa. Horrekin
euskalgintzan dihardugun agente desberdinok
onar dezakegun akordio fiduziarioa egin beharko
litzateke.
8.- ONDORIO GISA
Txosten honen erditzea ez da makala izan,
baina merezi izan duelakoan gaude. Batez ere,
une eta gune aproposagorik ezin delako aurki
egun era honetako proposamenik luzatzeko.
Azken batean, elkarlana posible eta beharrezko
dela egin duen herrian baikaude.
Gure nahia egin dugun proposamenak inflexio joera eragiteko helburua du. Konturatzen
gara hala ere, oraindik ere oztopo eta korapilo
aski badela gure proposamena onartzeko. Ahatik, azken hiru urteotako giro berra eta elkarrekiko dugun beharra, itxaropentsu izateko arrazoiak ditugu. Herrian, euskal komunitatean oro-
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korrean eta udalerrietan zehazkiago, sentimendu
horren adierazleak nabarmentzen eta auzolana
loretzen hasi direlako. Bestalde, entzuten diren
aldarrikapenetatik haruntzago joan nahi izan
dugu eta elkarlan urriari irtenbidea aurkitzeko
bidegile izatea dugu xede.
Beraz, gauzak dauden inpassetik ateratzea
nahi badugu, hemen bertan ekin diezaiogun eztabaidari eta, hala baderitzozue, abaitzeko konpromezua har liteke, euskalgintzaren geroak ez
baitu itxaroteko astirik.
Gure aldetik, txostenaren lerro nagusiak
prestatu ondoren, hemen aurkeztu aurretik, euskalgintzako zenbait eragile kualitatibori Ian
honen edukinaren berri ematen saiatu gara eta
biziki harrera ona izan duela esan behar dugu. Ea
bide berri bat irekitzen hasten garen.
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