WiNEGUWKWAUMW

JOXE ANGEL
MIKEO

Herrietako
euskara elkarteen
antolakuntza
uskal elkarteek sortzen diharduten dina4 mika
. berriak iraun dezan derrigorrezkoa
da barne-antolaketa izatea. Ezin da pentsatu urteetako ekintza etengabea, iraunkorra,
izan ahal denik atzetik ez badago antolaketa
sendo bat. Lantxo honen helburua, beraz, Elkarte
hauek orokorrean duten antolaketa modua azaltzea litzateke .
Elkarteetan, sorrera prozesua egiten denetik
eta estatutuak finkatzean, barne antolaketa nolakoa izango den zehaztuta gelditu da, oinarrizko
ardatz horren gainean bakoitza egokitzen joan
delarik, bere beharren arabera, antolaketa konplexuagoak bereganatuz.
Deba Garaia eskualdean sorturiko Elkarteetan, organigramaren osagaiak ondorengook dira:
• Bazkideak.
• Batzarre Nagusia.
• Zuzendaritza Batzordea.
• Lan Taldeak.
• Dinamizatzailea.
Gerora, Elkarte bakoitza oinarrizko antolaketa hau jantziz joan da bere beharretara, baina
beti ardatz hori mantenduz eraikuntzaren zutabe
nagusi.
Zutabe honen inguruan Elkartea eraikitzen
joateko gizartea bera da eragile nagusia. Izan
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ere, Elkarteak gizartean sortarazi nahi duen eragina lortzeko, gizarte horrek dituen beharretara
atxikirik egon beharko du eguneroko ekintzak,
eta, ondorioz, Lan Taldeak antolatzerakoan
talde hauen zeregina eta kopurua Elkartearen
barnean aipatutako behar horien islada izan
beharko da.
Barne-antolaketa hau landuz beste faktore
eragile bat ere aurki dezakegu, hau da, Elkarte
bakoitzak duen Ian eremua, zein esparru mugatu
duen bere lana burutzeko. Normalean Udalerria
izaten da aukeratzen den lan esparrua, baina
berez ez da eredu itxia; izan ere, eginkizun honetan eragina lortzeko modurik egokienak bideratu
nahi dira eta horrela bi herrirentzat Elkarte bat
sortzea ere eman den kasua da (Urretxu-Zumarraga).
Honekin batera, beharrak ikusirik, hala nola
eskualde mailan sortzen diren harremanak, bai
lanekoak, ikasketetakoak, aisialdikoak, horietan
ere eraginkorrak izateko Elkarte guztiak batzen
dituen Elkargoa sortzea ere eman den kasua da,
Deba Garaian esate baterako: Debagune Elkargoa. Honek ez du esan nahi eskualde guztietan
eredu hau jarraitu behar denik, baina momentu
bakoitzean egoerak eskatzen duen dinamika
sortzeko ahalmena eduki beharko genuke.
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AED. Arrasate.

Beinke. Aretxabaleta.
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Idolaz. Antzuola.

AxtrokL Eskoriatza.

JARDUN
Ellcartea

Laixan
LaIxan. OriatL

Jardun. Bergara.

Debagune: Deba Garaiko euskara-elkarteen lana bideratzeko elkartea.

Beraz, bai kanpora zein barrura hegira jarririk gure antolaketan eragin zuzena daukanez
gizarteak berak eta gizarteak sortzen dituen dinamikak, horietara egokituz joan beharko da
momentu bakoitzean gure barne-antolaketa eta
organigrama.
Pentsa daiteke gizarteko sektore desberdinetan eragina sortu nahi bada, eta horretarako Lan

Talde desberdinak baditugu, Elkartea koordinazio-lanetan iharduten duen zerbait dela. Hemen
ez dugu ahaztu behar Kultur Elkarte legez he ! burn eta dinamika orokorrak ditugula eta egituraren ondorio dela funtzionamendu iraunkorra
izatea.

BAZKIDEAK
Bazkideak dira Elkartea ekonomikoki posible egiten dutenak eta, era berean, bazkideak
dira Elkartearen dinamika kaleratzen dutenak,
gizarteratzen dutenak, eragiten dutenak.
Sostengu ekonomiko izateari begiratuz bazkide bakoitzak 4.000 pezeta ordaintzen ditu urtean (AED, Jardun, e.a.), zeregin batzuetan abiatzeko aukera ematen duelarik sarrera horrek
berak. Jardun Elkartean gazteek (ikasten daudenak edo lanik gabe) duten urteko kuota 500 ptakoa da, beste bazkideek dituzten eskubideekin.
Une honetan Elkarte bakoitzak duen bazkide
kopurua desberdina da: 450 Jardunek, 890
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AEDk,... argi ikus daiteke bazkideek egindako
aportazio ekonomikoarekin ezin dela sortu daukaten dinamika guztia, baina bazkideak izateak
dakarren babes morala ezinbestekoa da aurrera
egiterakoan. Bazkide kopurua poliki-poliki
gorantza doala jakitea ere garrantzizkoa da,
lehen aipatu dudan bezala bazkideen bidez kaleratzen baita Elkartearen lana. Bazkideak laguntza ekonomikoa emate hutsean gelditzetik Lan
Taldeetan edo zenbait ekintzatan sartuak egotea,
bakoitzak dituen posibilitateen arabera, lortu
nahi dena da.

BATZAR NAGUSIA
Elkartearen egoeraren berri zein etorkizuna
bideratu edo Zuzendaritza Batzordea aukeratzeko, bazkideek daukaten organua da. Urtean
behin egiten den batzarra izaten da, eta normalean urte bukaera inguruan, aldi horretan aurkezten
baitira instituzioetan aurrekontuak eta txostenak.
Horrela Batzar Nagusiari urtearen berri emateaz
gain (egoera ekonomikoa, ekintza bakoitzaren
balorazioa, Lan talde bakoitzaren dinamika,....)
etorkizunerako dauden asmoak ere azaltzen zaizkio, edozein bazkidek parte har dezakeelarik
bere aportazioak eginez.
Batzar Nagusira deitzea eta bertan deskargoa egitea Zuzendaritza Batzordearen zeregina
da eta bazkide bakoitza izaten da deitua karta
bidez.

aztervs

"Ez dugu pentsatu behar Dinamizatzaileak bazkide bakoitzak dituen betebeharrak ordezkatu
behar dituenik".

ZUZENDARITZA BATZORDEA
Elkartean erabakiak hartzeko batzordea
dugu hau Batzar Nagusi tartean. Azalduko
dudan Zuzendaritza Batzordea Jardun Elkartearena da, gaur egun osatua dagoen bezala. Jardunen Zuzendaritza Batzordea hamabi lagunek
osatua dago, hamabi horietatik lau direlarik Batzar Nagusian aukeratuak: Lehendakaria, lehendakariordea, diruzaina eta idazkaria. Beste kideak Lan Talde bakoitzak dituen ordezkariak dira
eta horretaz gain bi dinamizatzaileak daude.
Batzorde honi dagokio urtean zehar burutu
beharreko dinamika zehaztea, momentu bakoitzean erabakiak hartzea, urteko ekintzen berri
Batzar Nagusiari ematea eta urte berrirako proposapen eta aurrekontuak egitea.
Batzorde honetan Batzar Nagusian aukeratuak ez diren kideak Lan Talde bakoitzean aukeratzen dira, sei guztira: Komunikabideak, Gazteria, Kultura, Emakumeak, Merkataritza eta
Kanpo Harremanak. Lan Talde hauetaz gain
beste bat ere badugu: Barne Arazoak-Diruzaintza deiturikoa, baina Lan Talde honetako partaideak, lehendakaria, lehendakariordea, diruzaina
eta dinamizatzaile bat direnez, eta horiek Zuzendaritza Batzordean daudenez, ez da beste kiderik
aukeratzen ordezkaritza lanetarako.
Elkarteak orokorrean dituen beharrei erantzuten saiatu beharko da Zuzendaritza Batzordea, denak kontutan izanik eta guztien beharrak
landuz. Elkartearen muina da Batzorde hau eta
bere funtzionamendu egokiak iraunkortasun eta
eraginkortasuna bermatzen ditu.
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DINAMIZATZAILEAK
Elkarteek, hasieratik, bere iraunkortasuna
aseguratu nahian, dinamizatzailearen beharra
ikusi dute, profesionalki, egun osoz edo orduka,
elkartearen antolaketa lanetan ihardungo duten
pertsona batzuren beharra. Honekin ere iraunkortasuna aseguratu nahi da, ezinezkoa baita
bazkide arrunt batek bere Ian orduez gain beste
ordu mordoska bat etengabe eta denbora luzez
honetara dedikatzea.
Orain arte ikusi dugun prozesua izan da
horrelako dinamika batek jendea erre besterik ez
duela egiten. Dinamizatzailea profesionalki, eta
bokazioz ere bai noski, Ian honetan zuzentzeak
izugarri arintzen du lana, bai Ian taldeei dituzten
zereginetan, bai Zuzendaritza Batzordeari sortzen zaizkion Ian administratiboetan.
Baina ez dugu pentsatu behar Dinamizatzaileak bazkide bakoitzak dituen betebeharrak
ordezkatu behar dituenik, ezta gutxiagorik ere.
Dinamizatzaileak lanak arindu egin behar ditu,
dinamizatu, baina inoiz ere ez ordezkatu, bere
lanik garrantzitsuena bazkideak ekintzaile
bihurtzea baita.
LAN TALDEAK
Gure elkarteek gizartearen hizkuntz janerak
aldatu eta sendotu nahi baditu ezin dugu pentsatu gizarte horrek isladarik ez duenik eduki behar
Lan Taldeak antolatzerakoan. Hauek izanik
Elkarteak bere helburuak lortzeko dituen tresnak, gizarteko edozein puntutan eragileak izan
daitezen behar beharrezkoa da Elkarteak bere

bazkideetan giza talde, lanbide, eta sektore guztietako partaideak edukitzea, izan ere sortu nahi
diren hizkuntz jarrerak gizartetik bertatik sortzea
nahiko litzateke modu idealean. Lan Taldeen
eraketa behar horietara egokituz joan beharko
da, argi ibiliz eta hutsuneak estaliz.

• Lokalen Gestioa, langileen kontratuak:
Azpiegitura administratzea ere Ian talde honetan
bideratzen da, momentu honetan hiru lokal ditugularik: Elkartearen egoitza, Berrigara aldizkariaren lokala eta Kartzela Zaharreko Kulturgunea. Era berean langileak kontratatzea eta kontratuak berriztea ere talde honek egiten du.

"Normalean Udalerria

KANPO HARREMANAK
Lan Talde honen ekintzak bi dira:
Batetik Debagune Elkartearekin lotura izatea, eskualdeko beste elkarteekin elkarlana bideratuz.
Eta bestetik kanpotik datozen kanpainen
ardura izatea:, Argia eguna, Egunkaria, Bizi
Alternatiboa, Udaleko zein beste erakundeetako
kanpainak,...

izaten da aukeratzen den
lan esparrua, baina berez
ez da eredu itxia"

MERKATARITZA TALDEA
Merkatariz osatu nahi den taldea da. Bere
helburua merkataritza-arloak dituen beharrak
aztertu eta hutsune horiek betetzea litzateke,
merkatariak, dendariak, kontzientziatuz hizkuntza berreskuratzeko eta jendearen ohiturak aldatzeko orduan duten Ian garrantzitsuaz.

BARNE ARAZOAK-DIRUZAINTZA
Elkartearen barne jestioa da Ian talde honen
helburua. Elkarteak funtzionatzeko beharrezkoak
dituen funtzio administratiboak zein gestiokoak
lantzen dira:
• Bazkideekin harremanak: Urtean zehar
bazkideei egiten zaizkien komunikazioak, lanen
berri ematea, bazkide berriak, bazkide gazteei
eman beharreko tratam&idu berezia, etabar, dira
eginkizunetako bat. Lan Talde honen bidez antolatzen da urteko batzar orokorra ere, bazkide
bakoitzari dei eginez.
• Diru-iturriak, subentzioen gestioa, gastuen kontrola: Diruzaintzaren Ian hau garrantzizkoa da benetan, momentuoro elkartearen
egoera ekonomikoa ezagut baitaiteke eta ekintza
zein Ian talde bakoitzaren ekonomia gainbegiratu
eta irizpideak eman.
• Erakunde Publikoekin harremanak:
Aurreko puntuan aipatutakoa bideratzeko ezinbestekoa da Erakunde Publikoekin harreman
iraunkorrak edukitzea, Udalarekin batez ere.
Laguntza ekonomikoa ziurtatu beharra dago eta
horretarako urtero eskaerak egitea edo hitzarmenen bidea daukagu, azken hau erosoagoa aurrikusten delarik eta etorkizunerako bide. Baina
hizkuntzarekin lotutako konpromezuak ere landu
dira eta hor dago Euskara Hitzarmena 1991ko
abenduaz geroztik indarrean dagoena, Bergarako
elkarte, ikastetxe, talde eta instituzioen arteko
harremanak euskaraz bultzatuz.
• Entitate Pribatuekin harremanak ere
hemendik bideratzen dira: Fundazioekin, banketxeekin, etabar, harreman ekonomikoak eta hizkuntzarekin lotutako konpromezuak ere talde
honetatik bideratzen dira.

EMAKUMEAK
Emakumeen aisialdia eta beharrak bete
nahirik sortutako taldea da. Emakumeei euskaraz
bizitzeko aukera eman nahi zaie, horretarako
beraien intereseko gaiak erabiliz: Alfabetatze
ikastaroa, hitzaldiak, mahainguruak, sukaldaritza
ikastaroak, irteerak...
KULTURA
Herri guztiari kultur eskeintza zabala ematea
du helburu talde honek. Talde honetatik hainbat
ekintza antolatu dira: Bertso saioak, bertso afariak, bertso ikastaroak, gai desberdinei buruzko
hitzaldiak, diapositiba emanaldiak, literatur ikastaroa, dantza ikastaroa, "Berrigara" maitasunezko karten lehiaketa, etabar.
Orokorrean harrera ona eduki duten ekintzak dira eta aurrerantzean ere ¡Ido beretik
jarraituko da, kontutan izanik Kartzela Zaharra
kulturgune bezala edukitzeak posibilitate berriak
eskaintzen dizkigula.
Bide hyrretatik doa, adibidez, Trikitixa
eskola.
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GAZTERIA
Gazteen artean hizkuntzarekiko konpromezua sortu nahi litzateke, gazteak dinamika honetan sartuz eta baita besteengan ere eraginkorrak
izanez.

Jaztendo

"Hitzarmen ekonomikoaren bidea aurrikusten da etorkizunerako bide gisa".

Horrela konpromezu hori landu nahian
Astialdi ikastaroak antolatu dira, bertatik sortu
daitezen dinamika sortzaileak, gaztetxoagoekin
lana egiteko asmotan.
Antolatutako beste ekintza batzuk Brusa
lehiaketa, haurrentzako bideo emanaldiak, gaztetxoentzat astialdiko iharduerak, jaietako kanpainak,... izan dira.
Beraz talde honek hiru esparru lantzen ditu:
Formazioa; ekintza desberdinak, zerbitzuak
eskaintzea eta sentsibilizazio-lana besteengan
eragina sortu nahirik.

KOMUNIKABIDEAK
Lan Talde honek dituen helburuak bi dira
oinarrian:
• Euskara bultzatu prestijioa emanez eta euskaraz egiten diren komunikabide eskasiaren hutsunea betez.
• Informatu, herriko elementu integratzaile
bihurtuz eta horretarako euskara erabiliz.
Honekin batera zeharka beste helburu batzuk ere betetzen dira, batez ere kazetarien formazioari dagokionean...
Aldizkariak duen arrakastak adierazten du
zenbateraino onartua den. Astean 3.500 ale
banatzen direnean eta eskaerak astero gehituz
doazenean, benetan eragina sortzen duen komunikabide baten aurrean gaude, kontutan izanik
irakurle gehientsuenek euskaraz irakurle berriak
direla, hau da, aurrez inoiz ez dutenak euskaraz
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irakurri.
Momentu honetan bi kazetari egun osoz,
beste bat egun erdiz eta zuzendaria daude lanean, kolaboratzaile mordoska bat kontutan hartu
bank.

Aldizkariak berak bakarrik bere inguruan
sortzen duen dinamika esan beharra dago aztertzekoa dela, askotan pentsatzen dugularik ja
lotan zegoen beharra bete dugun ala behar hori
atsegina eta erakargarria den etnaitza dela
medio sortu den. Modu batera edo bestera izanda
ere, euskal irakurleak sortu direla frogatua dago.
Orokorrean begiratuz Jardun Elkartea, edo
beste edozein bere eremura egokituta, herri ekimenetik sortutako Elkartea dugu, herritarrek
dituzten hizkuntz kezkak bideratu nahirik sortua.
Euskararen egoera ikusirik erantzun nahi izan da
planteamendu berri batekin: iraunkorra izango
den egitura eraikiz.
Elkarteari iraunkortasuna alde batetik barne
antolaketa egokiak (Zuzendaritza Batzordea, Lan
Taldeak, Dinamizatzailearen oinarrizko lana.)
ematen dio eta beste aldetik bazkideek ematen
diote. Bazkideen kopurua garrantzizkoa bada,
garrantzi haundiagoa dauka bazkideok adin,
pentsamendu, lanbide,... desberdinetakoak izatea,
lortu nahi denaren giltza planteamendu integratzaile honen baitan baitago neurri haundi batean.
Bestalde lana finkatzerakoan argi eduki
behar da bi lan moeta egin behar direla: Alde
batetik herritarrengan hizkuntz jarrera berriak
sortzeko dinamika eta bestalde instituzioekiko
harremanak lantzea, biak ondo uztartzetik etorriko da-eta ekimen honen arrakasta.

