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BAXOK

Euskara eta
euskal kultura
gizarte-integraziorako bide
ure ustez euskararik gabe ez da Euskal
Herririk. Baieztapen logikoa. Halere,
herrian euskaldun baino erdaldun gehiago bizi da. Egoera honen justifikatzeko zer nahi
entzuten da: frantsesarekin edo espainolarekin
izan daitekeela basque edo vasco edo euskotar.
Zergatik ez ingelesez? Norbaitek dio ingelesak
baduela euskarak baino garrantzi gehiago.
Oso gai filosofikoa dugu lantzeko, baina
eguneroko problemak estaltzen ditu. Erakutsi
behar dut kulturaren tokia gizartean eta hizkuntzaren lekua kulturan. Gauzak sakonetik ikertzeko bereizi egingo ditut gizarte-ageria eta gizarte-estalia, kontziente eta inkontzientelolektiboa.
Lehen zati batean kultura definitu ondoren,
bigarren zatian erantzunak argiago izanen dira
(agian) antolatzaileak egin dizkidan hiru galderei:
• Euskal kulturaren ezaugarriak eta euskararen garrantzia.
• Beste kulturen lekua.
• Herrietako Elkarteen funtzioa.

J

dan gora igoz aurkitzen ditugu, beherean gizartearen oinarriak, gorago indarrak eta erakundeak,
eta puntaren puntan, lau maldak elgarretaratzen
diren tokian, denek onartzen ditugun baloreak.

.

Gizartearen lau eremuak
A. Adibidez jendetzearen oinarri biologikoa:
gaurregun zahar asko anitzak euskaldun, haur
gutxi eta denak elebidun. Beldurrez gaude ea
bihar gazterik aski izanen denentz zaharren hazteko eta haurrekin hitzegiteko. Jendetzea ez da
artalde bat, gizarte-klasetan zatikatuak gara,
etengabe. Erakundeak hor daude bakoitzari bere
tokia emaiteko eta bereziki familia, auzo batean
kokatua, hiriek eta herrixkek herri zabala osatzen
dutelarik. Balore biologikoak gain-gainetik bilatzen ditu: osasuna, gaztetasuna, familia ederra,
aniztasuna edo berezitasuna.
B. Balio du ekonomiaren malda ere aztertzeak. Oinarrian herri bakoitzak baditu bere aberastasun naturalak: lur gaineko oihan, landa eta
pentze, lurpeko burdin, ikatz edo petroleoa; urak
eta itsasoa, aire eta airekoak. Ekonomi indarrak
agertu ziren jabegoa sortu zelarik: norenak
lurrak eta ekaiak, norenganik lana, norentzat
tresnak eta bideak, noren esku trukaketen egiteko dirua? Borroka nolazpait normalizatzeko
antolatu ziren erakundeak, etxaldeak eta lantegiak, merkatuak eta garraioak, zerbitzu eta salkin

1. GIZARTEA, KULTURA, HIZKUNTZA
Soziologoek gizartea aztertzen dute tau sistematan: jendetzea, ekonomia, politika eta kultura. Jakitunak ez garenok, gizartea asma dezakegu, piramide baten irudiaz, edo politago mendi
tontor baten itxuran, bere tau maldekin. Eta mal-
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banaketa. Erakundeen gainetik baloreak: dirua

alderdi politiko batean militante da eta ekologizale gainera. Gizarteko alor guztietan badabil.
Baina integrazio-molde asko badira. Adibidez,
konformista eta desbideratzailea.
Konformista da ororekin konforme dena: ez
du pentsamolde berezirik ez politikan ez eta
janzteko moldean, erdara darabil gehienetan, elizara doa besteak doazelarik, problemarik gabeko
langilea eta kontsumitzailea. Zein egunkari irakurtzen duen eta zein telebista kate ikusten?
Gehiengoarena bistan da. "Monsieur Tout le
monde", "Jaun nornahi". Integratua dela? Masifikatua esan nezake.
Desbideratzea ere integrazio-molde bat da.
Gizon edo emakume honek ikaskuntza kritikoak
egin ditu. Bere lana darama gaitasunekin baina
helburuak eta bideak ulertuz. Jokamolde tradizional batzuri intsumisioa ihardokitzen die.
Herriaren aldeko gogoa gaztedanik landu zuen
eta abertzaletasuna besteekin eztabaidatzen du.
Euskara darabil herri hizkuntza delakotz eta nortasun kolektiboaren lagungarri. Erdara ere bai,
erdaldunekin komunikatu behar duelarik. Laburbilduz oraingo aroa kritikatzen du lehenaldiari
atxikia delakotz bainan geroa eraikitzeko.
Hemen desbideratzaile aurrerakorra deskribatu
dugu.
Badira ere atzerakorrak edo integristak. Toki
guztietako fundamentalistek lehengo aroa dute
geroko helburu: euskara erabiltzen dute arbasoen
hezkuntza delakotz eta zaharren moldean: tokiko
euskalkien alde, euskara batuaren aurka daudelarik. Kantu zaharrak eta folklorea maite dituzte.
Euskaltasuna laborantzari edota erlijioari lotzen
diote: "euskaldun fededun". Hau ez da gure integrazio-moldea.
Gu euskal gizarteari integratzen gatzaizkio,
desbideratzaile bezala, kultura berri bat asmatzen dugulakotz, iragan aroa oinarritzat hartuz
bainan geroa helburutzat. Eta ez alderantziz.

eta aberastasuna, lanaren eskubidea, trukaketa
eta kontratuen zuzenketa.
D.Bide bera egin genezake politikaren maldan. Oinarrian bakoitzaren ekintzak eta harat

"Gutartekotasuna bilatzen
dugu eta ouzo
guztietan aberri txiki bat
sortzen dugu"

honatak. Laster gizartea ohartzen nornahik ez
dezakeela zernahi egin eta nolazpait ekintzak
koordinatu egin behar direla. Politika indarrak
sortu dira agintearekin: nork hartuko ditu erabakiak eta nortzuk obedituko dute? Borroka normalizatu da erakundeen bidez, alderdi politikoak, hauteskundeak, legebiltzarra, administrazioa
eta makina guzti horren funtzionamendurako
araudiak. Politika baloreetan aipatuena abertzaletasuna da. Demokrazia ere bai. Beste batzuk ez
dira hain aipatuak hala nola botere-gosea eta
aginteak akartzen dituen abantailak.
E. Kulturaren sistemak merezi du azterketa
berezia. Herriaren oinarrian daude etnotipoak edo
munduaren ikusmolde lehenak. Horietarik bat
herri hizkuntza. Kultur indarrak dira ezagutzak,
teknikak, arteak, informazioa, iritziak, ideologiak
eta erlijioak. Hor ere borroka dago ea nor jabetuko
den edo nork esanen duen zein diren idea zuzenak
eta okerrak, jokamolde onak eta txarrak, zer den
eder eta zer ez. Erakundeak hor daude jakitearen
banatzeko eta pentsamoldearen antolatzeko, eskola, unibertsitate, artista eta bertsolari taldeak, kultur etxeak. Gailurrean kulturak juntatzen ditu beste
him sistemak eta finkatu egiten ditu balore nagusiak: jakitatea, eskubidea, edertasuna.
Gizartearen makina deskribatu dugu. Ikus
orain nola dabilen.

2. EUSKAL KULTURAREN EZAUGARRIAK ETA EUSKARAREN GARRANTZIA
Bi definizio aurkitzen ditugu Kulturentzat:
gizartearen pentsamoldea, gizartearen jokamoldea. Ba ote da euskal pentsamolde berezirik?
edo jokamolde berezirik? Zenbaitek diote mendebaleko zibilizazio standarrean murgilduak
garela: kristau moraltasuna, giza eskubideak,
politika demokratikoa, medikuntza zientifikoa,
lanaren errespetua sindikatuen eraginez, demografia neurtua. Zibilizazio hau hizkuntza bakoitzak bere moldean esaten du, ezer aldatu gabe.
Ondorioz, esateko moldeak ez luke garrantzi
handirik, gauza berak pentsatzen eta egiten baldin baditugu, eta zein nahi hizkuntzak berdin
balio luke, frantsesa, espainola, ingelesa.
Hon i gara, baina ez gara bakarrik hon. stan-

Integrazioaren gora beherak
Pedagogian ikasten dira hezkuntzaren bi
helburu nagusi: nortasunaren finkatzea eta gizartean integratzea. Norbait ongi integratua da erakunde askotan parte hartzen duelarik: familiatua
da, lanpostu bat badu, bertsolaritzan an da,
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"Soziolinguistikan ikusten da hizkuntzak irauteko suertea duela hirian erabiltzen delarik eta laneko lekuetan".

dardizatuak bagina eta osoki normalizatuak, ez
genuke nortasun kolektiborik. Aldiz badakigu
izate berezia badugula eta gizarte nortasuna bizi
dugula. Zer den euskal nortasuna definitu nahi
bagenu oistian aipatu sistemak berriz jorratu
behar genituzke.

armadarik ez genuen nahi baina gerla guztiak
galdu ditugu; politika ekintzak ez ditugu ikasi
eta kazike ala jauntxoak obeditu ditugu. Abertzaletasuna sortu zelarik elgarretaratu ginen, eta
burujabetasun zerbait erdietsi dugu. Baina egun
batez zatitu gara abertzaleen artean eta indar
politikoa ahuldu zaigu.
Gizartearen alor guztietan gure nortasun
kolektiboa agertzen da. Bereziki kulturaren eremuan eta hizkuntzaren bidez.

Euskal nortasuna

Demografiaren aldetik, familia handiaren
ametsa iragan da baina ez familiaren nahia,
etxea, auzoa. Gutartekotasuna bilatzen dugu eta
auzo guztietan aberri txiki bat sortzen dugu.
Ekonomiaren aldetik, lehen etxaldea eta
baserria zen bizilekua. Industriarekin batean
abertzaletasuna agertu zen mende honen hastapenean. Laburbilduz zatiketa handiak izan ziren,
langileria eta burgesia, herrialde industrializatuak eta herrialde nekazariak. Urradura horiek
hor daude oraino, baina euskaldunek dugu bilatzen beste giro bat kidetasun gehixeagorekin.
Orduan kooperatibak asmatu ditugu: langileak
lantegiaren jabe, here tresnekin, dirua barne.
Funtzio ezberdinak onartzen dira baina helburua
denentzat argi delarik.
Politikaren aldetik, zein da euskaldunon
oinarrizko jokamoldea? Agintea ez dugu maite,
ez guretzat ez eta inori inposatzeko. Adibidez
feudalismoak ez zituen erroak barna euskal
Herrian. Historian zehar erregea onartzen
genuen, lege zaharra errespetatzen zuen neurrian. Beraz demokrazia eta intsumisioa dira
gure ezaugarriak. Alderdi txarrak ere baditugu:

Kultura eta hizkuntzaren arteko lotura

Hiru zibilizazio ezberdin bereiz genitzake:
zibilizazio mintzatua, idatzia eta audio-bisuala.

A. Ele zibilizazioan oralitatea da nagusi, edo
bestela esanez jendeen arteko harreman zuzenak.
Komunikazio guztia hitz eginez delarik harremanek badute jatorritasun handia: ikaskuntza, salerospenak, eztabaidak buruz buru egiten dira. Oso
ezaguna da ohozko euskal literatura, atsotitzak,
ipuinak, bertsolaritza, antzerkiak, gaur egun irratiak. Kultura hau aberatsa da baina iragankorra.
Aide batetik "hiztun zahar bat hiltzen delarik,
liburutegi bat erretzen da". Bestalde euskaldunak
eleetan edo berbetan ginaudelarik, erdara idazkietara pasatu zen.
B. Idazki zibilizazioa XVI. mendean zabaldu zen liburu inprimatuen bidez. Lehenago alfabetatuak biziki guti ziren. Liburuak eta eskolak
kultur demokrazia zabaldu dute: ez bakarrik eza-
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gutzak, teknikak, ideologiak eta arteak liburuen
bidez zabaldu direlakotz. Bai eta mentalitate
berri bat sortu delakotz, pentsamolde zientifikoa:
ezer ez sinets esperimentalki frogatu aitzin.
Esperientziak beste ikerbide bat irekitzen du, eta
jakitatea aurreratzen da mailaz mail, tipografia
lerroz lerro aurreratzen den bezala.

gehiengoa daukate, eta norbaitek badu integrazio
problema gutiengoak du. Bestalde, erdaldunaren
ama hizkuntza espainola da edo frantsesa. Beraz
guk euskarari diogun atxekimendu bera diote
familiako hizkuntzari. Hezkuntza antolatzen
dutenek kontuan hartuko dute haurraren nortasuna moldatu duen hizkuntza.
Bestalde, eta hori da erradikalismoa, lehentasuna eskatu behar dugu herri hizkuntzarentzat.
Zenbaitzuk aipatzen dute elebakartasuna euskararen aide. Nire ustez, gaurregun elebakarduna
halako analfabeto bat da, komunikazio mugatuan
kartzelatua baita. Beste batzuk aipatzen dute elebitasuna herritar guztientzat, kultur aberastasuna
delakotz. Baina arriskua hor dago hizkuntza
gutituarentzat: euskaldun guztiak erdaldunak
gara; orduan zergatik erdaldunek euskara ikas?
Azkenean, hizkuntzaren aldeko diglosia funtzionala. Horrek esan nahi du euskaldunok badugula
euskal giro batean bizitzeko eskubidea. Euskara
gizarte-eremu guztietara zabaldu behar dela,
etxean eta kalean, lan lekuan eta kiroletan, liburugintzan eta komunikabideetan. Ondorioz,
herritar guztiek eskubide eta eginbide dute euskara ikasteko. Zergatik ez? Guk ere egin dugu
bigarren hizkuntzaz jabetzeko lana. Erdaldunei
esplika diezaiekegu lana ez dela zailago euskara
ikasteko.
Kanpoko kulturek ere badute beren baliostasuna eta nazioarteko hizkuntza baten jakiteak
komunikazioa zabal dezake. Halere ez dira kulturak nahasi behar. Euskara nortasun hizkuntza
da guretzat. Beste hizkuntza guztiak komunikazio-tresnak dira. Herri hizkuntza dugu izateko,
beste hizkuntza guztiak dira komunikatzeko.
Nortasuna galtzen badugu, besteei zer komunikatuko diegu? Lehenik izan eta, gero esan ez
badugu nortasunik zer dugu besteei esateko?

"Euskara nortasun
hizkuntza da guretzat.
Reste hizkuntza
guztiak komunikaziotresnak dira"
Euskal liburugintza oso berant garatu da,
erdara berehala zibilizazio idatzira sartu delarik
eta beraz modernitatera. Bainan azken 20 urte
hauetan liburugintzaren desafioa irabazten an
gara: 1940 urtean 2 liburu idatzi ziren; 1960ean
hilero 2 liburu; 1974ean astero 2 liburu; gaurregun egunero 2 liburu argitaratzen dira. Bainan
kasu ez garenentz oralitaearen galtzen an. Adibidez familian ezin da hitz egin telebista bizirik
delarik.

D. Flor dago irudi-zibilizazioa, Mac Luhan
Canadako filosofoak aztertu zuena. Hain segur
kultur iraultza hau, inprimategiak ekarri zuena
bezain sakona da, eta Gutenberren galaxiatik
Marconiren galaxiara iragan gara. Telebistaren
bitartez mundu zabala herrixka bilakatu da
denek denetako berriak baitakizkite eta berehala.
Oralitatea berpiztu da, baina ikusleak entzumena
du lantzen gehienik.
Orain zibilizazio idatzian murgildu garelarik
ez genuke irudiaren iraultza huts egin behar.
Euskarak sartu behar du ikus-entzun gailuen eremuan.

4. HERRIETAKO ELKARTEAK
Gure helburu nagusienetarik bat herriaren
euskalduntzea da. Hortarako hizkuntz legea
beharrezkoa da baina ez da nahikoa.
Euskal ikaskuntzaren dinamika ederki daramagu, ikastolak, gau eskolak, B eta D ereduak,
ikasgela elebidunak, murgil metodoak. Zenbat
haur eta gazte euskalduntzen an dira? Denbora
berean erabileraren dinamika aurreratu behar
dugu. Horretarako politika sistemak eragin handia dauka ofizialtasuna deklaratuz, administraziorako eta hezkuntzarako elebitasuna finkatuz,
hizkuntz ahulenari laguntza bereziak emanez.
Iparraldean ulertzen dugu hizkuntz legearen
beharra, eta zein nekagarri den egunero legez
kanpo borrokatzea.
Baina politikariak ez dira herritarren atxekimendua baino urrunago aitzinatzen ahal. Legez
ezin da hizkuntza baten erabilera inposatu. Henri
mugimendua piztu behar da herri hizkuntzaren

3. BESTE KULTUREN LEKUA
Bereiz ditzagun Euskal Herrian diren beste
kulturak eta gure herritik kanpokoak, erdaldunak
eta atzerritarrak. Gure jokamoldea aztertu aitzin
oroitarazi nahi nuke Paulo Freire irakaslearen
hitza: "Erradikalismoa bai, sektarismorik ez".
Sektarismoa da herritarrak bat bestearen
aurka altxatzen dituen sendimendu ezkorra.
Erdaldunak ez ditugu arbuiatu behar. Lehenik
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aide, hori baita Herrietako Elkarteen helburu

Arrasate eta auzoak aspaldidanik ekonomia
modernoan bizi dira here abantail eta akats guztiekin. Euskarari eman behar zaio here lekua
modernitate horretan. Soziolinguistikan ikusten
da hizkuntzak irauteko suertea duela hirian erabiltzen delarik eta laneko lekuetan.

nagusia.
Kebekeko esperientzia biziki argigarri da.
Entzun dugu nola 1979an herri hizkuntzaren
aldeko lege nagusiak elebakartasuna zabaldu
zuen gizarte eremu guztietara: hezkuntza eta
administrazio, lantegi eta idazki publiko, bilera
eta komunikabide. Aipagarri da ere Kebektarrek
eta Kanada guztiko frantsesdunek hainbat urtez
eraman zuten hizkuntz estrategia. Familiako eta
ikastetxeko hizkuntza segurtatu ondoren, ingelesak bereganatuak zituen eremuetan frantsesa
berriz sartu zuten: saltegi, banku, bilera, lantegi
eta abar.
Hizkuntz estrategia horren adulatzeko bazegoen elkarte bitxi bat Société Saint Jean-Baptiste, Jondoni Batistaren Elkartea. Izenak badu
integrismo usain bat. Erlijioa aitzakia zen jendearen biltzeko eta aberriaren gogoa pizteko. Ideologia atzerakoiak batzuetan sortzen du borroka
aurrerakoia. Hon i gertatu zen Kebeken eta irabazi zuten herri hizkuntzaren aldetik. Eguneroko
borrokaren bidez hizkuntz legea erdietsi zuten.
Gero legearen aplikazioa lagundu zuten beren
lan eta salerospenetan, bilkuretan eta auzitegien
aitzinean. Oso famatuak izan ziren inglesa erabiltzen zuten produktuen boikota.
Hizkuntz egoera ezberdina denez geroz,
Herrietako Elkarteek ez dute borroka bera eramaten ahal, bereziki elebakartasunaren aide.
Hizkuntz estrategiaren zehaztasunetan sartu
gabe, esan dezakegu gizartearen lau eremuetan
jokatu behar dutela.

"Gure jokamoldea aztertu
aitzin oro itarazi
nahi nuke Paulo Freire
irakaslearen hitza:
Trradikalismoa bai,
sektarismorik ez"
3. Politikaren beharra aipatu dugu herri hizkuntzaren aide. Ez ahantz tokiko administrazioaren eragina. Eremu berean azpimarra dezagun
komunikabideen gan antzia. Aldizkariak, telebista, entzun-ikusgailuak sartu dira familia guztietan. Erdara zabaldu duten tresna horiek, euskararen alde erabili behar ditugu.
-

1. Demografiaren aide ez dakit zer esan daitekeen, gero: haur gutiago delarik aberri biologikoa ahultzen dela eta bizitza-gogoaren falta frogatzen duela. Ala aments ez dugun bizitzeko zergatirik aurkitzen. Dena dela etxeko hizkuntzaren
garrantzia azpimarratzekoa da. Inkesta guztiek
frogatzen dute familiaren eragina hizkuntz transmisioan. Erdalduntzen den familiak hizkuntzaren
katea mozten du geroko belaunaldientzat. Hortakotz asmatu behar dugu familietako hizkuntz
estrategia, egoera kontuan hartuz, adibidez guraso bat erdalduna delarik eta haurrak ikastolara
doazelarik.

4. Euskal kulturak emanen dio gure gizarteari here itxura, lehen aldia eta geroa elkarri
lotuz. Hona sakoneko psikologiaren teoria bat.
Carl-Gustav Jung, Suizako psikologoak dio
herri bakoitzak baduela here inkontziente kolektiboa. Elkarrekin bizi ditugu sentimendu sakonenak, eta kulturaren lurpean sartzen bagara,
Izturitzeko leizean bezala, aurkituko ditugu arketipo onak eta gaiztoak, eguzkia eta iluna, andere
aurpegiak eta sugeak, lamina lagungarriak eta
sorgin gaiztoak. Gure ipuinetan eta ametsetan
agertzen diren itxura horiek erakusten dizkigute
gure nortasunaren erroak.
Artistek eta bertsolariek, kantariek eta idazleek erakusten dizkigute gure herriaren sakoneko
aberastasunak. Bakoitzak behar ditugu idea, sendimentu eta ikur horiek ulertu, zeren bakoitzak
jarn nahi du adostasunean here sakoneko izatearekin. Horiek lasaitasuna eta poztasunaren iturburu segurrena.
Euskara da guretzat biderik labun ena sakoneko nortasunaren ezagutzeko eta elkarrekiko
arketipoen onartzeko. Euskara da, halaber, kulturaren berritzeko tresna, gaurko ideak eta ikurrak
asmatuz. Ikusi dugu kultura dela gizartearen aurpegia, guk geuretzat nahi dugun gizartea.

2. Ekonomiaren alorrak ere garrantzi handia
dauka. Kebeken 1960eko hamarkadan "iraultza
lasaia" gertatu zen, "la Révolution Tranquille".
Frantsesdunen bizitza baserrian mugatzen zen,
elizaren inguruan, hiria eta industria ingelesdunen esku zirelarik. Eta hona non, denbora laburrean Kebektarrak aro modernoan sartu ziren,
laborantzatik industriara, parrokiatik hirira, haurrak kolegiotara igortzen zituztelarikk. Hots,
ekonomia aldatu zen denbora berean, hezkuntza
publikoa antolatu zen eta herri hizkuntza zabaldu
zen ikastetxetarik lantegietara eta bulegoetara.

-
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Erdararen erabileratik
euskararen erabilerara: hizkuntz
jokabidearen faktore orokorrak
O. SARRERA

psikopedagogikoak
4. Hizkuntzen gaitasun malta erlatiboa
5. Prestigioa
6. Harremanen norma soziolinguistikoa
7. Inguru soziolinguistiko hurbila

Euskal hiritarren hizkuntz jokabidea aztertzea izango da Ian honen helburua, erdara ala
euskararen hautaketan eragiten duten faktore
orokorrak arakatzea, hain zuzen ere.
Hizkuntz jokabidea giza jokabideen multzoan kokatu behar da. Gogoratu abereek ez dutela
hizkuntzarik, lenguaia baizik. Hizkuntz jokabidea, bestelako giza jokabideak bezalaxe, norbanakoaren eta inguru sozialaren arteko prozesu
interaktiboaren ondorioa da. Prozesu konplexua,
zientzia ezberdinen arreta jasotzen duena. Honako hauena, besteak beste: hizkuntzalaritzarena,
psikolinguistikarena, soziolinguistikarena eta
psikologia sozialarena.
Gaiaren zailtasuna inolaz ere ukatu gabe,
gogoeta hauek praktikotasunaren ildotik abiatuko dira batipat. Hizkuntz jokabidea hobeto ulertzeko baliagarria izan daitekeen informazioa
emango da, ez besterik, alperrikako erudizioa
saihestuz. Bestalde, eredu teoriko itxietatik ihes
egingo da, hurbilpen eklektikoa aukeratuko delarik.
Zazpi faktore orokor hartuko dira kontutan
hizkuntz jokabidearen azterketan. Hauetxek,
hurrenez hurren:

1. JARRERAK
Egoera sozialen baldintzapean sortu eta
garatzen dira norberaren baitan hezurmamitzen
diren jarrerak. Norbanakoaren sozializazioaren
ondorio dira hein handi batean, gizartean nagusi
diren balore eta norma sozialen fruitu.
Jarrerek norberaren gizarte hobespena eta
balorazioa adierazten dute zerbaiten aurrean. Ez,
ordea, inolako konpromiso konkreturik. Honi
dela eta, ez dago lotura zuzenik jarreren eta jokabideen artean. Ezertan gauzatu ahal izateko,
jarrerek motibazio sendoa eta baldintza estruktural egokiak behar dituzte.
Jarrerek bi maila edo osagai dituzte. Maila
kognoszitiboa (pertzepzioa, iritziak, estereotipoak) eta maila afektiboa (emozioak eta sentimenduak). Bi maila hauek diskurtsoen bidez egituratu eta sistematizatzen dira. Euskal Herriari dagokionez, lau diskurtso mota jo ditugu errepresentatiboentzat, Errealitatearen Diskurtsoa, Desioaren Diskurtsoa, Ezagutzaren Diskurtsoa eta
Ekintzaren Diskurtsoa deitu ditugunak.
Errealitatearen Diskurtsoa pragmatism

1.Jarrerak
2. Motibazioak
3. Norberaren ezaugarriak eta arrazoi
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"Gaztelania, esaterako, hizkuntza prestigiotsua da gure artean, ez ordea Estatu Batuetan".

akritikoaren diskurtsoa da. Bere muina honela
laburbil daiteke: euskara dagoen egoeran baldin
badago, gutxi ezagutu eta erabiltzen den hizkuntza baldin bada, euskaldunen beraien errua eta
interes faltagatik izan da azken finean. Egoera
soziolinguistikoaren konstatazioa egiten da, egoera horren zergatiak aztertu gabe.
Desioaren Diskurtsoa diskurtso testimoniala da batez ere. «Belaunaldi galduaren» diskurtsoa da orohar. Euskara maite dute eta here
desagerpena kutur galera handitzat hartuko lukete. Euskararen egungo egoeraren erantzukizuna
arrazoi historikoei leporatzen diete, ez euskaldunei. Euskara ikasi eta erabiltzea gustatuko litzaieke, baina beren bizitzen lehentasunetan sartzen ez denez, ez dute ikasten. Lortu ezinezko
helburua iruditzen zaie. Horregatik deitzen diote
obelaunaldi galdua» beren buruari. Belaunaldi
gazteengan jartzen dituzte euskararekiko itxaropen guztiak.
Ezagutzaren Diskurtsoa euskaldun pasiboen diskurtsoa da. Euskara dakite eta jakite hutsa
nahikoa da beren burua euskalduntzat jotzeko.
Euskara darabilten iharduna ez oztopatzeko ikasi
behar dela gure hizkuntza diote euskaldun
hauek. Beren jokabidea euskaraz bizitzea hartu
duten erabakiaren ondorioa da. Euskara darabilten euskaldunekin topatuko ez balira erdara hutsez aritzeko joera lukete.
Ekintzaren diskurtsoa euskara gero eta
gehiago zabal dadin Ian egiten dutenen diskurtsoa
da. Euskaldun kontzienteenek lideratzen duten
multio honetan euskaraz modu naturalean eta

kontzientzia espliziturik gabe bizi diren euskaldunak batetik, eta euskara oraindik jakin ez arren
bere sustapenaren aide apostu tinkoa egin dutenak
bestetik sar litezke epe motz edo ertainean.
Zalantzarik gabe, ekintzaren diskurtsoa da
hizkuntz jokabideetan eraginik zuzenena duena
eta erakundeetatik zein gizartetik bertatik bultzatu beharrekoa.

2. MOTIBAZIOAK
Motibazioa zerbait egitera mugiarazten gaituen bultzagarria edo motiboa da. Motibazioetan
motibazio integratzaileak eta instrumentalak
bereizi ohi dira. Motibazio integratzaileei dagokienez, sinbolikoa, pragmatikoa, kulturala eta
politikoa dira aipagarrienak.
Motibazio sinbolikoa euskara euskal nortasun kolektiboaren ezaugarri garrantzizkoentzat
duena da. Motibazio pragmatikoa gizarteratzearen zati bat bederen euskaraz egitea eskatzen
duena. Motibazio kulturala kultur interesetik
abiatzen da, hizkuntza kultura horren elementu
behinenkotzat joz. Motibazio politikoa, azkenik,
ideologia edo proiektu politiko batean sostengatzen dena da.
Motibazio instrumentalak, motibazio untegratzaileek ez bezala, norberaren estatus sozioekonomikoa hobetzea du xede. Kanpotik ezarritako motiboa da, ez hiztunak askatasunean aukeratu eta barneratu duena. Bereizketa hau egitea
erabat funtsezkoa da, motibazio mota bakoitzaren ondorioa hizkuntz jokabidean zeharo ezber-
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dina delako. Motibazio integratzailea (hots,
barne motibazioa) duten hiztunen jarrerak eta
jokabidea motibazio instrumentala dutenena
baino askoz ere positiboagoa da. Azken hauek,
beren helburua lortu ondoren (lanpostu berra
edo lanpostu hobea, gehienetan), euskara ez erabiltzeko joera izango dute.
Motibazio guzti hauek ez dira praktikan
egoera puruan ematen, nahasian baino. Ohizkoena motibazio mota bat beste batzurekin batera
hiztun berarengan aurkitzea da (sinbolikoa eta
pragmatikoa batera ematea, edo integratzaileak
eta instrumentala). Era berean, posiblea da hasieran motibazio instrumentala zena gero integratzaile bilakatzea.
Ondorio gisa, iradokizun hau atera daiteke
motibazioen gaineko hausnarketa honetatik: euskaraten gizarte egoerari dagokionez, motibazio
integratzaileak direla eraginkorrenak, gehien
indartu behar direnak, eta motibazio instrumentala integratzaileak indartzen dituen heinean sustatu behar deja.
3. NORBERAREN EZAUGARRIAK
ETA ARRAZOI PSIKOPEDAGOGIKOAK
Askotan entzuten da euskara ikastea zaila
dela. Oso zabalduta dagoen iritzia izateaz gain,
egunero egiazta daitekeen gertakizuna dugu hau.
Arazoaren tamainaz jabetzeko, hona hemen datu
bat: 16 urte baino gehiago dituzten erdaldunen
%14a joan da Euskal Herrian noizbait euskara
ikastaroetara (232.000 guztira) eta horietatik
%17ak soilik ikasi du euskaraz hitzegiten
(40.000 lagun inguru).
Hizkuntzak ikasteko zailtasunaren zioak
argitu asmoz, hainbat hipotesi formulatu dira.
Ondoren, gure artean gehien ezagutzen direnak
komentatuko ditugu.
Helduek «zailtasun naturalak» dituztela
diote batzuk. Hipotesi hau defendatzen dutenen
ustez, adin kritiko naturala legoke (10-12 urteen
bitartekoa) hizkuntzak ikasteko. Adin horretatik
aurrera hizkuntz ikasprozesu naturala zailagoa
litzateke.
Burmuinaren malgutasun eza edo burmuineko hizkuntz funtzioen albokotasuna lirateke zailatasun natural horien zergatiak. Egun, ordea,
neurolinguistikak emandako informazioaren arabera, badakigu burmuinaren malgutasun eza eta
hizkuntz funtzioen albokotasuna ez direla lehen
aipatutako adin tarte horretan ematen. Beraz,
adin kritikorik badago, hots, adin batetik aurrera
hizkuntzak ikastea zailagoa egiten bada (eta
badirudi horrela gertatzen dela), arrazoiak ez
lirateke «naturalak», bestelakoak baizik.
Adimena da adierazten den beste zioetako
bat. Adimen mailaren arabera ikasiko litzateke
bigarren hizkuntza azkarrago edo motelago.
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Dena den, irakaskuntza elebidunaren alorrean
egindako ikerketen arabera, adimen kozientea
idatzizko trebetasunetan da bakarrik aldagai
esanguratsua, ez ahozko trebetasunetako komunikazio gaitasunean.
Zeintzuk dira, bada, helduen hizkuntz ikaskuntza oztopatzen duten arrazoiak? Nik bi arrazoi mota azpimarratuko nituzke: psikologikoak
eta psikopedagogikoak.
Arrazoi psikologikoen artean, nortasuna eta
autokontzeptua dira azpimarragarrienak. Nortasun lotsatia duten ikasleek gutxiago erabiliko

"Ezertan gauzatu ahal
izateko, jarrerek motibazio
sendoa eta baldintza
estruktural egokiak behar
dituzte"
dute hizkuntza bai ikasgela barman bai ikasgelatik kanpo, euskararen bameratze prozesu inkontzientea motelduz.
Autokontzeptuak, bestalde, bi mailatan eragiten du hizkuntz ikaskuntzan. Batetik, norberak
konbentzituta egon behar du hizkuntza noizbait
ikasiko duela. Ez badu bere buruan konfidantza
nahikorik nekez burutuko du hizkuntzaren ikas
prozesua. Bestetik, ikasleak ez du bere balioespen pertsonala eta soziala kolokan ikusi behar,
beretzat bigarrena den hizkuntza jatorrizko hiztunek bezain ondo ez erabiltzeagatik.
Arrazoi psikologikoekin batera badago nire
ustez inportanteagoa den alderdi psikopedagogikoa. Alegia, helduek ez dutela bigarren hizkuntza ikasten umeek ikasten duten antzera. Zergatik hori? Ume eta helduen arteko hizkuntz jabekuntzaren bereizketan oinarrituta, ikasbide
ezberdinak eskaintzen zaizkiolako bi kolektibo
horietako bakoitzari. Askoren iritziz, umeen hizkuntz jabekuntza onaturala» litzateke, inkontzientea, gramatikaren ezagutza formala behar ez
lukeena. Helduena, berriz, okulturala» litzateke,
kontzientea eta modu batean ala bestean gramatikaren ikasketan sustraitua.
Gaur egun, ordea, psikolinguista gehienek
diote ume eta helduen hizkuntz jabekuntzaren
prozesua antzekoa dela. Abiapuntu eta testuingurua dira ezberdinak, ez hizkuntz jabekuntzaren
prozesua bera. Abiapuntua eta testu ingurua dira

?Jaztervs
ezberdinak ume eta helduen arteko behar komunikatiboak oso diferenteak direlako, askoz ere
handiagoak helduenak umeenak baino. Eta behar
komunikatiboak handiagoak direlako, helduek
joera bertitzagoa izango dute bigarren hizkuntzaren jabekuntza prozesuan lehenengo hizkuntza
erabiltzeko. Abiapuntua ezberdina da, halaber,
arestian aipatu diren arrazoi psikologikoek helduengan umeengan baino eragin sakonagoa
dutelako.
Baina abiapuntua ezberdina izan arren, hizkuntz jabekuntzaren funtsa antzekoa da, lehen
esan bezala, ume eta helduen kasuan. Zerbaitetan badaude ados gaurko adituak hizkuntzak,

"Ekintzaren diskurtsoa da
hizkuntz jokabideetan
eraginik zuzena duena eta
erakundeetatik zein
gizartetik bertatik bultzatu
beharrekoa"
adin guztietan, testuinguru esanguratsuetan eta
erabileraren poderioz ikasten direla baieztatzean
da, hizkuntzak ikas-helburu izatetik komunikazio tresna izatera pasatzen direnean ikasten direla esatean, alegia. Planteamendu hori da, hain
zuzen ere, irakaskuntzako murgiltze esperientziaren arrakastaren giltza eta helduen mundura
oraindik eraman ez dena. Nola ulertu behar da
umeen A ereduaren kontra jendea hain sentsibilizatua egotea eta helduen euskalduntzean gehienok (denok ez esateagatik) A ereduko planteamendu psikopedagogiko berberekin jarraitzea?
Zergatik da ona helduentzat umeentzat hain
desegokia ikusten dena?
Nire iritziz, hizkuntz irakaskuntzari dagokionez, ez dago oinarri psikolinguistikorik ume
eta helduen arteko bereizketa psikopedagogikorik egiteko. Are gehiago, hizkuntz klase tradizionalekin bakarrik segitzea, klaseen enfokea oso
komunikatiboa izan arren, helduen hizkuntz irakaskuntzan daukagun muga nagusietako bat dela
iruditzen zait. Egoera diferenteetara egokituta,
murgiltzearen oinarrizko printzipio berak aplikatu beharko lirateke helduen euskalduntzean ere,
euskara ikas-helburu hutsa izatetik komunikazio
tresna izatera igaroz. Euskara klase tradizionalak
baztertu gabe, bestelako ikastaro eta ekimen
interaktibo interesgarriak antolatu beharko lirate-
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ke euskaraz, euskararen bidez jendeari interesatzen zaizkion gauzak egitea helburu luketenak.
4.HIZKUNTZEN GAITASUN MAILA
ERLATIBOA
Elebitasun indibiduala anbilinguismoarekin
nahastu da sarritan. Hauxe ulertu ohi da elebitasun indibidualaz: hi hizkuntzak maila berean
ezagutzea eta gizarte arlo guztietan erabiltzeko
gaitasunaz menperatzea, hizkuntzen artean inolako interferentziarik gertatu gabe. Elebidun perfekto hori ez da ja inoiz ematen, elebitasun
sozial perfektoa ematen ez den bezalaxe. Izan
ere, elebitasun sozial orekaturik gabe ezinezkoa
da hizkuntz errepertorio guztietan (ekonomi,
osasun, hirigintza, legeria, e.a-en arloan, esaterako) elebidun orekaturik aurkitzea. Arrazoia oso
sinplea da: euskaldunek ezingo dituzte errepertorio modernoak euskaraz gaztelaniaz bezala menperatu, aldiberean gizarte arlo horietan euskararen garapen soziolinguistikoa ematen ez bada.
Soziolinguistikazko jatorria duen hizkuntz
errepertorioen arteko gaitasunen desorekaz gain,
errepertorio arruntetan (hau da, eguneroko bizimoduari lotuta dauden hizkuntz errepertorioetan)
hizkuntza bat besteari nagusitzeko joera egoten
da, kasu honetan arrazoi psikolinguistikoengatik.
Etxean ikasi den lehen hizkuntza da, jeneralean,
erraztasun handienaz erabiltzen dena errepertorio arruntetan. Euskal Herri mailako beste datu
bat emango dugu lehenengo hizkuntzaren
garrantzia zenbaterainokoa den adierazteko: euskara bigarren hizkuntza duten 16 urtetik gorakoen artean (65.000 euskaldunberri guztira), hi
milara ez da insten euskara gaztelania baino
errazago erabiltzen dutenen kopurua, (euskaldunak %3a). Gogoan izan, euskaldun guztiak hartuta, heren batek gutxi gorabehera hitzegiten
duela euskaraz erderaz baino errezago.
Ohizkoena, beraz, hizkuntza batean ala bestean erraztasun handiagoa izatea da, bai arrazoi
soziolinguistikoengatik bai arrazoi psikolinguistikoengatik.
Hizkuntz jokabideari dagokionez, hauxe da
guk formulatzen dugun hipotesia: erraztasun
handiagoz menperatzen den hizkuntza erabiltzeko joera egongo dela orohar.
5.PRESTIGIOA
Prestigioa baldintza jakin batzuk betetzen
dituen norbanako edo gizatalde bati aitortzen
zaion balioespen soziala eta errespetoa da. Normalean elite ekonomiko, politiko eta kulturalek
ematen diote prestigioa gizatalde bati.
Pertsona eta talde prestigioduna eredugarria
izaten da beste norbanako eta gizataldeentzat.
Imitatu egiten zaie bizitzaren arlo askotan, baita
hizkuntz jokabidearen arloan ere.

::Jazten,
Hizkuntzek ez dute berez prestigiorik. Hiztun taldeak dira prestigioa dutenak. Gaztelania,
esaterako, hizkuntza prestigiotsua da gure artean,
ez ordea Estatu Batuetan, oso ezberdina baita
gaztelaniadunen gizarte estatusa leku batean eta
bestean.
Euskal Herrian frantsesa eta gaztelania izan
dira hizkuntza prestigiodunak, eliteen hizkuntzak. Eta eliteen hizkuntzak izan direlako, ez
beste ezerrengatik, hizkuntza horiei aitortu ohi
zaizkie euskararen kaltean hizkuntzarenak berezkoak ez diren zenbait ezaugarri: hizkuntza kultoagoak, modernoagoak, e.a. izatea.
Estereotipo hauek direla kausa, zenbait euskaldunek berea utzi eta gizatalde prestiogiodunaren hizkuntza aukeratu ohi dute lehen eta orain.

6. HARREMANEN NORMA SOZIOLINGUISTIKOA
Euskal Herrian batez ere funtzionaltasunak
definitzen du harremanen norma soziolinguistikoa. Euskaldunek zein erdaldunek komunikazioaren eraginkortasuna eta solaskidearekiko istiluak
saihestea jarri dituzte guztiaren gainetik, hizkuntz
erabilera sozial eta publikoan erdaraz baliatzeko
joera neurriz kanpo nagusitu delarik. Honela, euskaldunak ezezagun bati hitzegiten badio erdaraz
zuzenduko zaio normalean, bere solakidea, erdalduna bada, molesta ez dadin. Erdaldunek horixe
espero dute euskaldunengandik, alegia, ezezagunei lehenengo hitza erdaraz egitea. Laburbilduz,
ezezagunei erdaraz hitzegiteko espektatiba soziala
dago Euskal Herrian bai erdaldunen aldetik bai
euskaldunenetik. Kontrakoa egitea deskonsiderazio edo erasotzat joko lukete askok.
Erdaraz hitzegiteko norma soziolinguistiko
honek kaltea dakarkio euskararen garapen soziolinguistikoari. Kaltea bikoitza da. Batetik euskaldunen artean erdaraz aritzea, solaskidea euskalduna dela ez jakiteagatik. Eta bestetik, erdaldunek erabilera sozial eta publikoan euskara existitzen ez dela pertzibitzea.
Harremanen norma soziolinguistiko hori
aldatu beharra dago euskararen aldeko apostua
egin nahi bada. Honek jarrera aldaketa eskatzen
du euskaldunen eta erdaldunen aldetik. Euskaldunen lehenengo hitza euskaraz izan beharko litzateke normalean eta erdaldunek ez lukete eraso
pertsonaltzat hartu beharko, euskararen sustapenaren aldeko jarreratzat baizik.
Are gehiago, erdalduna euskara ulertu bai
baina oraindik hitzegiteko gai ez denean, elkarrizketa elebiduna bultzatzen saiatu beharko
genuke. Elkarrizketa elebiduna euskaldunak euskaraz hitzegitea eta erdaldunak erdaraz erantzutea litzateke. Egun, honelako elkarrizketa batek
deserosotasuna sortarazten du, giro gogorra,
oraindik nagusia den harremanen norma soziolinguistikoaren kontra baitoa. Hala eta guztiz
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ere, urratu beharreko bidea dela iruditzen zait.
7. INGURU SOZIOLINGUISTIKO
HURBILA
Inguru soziolinguistiko hurbilak ikaragarri
baldintzatzen ditu norberaren jarrerak eta jokabidea. Hizkuntz erabilerari dagokionez, kanpoko
ikerketek eta Euskal Herrian burututakoek argi
adierazten dute norberaren ingurune hurbilean ez
badago hizkuntz gutxiengotuaren hiztunen portzentai altu bat, gizartean nagusia den hizkuntza
erabiltzeko joera egongo dela. Euskal Herriko
familia eta koadriletan, esaterako, euskaldunen

"Erdaldunak euskara ulertu
bai baina oraindik
hitzegiteko gai ez den ean,
elkarrizketa elebiduna
bultzatzen saiatu beharko
genuke"
portzentaia ez bada %75-80koa ez da nagusiki
euskaraz hitzegingo. Norberaren inguruan erdaldunen presentzia pisua hartzen hasten den
momentuan, erdara erabiltzeko joera egongo da.
Beraz, garbi dago, euskaldunok bildu behar
dugula euskara erabili ahal izateko. Ez dut uste
borondatean bakarrik oinarrituta, biltze prozesu
honek gehiegi iraungo lukeenik. Zein baldintza
bete beharko lirateke euskaldunen biltze prozesua egonkorra izan dadin? Nik ondorengo hauek
aipatuko nituzke:
1. Interes, helburu eta zerbitzuen behar
amankomunak izatea. Nire ustez, hau da baldintzarik funtsezkoena.
2. Zerbitzuak jasoko dituzten aldetiko erantzukidetasuna, dirutan, lanean edo zerbaitetan
gauzatu behar dena. Bestela, jendea ez da identifikatzen proiektuekin edo ez du hainbeste baloratzen eskaintzen zaiona.
3.Ekintza edo zerbitzu ezberdinak pertsona
berberekin egitea edo pertsona berberei eskaintzea. Jendearen artean maila diferenteetako loturak eta harremanak sortzeko bidea da hau, gizarte sare bat trinkotzen lagun daitekeena.
4.Jendearen arteko harremanak gutxienezko
maiztasunez ematea.
Zenbat eta indartsuagoak izan baldintza
hauek orduan eta trinkoagoa euskaldunen harreman sarea.

hainar • •
rtt'itiotz bgina luzean

ztwel iaziak
11440 dira haiZean

1)14kA41e n babese.lin
.

• ez;-*.la fierririk
sOiti*n hjztunik ezean.
-

Aitor-Sarasua

4aztendo

IÑAKI

FERNANDO

ARRUTI

MUNIOZGUREN

Euskararen normalizaziorako
entitateen arteko
elkarlana
AURKIBIDEA
1.-SARRERA GISA
2.- ELKARLANA HIZKUNTZ NORMALIZAZIOA DA
2.1.- Hizkuntzaren hiru mailak
2.2.- Hizkuntz normalizazioaren helburuak
2.3.- Hizkuntz normalizazioaren abiapuntuak
2.4.- Elkarlanaren definizioa
3.- ELKARLANAREN GAUR EGUNGO EGOERA
3.1.- Azken hamar urteak
3.2.- Elkarlan ezak izan dituen ondorioak
3.3.- Herrietako euskara elkarteen sorrera
3.4.- Nazio maila
4.- UNE HISTORIKOA
4.1.- «Atzeak erakusten dio aurreari nola dantzatu»
4.2.- Izan ditugun jokaerak
4.3.- Abiapuntu berra
5.- ERANTZUNKIZUNAREN ARTIKULAZIOA
5.1.- Erantzunkizuna artikulatzeko diagrama proposamena
5.2.- Proposamenaren aplikazioa udalerri mailan
5.3.- Proposamenaren aplikazioa nazio mailan
6.- ELKARLANA BIDERATZEKO BALDINTZAK ETA FASEAK
6.1.- Elkarlanerako aurrebaldintzak
6.2.- Lehentasunetan bat, norabidea topagune
6.3.- Koordinazioa, sinergiaren eta trinkotzearen oinarri
6.4.- Adibideak eta giroa profitatu eta hedatu beharra
6.5.- Arazoak arazo, euskalgintzak Maltzaga behar du
7.- KONPONBIDERAKO PROPOSAMENA
7.1.- Statuserako Normalkuntzaindia
7.2.- Normalkuntzaindia sortzeko metodologia eta urratsak
8.- ONDORIO GISA
9.- INFORMAZIO ITURRIAK

15

JaztendØ

"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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1. Grafikoa.
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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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•
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...
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•
•
•
•
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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

26

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.

9.- INFORMAZIO ITURRIAK
• Azken urteetako euskalgintzaren egunerokotasunetik jasotakoa.
• Hemeroteka.
• Euskararen Politikarako Oinarrizko Irizpideak. Euskararen Aholku Batzordea. Eusko Jaurlaritza. 1993.
• «Un Futuro Para Nuestro Pasado. Claves
de la recuperación del Euskara y teoría social de
las Lenguas». Jose Maria Sanchez Carrión «Txepetx». Donostia 1987.
• oEuskararen Aldeko Mugimendu Sozialak
Gaur Egun». Kike Amonarriz / Iíiaki Arruti.
Euskal Herriko Unibertsitateko Uda-Ikastaroa
1993.
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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.

Jazten
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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.

31

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.

Ez dute euskaldun guztiak garbitu beharrik izan euskara isilerazteko;
aski izan dute euskaldun guztiei -ez batzuei-erderaz ongi ikaseraztea,
euskarak bere historian eman duen gainbeherakadarik haundiena
ezagutzeko. Bigarren hizkuntza bat jakitea aberasgarri izan beharko
lukeen bezala nornahirentzat, guretzat pozoi hilgarria izan da
euskaldun guztiok -ez batzuk-erdara ikastea. Beste herri guztiek arreta
bereziz zaintzen dute herritar gehienek berenaz beste hizkuntzarik
erraz mintzatzeko moduan ikas ez dezaten. Ongi dakite hori gure auzo
Fraintziako nahiz Espainiako agintariek. Ongi bait dakite zenbat
• iraungo lieketen bere frantses nola espainol hizkuntzek, baldin eta
frantses eta espainiar gehienek amerikanoz edo ingelesez euskaldunok
erdaraz bezain ongi ikasiko balute.

raindik Euskal Herria den Herri honetan,
hemen lotsatzen dena, harrigarria bada ere,
ez da kanpokoa bertako hizkuntza ez jakiteaz,
bertakoa baizik, kanpokoena ez jakiteagatik.
Erdaldun gutxi aurkituko duzu
euskara ez jakiteak lotsatzen duenik;
euskaldun asko eta asko, aldiz,
erdara ez jakiteak lotsatzen dituenik;
hainbatetan lotsaerazi dituzte
jakin beharrik ez zuketen erdara ez jakiteagatik
jakin behar zuketen euskara ez zekitenek!
Ikustekoa da nola ahalegintzen dicen
erdaraz ongi ez dakiten euskaldunak
erdaraz hobeki ikasten;
ikustekoa da nola ahalegintzen dicen
euskaraz ez dakiten erdaldun asko eta asko
ez "egun on", ez "zer moduz?"
esateko adina euskara ez ikasten.
Erdaldunak ongi bait daki
skaldunak ba dakiela erdaraz
ukala euskara ikasi beharrik;
ela erdaraz hastea
ztiak erdaraz jartzeko...
retu egiten bait da bestela.

Erdaldun gehienek ez dute uste berei erderaz egitea zor ez
zaienik, eta hori dela eta, eskertu beharrik ere daukatenik;
are gutxiago dute uste, noski, bertakoei bertako euskaraz
egin behar lieketenik.
Ez gaituzte ezagutzen gure hizkuntzan,
eta hizkuntza arrotzean ezin egiaz ezagutu;
eta ezagutzen ez dena, nola maite?
Guk ezagutzen ditugu eurak euren hizkuntzan
eta erakutsi diegu nola ditugun maite,
haiek bezain ondo,
haien erdara guztiok ikasiz.
Luza gabe ikusiko dute hori
eta erdaldunok ere maitatuko gaituzte,
eta ziur gaude, haiek ere,
gaur ez bada bihar,
erakutsiko digutela nola maite gaituzten
gure euskara guk bezala ikasiz,
gure hizkuntza beren hizkuntz eginez
eta gure herria beren herri, zinez.
Ezagutzen ditugun bezala
ezagutuko gaituzte
eta hizkuntz berak gaitu
senidetuko guztiok.
Elkarrekin bizi eta elkar ez ezagutzeak
ez bait dakar ezinikusia eta gorrotoa besterik;
eta, erne!
gorrotoz duenean
batak bestea menperatzen,
garailea izaten da-ta menperatuena;
erleak mor ausikitzen duenean,
bere burua ausikitzenago duen bezala.
Aldiz, maitasunaren bidez
batak bestea menperatzen duenean,
bata nola bestea,
biok irteten dira garaile!
JOXANTON ARTZE "HARTZUT"
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