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Gizarte integrazioa euskalgintzaren
desintegraziorako bide?
Xabier Alegria

4 uskal kulturaz zenbait hausnarketa plazaratzeko aukera eskaini didate AEDko
lagunek, beren 10. urtemuga ospatzeko
ekitaldietan ere aurrera begirako erronka berriei
ahalik eta era sortzailenean erantzuteko nahia
agerian jarri dutela. Eginikoaren kaleratze autokonplazienteari baino bidearen norabideaz jorratu beharreko talde lanari garrantzia eman izanak
berak Arrasatekoen apostuaren sendotasuna isladatzen du dudarik gabe.
Konbitea eskertzekoa izateaz gain hamar
urtetan zehar gauzaturiko lanaren tamainako
enbitea luzatzen du. Euskal kultura eta beraz
euskara egungo gizartean eta beronek horren
behar larririk somatzen duen here buruaren osatze bidean. Gaia ezin erakargarriagoa eta arazoaren tamainak artikulu xume honen mugak erabat
gainditzen dituena. Hausnarketak, berriz, kolektiboa izan behar du ezinbestean, apurrez osaturiko orotasuna derrigorrez. Jokoan dagoena Euskal Herria izatearen aukera bera da eta horretan
banaka batzuren argitasun jakintsua baino ekinaren ekinez osatzen diren sustrai sendoak, kolektiboak, suertatuko dira erabakiorrak.

artean kontzeptu eta ideia berriak erdaraz sortujasoak izana ez da garrantzi gutxien daukana.
Gure historian zehar eta egungoan ere, kulturaz
eta hizkuntzaz aritzerakoan bereziki, eskutartean
darabilgun oinarrizko hiztegia bera etengabe
berpentsatzea funtsezko lana bilakatu zaigu.
Izan ere pentsatzeko eremua aldez aurretik eta
inportazioaren legeari jarraiki mugaturik gera ez
dadin gure egunerokotasunean instalatu direndizkiguten euskal kulturaz hausnartzeko mugarriak bilakatu diren zenbait hitz berresateko era
asmatu behar dugulakoan nago. Geroxeago euskal kulturaz aritzean honen garrantziaz jabetzeko aukera izango dugu. Bien bitartean oraingoz
hausnarketarako proposaturiko gala hasieratik
bertatik baldintzaturik gerta ez dadineko argipena egitea komenigarria izango da.
Gizarte integrazioaz an naiz lehengo eta
behin. Hitz honen azpian asmo, errealitate eta
norabide erabat kontrajarriak ezkutatzen diren
susmoa baino zertxobait gehiago izan dezakegula uste dut. Gero eta konplexuago bilakatzen an
den mundu eta gizarte garatu (hitz hau erabiltzean ere ez ote dugu ideologi oso bat bere horretan
irentsi, munduari begiratzeko era kritikoa oro
arrunt ezabaturik geratzen delarik?) edo erotu
honetan balore gisa aurkezten zaizkigun errealitate teledirigituek norberaren eta herrien noraeza
eragiten dute etengabe.
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ZENBAIT ARGIBIDE FUNTSEZKO
GAIARI HELDU AURRETIK.
Euskaldunoi inposaturiko menpekotasunen
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Jazteaw
Eskutatik erabat aide eginiko indarrek inposatzen dute jendearen eguneroko bizitza-eredua
eta arras urrun kokaturiko interesek gidatzen
gaituzte nolanahi ere, hainbat gauza bizitzeko
ezinbesteko bilakatuaz, erostea izateko era bailitzan behartuaz, pentsatzeko erabili behar ditugun hitzak era prefabrikatuan irenstaraztera ere
ailegatzen an direlarik.

"Kulturaz hitz egitea
ekintzaz eta egindakoaren
inguruko hausnarketaz
aritzea da"
Propaganda, publizitatea eta marketingaren
mundua, produkzioaren erreprodukzio-mekanismo hutsa izatetik produkzioaren beraren zutabe
funtsezkoenetarikoa bilakatzera ailegatu dena,
egungo merkantzia preziatuena da. Izan ere,
bitarteko horien bidez merkatua eskuratzeko edo
arautzeko ezinbesteko den ideien espresabidea
programa daiteke eta erabat funtsezko diren hitzak menperatu. Pakeaz, justiziaz, demokraziaz
etabar luze batez ulertu, barneratu, sentitu eta
ondorioz sortu behar dugun ereduaren jabegoa,
copybrigt edo patentea eskuratuz. Horra hor
egungo benetako negozioa.
Guzti honen eragina kulturaz aritzerakoan
sekulakoa izaki Euskal Herria bizi dadineko
jokabidean funtsezkotzat agertzen zaigu integrazio hitza galbahetik pasaraztea. Homologazioa,
normalizazioa eta enparauen antzera erabiltzen
ditugun karta markatuak zaizkigu, gehienetan
tranpa egiten diguten horietakoak, gu ere oharkabe hitz horien bidez osaturiko kartzelaren barnean geratzen garelarik. Frankismoaren errealitate beltzari erantzuteko (eta hemen berriro ere
hitzak giltzaperaturik dizkiguten mina sentitzeko moduko bahiketa agertzen zaigu, frankismoaren errealitatea zuna baitzen hainbat zurikeriaren ondorio izaki) "hitza geratzen zait" zioen
Jose Agustin Goitisolok. Nonbait hitza errealitateari aurre egiteko tresna bilakatua baitzen.
Egun errealitatea ezkutatzeko tresna prefabrikatua bilakatu ez ote zaigun da galdera.
Integrazioaz an garenean beraz, lehenengo
eta behingoz zertaz an garen jakin badakigula
egiaztatu beharko da. Ez dadila suerta azkenean
esan nahi izango genukeenaren aurkakoa esaten
an garela. Hitzaren azalaren azpikoa azalaraztea

dugu lehenengo zeregina. Integrazioa: elkarren

aurkako diren zenbait entitateren bateratze
bidea. lntegrazioa: osotzea, gauza bati bere
osotasuna ematea. Integrazioa: sarraraztea,
beste multzo baten barnean kokatzea edota
horretara behartzea. Aukera erabat kontrajarriak hitz beraren azpian.
Gizarte integrazioaz an garenean bere
berezko duen zentzu etimologikoan aritu behar
dugu. Latinez integer, euskaraz oso. Horixe da
erroa eta beraz gizarte integrazioaz an garenean
gizarte horren osatzeaz an garela argitu beharra
dago eta ez, inondik mora, gizarte hori, Euskal
Herria bera, beste multzo batean sarrarazi
nahian edota elkarren aurkako hartzen ditugun
bi multzo kontrajarrien bategiteaz. Azken bi
hautu hauek ezkutatzen dutena zera da, biek
oinarri bera dutela, multzo edo gune ahulenaren
desintegrazioa zentzu gordinenean, desegituratzetik desagertzeraino.
Jakin badakigu oro har kulturaz botereak
eskaintzen duen ozentasunaz baliaturik aritzen
direnek integrazioaz ez dutela euskal kulturari
bere osotasuna berreskuratzeko aukera emateko
norabide kolektiboa isladatzen. Ezta banaturik,
elkarlotura faltan an diren ekimen desberdinak
uztartzearen bidez Herri gisa oso eta bera izateko aukera sortuko duenaz ere. Are gutxiago
Euskal Herriak historikoki eta inposaturik pairaturiko desintegrazio-desosatze bidearen iraulketaren eta beronek eskatzen dituen neurrien aldeko konpromezuaz. Guzti hori integrazioa hitzaren berezko esanahia izan arren, nagusitu den
zentzuan integrazioaz erdal kulturarekiko menpekotasuna bermatzera datorren sartze-irenste
bidea an da bultzatzen. Integrazioaren izenean
beraz Euskal Herri aren desintegrazioa.
EUSKAL KULTURAZ.
ZENBAIT EZAUGARRI
Euskal kulturak izan duen ezaugarririk
nabarmenenak integrazio-mota horren aldeko
joera eta jokabideekin etengabe jorraturiko
borroka izan dela esan daiteke. Izan ere euskal
kulturaren ukazioari aurre egitea suertatu zaio
(ez zoriaren eraginez noski) lehenengo eta funtsezko eginkizuna historian zehar. Eta kulturaz
an garenean egile-eragilea den fenomenoaz an
gara eta ez ematen diren aldaketen islada hutsaz.
Kulturaz hitz egitea ezin baita izan abstrakzio
batez aritzea. Kulturaz hitz egitea beraz ekintzaz
eta egindakoaren inguruko hausnarketaz aritzea
da. Eta horretan Euskal Herriak beraren ukazioari aurre egitearen beharra aurkitu du, inposaturik, eta ukazio horni aurre egitean beraz zentratu
da bere ekimena. Bere kulturaren ezaugarri
nagusia horrelakoa izatea beraz ezin daiteke
arrarotzat har.
Aurrekoaren ondorio gisa, bitarteko ezean
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"Euskaldunoi inposaturiko menpekotasunen artean kontzeptu eta ¡deja berriak erdaraz jasosortu izana ez da garrantzi gutxien daukana".

murgildurik, here buruaren etorkizunaz erabakitzeko ahalmen murritza izanaren eraginez, euskal kulturak apologismoaren gaitza ezagutu du
etengabe. Kulturaren abstrakzioan ezkutatu den
kultur horren ukazioa baino ez dena izan gehienetan. Honekin osagarri eta sakoneko loturaz
josita, kultura sortze-bersortze-hedatze bide egituratuak erabat desloturik egon dira euskal kulturaren sustrai, sujetu eta sostengua den herri
euskaldunarengandik. Horrela uler dezakegu
euskal kulturaren aldeko iharduera teoriko eta
apologetiko askok beren helburu teorikoaren
beraren aurka jokatu izana, euskararen ukazio
praktikoari bide ematen zioten neurrian.
Berezko sortze prozesuan herriek hizkuntzan aurkitu dute beren ezaugarri mugatzaile
nagusia eta hizkuntzaren arabera definitu beren
lurraldea. Identitate maila funtsezko honetan
mantendu da euskara Euskal Herriarentzat eta
beraz Herri gisa izatearen ardatza. Euskararen
inguruan eraiki ditu gure Herriak talde gisa
autoidentifikatzen duten eta besteekiko kokapena osatzen duten kodigoak. Herri izatearen kontzientzia bera euskaren edota beronen ezaren
arrazoien inguruan gorpuztu da. Euskara beraz
gure identidade kulturalaren lehenengo eta
berezko ezaugarria da. Euskal kultura bada euskara hizkuntza sortze-eragilea den neurrian da
eta argi dago euskararik gabeko euskal kulturarik ez litzatekeela izango. Euskara desagerturik
berarekin erabat loturik dagoen kultura ere desagertu egingo litzateke ezinbestean. Baieztapen
ukaezin honek argitzen du, beste edozein esaldik

baino gehiago, euskararen garrantzia euskal kulturaren baitan.
Euskal kultura ukatzen zutenek eta dutenek
apologismoaren mugetatik harantzago joan dira
beti eta Euskal Herriaren beraren ukazio praktikoan oinarritu dira. Boterearen mekanismoen
eraginkortasunean aurkitu dute integrazio ezabatzailearen aldeko indarra. Euskal Herriaren
desintegrazio de facto horrek eragin du euskal
kulturaren higidura eta barne aniztasuna osotasun propio batean uztartzeko aukera ia ezinezkoa bilakatu, era orekatu eta elkarren aberasgarrian bederen. Horrela, euskal kulturaz kultura
horren zati baten espresio mugatua irakurri du
gehiengoak, ulertu dugu gehienok, eta ondorioz
batzuetan, interesatuki bultzaturik, ustekabean
besteetan, herrialdekeriak eraginkortasuna eskuratu.
Ikuspegi honen arabera kultura politikoa da
ala ez da kultura, hots, kultura politikan uztarturik dago erabat, politika egungo partidokraziatik
haruntzagoko errealitate gisa ulerturik jakina.
Herri batek, Euskal Herriak zehazkiago, Herri
bezala eraikitze bidean ezinbesteko eta beharrezko dituen borroka eta erresistentzi bitarteko
guztiek osatua da politika eta bitarteko guzti
horiek osa dezakete, denak batera eta bere osotasunaren arabera, irabazi beharreko aukera kultural eta linguistikoak.
Esan dezakegu beraz Euskal Herriak de
facto jasan behar izan duen eta egun ere jasaten
duen desintegrazio inposatuari aurre egiteko
beharrezko diren edo dituen bitarteko guztien
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Komunikazioaren mundializazioa praktikan kulturen arteko komunikazio bide guztien zentralizazio erraldoi eta boterearen legeari jarraiki
inposaturikoa baino ez da. Bizitzeko era, agian
kontsumitzeko era esatea zuzenago litzateke,
zehatz bat eta berarekin loturik agertzen diren
baloreak bitarteko, Herri guztien uniformizazio
prozesua bultzatzen an da, modu gero eta bortitzagoan gainera.
Uniformizazio indartsu horren eraginak
begibistakoak dira eta unibertsalismo faltsu
horren azpian kultura galtzea, hainbat eta hainbat kultura desberdinen galera estaltzen dute
kultura kontsumo masiborako produktuekin
identifikatzen duten botereek. Hauen eraginez
kultura masa kontsumorako produkto prefabrikatua bilakatzen an da, egun nagusituz doan
zentzuan behintzat. Publizitatea bera suertatzen
da kultura transmisorerik azkarrena eta bide hori
dela medio "fast food"en kultura mundu osoan
sustraitzera ailegatzeko tresnerian kokatzen dira
produkzio kultural teledirigitu guztiak.
Bitarteko guzti hauek direla medio benetako kultur ezabaketa suertatzen an da eta elite
batek definitu eta inposaturiko zenbait ondasun
eta produkzio kultural prestijiatuz hainbat espresio herritar desagertze bidean aurkitzen dira. Irekitasun kontzeptzio faltsu honekin egiten dugu
topo aurrez aurre gure kulturak besteekiko eduki
beharreko komunikazio eta irekitasunaz aritzean. Egungo gizarte "garatuetan" gero eta indartsuago agertzen dira arrazismo eta jokabide
xenofoboak eta honek zera isladatzen du, irekiera gisa saltzen den jarrera inposaketa eta indarraren araberako hedadura baino ez dela.
Uniformizazio honi gerra erabatekoa deklaratu behar zaio eta beste kulturei, beste kulturaren jabe diren herri eta gizakiei lekua emateko
bideak eraiki. Bestetasunaz jabetzeko bide izango diren komunikazio aukerak sortuz soilik
Herri gisa osatu eta osotuko gaituen kulturaren
jabe izan gaitezeneko aukera izango dugulakoan. Eta bide horni ekiteko, aberas, kasu honetan
zentzu antiekonomikoenean, gaitzakeen guztiari
irekiak izateko modu bakarra norberarena adierazteko eta eraikitzeko aukerak eta oinarriak
sendoturik edukitzean datza. Euskal kultura bizi
eta adieraz dadineko aukerak indartzea beraz
irekitasunaren lehendabiziko baldintza dugu eta
hauxe dugu bere izaera kontraesankorrean asumitu beharreko bidea.

artikulazioa, integrazioa, dela euskal kultura
bultzatzeko ikuspegi egokia. Berreuskalduntze
osoa, integrala, helburu, apostu horn i eusteko
prest dagoen edo dagokeen giza multzo oro artikulatuko duen jokabidea da euskal kulturaren
aldeko jokabide egokiaren funtsa eta bide horretan erdalduntze inposatuaren eraginak bere izaera kontradiktorioan asumitu beharra dago, ez
bere horretan asumitu eta irensteko, errotik
iraultzeko baizik.
Arazo guzti hauen inguruan zenbait hausnarketa, boteretik bideratutako guztiak barne,
despolitizazioaren aldeko etengabeko deja bilakatu dira aspaldidanik eta horren bidez euskal
kulturaren aldeko lanari bere osotasuna, bere
izaera integral hori ukatzen an zaizkio. Bide
horretatik, euskal kulturgintzari zerbitzu osagarri izatearen izaera erantsi nahi zaio. Gutxiengo
baten hizkuntza izaki euskaraz sortzen dena
oreka sozial faltsu baten elementu osagarri
baino ez litzateke, kulturgintza osoaren sustrai
eta ardatza bilakatu beharrean.

BESTE KULTURAK ETA SUJETOEK
EDUKI BEHARREKO LEKUAZ
Aurreko ildoa garatzeko irekitasunaren
mitoa da eta izan da betidanik euskal kulturaren
bazterketarako elementu eragileenetarikoa. Bide
horretan azken moda bera ere barneratu beharra
inposatzen da, nahiz eta jokabide horren azpian
naziotasunaren ezabaketa indartzen den. Horrekin batera produkzio kulturalek duten masa
kontsumorako aukerak hartzen du lehentasuna,
mamian baino balorean, zentzu ekonomikoan,
kokatzen delarik.
Jokabide hau ez da aitzitik berra eta betidanik jantzi izan da euskal kulturaren garapen
autonomo eta berezkoaren ukazioa halako janzkera dirdiratsuaz. Egia da apologismoaren eraginaz, itxuraz horren aurkako baino praktikan
horrekiko osagarri suertatzen den esentzialismo
gaixo eta pobretzailea ere azaldu izan dela, kanpotik etorritako guztiari uko egin eta bertakotzat
zenbait forma maioritario baino ez asumituz.
Baina gaur egun komunikazioaren mundializazioren eragina dela medio halakorik planteatzen
duenik ez dago eta ezinbestekoa suertatzen
zaigu beste kulturek eta beste kultur sortzaileek
gurekiko joka dezaketen eta jokatzen duten
paperaz jabetzea.
Lehenengo eta behin komunikazioa halakoa
izateko ezinbesteko duen norabide bikoitza
oinarritzat harturik, kanpotik etorritakoa gure
egitearen prozesuak elkarrizketa prozesu bat
beharko luke izan ezinbestean. Komunikazioaren berezko ezaugarri hau eman dadin kultur
desberdinen arteko harreman zuzen eta pluridirekzionalak izatea dugu baldintza. Errealitatean
ikus dezakeguna aldiz ez du honen antzik.

EUSKARAREN ERABILERA
AREAGOTZEKO HERRIETAKO
ELKARTEAK
Orain arte esandako guztiaren baitan aztertu
eta ulertu behar dugu erabilera sustatzeko lanean
an diren herrietako elkarteen garrantzia. Integrazioaren norabidea eta integrazioaren izaera eral-
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"Botere guneetatik kanpo gorde behar dira herri-elkarteen gune erabakitzaileak, epe luzera
inbertsiorik errentagarriena delako".

datzera datozen taldeak ditugu aipaturiko taldeok. Euskalduna erdal munduan irentsia izatetik
euskalduna euskaraz bizi eta erakarle bilakatzera bultzatuz. Erdaraz bizi duen errelitate irentsaile inposatu bati erantzunez euskaraz sortze
bideak eskeintza izatera pasatuz.
Gizarte desegituratua aurkitzen dugu eta
desegituraketa horren ondorioz konflikto gisa,
gatazka gisa bizi eta ulertzen da gehienbat desberdintasuna. Euskaraz an denari indar erasotzaile gisa ikusia izan dadineko mezua oso hedatua izan da urte luzetan zehar, eragina erdaldunengan soilik lortu ez delarik zoritxarrez. Euskaraz bizi den multzo egituratua, erabilpena sustatzeko taldea alegia, eskeintza integratzaile gisa
eskeintzen zaio gizarte osoari, ez elkarren aurkakoen gerraren ondorio gisa, gizarte osoaren
osotze bide gisa baizik. Halaxe ikusia izatea
eskuratu dute halako taldeetan lan egiten dutenek. Aurretik esandako guztia kontutan hartuta,
lorpen honen garrantzia begibistakoa da.
Elkarte hauen jokabidea jokabide integratzailea da duda izpirik gabe, egun errealitatea ez
den baina euskaradun herritargo osoaren gogoa
den gizarte euskaldunean parte eta partaide eraginkorra izatearen jokabideak azkartzen dituelako. Integratzailea, gehiengo izan ala ez, euskal
herria, euskaradun herria, osotasun berri bat bezala eratu eta eskaintzen duelako, norbanakoa, euskaldun ala erdaldun izanik ere, bertako partaide
izateko joerak izan ditzaneko dinamika garatuz.
Ugariak dira elkarte hauek bide honetan
emaniko aurrerapausuak. Euskaraz sortzen dena
denontzako ondare dela agerian jartzen dute eta
bide horretan erdaldungoa diskriminatua izatearen beldur interesatu horren gezurra agerian

geratzen da ezinbestean. Euskararekiko identifikazio mekanismo positiboak indartuz euskararen sustapena ezinbesteko dituen neurri eta
mekanismo politikoen sustengua bilakatzen dira
elkarteok eta beraiek sorturiko dinamika. Gainera identifikazio mekanismo horiek adhesio pasibo batetatik haruntzago partaide aktibo izaterako joerak indartu eta eratzen dituzte, partaideen
artean zein ingurunean.
Egun betetzen duten funtzio guzti hauetan
sakontzea eta gero eta efikazagoak izatea da,
nire ustez, jorratu beharreko bidea. Euskal kulturaren espresio osotua izanez euskal kultura
osatu, sendotu. Baina beti kontuan hartuz dinamika horrekin batera euskarak eta euskal kulturak nozitzen dituen hutsune inposatuak eta
berauek bermatzeko erabiltzen diren erabaki eta
botere politikoei aurre egin beharra dagoela.
Erabilpenaren bidean aurreratzeaz gain aurreratze hori arinago eta eraginkorkiago joan dadin
edota dugun borondate kolektiboaren arabera
ahalik eta azkarren gara dadineko ezina sortzen
duten indarren desaktibazioa ezinbestekoa baita.
Hitz batez, berreuskalduntze lanaren partaide izan, partaide sentitu eta besteak ere hala
ikusteko jokabidea garatu. Bide honetan jokabide ugaltasuna balore gisa hartu eta besteekiko
jokabide integratzailea, osagarritzailea, garatu.
Horretarako botere guneetatik kanpo gorde
beharko dira dinamikaren gune erabakitzaileak
eta konsziente izan instituzioekiko elkarlana
garatzeaz gain joera "natural" gisa berauek ezarri ohi duten menpekotasunetik at kokatzea, instituzio horietan nagusi dena nornahi izanik ere,
epe luzeari begirako funtsezko ezaugarria eta
inbertsiorik errentagarriena dela.
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