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(Jazten 9. zk.) Xosé Estévez (gailegoz), Joxe
Iriarte "Bikila", Emilio Lopez Adan "Beltza",
Iñaki Larrafiaga, eta Martin Ugalderen lanak.
Besterik ezean, bihoazkizue eskerrak gure gonbiteari erantzuteko astia hartu ahal, hartu nahi
izan duzuelako.

enboralditxoa pasa da jadanik Hen ietako
Euskara Elkarteei Buruzko Jardunaldiak
egin zirenetik Arrasaten. Bertara ekarritako ponentziak irakurgai dauden eran aurreko hi
zenbakietan, bertan esandakoak ere grabatuta
ditugu eta zinta horiek ere hor dira eskuragai
aztertu nahi dituenik bada. Jardunaldien berriak
izan zuen oihartzunik egin aurretik eta burutzen
an zirelarik; edonola ere, gerora, jardunaldietan
aipaturiko "Normalkuntzaindia" izan zen aipagai
ja bakarra eta bera ere ez oso luzaroan.
-

Aipatu lagunen artikuluekin batera, gaiari
beste saihets batzuetatik heltzen diotelako, interesgarritzat jo dugu beste autore batzuren pasarteak ere lan orijinal hauen artean tartekatzea.
Joxe Azurmendik eta Jose Mari Sanchez Carrionek dagokigun gaiaren harian idatzitako batzuk
dira tartekatu ditugun horiek.

Jardunaldietan izandakoei iritzia eman zezaten
inkesta bat igorri zitzaien eta jasotako erantzunen
balantzea da Miren Arregik eta Jabier Ozaetak
zenbaki honen lehen artikuluan dakarkigutena.

Eta tartekatze eta eskertze lanetan an garela,
bihoazkie esken ak, halaber, Jose Agustin Arrieta, Jose Angel Irigaray, Joxeanton Artzeri eta
Joxe Banriolari batetik, poemak igorri dizkigutelako; eta bestetik, Gabriel Celaya eta Bitoriano
Gandiagari, orriotan aurkituko dituzun poema
benetan ederrak utzi dizkigutelako.
-

Zenbaki honen zatirik trinkoena, hala ere,
beste nonbaitetik bideratu dugu. Bere momentuan hainbati eskatu genion ea ekarpenik egin
ahal ziguten "Euskara eta euskal kultura gizarte
integraziorako bide" gaia geuk emanda. Bai,
eskatzea erraza dela-eta askori luzatu genien
gonbitea, horrela jokatuta iritzi aniztasuna ziurtatu guran, eta zortzi izan dira jasotako ekarpenak, aniztasun horren islada modukoak neurri
batean. Hor dituzu irakurgai, hurrenez hurren,
Xabier Alegria, Joseba Arregi, Erramun Baxok

Jazten honetan aurkituko dituzunen berri
eman ondoren, eta bukatu aunetik, zenbaki hau
AEDren 10. urtemuga dela-eta bildutakoen berri
ematen duen laugarren zenbakia dela gogorarazi
nahi dizugu.
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Euskara elkarteen
1. Jardunaldien inguruan
Miren Arregi / Jabier Ozaeta
ardunaldiak, 1993.eko urriaren 30-31n izan
ziren, ondoren inkesta prestatu eta 150 partehartzaileei bidali zitzaien, jaso diren
erantzunak 33 izan direlarik.
Inkestak azterturik, hona hemen atera ditugun ondorioak:
Garbi dago jardunaldien premia nabaria
zela, %87,87k horrela erantzun baitu.
Bestalde, partehartzaileen helburu nagusia
"elkarteei buruzko gogoeta egitea" da, "elkarte
berra sortzeko" premia batek baino ez du aipatu. Helburu zehatzetara joz, ikus genezake %
69,7k norabidea ebaluatzea zuela helburu; baina
helburu horretaz gain %39,4k bide berriak
jorratzea, eta %30,3k ideia berriak jasotzea ere
bazuen helburu.
Euskalgintzan dabilen jendeak elkarren
berri izateko jardunaldiak egokitzat jo ditu %
78,7k.
Ekintza egitasmoak eta helburuak nola
antolatu sailean esan genezake arlo guztietan,
bataz beste % 89 dela nahiko ados edo erabat
ados dagoena.
Euskara elkarteek erabilera gizarteratzeko
eta horretarako erabiltzen den metodologiaren
aldetiko adostasuna ia erabatekoa da.
Partehartzaileen ustez Euskal Herri
1 mailak,o, elkarlanak euskara elkarteen eguneroko
jardunean, eragin handia izango luke, hala uste

du % 60k; eta gainera horretarako adostasunik
badagoela uste du % 59k.
Elkarteen lehentasunak garbi azaldu zirela
ja %85ek uste duen bitartean, etorkizunerako
pautak garbi azaldu zirela uste dutenak % 69
dira.
Bestalde ordea, jardunaldietan jorratutako
gaien eta ponenteen egokitasuna eta hauek sortutako espektatibak % 90ean bete ziren. Garbi
azaldu da halaber jardunaldiak esposizioak egiteko izan zirela; hala ere, %65,5ek uste du mintegi planteamendua egokiago zitekeela.
Galdetzen denean ea zein gai izan daitekeen
elkarteetan ukitu gabe dagoena eta lantzea interesgarritzat jotzen dena, ematen diren erantzunak oso diferenteak dira, eta askotan elkarrekin
zerikusirik ez dutenak; dena den, bi dira bereziki
faltan bota direnak, "Jubilatuak" eta "Euskaldun berri edo euskara ikasleak" hain zuzen ere.
Ondoren, berriz, aipatu diren beste gai batzuk
ere zerrendatuko ditugu, "Sektore desberdinekiko harremanak", "Jendea motibatzeko teknikak", "Finantza-bideak", "Sorrera-metodologia", "Formazioa", "Erdeldungoarengana nola
iritsi"...
Gaien egokitasunaz galdetzen denean % 90
ados badago ere, badira zenbait gai jorratu beharrean ikusten direnak; besteak beste, "Euskara
elkarteen arteko koordinazioa, harremana",
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"Partehartzaileek bete dituzte jardunaldietan jarritako espektatibak eta azaldutako gai eta
ponenteekiko adostasun zabala adierazi dute".

"Hurrengoan, sailen bat
edo beste mintegi modura
plan teatzeko aukera
aztertu beharko
litzateke"

"Euskaldun berrrien elkarteratzea", "Elkarte
eta Udalen arteko harremanak", "Etorkizunerako irizpideak eta jarrerak", "Formazioa" (Txepetx), "Gizartearekiko lotura".
Jardunaldien planteamenduaz galdetzean
%65 zegoen mintegi planteamenduaren aide eta,
zergatiak edo zertarakoak honako hauek izan

ziren: %21ek mintegi planteamendua egoki ikusiko luke, eztabaida eta zalantzak argitzeko, eta
elkarren esperientziak trukatzeko aukera egokia
emango lukeelako. Beste arrazoien artean, mintegi planteamendua defendatzeko hauek ere erabili dira: "Koordinazio lanean sakontzeko",

"Parte hartzeko aukera handiagoa ematen duelako".
Mintegi planteamenduarekin desadostasuna
adierazteko arrazoi hauek erabiltzen dira,
"Homogeneotasun eza", "Teoria eta oinarriak
beharrezkoak direlako eztabaidan sartzeko",
"Jardunaldien helburua informazioa eta esperientzien berri ematea zen, 2 egunek ez zutelako
horretarako betarik ematen", "Edukien mardultasuna ikusiz egokia izan zelako ponentzia
bidezko planteamendua".
Guzti honetatik kanpo bada EKBren iritzia
faltan bota duenik ere, gainera Eusko Jaurlaritzatik 3 ponentzia eta Adorez eta Atseginez taldeko beste 6 azaldu zirela kontuan izanda.
Laburtuz zera esango nuke, orohar partehartzaileek bete zituztela jardunaldietan jarritako espektatibak, baita azaldutako gai eta ponenteekiko adostasun zabala adierazi dela.
Bestalde, agian, hurrengoan, sailen bat edo
beste mintegi modura planteatzeko aukera aztertu beharko litzateke.
Jaldunaldiek harrera oso ona izan dutela
esanez bukatuko dugu.

.Jaztendo

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.

FI

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

azteaw
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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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Euskararen esparru berriak
Joseba Arregi

E

goera zailean aurkitzen den hizkuntza
batek era guztietako erremedioak behar
ditu. Ohikoak, guztioi bururatzen zaizkigunak, soziolinguistikatik ikas ditzakegunak,
baina agian baita ohizko pentsamoldeak hausten
dituenak ere.
Euskara politikan badaramatzagu hainbat
urte, hainbat ahalegin egin dira eta diru askotxo
gastatu ere egin da eta egiten da urtez urte. Egin
den eta egiten den guztia ondo egon daiteke,
nahiz eta geroz eta beharrezkoagoa den astiro
eta larritasunik gabe daramagun bidearen azterketa kritikoa egitea.
Ez naiz ordea ni orain horretan hasiko.
Beste zerbait da egin nahi nukeena: daramagun
bidearen sustraian dauden eta gehienetan adierazi gabekoak diren iritziak aztertzea noski.
Euskal Herri euskalduna nahi dugu. Gure
gizartean ezagutzen diren euskararen aldeko
hizkuntz politika guztiek nahi dute Euskal Herri
euskaldun bat. Nola da, edo izango da, ordea
Euskal Herria euskaldun? Biztanleek euskaraz
bakarrik hitz eginez? Euskal Herriko hiritarrek
bi hizkuntza ofizialetan hitz egiteko gai izanez?
Elebitasuna bada helburu, nola bizitzen da elebitasun hori? Lehentasuna kasu eta funtzio guztietan euskararentzat eskatuz eta proposatuz, orain
dela gutxi Euskaltzaindiako presidenteak zioen
bezala?
Edo pentsa eta irudika daitezke beste egoera

batzuk ere, hiritarren eskutan utziz bi hizkuntzetan duten gaitasunaren erabilera. Edo ta baita
ere, etorkizunean euskara bezalako hizkuntza
txiki bati toka dakiokeen egoera multifuntzional
bat pentsatzea eta horretarako prestatzea, garaiz
egin beharreko aukerak eginez, hau da, euskararentzat eta bere etorkizun ahalik eta normalduenarentzat ezinbestekoak diren funtzioak definituz?
Askotan sortzen den susmoa da hizkuntz
politikan aukerak, erantzunak, egin beharrekoak
argi eta garbi daudela, eta eztabaidatu behar den
bakarra zera deja: noiz, nola, zenbaiterainoko
borondatez eta baliabidez lanari ekin.
Iruditzen zait ordea egoera ez dela hain
argia. Eta euskarari dagokion hizkuntz politikak
ezer behar baldin badu zuhurtasuna deja, eta
buruargitasuna. Eta honek galderak eta galderak
egitera behartzen gaitu, inongo argitasunik izan
nahi baldin badugu eta gure ekintzek itsumustukoak izan nahi ez baldin badute.
Galdera guzti horien artean badago bat
bereziki azpimarratu nahi nukeena, eta aukera
honetarako eskura eman zaiguna. Ekarpen hau
eskatuz zuzendu zaidan eskutitzean gidoi modura proposatzen den bigarren puntuak honelaxe
dio: "2.- Beste kulturei eta kultura horietako
sujetoei zein leku ematea komeni den".
Esaldi honek hasieratik beretik bi zalantza
sortzen ditu nigan. Beste kulturak eta kultura
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"Integrazioa, bi taldeena, elkarren aberasgarri modura ulertzen da, edo batak bes teari bere
nahimena ezartzea da, eta ez integrazioa".

horietako sujetoak aipatzen direnean ez dakit
alemaniarrez eta ingelesez an den, edo beste
edonolako kultura eta kulturkidez, ala, zuzenki
esaten ez bada ere, iparraldean frantses kulturadun huts direnez eta hegoaldean español kulturadun huts direnez an den. Bigarren aukera hau
dela esan nahi dena onartzen dut eta horrela
jarraituko dut.
Bigarren zalantza berriz beste hau da: kultura eta kultura horietako sujetoei zein leku ematea komeni den galdetzen da. Euskaldun ez izanik eta euskaltzale ere ez diren hiritarrak bildu
nahi dituen hizkuntz politika batean galdetu daiteke ea horiei tokiren bat ematea komeni den?
Edo ta nahitanahiez eman behar zaie toki bat,
eta ez txikiena? Gerta daiteke, ordea, hizkuntz
politika euskaldunentzat eta euskaltzaleentzat
bakarrik egin nahi izatea, edo egin behar dela
uste izatea, eta gainontzekoak sujetoak ez baina
horrela moldatutako hizkuntz politika baten
objeto huts bezala ikustea...!
Harridura ikurra jarri diot aurreko esaldiari,
baina ez dakit zergatik harritzen naizen, ziur
bainago gure hizkuntz politika guztia euskaldun
eta euskaltzaleena dela euskaldun eta euskaltzaleentzako, eta ez duela inondik mora ere kontuan hartzen askatasun eta borondate librez hornitutako sujeto batzuez an garela (eta ez gutxi)
Euskal Herria euskaldundu nahi eta behar dugula diogunean.
Beste kultura eta kulturetako sujetoak guk
sentitutako, baina beraiek bete beharreko obligazio baten jabe egiten ditugu: euskaldun daiteze-

norabide bikoitzeko higidura lez ikusten saiatuko bagina, geure buruari galde egin beharko
genioke ea zergatik eta nola, eta zertarako, piz
daitekeen ez euskaldun eta euskalzale ere ez
direnengan euskal munduan, honek esan nahi
duen guztiarekin, sartzeko gogoa eta boronda-

tea.
Egiten ditudan galdera hauen arrazoia bakarra da: bizi dugun egoeratik abiatuz gizarte bat
sortu nahi badugu ezin burutuko dugu helburu
hori zati batek besteari bere borondatea inposatuz, gizartearen zati batek, nahiz eta eskubide
historiko guztiak izan, bestea besterik gabe xurgatuz. Alderantziz baizik. Galdera hauek egitearen funtsezko arrazoia gaur egungo hizkuntz
politikan ahotan gehien hartzen den arazoa da
erabilerarena. Euskal Herria euskaldundu nahi
bada, lehen aipatutako xehetasunak orain aide
batera uzten ditudalarik, euskara normaltasun
batez erabili beharko da eguneroko bizitzan.
Denok kezkatzen gaitu ordea azken urteotan
ikusten an garen bilakaerak: erabileraren haunditzea eta indartzea ez doala bat, ezta gutxiago
ere, euskararen ezagueraren abiadarekin. Eta
iruditzen zait gainera, geroz eta garbiago dugula
erabilera hori ezin dela, edo oso nekez administraziotik bultzatu, ezin dela mekanikoki bermatu.

Iruditzen zait hizkuntza baten erabilerak ez
duela misterio gehiegirik: hizkuntza bat gizarte
hizkuntza den heinean, gizarteak onarturik
dagoenean erabili egiten da, gizartezko izate
horrek, gizarteak onarturik egoteak berak egiten
baitu komunikazioaren presioa, presio hori norbanakoaren askatasun librean txertatuz. Hizkuntza baten erabilera bultzatu nahi bada beraz,

la.
Hizkuntz politika norabide bakarreko mugimendu bezala ulertu eta planteatu beharrean
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beharrezkoa da gizartezko bihurtzea, gizarteak
onarturik egotea. Hon i da euskarari falta zaiona,
eta faltako zaio baita etorkizunean ere gure
gizartean bizi diren beste kultura eta kultura
horietako sujetoei behar den tokia ematen ez
zaien bitartean, eta ez komeni zaiena bakarrik.
Beste kulturei eta kultura horietako sujetoei
tokia eman behar zaie, besterik ez bada, euskara
beragatik, bere erabilera normaltzeko hain beha
rrezkoa, ezinbestekoa den gizartezko onarpena
eta onarpen horretatik datorkeen komunikazio
presioa bere aide izan dezan.
Helburu hau ordea ez dugu sekulan lortuko
hizkuntz politika euskaldun eta euskaltzaleen
gogo, borondate eta beharrizanetatik bakarrik
ulertzen baldin badugu, eta etorkizuneko euskal
gizarte plurala osatu behar duten guztiak hizkuntz politikan inplikatzen ez baditugu. Inplikatu ahal izateko, ordea, gutxienean gogoan izan
behar dira, kontutan hartu behar ditugu, eta ez
noski gure nahimenen objeto bezala, pertsona
libre bezala baizik.
Gure hizkuntz politikak euskal gizarte bat
sortzeko helburua du, eta gizarte hori elebiduna
izatea nahi litzateke. Helburu hori lortzeko bidean pluraltasuna eta errespetua azpimarratzen
ditugu, euskara guztiona dela, guztiona izan
behar duela errepikatzen dugu behin eta berriz.
Ez nago oso ziur ordea, plurala izan behar
duen gizarte bat hori aipatzen dugunean, gizarte
hori ez ote den guk euskaldun eta euskaltzaleok
pentsatutakoa bakarrik, ez euskaldun, ezta euskaltzale ere ez direnek proiektu horretan mola
ere parte hartzen ez dutelarik, ez bada oztoporik
ez jartzearena eta beraien burua, beraien identitatea aldatze prozesoan eragozpen eraginkorrik
ez jartzearena, hau da euskaldun eta euskaltzaleen borondatea ixilik onartzea.
Euskal Herrian plurala den gizarte bat osatzen joateak beste zerbait eska dezake ordea,
bilakaera guztia elkar aberasten joatea bezala
ulertzea, eta ez aide baten nahia burutzea, bestearen onarpen ixilarekin.
Lantxo honen eskaera gutunera nator berriro. Bertan, eta hizki nagusietan, zera esaten da:
"EUSK ARA ETA EUSKAL KULTURA
GIZARTE INTEGRAZIORAKO BIDE". Esaldi
horretan onartzen da gure gizartea integrazio
beharrean dagoela, ez dagoela integraturik. Eta
modu oso egokian planteatzen da euskarak eta
euskal kulturak badutela zer ikusirik gizarteak
oraindik lortu ez duen integrazio horretan.
Integrazio hitza aipatzen dugunean, ordea,
ez dakit beti eta denok gauza bera adierazi nahi
dugun. Norbanako bat integra daiteke talde
batean, bataz beste talde horren egitura, pentsaera, ohitura eta adierazgarri guztiak bere eginez.
Dudarik ez dago honelako banakako talde integrazio prozesuetan ere beti egoten dela taldean
nolabaiteko aldaketaren bat, oso txikia bada ere,

norbanakoaren eraginez.
Integrazioa, ordea, gizarte batean elkarren
ondoan bizi diren bi taldeentzat planteatzen
bada, nahiko zaila iruditzen zait niri integrazio
hori lehen aipatu dudan norbanakoaren talde
integrazioaren modura ulertzea. Integrazio hau,
bi taldeena, elkarren aberasgarri modura uler-

"Daramagun bideak ez ote
garamatza, zirkuluaren
antzera, beti abiapuntura,
baso itxian eta laino
artean maiz gertatzen
zaigun bezala"
tzen da, edo batak besteari bere nahimena ezartzea da, eta ez integrazioa.
Euskara eta euskal kultura gizarte integraziorako bide izango badira gure gizarte osoaren
kontestuan ikusi behar ditugu, eta integrazioa
elkar aberaste prozesu bezala ulertu.
Euskararen normalkuntza, here gizartezko
erabileran, eta gure gizartearen normalkuntza
ezin bereiz daitezke, eta biak elkarrekin loturik
planteatu behar dira. Zaila gerta dakiguke parametro hauetan pentsatzen hastea, baina hizkuntz
politikan bizi ditugun hainbat impasse gainditzeko beste biderik ez ote dagoen pentsatzen
hasia naiz aspaldian.
Hemen azaldutako iritzien oinarrian dagoen
gauza bakarra zera da, euskararen erabilera normaltzeko egin behar denaren ardura eta kezka.
Hon i bai, ardura eta kezka horrentzako askotan
hautsi ezinekoak iruditzen zaizkigun pentsamenduzko edo sinesmenezko harresiak gaindituz.
Idatzitakoa berrirakurtzerakoan iruditzen
zait ametsetan ihardun ote naizen, eta ez ote
dudan amets txarren bat izan, lozorroak ez ote
nauen bere mende hartu. Kezkak, beldurrak,
ardurak, ametsetan bakarrik etortzen zaizkigu,
akorda gaudenean ordea, errealitatea baikorrago
izan ohi da, eta horregatik agian egin behar
dugun bakarra oraindainoko bideari jarraitzea
besterik ez da.
Baina, ametsetan bakarrik bada ere: daramagun bideak ez ote garamatza, zirkuluaren antzera, beti abiapuntura, baso itxian eta laino
artean maiz gertatzen zaigun bezala?
Ametsetan edo ez, uste dut geure buruari
hainbat eta hainbat galdera egiteko garaia iritsi
zaigula.
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Galeuskadianos
Xosé Estévez

A

comenzos do século XX, na marxen
esquerda da Ría de Bilbo, estabreceuse
un abondoso fato de galegos orixinando
a fundación do Centro Galego de Barakaldo,
primeiro fogar galego creado nas ridentes e acolledoras terras euskarianas. Sucesivas vagas de
andurifias finisterrais pousarían as suas azas nas
bisbarras industriais das ribeiras do Nervión.
Nos anos vinte, outra xeira andareira de
filos de Breogán, promanante dos pobos que
bican a ría de Arousa, aledarían cos seus sons
mariileiros o bairro pasaitarra de Trintxerpe,
dende entón nomeado a "Quinta Provincia
Galega". Nel traballa arreo o Fato Cultural
Galego "Daniel Castelao" nunha laboura calada, e ás vegadas incomprendida, de sementeira
solidaria para conquerir unha comunidade vascogalega integrada, donde a variedade aneguente a unidade.
Na segunda etapa industrializadora, aló
polos anos sesenta, novas mareiras de galiciáns
espalláronse pola xeografía de Euskalherria:
Elgoibar, Eibar, Zarauz, Laudio, Gasteiz, Irwlea,
Ondarroa, Hernani, Donosti, Bilbo e Arrasate.
Todos istes galegos, ca seriardade na ollada
e a maleta na man, viñan aliciados pola abundancia de postos de traballo e o gaño dun nivel
de vida, máis feiticeiro cas mouras posibilidades
que axexaban na súa Terra de orixen. A ista
millora dirixiron os máis tódolos seus esforzos,

sen desasosegarse dirixiron os máis tódolos seus
esforzos, sen desasosegarse por outras inquedanzas de xorne cultural e sen percurar encher
valeiros de mesmo carís.
A maioría podían inserirse dentro dun cadro
cos siguintes caraiteres:
• Economía familiar precaria, que en moitos casos chegaba ós lindeiros da necesidade e
da miseria. Dahí a teimuda e remoente percura
do sustento e a cismeira ilusión polo empoleiramento do seu status.
• Baixo nivel cultural, co desleixo da escola en data temeperán coa finalidade de axudar
nas tarefas da casa ou traballar fora para comprementar os ingresos familiares.
• Escasa concencia política galeguista, adubiada con duas facianas contradictorias. Por
unha banda unha nidia hexemonía da ideoloxía
política de sino españoleiro, inxectada pola
represión franquista, e por outra unha forte concencia sentimental galeguista, non asumida
conscentemente, que se manifesta na benquerencia pola Terra-Nai (-cuxa perda provoca a saudade ou desenraizamento existencial-) e, sobre
todo polo emprego masivo da língoa galega, a
pesares de tódolos atrancos e desprezos.
• Procedencia campesina ou mariñeira e
mudada a un ambiente urbano, o que conleva un
dobre desenreigamento.
Con istes adobíos que sinalamos, é lóxico
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que se atopen os máis variados padróns de galegos emigrantes. Algúns soio alporizan a súa
galeguidade, cando se encontran diante dunha
mesa ateigada de polvo, empanada, botellas de
ribeiro e o remate algareiro dunha queimada.

"Encarraxo para que os
galegos residentes en
Arrasate adeprendan o
euskera e aguilloen ós fillos
e familiares para que se
mergullen na aprendizaxe da
língoa deste Pais"

"Aquiles que son prenamente galeguistas
tetien capacidade dabondo para che gar a
ser suficientemente euskaldúns".

Outros sinten un chisco de bagoenta nostalxia, si
os ledos sons dunha gaita agasallan os seus
ouvidos e o velairio encabelado dunha muitleira
enrufa a súa mirada. Moitos non resisten o subelazo dunha sotil emoción, cando lembran a paisaxe do seu curruncho natal e os felices xogos
de nenez. Mais poucos se decatan e son plenamente consecentes de que Galiza é unha Patria
con persoalidade propia, cosmovision de seu e
identidade perfeitamente definida pola muruxa
do tempo e da historia, luida por unha língoa
privativa e aguilloada polos seus fillos máis
lucidíos.
Iste cromatismo tipolóxico de galegos
enxerga diferentes graos de adaptación e / ou
integración no seo da cultura receptora, niste
caso a euskaldún.
Uns somentes conquiren un meio de vida co
maxín posto na volta á Terra perante as vacacións, ou definitivamente, runfando de coche ou
de traxe. Alguns amosan fachendosos que o País
Vasco os dotou doutro xeito de vivir e sintense
máis reivindicativos, avergoilándose da resinación dos galegos diante das inxusticias que
sofren pola banda dos caciques, pero non brincan un valado máis integrador; polo que podemos incluilos no fato dos inadaptados ou simpremente supites á adaptación. Un escaso número integrase en corpo e alma, de xeito total, desvencellándose da cultura orixinaria, o que pode
provocar unha disfuncionalidade sicosomática,
con repercusións paraesquizofrenicas, pois as
estructuras mentais e vitais artelladas durante a
nenez e a pubertade é imposibel esquece-las ou
arreda-las.

Outros, non moitos endemal, tentan unha
adaptación integradora. Ista baséase en asumir
enteiramente a cultura receptora, sen desvenceliarse da orixinaria, pois ámbalasduas son cumpridamente compatibeis. Ainda máis, sen unha
compreta concencia de galeguidade é moi difícil
a integración na euskaldunidade. A miña experiencia con moitedume de galegos ensiname que
sóo aquiles que son prenamente galeguistas
teñen capacidade dabondo para chegar a ser
suficientemente euskaldúns.
E por suposto, o mergullamento integral na
cultura eúskara presupón no soio un amor e
caocemento básico dela, senón turnen o apreixamento e utilización do euskara ou polo menos
o compromiso de adeprende-lo, axuda-lo, defende-lo por tódolos medios e que o deprendan os
fillos. Fica craro que a língoa é fondamental na
xeira do rexurdimento nacional de calqueira
Pobo e a súa perda é o comenzo da disolución
dunha nación no mar da historia. O mundo
empobreceriase, xa que a riqueza áchase na
variedade. Con razón decía o esgrevio poeta
portugués Fernando Pessoa, traducido ó euskera
nalgunhas escritas por Joseba Sarrionaindia: "A
mirla língoa é a milla Patria".
Encarraxo, dende a humildade destas páxinas, para que os galegos residentes en Arrasate
adeprendan o euskera e aguilloen ós fillos e
familiares para que se mergullen na aprendizaxe
da língoa deste Pais, que nos proporcioou ós
galegos pan, traballo, fogar, doores e ledicias. E
sinxelamente un sinal de educación e agradecemento.
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Nolako gizartea nahi dugun
halako garpntzia euskararena
Joxe Iriarte, "Bikila"

Lant.vo han, Joseba Barriola, "Maixu"ri
eskaintzen diet.

uskara eta cuskal kultura 2izarte
'aziorako hide" gala helbur
t harturik ekarpenen bat
egiteko eskatu
e AEDko lagunek, baietz,
eta pozik gainer
tzun. Baina. zer eta nola
esan hasi naizen
maika komeria sortu zait.
Beldur naiz, gai
uruz zentzuzko gauzarik
esateko gai iz
aizen.

Dena de
esfortzu hau
delakoan, hor
zenbait burutaz

pentsamenduak, irudipen andana hutsa
gaindituko badu pentsamendu zehatz eta erako
bilaka dadin, hizkuntzaren beharra baitugu".
Badago, zalantzarik gabe, beste iritzirik,
hizkuntzaren garrantzia ukatu gabe erlatibizatzen duena, tresneria kontzeptualtzat edo
komunikazio bidetzat soil-soilik hartuz. Hala
ere, nork uka, beraz, bai gizakientzat zein gizatalde modura antolatzen den herri batentzat,
bere hizkuntzak hartzen duen garrantzia? Eta
ukatzen dutenek, salbuespenak salbu, ez dute
egiten hizkuntzaren•garrantzi orokorra
gutxiesteko, hizkuntza minorizatuei dagokien
garrantzia estaltzeko baizik.
Beste gauza bat da, hizkuntza eta kulturaren
harremanez kokatu eta sailkatu nahian geure
artean sortu (edo sortzen) diren eztabaidak (nire
uste apalean, estrapolatuz): zein den lehena,
garrantzizkoena edo faktorerik eragileena; esate
baterako, hizkuntza ala kultura; oiloa ala
arraultza, beraz. Honi buruz niri nahiko zuhurra
derizt, "baldin barruti bereziak hartzen
baditugu, biek elkar determinatzen dutelarik,
eta era berean, determinatuak direlarik" dioen

o hitza ez jatearren, eta
4edegarria izango
sorbrazten didan
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z, izo0a zkuntzari
untza gizoOaren kultur
talraszendenteenean dap.
gtikdahain u< ii gizon"
'
ezpairik gabe 1 . Beraz,
/eko bi iritzi
amen.
2Ienak,
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te era gtera planteitiszen digu,
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Dena den, aditu edo gaian jantzitakoez gain,
beharrezkoa al zaigu horretaz definitu behar
izatea? Edo, aski dugu, Mitxelenak zioskun
bezala, "...Gauza bat da, beraz, hizkuntzak
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"Hizkuntza baten gorabeheretan denok gaude inplikatuta, amasa emanez edo ukatuz
hizkuntza horn".

berean askosaz oinarrizkoagoa eta sakonagoa
dena: nolako gizartea nahi dugun halako
garrantzia emanez euskarari, beraren aldeko
motibapen pertsonala piztuz giza-dinamika bat
suspertzea lor dezagun: sendian, lagunartean,
lantegietan, eremu herritarretan; ea horrela,
euskararentzako, lurralde fisiko zein kulturalak
gauzatu ahal ditugun, ondoren lege egokiak
jarriz (zaila baita traba legalak gainditzea
mentalak gainditu gabe) normalizazio
linguistikoa behin eta betiko lor dezagun.

euskararen jabe izatea) elebidunak eta
gainontzekoak elebakarrak edo profesio bati
loturiko elebidunak (gaztelera-ingeleserafrantsesara...). Horientzat, euskarak ez du balio
handirik integrazio bide bezala, integrazioa
asimilazio gisan erdararen inguruan egiten baita.
Askotan, ordea, politika abertzale bera ere,
praktikan erderaz egiten dugu, euskara
minimoetara mugatuz.
Erdera denok ulertzen dugunez, zertarako
nekatu burua euskara ikasten. Administrazioan,
kalean, lantokietan, Ertzaintzarekiko harremanetan,... "errealitate" horrek izugarrizko
pisua du, eta frogatzat jarriko nuke, abertzale
sutsu izatera heldu diren askok, etorkin edo
bertako, euskalduntzeko eman dituzten pausoak
(batzuen ahaleginak merituzkoak izan arren)
orohar zein nolako eskasak eta ahulak izan
diren.
Beraz, esan nahi dudana zera da, herri
txikietan edo eskualde oso euskaldunetatik
aparte, edo talde kultural oso konkretuetatik
kanpo (partidu politiko abertzaleen barruan,
gauza konplexoa da. Izan ere, Txepetxek dioen
bezala, "euskararen aldeko motibazio hori ez
zen motibazio naturala, kulturala baizik. Eta
oso loturik zegoen, nik uste, planteamendu
politiko eta borroka politikoekin"') gaur
egunean euskara ez dela integraziorako bide
bezala sentitzen, nahiz eta inkestetan kontrakoa
esaten den. Azken horrek zer edo zer esan nahi
du bizi garen eskizofrenia kulturala eta
pertsonalari buruz.
Horregatik, badugu hemen aldez aurretiko
lana, politikoa eta ideologikoa izan arren, aldi

EUSKARAREN ERABILERA NOLA ETA
ZERTARAKO AREAGOTU

"Lortzen baldin baduzu kontzientzia sozial
bat, pertsonen inplikaziorik gabe ez da
kontzientzia". Arrazoia du hemen ere
Txepetxek. Iritzi honek erabateko balioa du
gainera, konpromiso zuzena eskatzen duten
fenomeno sozial guzientzat.
Beharbada, hauteskunde politikoetan
bezalako kasuetan, ohituarazi gaituzte gutxi
inplikatzera gizartea-arazoetan, kontzientziak
eskatzen duena baino gutxiago eskatzera,
besteengan eta instituzioetan uztera geure
borondatea; azken finean, boto emaleei ez
baitzaie eskatzen gizartean buru-belarri
murgiltzea, sartzea, bere konfidantza inorengan
uztea baizik. Baina gizarte aldaketan parte hartu
nahi duenak nahitanahiezkoa du bere aletxoa
jartzea, bera ere inplikatzea, giza-dinamika
baten partaidetza lortu arte.
Hizkuntza baten gorabeheretan denok
gaude inplikatuta, arnasa ukatuz edo emanez
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"Geure helburua borondateak irabaztea izan behar da, euskararekiko atxekimendua sortu".
hizkuntza horn. Berreskuratze eta indartze
prozesu batean, ezinbestekoa da parte
konsziente eta aktiboa izatea, edo gutxien
trabarik ez egiteko, pertzepzio-maila batera
heltzea, hizkuntza ulertzeko gai izatera.
Euskararen aide izatea ondo da, baina ez aski;
gutxienez, Euskal Herriko herritar guziak
euskara ulertzeko adina ikastera heldu beharko
lirateke (euskaldun pasiboa), eta gurasoa izanez
gero, semeek ikas dezaten baldintza fisiko eta
mentalak ezarri.
Motibazioaren ondoren ezagutza eta
erabilera datozkigu, bi horiek dinamika
sozialaren bultzagile eta parte bilaka daitezen.
Beste gauza askotan bezala, hemen ere
ezagutzen ditugu zenbait eztabaida zeharo ustel
eta faltsuak direnak (gogora dezagun arazo
nazionala eta sozialari buruz sortutako
eztabaidak). Badira kontzientzia pertsonala
zentzu hertsi eta ja ja asozial batera mugatzen
dutenak, eta badira, noski, aldaketa
estrukturaletan bere asmoa jarririk pertsona
aldatu gabe geure egoera linguistikoa aldatu
nahi dutenak.
Geure kasurako jarrera horiek ez dira
bidezko, are gehiago, ez dira desiragarri. Geure
hizkuntzaren normalkuntza herri eraikuntzari
lotuta dagoelako (bere zentzu zabalean, eta ez
zentzu politiko hertsian), eta horrelako
eginbeharra ezinezkoa gertatzen da herri ekimen

anitz eta demokratikoan oinarritu gabe.
Demokratikoa diot, geure helburua borondateak
irabaztea izan behar delako, eta euskalduntzeak
eskatzen duen euskararekiko atxekimendua
sortzeko egokitua.
Geure herrian abertzaletasun politikoak
indar handia du, fenomeno oso eragilea
dugularik. Betidanik ezagutu dugu bere baitan
halako borroka modukoa, osagarri eta faktore
askori lotua; horietako bat beren asmo
eskluiente edo integratzaileari uztartua egon da.
Eta horrek era batera edo bestera erabili du
euskara. Esate baterako, ez da gauza berbera,
euskara besteengandik bereizteko erabiltzea (are
okerrago, Sabino Arana zenaren ustetan traizioa
litzateke erdaldunei euskara irakastea), edo
elementu integratzaile bezala, alegia,
herritartzeko modu egokien modura planteiatzea. Hots, erdaidunei esanez, "Euskal

Herrian zaudetenez, izan zaitezte geure altxor
kultural preziaturikoen jabe". Edo, sakonago
joz, "sar zaitezte, euskararen bidez, bete betean,
geure mundu afektibo sinbolikoan, euskaldunak
nolakoak garen barren-barrenetik ezagut
dezazuen". Bat nator Txepetxek dioenarekin:
"...guretzat nahi ez duguna ez diegu besteei egin
behar.. Horrekin esan nahi dut eskubide osoa
dugula gure bizitza pertsonal eta sozialean
oreka lortzeko. Baina oreka lortzeko erabiliko
ditu gun tresna eta bideak orekatzaileak izan
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behar dute... Teoria hau ondo ulertzen badugu,
konturatuko gara hizkuntza ez dela inolako
tresna diskriminatzailea integratzailea baizik.
Euskara izan go da etorkinak integratzeko
erabiliko dugun biderik egokiena".
Esperientziak hori frogatzen digu; euskaldundu
den etorkina zeharo herritartu egin deja, eta bere
burua euskalduntzat hartu. Nire ustez, Ian egin
eta bizi deneko herriko hizkuntza propioa
ikastea hizkuntzen arteko berdintasuna lantzea
da eta hein horretan gure herri barneko eta
munduko herrien arteko integrazio orekatu eta
ez zapaltzailea lantzen da.
Hon i dena alferrikakoa, ezinezkoa litzateke
noski, euskaldunok, lehenik konpaktatzen ez
bagara. Joxean Arzeren poemak diona:
"euskara ez da galtzen ez dakitenak ikasten ez
dutelako, dakitenak hitzegiten ez dutelako
baizik" ez da erabateko egia (zeren estruktura
politiko zapaltzaileen eragin kaltegarria
gutxietsi egiten baita), baina egia borobila dio:
euskaldunok ematen ez badugu bira
kopernikano bat jai dugu.
Egia borobila da, legeriak eta Estatuaren
joerak ez digutela asko laguntzen, kontran ez
ditugunean gaitzerdi. Halaber, inertzia
soziolinguistikoak ere kontra ditugu, baina egin
ez genuena egiten ez dugunean, orduan akatsa
gurea da, gugan hasten da. Bihotzminez baina
begi zorrotzez ikusten zuen Xalbadorrek bere
garaiko erkideen joera salatzen zuenean.
"Bertzerenaz beztituz esperantzan garenaz beste
zerbait nahi dugu izan bururat eman gabe,
handitzeko plazan gure amets zoroak norat
garamatzan".
Neure esperientzia pertsonala mahai
gainean jarriko banu, hor agertu beharko nuke,
urte askotako lehentasun faltsoetan oinarritutako
euskararekiko joera epela, txepela, eta horrek
zuen eragin kaltegarria ni mugitzen nintzen (eta
naizen) alor eta eremuetan. Gutako asko eta
asko, urteetan zehar euskararen laguntzaile izan
beharrean (eta horrek ez du esan nahi ez ginela
euskaltzaleak, zaletasunak eskatzen duena eta

benetako kontzientziak eskatzen duenaren
artean diferentzia handia baitago), oztopo
jartzaileak izan gara.
Ziur naiz, esate baterako, geure herrian hain
eragin handia duen X. Arzallus bezalakoak
normalean euskaraz arituko balira, batez ere
komunikabideetan, hauek bere joera

"Gutako asko eta asko,
urteetan zehar, euskararen
laguntzaile izan beharrean
oztopo jartzaileak izan
gara"

Arzallusenera egokituko luketela, eta ez
alderantziz gaur egunean gertatzen den
bezalaxe. Jordi Pujoli katalanez entzuten diogu
Estatuko telebista kanaletan, eta azpitituluen
bidez ulertu. Xelebrea bada ere, Arzallusek
esandakoetatik iskanbilarik handiena sortu
duena (euskaldunaren odolean omen dagoen
zero negatiboen kopuruaz) euskaraz esandakoa
izan zen.
Azkenik, beste zenbait gauzatarako ez
bezala, euskararen defentsarako euskaldunen
batasuna aldarrikatzeari zilegizkoa deritzot. Bat
nator X. Alegriak dioenean: "Euskarazbizitzeak
sortzen duen indarra eta batze ahalmena
gutxietsiz euskararen aldeko posizio
ideologikoei gehiegizko garrantzia ematea oker
bat da". Hala izan bedi!

OHARRAK
1.- "Hizkuntza eta kultura". Koldo Mitxelena, "Klasikoak" bilduman 36.zko alean jasoa.
2.- "Herri baten deihadarra", Martin Ugalde.
3.- "Hizkuntza eta kultura". Koldo Mitxelena.
4.- "Hizkuntza eta kultura". Koldo Mitxelena.
5.- "Los verdaderos pensadores de nuestro tiempo". Guy Sorman, entrevista a Noam Chonsky.
6.- "Txepetx"ekin elkar hizketa". BAT aldizkaria, 2. alea.
7.- "Txepetx"ekin el/car hizketa". BAT aldizkaria, 2. alea.
8.- "Txepetx"ekin el/car hizketa". BAT aldizkaria, 2. alea.
9.- "Txepetx"ekin elkar hizketa". BAT aldizkaria, 2. alea.
10.-"Odolaren Mintzoa" liburuan, "Nigarra begietan" bertsoan Xalbadorrek idatzia.
11.- "Normalizazioaren urrats berriak". X. Alegria, Larrun aldizkaria 14. alea.
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Sozietatea integratzeko bide
bakarra, egiazko demokrazia
Emilio Lopez Adan, "Beltza"

A

EDk proposatutako gaia, euskara eta
jendarte-integrazioa, hi moduz ikus daiteke.
Euskara hizkuntza nagusia den herrialde
txikietan, haren erabilera hedatzea eta gutxiengo
erdaldunari eman behar zaion lekua ikertzea
beharrezkoa da. Baina Euskal Herri osoari hegira arazoa beste bat da, euskaldunak gure herrian
minoritatea baikara: jendarte-integrazioa, epe
labur edo ertain batez, ezin lor daiteke denek
onartuko eta erabiliko duten hizkuntz bakarraren
gainean. Integrazioa eta bake zibila ardiesten
badira, pertsona eta komunitateen eskubideak
oro ezagutuko dituen proiektu politiko-sozial
amankomun baten gainean lortuko dira bakarrik.
Egiazko demokraziaren inguruan.
Beraz, artikulu honetan aipatuko ditudan
gaiak hauek izanen dira: bata bestearen barnean
desagertzeko prest ez diren komunitate desberdinen ezagugarriak; eta integrazioa ardiesteko
behar den proiektuaren edukin politiko-sozialak.

ematen baitio edukin garrantzitsua (garrantzitsuena ez bada) praktika linguistikoari. Beraz,
komunitate linguistikoak bilbatzen dira nazionalismoen inguruan, jakinik gurean nagusia den
euskal nazionalismoarekiko definitzen direla
jarrera ez-nazionalistak ere.
Euskaldunak izan daitezke nazionalistak
edo ez. Eta nazionalistak izan daitezke euskaldunak edo ez (engoitik euskalduna = euskaraduna erabiliko dut). Beraz, aipatuko ditudan hiru
komunitateak (euskaldunak, nazionalistak eta
ez-nazionalistak) nahasiak dira, eta pertsona
anitz bitan batera kausitzen da. Hiru ezagugarri
horiek iduritzen zaizkit konfliktorako esanahitsuenak, eta horregatik dut klasifikazio hau erabiltzen.
Gurean diren jarrerak ikusirik, egoera gordina dela begi bistan da...
• Komunitate euskalduna kinka larrian
dago. Bere berezitasuna hizkuntzak sortzen du,
eta gaurregunean euskarak ez ditu irauteko
behar dituen lanabesak, berdin barnekoak (motibazioa, konpaktazioa) edo instituzionalak
(babesgoa, lurraldetasuna, ...). Kontestu orokorrean, eta postmodernoek bezala hitz egiteko,
erdara hizkuntza "arma" da eta euskara, berriz,
"geldoa"; lasterketa honetan euskara galtzaile
izanen da. Egoera honen kontzientzia garbia eta
hedatua da euskararen militanteen artean.
• Komunitate nazionalista komunitate

1.- BESTEAREN BARNEAN
DESAGERTZEKO
PREST EZ DIREN KOMUNITATEZ
OSATUA DAGO EUSKAL HERRIA

Komunitate hauek definitzeko egoera linguistiko hutsa ez da egokia, zeren eta, ikusiko
dugunez, hizkuntzari buruzko jarrera politikoak
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euskalduna baino zabalagoa da. Bere kontzientzia nazionala, noski, egoera historikoaren
arabera aldatu da, bainan, oro har, Euskal
Herrian nagusia izateko borondatea ukan du
sortu zenetik bertatik. Bokazio hegemonikoa,
eskuarki, ez da izan eskluientea, integratzailea
baizik. Bere oinarri etniko-kulturalak ukatu

txobinismo guztien etsaiak sentitzen direlako.
Jarrera honen gibelean den edukin politiko orokorraz gero itzuliko naiz.
Hegoaldean, non euskarak leku bat lortu
baitu instituzio eta leku publikoetan, inposaketaren aurkako jarrera askoz zabalagoa da. Baina
nahiz eta nazionalismo esplizitua ez izan
hemengo español gehienen bizi politikoaren
ardatza, berezitasun nazional españolak babestu
nahi dituzten jarreren gainean finkatzen da.
Komunitate hau "harrotua" dela diodanean, bi
zentzu: legamiak irina harrotzen duen bezelakoa
lehena (hauteskundeetan espariolak gora an
dira) eta, bigarrena, norbait harro eta zital jartzen den zentzuan (egunerokotasunean ikusten
diren euskaldunei buruzko mespretxu zeinuak,
batez ere irakaskuntzan: "casheroak" dira jatorrizko euskaldunak, "maria" da euskara, e.a.).
Komunitate desberdinak eta bakoitza arrunt
sinestua arrazoia duela: hona egoera. Askotan,
kontzientzia garbidunen arteko borroka izaten
da konpongaitzena.
Hemen geldiune bat egin behar. Komunitate
desberdinez mintzatzen hasten garenean susmagarri bilakatzen gara: naziotasuna nonbaiteko
esentzia etniko-arrazialekin ez dugun lotzen galdetuko digute eta.
Auzi honetan argia izan behar da. Nazionalismoaren esistentzia berezitasunaren gainean
finkatzen da: berezitasunik gabe ez litzateke
nazionalismorik. Beraz ez da harritzekoa berezitasun honen esistentzia nazionalistek eta antinazionalistek edo ez-nazionalistek ere aipatzen
badute. Dena da zer eduki ematen zaion berezitasunari, baina berezitasunaren ukatzea nazionalismoaren ukatze bera da, eta hemen ezagutzen
dugun praktika historiko-soziala ez ikustea.
Ukatze hori ezin izan daiteke. Gainera dezadan
nazionalismo politikoaren iturrian berezitasunaren kontzientziarekin berezitasunaren zapalkuntza ere aurkitzen dela.
Nazionalismorik ez dela behar esatea guztiz
jarrera hutsala da. Izena alda dakioke fenomenoari, eta hori egin daiteke nazioa kategoria historiko gisa konsideratzen bada; baina nazioaren
azpian dagoen berezitasunak historian gaindi
dirau, eta nola...
Halere, gurean berezitasunaren existentziak
jatorri eta kontzientzia nazional desberdinak
dituzten jendemultzoak ikutzen ditu. España
(edo Frantzia)tik etorri den askok ez du here
burua "integratu" edo "asimilatu" berezia den
euskalduntasunean: españolak, edo Euskadin
bizi diren españolak, edo vasco y español a un
tiempo, edo nazionalista ez den euskalerritarra
sentitzen dira... Euskadin bertan sortu eta bizi
diren jendemultzo batzuek ere kontzientzia
nazional española daukate: isolatuak, edo ideologikoki berezituak -liberalak, sozialistak- edo
geografikoki markatuak -Tafallatik hegoaldera-

"Hizkuntzari buruzko
jarrera politikoak ematen
dio edukin garrantzitsua
praktika linguistikoari"

gabe, integraziobideak eta integratzeko deiak
zabaldu ditu. Gure historia hurbilenean, ETAren
inguruko mugimenduak argi markatu zituen
integratzeko parametroak: iraultza soziala,
denen askatasuna ekarriko zuena, eta euskara,
denek ikas dezaketen hizkuntz nazionala. Baina
komunitate erdalduna ez da euskaratu eta abertzale ez direnak proiektu nazionalistaren barnean kokatzeko entseguek porrot egin dute. Epe
labur edo ertainean, nazionalismoaren proiektu
integratzaileak ez du etorkizun argirik. Gainera
dezadan gataiak egokiak direla gure nazionalismoan beti egon diren edukin xenofobo minoritarioak berpizteko. Gaurregunean erreferentzia
humanista unibertsalak galtzeko arriskua daukagu. Ezker abertzalearen osakina zen internazionalismo iraultzaileak ez du pisu handirik; eta
eskubiko nazionalisten artean Europako erreflexu xenofoboen agertzea ez litzateke harrigarria
izanen, kontutan harturik egoera ekonomiko eta
politiko orokorra. Beraz, demau intsolidarioek
tentatua izanen da komunitate nazionalista osoa.

• Komunitate eznazionalista ( eta, hein
batetan, antinazionalista) harrotua dabil...:
demokraziaren izenean ematen die aurpegia euskal nazionalismoaren "inposaketei", eta, beraz,
oso kontzientzia onaz dihardu. Iparraldean
aspaldiko fenomenoa da, nahiz eta, euskarak
pairatzen dituen mespretxu eta marginazioarengatik, oso jende gutxi hunkitu: abertzaleen
ondoan dabiltzan ezkertiar eta berdeen artean
aurkitzen da, hauek soilki sentitzen baitute
nazionalisten "mehatxua". Euskararen inposaketaren aurka ozenki dira mintzatzen, nazional-
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"Epe ¡abur edo ertainean, nazionalismoaren proiektu integratzaileak ez du etorkizun argirik".

ko Nafarroa... Iparraldean "gauden frantses"
diotenak maioria dira.
Euskal identitatea eta euskal nazionalismoa
nahasten dira, gauza bera izan gabe, baina oso
lotuta. Euskal identitate kulturala eta kontzientzia nazional ez-euskalduna elkarrekin agertzen
dira indibiduo eta jendemultzo batzuengan (Iparraldeko laboran i eskuindarrak / Nafarroako
ipar-ekialdea/ Bilboko tradizio hiritar-liberala...
/ Euskadiko Ezkerraren inguruko intelektual eta
politiko batzuek), baina ematen du difuminatzea
eta galtzea dela kontzientzia nazional gabeko
euskal identitatearen etorkizuna: hizkuntza
ordezkatzearen fenomenoak nabari-nabariak
dira eskualde ez-abertzaleetan eta bakanak dira
euskal nortasunaren defentsan ibili diren intelektual eta politiko españolistak.
Beraz, abertzaleek ez dugu eskubiderik euskalduntasuna eta abertzaletasuna gauza bera
bezala konsideratzeko: abertzale ez den euskaldun asko dago, abertzale eta euskaldun ez den
vasco asko asko, eta abertzaleen artean denak ez
gara berdinak. Baina badugu, halere, eskubidea
aldarrikatzeko gure berezitasunetan oinarri linguistikoa begiratzeko abertzaleak garela etorkizuna garantizatu dezakegun bakarrak. Eta honek
ez badigu euskal nortasunaren jabego absolutua
ematen, bai digu ematen leku berezi eta nagusia
euskal nortasunaren aldeko borrokan.

Gure nazionalismoak, nazionalismoa aitortua izaki, intsolidaritatearen arriskuak here baitan eramaten dituela esan dut arestian. Tenorea
dugu ikertzeko ea nazionalismo esplizitu edo
aitorturik gabeko demokrazia integratzaileak ez
dituen kimu berak eramaten. Eta baietz esanen
dut.
Ez naiz ariko español edo frantses nazionalismo aitortuaz, hauei buruz ezer berri ez baitugu demostratzeko. Demokratzia "integratzaileaz" oso argigarriak dira berrikitan publikatu
diren oinarrizko ikerketa batzuk. Hona zer dioen
Reinhart Koselleck-ek (Le futur passé. Contri-

bution a la sémantique des temps historiques.
1990 - "Herri, nazio, masa — in Dictionnaire
des concepts historiques. 1993):
"Mendebaldeko Europako esta tuei oso
gogor gertatzen zaie minorien eskubide kolektiboak onartzea, estatu hauek eskubide indibidualen ezagutzaren gainean finkatuak direlako.
Baina norbanakoren eskubideak garantizatzea
ez da oztopo minoriak zanpatzeko. lrtenbidea,
irtenbiderik baldin bada, minorien eskubide
kolektiboak onartzea da, baina honek maiorien
protestak eragingo ditu, onartze hori pribilegiotzat joko dutelako. Baina, luzera be gira,
minorien esistentziak planteiatzen dituen arazoak gozatzeko modu bakarra, minorien ezagutza
da."
Eta hemen dator gako oso garrantzitsu bat.
Zanpatua edo ahuldua den komunitate bereziak
oportunitate bereziak behar ditu irauteko eta,
bereziki, indartzeko. Euskaldun komunitatearen
egoera argia dugu: errepresio zuzenaren ondorioz eta "lege" soziolinguistikoen indarrez, ezer

2.- NAZIONALISMOA,
DESBERDINTASUNA: DEMOKRAZIA
ERREPRESENTATIBOAK BERE KASA
ULERTZEN DITUEN FENOMENOAK
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berezirik egiten ez bada epe aski labur batez
desagertuko dela bistan da. Errepresioaren
ondorioek legitimatu dute "erreparakuntza historikoaren" kontzeptua; baina, are gehiago, minoriek bizitzeko behar dituzten neurri berezien
beharrak zilegi egiten ditu maioriak ez dituen
erraztasun batzuk. Aipa ditzagun administrazio
elebiduna minoriak populazioaren parte txikia
osatzen badu ere edo haurren kopuru bereziak

"Askotan, kontzientzia
garbidunen arteko
borroka izaten da
konpongaitzena"
eskoletan. Gainera ditzagun bake sozialak exijitzen dituen neurriak: lurralde elebidunen haur
guztiei minoriaren hizkuntza benetan irakastea,
bi aldetarako komunikazioa posible egiteko;
alor elebakarren errespetatzea eta zabaltzea, hizkuntzak denetarako balioa ukan dezan...
Ez naiz orain sartuko programa oso baten
zehazten. Esan dezadan neurri berezi hauek
demokraziaren kontzeptu arruntaren aurka jotzen dutela.
• Berdintasuna. Argudio hau oso erabilia
da Frantzian, non Estatuak minorien babeserako
nazioartean onartzen diren itun guziak arbuiatzen baititu berdintasun honen izenean. Ziudadano guztiak berdinak omen dira, eta frantsesak
beren artean bereiztuko dituen legerik ezin onar
daiteke. Beraien esanetan, minoriarentzat lege
bereziak onartzea izanen litzateke desberditasuna legeztatzea, eta hori Konstituzioaren aurka
omen doa eta 1789ko filosofia politikoaren ukazioa dakar. Berrikitan Bayrou ministroak Euskaltzaindiari limosnatxoa eman dionean, berriz
ere esan du euskararen aide obratuko duela berdintasun errepublikanoa hautsi gabe... Etorkizun
txarra agindu digu. Jarrera hau zenbateraino den
zinikoa ez da esplikatu behar. Merezi luke bai
ikertzea demokraziaren funtsa eta Iraultzaren
filosofia politikoaren azpiegitura. Lehen ideia:
demokraziaren funtsaz, kritika libertarioari guztiz zuzena deritzot: gehiengoaren borondatea
(hauteskundeen bidez erakutsita, eta hau da
"demokratiko" den ia osakin bakarra) estatuan
gihartzen da, eta estatu honek bereganatzen du
indar eta legitimitatearen monopolioa; beraz,
estatuaren egiturak berak sozial talde batzuen

esistentzia onartzen ez dituenean (minoria
nazionalak edo talde sozialak), estatuak legitimazio demokratiko osoa dauka talde horien
marjinatzeko edo eliminatzeko. Ezagutzen ditugun esklusio basenak (errefuxiatuena, emigranteena, ...) guztiz txokanteak dira pentsakera
humanistarentzat eta guztiz normalak mentalitate demokratiko-estatalistarentzat. Bigarren ideia
nagusia nazionalismoari dagokio: Frantziak dio
naziotasuna borondate politiko askatasunzale eta
unibertsal baten gainean finkatu duela; praktikan, kritika historikoak ederki erakusten digu
nola askatasunaren nahia nahasten den nazionalismo frantses arruntarekin, nazio natural eta
handiaren mitoarekin. Ikuspegi politikoak estaltzen du osakin "naturala", baina osakin hau
etengabe agertzen da historian zehar, bai eta
minorien babesa ukatzeko orain erabiltzen diren
argudioetan ere.
• Legitimitatea. Hona bigarren arazoa.
Demokrazietan, orain bederen, estatua eta indibiduoren artean ezer gutxi gelditzen da. Beraz,
estatuaren osakin nazional-nazionalistarekin
identifikatzen ez den talde sozial batentzat leku
gutxi gelditzen da. Legitimazio mekanismo
nagusia hauteskundeak izaki, populazio maioritarioaren barnean barreiatua den gutxiengo
batentzat beti galtzaile izatea izanen da jokoaraudien ezinbesteko ondorioa. Horiek horrela,
maioriak begi txarrez ikusten baditu "pribilegioak" eta hautetsi gehienak maioriaren ordezkari
badira, diru publiko eta babes publiko gutxi izanen ditu minoriak. Esana den bezala, akerraren
buztan pean aterpe gutxi... Egiazko demokraziak
zuzena izan behar du, eta ordezkaritza bigarren
mailako mekanismoa izan beharko litzateke;
existentzia naturala (edo existentzia soila) duen
edozein kolektibok bere buruari dagozkion xede
propioen arabera organizatzeko eskubidea
dauka, eta horretarako behar dituen bizipide
finantziero eta legalak ukan behar ditu. Hona
hemen gure oraingo politikariek inoiz onartuko
ez duten ideia, hain sinestuta baitira beren legitimitate osoaz nahi dutena egiteko. Eta hona
hemen maioriek nekez onartuko duten ideia,
ondo azpiratuak eta izorratuak direnentzako
ematen ahal diren bizipideak pribilegiotzat salatuak izanen direlako...
Hots, garbi iruditzen zait demokraziaren
barnean diren oinarrizko legeek minorien kontra
jokatzen dutela, eta, gure kasuan bezala, hilzorian dagoen minoria linguistiko-nazionalaren
existentziaren aurka. Demokrazia errepresentatiboak nazionalismo aitortuari egotzi dizkiogun
problemak ditu: desberdintasuna mehea da...
Intsolidaritatea "kanpotarren" kontra an da beti,
baina sistemak onartzen ez dituen barnekoak ere
atzerritarrak dira demokrazietan. Horregatik,
euskara ezaugarri diferentzial nagusia duen politika abertzale batek behar dituen jokamoldeak
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injustiziaren) legea ezin onar: minoriaren desagertzea da irtenbide erradikalena... Edo, desagertze absolutua ez bada, gizartetik desagertze
faktikoa, berezitasunak intimitatearen arloan
gordetzen direnean: hau da Frantziak ezagutzen
digun "libertatea", gure artean eta emeki euskaraz hitz egitekoa; eta hau da euskararen henotzarekin akomeatu diren euskaldun anitzek diotena: familiak salbatuko duela euskara, etxeko

argiak iduritzen zaizkit: komunitatearen autoeraketa, estatuaren aurkako borroka, demokraziaren
zentzu libertario eta partehartzailea sakontzea,
eta egiazko humanismo unibertsalaz hornitzea.
3.- EUSKADI "BERTEBRATU" BAT
EGIN EZINAZ, BERTEBRA DEZAGUN
GURE KOMUNITATEA ETA SOR DEZAGUN DENENTZAKO DEMOKRAZIA.
Bukatzeko arazo batzuk (edo erreflexio hein
batzuk) azpimarratu behar dira; lehen esandakoaren hedapenak dira:
• Euskal jendartea "inbertebratua" da
eraikuntza nazional bat eta bakarra egiteko
(Xabier Aierdi: Herria 2000 Eliza, 126. zenkabia). Ados.
Kontzientzia nazional diferenteak (hiru!) +
batetik bestera pasatzeko (integratzeko,asimilatzeko) motibazioen eskasia: gauza nabariak dira.
Euskalduntzen diren españolak gutxi dira, euskalduntzen diren frantsesak ja ¡flor ez, eta
deseuskalduntzea afina bada Iparraldean, denbora batez, Hegoaldean bezala, mugak bermatuko
dira. Beraz, esparru geografiko txiki eta konplexu batean (bederen hiru eremu legaletan bereiztua, non lau administrazio desberdinak ibiltzen
baitira elkarri puxaka...), hiru komunitate linguistiko diferente, eta hiru kontzientzia nazional
desberdin, denak beren nortasuna atxikitzeko
prest. Denak kultur nazional bakarrean integratzea ezin orain helburua izan, ez hurbila, ez eta
ertaina ere. Eta kontzientzia berezituak desagertarazteko entseguak ezin uler daitezke ez bada
batak bestea menderaturik.
• Minoriaren esistentziak arazoak sorten
ditu.
Bistan dena. Problemak guk pausatzen ditugu, beste gainerakoak bezala, "normalak", izan
"nahi" ez dugunak. Izan nahi, halere, ez da
bakarrik borondatearen ondorioa; nahiz eta
gehienak elebidunak izan, euskalduntzat gure
burua jotzen dugunean faktore nahasiak eta
sakonak nahastekatzen dira gure baitan, eta
"aukera" ez da hain arrazionala, hain azalezkoa... Azken finean, "aukera" honetan gure
herria eta familiaren memoria historiko osoa
kondensatzen da, bere osakin politiko, mitiko,
afektibo, eta nahi den guztiarekin. Bada nonbaiteko determinismoa aukera hauetan, eta determinismo honen sustrai historiko eta soziologikoak
sakonak dira. Beraz, "normalak" izateko aukerak desustraitze sakona suposatzen du guregan,
eta bakarrik patologia sozial larri batean ikus
daiteke holako suizidio kultural kolektiboa.
Irtenbide triste hori posible da Iparraldean,
baina Hegoaldean komunitate euskaldunaren
osagarria ez da hain ahula.
Halere, egia dena, gure esistentziak planteiatzen ditu arazoak; eta errazkeriaren (eta

"Badugu eskub idea
aldarrikatzeko gure
berezitasunetan oinarri
linguistikoa begiratzeko
abertzaleak garela
etorkizuna garantizatu
dezakegun bakarrak"
supazter goxoan... Hegoaldekoentzat jarrera
hauek karikatura, pentsaezinak izan daitezke;
Iparraldean, berriz, egunorokotasunaren osakinak. Baina ziur nauzue Hegoaldean ere anitzek
ongi ikusiko luketela supaztertxokoratze hori,
konfliktoa "goxoan" ezabatzeko... Suntzitze biolentoa edo plazatik jalgitzea, biak ezin onartuzkoak zaizkigu eta ez ditugu onartuko: minoria
izanik, aski azkarrak gara gure bizinahiari irauteko bideak emateko, honek suposatzen duen
etengabeko bon okaren bidez.
• Soluzio orokorrik eza.
Esan nahi baita nazionalismo español eta
frantsesak ez dutela indarra gu akabatzeko (egia
esan, nazionalismo frantsesak lortu du dagoeneko Okzitaniaren likidazioa, eta upar Euskal
Herriaren etorkizuna oso beltza da...; baina gauden baikor!), ez eta euskaldunek ez dugula indarra edo okasionea Euskadi independiente, batu
eta euskalduna epe labur edo ertainaz ardiesteko. Gure komunitatearen bizia trinkotzeko,
organizatzeko eta iraunarazteko bai, horretarako
bai dugu indarra: hau da gure gaurko eginkizun
nagusia, lehen aipatutako koordenadetan sartuta
(egiazko demokrazia sakondu, estatuaren aurka
etengabeko jarrera, eta humanismo unibertsalaz
gure nazionalismoa hornituz). Honek ez dio arazoari irtenbide iraunkorra emanen, komunitate
desberdinen existentzia eta haien arteko harremanak beti konflikto sortzaileak direlako. Eta
-
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konflikto hauetan anomia edo elkar aberastea
biak dira posible. Egiazko demokrazia batek
alde anomikoak ahuldu ditzake. Horretara itzuliko naiz gero.
Bil ditzagun lanean barreiatutako ideia batzuk. Gogora dezadan nazionalismoak zeharo
markatzen duen komunitate baten partaideak
garela, eta ez soilki edozein komunitate nazionalismoaz markatua delako, baizik eta gurean
nazionalismo esplizito eta organizatua fenomeno nagusia delako. Gainera dezagun komunitate
nazionalista eta komunitate linguistikoa ez direla gauza bera: lehenak hedadura handiagoa eta
bokazio maioritarioa dauzka; bigarrena, berriz,
minoria da. Nazionalismoaren proiektu integratzailea krisian dago orain. Haren garrantzia
ahaztu gabe, minoritate linguistikoaren iraupena
eta hedapena ardiesteko borroka bilakatzen da
esanahi handiena daukana.
• 1. Esana dut gure komunitate linguistikoaren bizitasun osoa lortzeko "borrokatu" beharko dugula, gure existentzia eboluzioaren lege
arrunten aurka an delako. Kondenaren kontrako
estrategian, komunitateak berak bere burua
azkartu behar du eta sozietateak eman behar dizkio bizitzeko ahal guztiak. Beraz bi ekinbide,
bata barrura begira, bestea komunitate erdaldunekin partekatzen dugun sistema egokitzeko
zuzendua. Barnera, konpaktazioa aipatu dugu,
eta honek berekin dakarren espazioaren jabetza.
Horretaz aunitz mintzatu beharko dugu: espazio
konpaktoa, nere ustez, ezin daiteke ulertu modu
estu batez, hau da eremu geografiko elebakar,
batu eta mugatua bezala; komunikazioaren denboretan espazioaren nagusitza ez da soilki territoriala, ez eta nagusiki territoriala; komunikabi-

de arm, material eta inmaterialen denboran
gaude, eta konpaktazio handia lor daiteke nahiz
eta komunitateak bere eremu territoriala beste
komunitateekin partekatu. Honek dakarren
korolarioa, demokrazia eta berdintasunaren
arazoa da. Lurralde honetan (niretzat, zazpi
probintzia historikoetan) euskaldunek ukan
behar ditugu posibilitate osoak baliakunde
kolektiboak euskaraz erabiltzeko; gure gain
direnak, limitaziorik gabe; eta estatu edo erakundeen eskuetan direnak, berdin! Nahi nuke
kolektibitatearen eskuetan baliakunde gehienak
ukan, eta honek suposatzen du herri kudeantza
zuzena dela sozietatea organizatzeko modu
onartua; hemen behaztopatzen dugu gure politikariek duten filosofiarekin, non estatuak kudeatzen duena den hen ikoia eta demokratikoa, eta
estatutik kanpo organizatzen dena zapuzten eta
marginatzen duten. Demokraziaren kontzeptua
aldatzen ez den bitartean, esijentzia garbia: estatuak eta instituzioek funtzionario euskaldunez
eta baliabide euskaradunez hornitu behar dituzte
publikoaren zerbitzuan diren alor eta bulego
guztiak.
• 2. Naziotasun "etnikoa" eta "herritasun demokratikoaren" arteko dialektikaren
barnean gaude bekoz beko. Bien arteko ekilibrioa aurkitu behar da, maioriari konpreniaraziz
minoriak behar dituen neurri bereziak ez direla
pribilegioak, baizik eta justiziazko neurriak eta
konfliktoari irtenbide positiboa emateko bide
bakarra. Honetan, batzuen eta besteen lana
beharrezkoa da. Baina elementu distortsionanteen anean, nazionalismoaren azken helburuak
nabariak dira. Español eta frantses nazionalismo
esplizitoaz ez naiz mintzatuko, beren jarrera
-
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harro, inperialista eta zinikoak ezagunak direlako. Gure nazionalismoaz, esan dezadan azken
helburuak (Euskadi batu eta euskalduna) populazio ez-euskaldunaren integrazioa suposatzen
duela... Gaurregunean, ongi dakigu helburu hori
populazio osoari hedatzeko oztopo handiak kausitzen ditugula; hori ez da soilki kanpotik etorritako alienazioak herriari oinarri etniko-nazionala izkutatzen diolako: ez, oztopoak ez dira
koiunturalak, estrukturalak baino, eta gure
populazioaren historiaren ondorioaz Euskal
Herriko españolak eta frantsesak, hala nola integratu ez diren etorkinak, gure populazioaren
osakin normala dira. Nazionalismoak here azken
helburuak abandonatu behar dituela esan nahi
du honek? Ez dut uste. Historiak bueltak ematen
ditu, eta proiektu nazional askatzaile eta erakargarri batek beregana litzake biztanle gehienak...
ETAk egindako apostuak porrot egin du, baina
apostu txarra zenik ez nuke esango. Berriz botako genuke aldakuntza historikoa haren aide
balego... Baina, momentuz bederen, arazo nagusia da euskaldunen konpaktazioa eta egiazko
demokraziaren arteko dialektika, azken helburu
nazionalistak estakuru minoria euskaldunari
bere eskubideak ez dakizkion uka.
• 3. Dialektika honetan euskaldunak ez
gara faboreak edo pribilegioak eskatzen an.
Euskal Herriko jatorrizko herria garela badakigu, eta ebidentzia hau aski da zilegitasun handia
emateko gure borrokari. Euskaradunak minoria
linguistiko eta soziala gara, bainan jatorrizkotasun honek ematen digu beste dimentsio bat,
nazionalismoaren hedapenak frogatzen duena:
Euskal Herrian euskaldunak eta abertzaleak biltzen dituen multzoa gehiengoa da eta bokazio
hegemonikoa dauka. Horregatik, errepika dezadan: euskaldunak minoria bat gara, baina ez
nolanahikoa... Halere, euskalduntasunaz harro
izatea txobinismoaren atea izan daiteke, eta
badakigu intsolidario eta klaniko bihur daitekeela edozein nazionalismo. Nazionalismo "deribatuaren" aurka jarrera aktiboa gaurdanik
behar dugu, eta bereziki gero beharko dugu,
gure kolektibitatea inoiz hemengo indartsuena
bilakatzen bada. Humanismo orokorraren beharra daukagu, maioritarioen jarreren aurrean
garbi agertzeko eta, bereziki, borroka legitimoan
an garela gure baitan sentitzeko.

an, nazionalismo etsaitu guzti hauek elkarrekin
bizi dira esparru geografiko, tenporal eta politiko berean:
• Komunitate esuskalduna egoera agonikoan
Ez da broma bat. Euskal kulturaz (euskarari
buruz) arduratzen direnen artean askok kontzientzia militantea dauka. Injustiziaren aurka
borrokatzen duen herri zapalduaren partaide

"Egiazko demokraziak
zuzena izan behar du, eta
ordezkaritza bigarren
mailako mekanismoa izan
beharko litzateke"
izaitearen kontzientzia daukate. Honek sortzen
ditu botereari buruzko erreflexuak: mesfidantza,
izpiritu subertsiboa, herriaren antolakuntza instituzioetatik kanpoan egiteko ohitura.
Kontzientzia honen gabekoak ere badira:
euskaraz dakite, euskaldunak dira, baina euskara
egoera orokor baten akzidente bat da, ez batere
egoeraren ardatza. Perspektiba kontua baina
guztiz garrantzizkoa. Haientzat instituzioak jendarte anitzaren ispilu dira, eta euskara gai bat,
atal bat, aspektu bat da... instituzioen praktika,
izpiritua, edukiak ez dio euskarari halako zentraltasuna ematen. Kontzientzia agonikorik
gabeko euskaldunek ez dute, beraz, izpiritu
subertsiboaren beharra.
Baina kontzientzia militanteak areagotzen
baditu bizitasuna eta subertsioaren aldeko tirria,
berdin areagotzen du gurekin bizi diren beste
komunitateekiko komunikazio eza, nazionalismoa entropian sartzeko arriskuarekin. Gureari
uko egin gabe besteekiko komunikazioa areagotzea behan ezkoa da: errepika dezadan horretarako esparru partekatu bat kausitu behar dela,
non komunitate desberdinen arteko lehia sozietatea aldatzeko ekintza positibo batez eraldaltzen baita. Azken finean, internazionalismo
iraultzai lea zena egiazko demokraziaren aldeko
borroka zibiko bilakatu da oraingo koiunturan.
• Demokrazia baten barnean eskubidez
berdinak (omen) dira hizkuntza desberdineko herritarrak
Baina demokrazia maioriaren erresuma da
eta, batez ere, botere delegazioaren erresuma.
Lehen esana dut, eta berriz helduko natzaio.
-

4.-AZKEN HITZA, OSAKIN
EMOZIONALEZ
Baina nekez aurkez daitezke arazoa eta
estrategia, nazionalismoaren baitan diren edukin
emozionalak kontutan hartu gabe. Denek dakigu
zein garrantzitsuak diren. Eta, berriz ere, gure
barneari so emanen naiz, nazionalismo español
eta frantsesaren alde irrazional-afektiboak ere
ikertu behar direla azpimarraturik. Azken fine-
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"Gure komunitatearen bizia trinkotzeko, organizatzeko eta iraunarazteko
bai dugu indarra".

horretarako

an ezartzen denean baMo". Eta, hain zuzen,

Minorien lekua beti marginala da, nahi ala
ez... Batez ere minoria horien karakteristika
bereizgarriak hedakorrak ez direnean (euskalduntasuna hedakorra da printzipioz, hizkuntza
ikas daitekeelako, mintza daitekeelako
baina
mugatua da izaitez, erdaraz bizi direnek euskalduntzeko motibazio sozial edo politikorik ez
daukatelako).
Aldatuko ez duguno, oraingo sistemak
gehien eskaini dezakeena zera da: erraztasunak
komunitate euskalduna here baitan bizi dadin,
baina batere ez erdararen erresuma uzkailtzeko
plangintza orokor eta luzca.
Beraz, aurrera jotzeko, bi esparru, hi

España eta Frantzian eskubideak oinarritzen
badu naziotasuna, bi erresumetan egiten diren
aipamen linguistiko-kulturalak ezabatzeko
borroka premiazkoa da. Aipatzen an naiz, hain
zuzen, español guztiek duten beharra española
ezagutzeko (deber!) eta frantsesa Errepublikaren
hizkuntza... Estatu mintzairanizdun hauetan,
naziotasunaren oinarrian hizkuntza baten ezartzea da, hain zuzen, demokrazia eskubidearen
mugetatatik kanpo ezartzea eta identifikazio
natural-irrazionalen alorrean ematea. Komunitate desberdinen elkarbizitza ezartzen da desberdintasun eta pribilegioaren lege pean eta hau ere
nazionalismo basa itsusiena da.
Azken finean, zanpatzen gaituzten bi demokrazietan gauza anitz aldatu beharko da egiazko
demokrazia, pertsona eta talde guztien eskubideak babestuko dituena, lortu nahi bada. Borroka
honetan partaide izaki lor dezakegu sozietatea
integratzeko behar den abiada.

ekintzpide...
• Komunitate euskalduna azkartzeko,
batzekoa. Instituzioak erabiliz, baina komunitateak berak eramana. Nazionalisten komunitatea
euskalduntzeko alderdi politiko abertzaleen hutsegitea ikusirik, ez da harritzeko ekimen "apolitikoak" agertzen badira. Baina politikak bere
buztana erakutsiko du...
• Demokraziaren barnean elkarbizitza
segurtatzeko minoriari zor zaizkion eskubide
guztiak ezagutaraziz. Kaxu!: ez da hori kasua
oraindik (Ipar EH, Nafarroa... ez eta EKAn
ere..). Eta hemen ezartzen da egoera konfliktualaren ulertesparrua.
Honek esan nahi du demokraziak ezarritako
mugak gainditzeko borondatea daukagula.
Klabe batzuk Reinhart Kosellecken aipatutako
lanak ematen dizkigu. Kontzeptu bat azpimarratuko dut: "Gisa guztiz, nazioak (estatu-nazioa)
bere burua oinarri kultural baten gainean ezartzen duenean, minoriaren egoera askoz gogorragoa da oinarri hori eskubide hutsaren gaMe-

5. - BUKATZEKO
Konfliktoak iraunen du. Eta konfliktoa anomia eta entropiatik ateratzeko hona nire ustez
uztartu behar ditugun hiru osakinak: Lehena,
sustrai etniko-kultural-lurtarrari diogun atxikimendua, gure sentimendu eta praktika askoren
sorburua delako, gure belaunaldiko askok inoiz
ukatuko ez dugun oinarria... Bigarrena, ikuspegi
orokor humanista (iraultzailea?) baten behat
absolutua... Hirugarrena, demokraziaren esparru
dudakorrean daramagun eguneroko borroka.
praktika liberal-libertarioaz egundanik hontt
behar dugun alorrean Euskal Herriko biztanle
gehienak biltzeko. Gehiegi?
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"Demokrazia, maioriak nahi duena egitea balitz bezala ulertzen da, eta ez minoriek agertzen
dutena aintzakotzat hartzea eta errespetatzea".

Arestian, alor sozio-ekonomikoari zegokionean, aipatu dugun bezala, hemen ere esan
behar da, ordea, alor soziopolitikoan integratzeko modu asko izateaz gainera, badela marginaturik eta kanporaturik uzteko joerarik ere.
Izan ere, sarritan, demokraziaren izenean
gainera, bazterrera uzten dira minoritarioak
diren gizarte mugimentu edo iritziak. Demp,krazia, maioriak nahi duena egitea balitz be'zar la
ulertzen da, eta ez minoriek agertzen dutena
aintzakotzat hartzea eta errespetatzea. Horrela
behin betirako marginatuak uzten dira gizartean
gutxiengoak defenditzen dituen ideiak eta erreibindikatzen dituen eskubideak.
Guzti honen ondorio gis, marginazio eta
esklusio sozio-politikoaren fenomenoa sortzen
da eta geroz eta indar gehiagorekin zabaltzen da
gizarte modernoetan. Gizarteko bizitza soziopolitikotik eskluituak, kanporatuak gelditzeko
joera alegia. Kasu batzuetan autoesklusio bat
ematen delako eta beste zenbait kasutan agintean daudenek eskluitzen dituztelako.
Euskal Herriari dagokionean, begiak zabaltzea nahikoa da gertaera hori zenbateraino hedatua dagoen ikusteko. Politikagintzak ,gizarte
osoa bere baitan hartu eta esparru guzti4, nab ji
ekonomikoak nahiz eta kulturalak izan, jiplitikagintzaren baitan jarri nahi izan ditn, berez autonomoak diren esparruak inbadituz. Horren
ondorioz, joku hori onartzen ez dutewk
ratuak izan ohi dira, eurak bere kabu' ` ni¡iPmarginatzen ez badira. Kasu batean zei tean
integrazio sozio-politikoa ezinezkoa z en
da. Rau da, batzuei lekurik hartzen ez
zaielako eta besteak mundu horretan urik
hartu nahi ez dutelako integrazio sozio-p tiikoa

Nolanahi ere, gogoan izan behar da, integrazio sozio-ekonomikoa gizarte integrazioaren
atal bat besterik ez dela eta ez askotan uste izan
den bezala, gizarte-integrazio osoaren adierazle
bakarra.

4§10111111.
•

b.- Maila sozio-politikoa
Gizarte-integrazioa burutu ahal izateko
ezinbestekoa den beste maila bat maila soziopoilitikoa da. Hau da, gizartean ematen den
iharduera politikoan gauzatzen dena eta botere
edo agintearekin zerikusia duena.
Jakina da aginte edo botere politikoa eskuratzeko bide nagusia alderdi edo partidu politikoena dela. Euren helburua, azken batean, horixe baita: gizarte osoarentzat egokia omen den
bide bat ezarri ahal izateko behar duten agintea
eskuratzea.
Gizartea osatzen duten gizakiei maila edo
arlo politiko horretan parte hartu ahal izateko
eskaintzen den bidea, bestalde, alderdi politikoetan afiliatzea edo gutxienez botuarekin aldizka
parte hartzea izan ohi da.
Esan beharrik ez dago malta politikoan
parte hartzeko ez dela nahi eta nahiezkoa partidu politiko batean afiliaturik egotea edo nohizbehinka hauteskundeetan botoa ematea. Ez bata
eta ez bestea ez dira ezinbestekoak politika arloan parte hartzeko. Izan ere boturik ez ematea
edo zurian botatzea ea. ezezik beste hainbat era
ere badira politika arloan parte hartzeko.
Alderdi politikoen ekintzetatik urrun bizi
den jendeak ere, sozio-po1iti149 arloan, modu
askotara parte har dezake eta hartzen du, aktiboki ez bada pasiboki, besterik ézean, agintean
daudenen erabakien ondorioak sufrituz.
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oztopatzen da.

bereganatzen du.
Orduan, eta ez lehenago, esan daiteke pertsona batek lortu duela maila sozio-kulturalari
dagokion integrazioa.
Orain arte aipatu ditugun gizarte-integrazioko maila desberdinei buruz esandakoak kontuan
hartzen baditugu, nahikoa garbi azaltzen zaigu,

c.- Maila sozio-kulturala
Aurreko hi ataletan aipaturiko prozesua
burutu eta osatzen duena integrazio sozio-kulturalarena da. Azken elementu hau falta denean,
bestela uste izaten bada ere, gizarte-integrazio
osorik ez da ematen.
Maila edo esparru sozio-kulturalaz an garenean gizarte bateko izakiek, historian zehar,
naturarekin eta beste izakiekin izan dituzten
harremanetan sortu dituzten mota guztietako
elementuez an gara. Gogora ekartzea besterik ez
dugu egingo elementu nagusienen zerrenda:
• Geografiaren egokitzapenak, klimatologia
eta ingurugiroa oinarritzat hartuz, gizakiak egin
dituen egokitzapena edo lurraren kulturalizatzea
alegia. Hemen sartzen dira nekazal munduan eta
hirigintzan egin diren turren eta basoen lanketa,
hirien eta herrien eraikuntza, errepide, trenbide
eta aireportuen antolakuntza e.a.
• Tresneria materialaren sorkuntza, familia
bizitzarako nahiz lanerako edota aisialdi eta
atsedenerako tresneria. Hala nola: janarien sorkuntza eta kontsumorako, familiaren babes eta
beharretarako tresnak, nekazal munduko, industrigintza eta gizarte zerbitzuetako, jolas eta kirol
tresnak, atsedenaldirako baliabideak e.a.

"Desintegratzeko arrisku
bizian dagoen gizarte
batean gaude"
gizarte-integrazio osoaz hitzegin ahal izateko
aipaturiko hiru maila horietan gutxienezko nahikotasun maila bat lortu behar dela. Bestela,
minimoaz azpitik dagoen gizarte-integrazio
baten aurrean aurkituko ginateke. Beste modu
batean esanda, desintegraturik dagoen gizarte
edo herri baten aurrean, alegia.
Puntu honetara iritsitakoan, nire ustez, galdera nagusi bat egin beharra dago: Euskal
Herrian, gaur egun, ematen al da gizarte-integraziorik? Eta, ematen bada edo ez bada, noren
artean edo norengan eta zein neurritan ematen
da ?

• Usadioak eta ohiturak:
• aide batetik, familiako eguneroko
bizitzarekin lotuak (lana egiteko, otorduak
egiteko, atsedena hartzeko orduak eta erak)
familiako egun bereziekin lotuak (jaiotzak,
ezkontzak, heriotzak ospatzeko erak)
• beste aldetik, gizarte-bizitzarekin
lotuak (laneko munduarekin, harreman
sozialekin, festa eta jaiekin, denbora librearen erabilerarekin e.a.

II.- GIZARTE-INTEGRAZIOAREN
HUTSUNEAK GAUR EGUNGO EUSKAL
HERRIAN
Kasurik gehienetan, gure arteko gizarteintegrazioaz hitz egiterakoan, kanpotik etorri
diren etorkinez an behar dela uste izaten dugu,
eta etorkinen artean bereziki 1955 eta 1975
bitartean Euskal Herrira etorri direnez. Hauek
izan baitira ugarienak eta eragin handiena izan
dutenak.
Nere ustez ordea, gauzak ez dira horrela.
Noski, etorkinek bizi izan dutela eta bizi dutela
gizarte-integrazioaren arazoa, eta zenbait kasutan, maila edo esparru guztietan ez bada ere,
gehienetan. Ikus dezagun nola:
• Maila sozio-ekonomikoan: lanik txarrenak, etxebizitza eskasenak, zerbitzurik gabeko
auzoak, hirietako periferia edo auzorik aldrebesenetan, kanpotarren kopurua bertakoena baino
askoz altuagoa zen lekuetan, bertako nortasunaren ezaugarrien berri jakiteko aukera gutxirekin
bizi beharrean gertatu baitira.
• Maila sozio-politikoan:.Etorkinen artean,
azken urte hauek arte, gutxi izan dira Euskal
Herriko politikagintzan integratu direnak; zer-

• Erreferentzia sinbolikoak
• aide batetik, sinbologia plastikoa,
arte ederretan gauzatzen dena (arkitektura,
eskultura, margogintza eta bete sinbologia
plastiko mota guztiak)
• beste aldetik, sinbologia mentala,
irudi eta hitz sinbolikoak ( mitoak eta siniskeriak, usteak eta pentsakerak)
• Hizkuntza propioa (mundu sinbolikoarekin oso lotua) Gizarteko gertaera sozial bat
bezala harturik hizkuntz komunitate batean gauzatzen dena. Hau da, gizartean bizi diren gizakien artean harremanak gauzatzeko ezinbestekoa den tresna eta harreman horien bidez gauzatu ere gauzatzen dena.
• Oinarrizko nortasuna: gizarteko maila
sozio-kulturalean aipatu ditugun elementu guztiak bereganatzen ahalegintzen den izakiak
gizarte bakoitzak here gizartekideei ezartzen
dien zigilu baten antzeko oinarrizko nortasuna
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laztervo
bait gehiago beren seme-alabak. Azken urte

tean, eta bereziki maila sozio-kulturalean, integratu gabe bizi den jende asko egon dela eta
gaur egun ere badagoela.
Eta kontu hau, jakina denez, ez da oraingoa,
ez eta frankismoaren garaikoa ere, lehenagotik
datorrena baizik. Nahikoa da, izan ere, mende
honen hasierako eta aurreko mendeko euskaltzaleen testuak irakurtzea garai haietako herritarren
artean erdal kulturak eta hizkuntzak hartu zuten
indarraz jabetzeko.
Erdal kulturak eta hizkuntzak hartu zuen
indarraren ondorioz asko izan ziren, beti ere
gune hiritartuetan nekazal guneetan baino gehiago, alde batetik, euskal kulturari dagozkion ohitura, usadio eta elementu sinbolikoak, eta beste
aldetik, hizkuntzaren ezagupenean eta batez ere
erabilera alde batera utzi eta guztiz erdal kulturaren eta hizkuntzaren munduak murgildu direnak.
Gure hiriburu eta hini ertainetako hamaika
familia euskaldunetako seme-alaba garai haietan euskal kultura eta hizkuntzatik desertore
bilakatu eta, bere lurralde propioan, atzerritar
bihurtu zen.
Jokaera hori oraindik areagotu zen batez ere
frankismoak iraun zuen denbora guztian eta
baita ondorengo hamarkadetan ere. Joera honek,
kanpotarren etorrera masiboarekin, bestalde,
errefortzu handia hartu zuen.
Azken hamarkada hauetan, berriz, kultur eta
hizkuntza arrotzei indar izugarria ematen dieten
tresna eta baliabide berriak sortu dira: mundu
osoan eragina duten produkzio kultural uniformizatu bat ekoiztu eta zabaltzen duten erakunde
eta enpresa multinazionalak. Eta, horien eraginez, kultur eredu arrotzak eta hizkuntza arrotzetan eskainiak barra-barra zabaltzen an dira etengabe gure gizartean, beste gizarte askotan bezala
gainera, komunikabide sozialak direla medio.
Horrela iritsi gara gaur egun bizi dugun
egoera honetara, hau da, gure gizartearen barnean gehiengo nagusi batek, gizarte-integrazioari
dagokionean, nahikotasun mailarik ez duela
lortu, eta horren ondorioz, desintegratzeko arrisku bizian dagoen gizarte batean aurkitzen garela.
Eta zein da egoera horretan dagoen gizarte
batentzat gizarte-integrazioa lortzeko bide egokia?

hauetan, gainera, Espainiako alderdi politikoetan izan dute, batez ere, beren partaidetza. Ez
dute, beraz, Euskal Herriko gizartea bertakoen
ikuspegitik bizi izan, bestaldera baizik, Espainiako zati bat bezala ulertu dute beti edo gehiefletan eta horrela jarraitzen dute orain ere.
• Maila sozio-kulturalean: Hutsunerik
nabarmenenak arlo honetan ematen dira. Izan
ere, etorkinei dagokienean esan behar da, euren

"Ezinezkoa da euskal-gizarte integrazioa euskal
hizkuntz komunitatearen
berregituraketarik gab e"
lurraldeko gizartea ez bezalako beste gizarte
batean bizi direnik ez dutela ulertu. Euskal
Herrian urte ugari pasa izan arren, beren lurraldean bizi balira bezala bizitzen jarraitzen dute.
Ez dituzte hemengo ohitura, usadio, erreferentzi
sinboliko, eta bereziki, hizkuntza bereganatu.
Guzti honen ondorioz esan daiteke etorkinen aldetik ez dela lortu gizarte-integrazioari
dagokion gutxienezko nahikotasun mailarik.
Bestalde, elementu hauek kontutan hartu
gabe, Euskal Herriko gizarte-integrazioari
buruz, hamaika sinplekeria eta inozokeria esan
da gure artean urtetan zehar. Hala nola: "Bere
lan-indarra Euskal Herrian saltzen duen guztia
da euskaldun" bezalako esaldiak plazaratuz.
Hau idaztean gogora datorkit behin baino gehiagotan Joxe Azurmendiri entzundakoa: "Turkiatik Alemaniara etorritako turkiar, edo berdin italiar edo espainiar bat inork ez duela alemaniar
kontsideratzen Alemanian lana egiten duelako
("Alemanian bere lan-indarra saltzen duelako")
Alemaniar bilakatzeko, beste edozein herritako
kide izatera iristeko bezalaxe, gizarte-integrazio
osoa lortu behar da. Eta hori ez da ahaleginik
egin gabe lortzen.
Euskal Herriari dagokionean esan behar da,
gainera, euskal gizartean integrazio arazoak ez
dituztela etorkinek bakarrik izan, bertan eta bertako guraso eta arbasoengandik sortutako jendearengan ere gertatu baita gizarte-integrazio ezaren arazo hon.
Izan ere, gure artean sarritan eman da, zortzi deitura euskaldunak izan arren euskal gizar-

III.- EUSKAL HERRIAN GIZARTEINTEGRAZIOA LORTZEKO BIDEA
Erantzuna, ematen sinplea den bezain lortzen zaila da. Izan ere, hasieran esan dugun
bezala, gizarte-integrazioa hiru maila edo esparrutan gauzatzen da: maila sozio-ekonomikoan,
maila sozio-politikoan etas maila sozio-kulturalean.
Hiru maila hauetan, eta bakoitzean, berregituratu, berrartikulatu eta berrosatu behar du gure
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"Nahikoa da men de honen hasierako eta aurreko mendeko euskaltzaleen testuak irakurtzea
garai haietako herritarren artean erdal kulturak eta hizkuntzak hartu zuten indarraz
jabetzeko".

gizarteak benetako gizarte-integrazio oso batera
iritsi nahi badu.
Jakina da, bestalde, eta lehen ere esan dugu,
gure gizarteak malla guztietan integrazio hutsuneak edo desintegrazio arriskuak agertzen baditu
ere, maila batzuetan besteetan baino larriagoak
direla. Ikus dezagun zein liratekeen alor bakoitzean eman beharreko urrats nagusienak:
Maila sozio-ekonomikoan, gizarte bizitzatik
arrazoi batengatik edo bestearengatik (langabezia, marginazio soziala, drogodependentzia e.a.)
eskluituak edo baztertuak direnen arazoei irtenbide egoki bat aurkitu beharra dago gizarte-integrazioaren oinarrizko mailaren egonkortasuna
ziurtatu nahi bada.
Maila sozio-politikoan, behar den integrazioa lortzeko ezinbestekoa da gaurko gehiengoaren aginte absolutistan oinarritzen den sasidemokraziak bazterrera uzten dituen minoria
guztiei malla sozio-politikoan parte hartzeko
aukerak eskaintzea. Benetako demokraziak guztientzat partaidetza aukera berdinak izatea eskatzen du, mor bazterrera utzi gabe, eta minoriek
dituzten iritzi eta defenditzen dituzten ideien
errespetua ziurtatuz. Honi lortzen ez den bitartean
ezingo da ez demokrazia jatorrik lortu ez eta
gizarte-integrazioa here osotasunean gauzatu.
Maila sozio-kulturalean, gure gizarteak
eskasiarik nabarmenenak azaltzen dituen esparruan alegia, ezinbestekoa da maila sozio-kulturalari dagokion integrazioa bideratzeko urrats
berriak ematea. Bere etxean arrotz bilakatu den
jendeari, gure nortasunari eutsi nahi badiogu
behintzat, gure kultura osatzen duten elementu
oinarrizkoenak, bereziki mundu sinbolikoari
dagozkionak, berreskuratu beharrean gaude.
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Guztien artean, ordea, gure hizkuntza da,
bere izaera soziala dela bide, gizarte-integraziorako elementurik nagusiena eta gunerik aproposena. Izan ere, hizkuntza gertaera sozial bezala
onartzen badugu, jabetuko gara ezinezkoa dela
gizarte-integrazio oso bat burutzea oinarrizko
gertaera sozial horretan parte hartzen ez bada.
Eta hori munduko edozein gizartetan horrelaxe
gertatzen da. Ezin baita gizarte batean integraturik bizi, Alemaniakoan edo berdin da Islandian,
bertako hizkuntza ikasten ez bada. Hizkuntzaren
bidez sartzen baita gizartearen mundu sinboliko
propioan.
Eta hori horrela dela ukatu nahi bada, bide
batez ukatzen dena zera da: gure gizartea, euskal
gizarteak nortasun propiorik baduela. Kontraesan bizi bizia baita euskal gizarte-integrazioaren
aide gaudela esatea gizarte horren oinarrizko
gertaera soziala, hizkuntza, berregituratu eta
berrartikulatzeko bideak jartzen ez badira. Ezinezkoa baita euskal gizarte-integrazioa euskal
hizkuntz komunitatearen birregituraketarik
gabe. Bestela erdal gizarte-integrazio batez hitz
egin beharko genuke.
Euskal hizkuntz komunitatea aipatzerakoan,
bestalde, ez gara euskara dakitenez bakarrik an,
hizkuntz komunitate horretan marginatuak edo
autoeskluituak gelditu diren guztiak ere kontuan
hartzen ditugu. Ez da mor kanpoan gelditzen.
Alderantziz baizik euskal gizartean integratu
nahi duten guztiei dei egin behar zaie gizarteintegraziorako aproposena den bidetik abiatzeko.
Hauxe izango litzateke, beraz, euskal gizarte-integrazioa bideratzeko ezezik, burutzeko eta
osatzeko oinarrizko elementua.

Quienes no saben euskara no nos conocen en nillstra lengua,
y no es posible que nos collactin de verdad en una lengua ajena;
y ¡cómo amar aquello que no se conoce?
Nosotros, sin embargo, los conocemos en su propia lengua
les hemos demostrado nuestro amor
aprendiendo todos su lengua
tan bien como ellos.
Pronto caerán en la cuenta
y quienes no saben euskara nos amarán también
y estamos seguros de que también ellos,
máš pronto que tarde
nos demostrarán su amor
aprendiendo tan bien como nosotros nuestro euskara
y harán de nuestra lengua su lengua
y de nuestro pueblo, su.pueblo, de aprazán.
Nos conocerán entonces
tal como los conocemos
y una misma lengua
nos hermanará a todos.
Porque cdnvivir sin conocerse
no trae sino desconflanaza y miedo;
y ¡chidado!
cuando alguien somete a otro
con odio
es el vencedor el más sometido
al igual que la abeja, al agredir,
se agrede a sí misma sobre todo.
Por el contrario, cuando
alguien somete a otro con amor
¿tanto uno como otro'
resultan vencedores!
.

JOXANTON ARTZE "HAR721JT"

Gerardo Markuletak gazteleratua

daztewo

Euskararen bideak
Martin Ugalde
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izakiak kultura zer den galdetzea, arrainak ura zer den galdezka jartzea bezalako zerbait izango litzateke. Arrainak
here buruari galdetzen dion ala ez, ez dakigu;
gizakiaren ahalmenak mugatuak baitira.
Eta gizakiaz an gara orain: zer da kultura? Laburpen gisa, egin dezagun alderantzizko
itauna: Zer da kultura ez dena? Kultura ez dena,
Natura da. Natura da gizona jaiotzen denean
egina dagoela aurkitzen duen guztia: mendiak,
ibaiak, itsasoa, eguzkia, animaliak eta gizakiak
ere bai, eta laster bere buruaz ere ohartzen da.
Eta don Jose Migel Barandiaranen hitzetan esateko: "Gizakia ez dago bere baitan".
Natura, "Jainkoak eginak" direla esan ohi
dena da.
Beraz, kultura, gizakiak natura honekin egiten duen guztia da: ibaiak gurutzatzeko zubiak,
itsasoratzeko erabiltzen ditugun untziak, lur gaineko auto eta trenbideak, hegan ibiltzeko hegazkinak; eta kultura da, halaber, here kasa sortzen
dituen gobernuak eta bereizgarri nagusi duen
here artean ulerrarazteko gizonak sortu duen
hizkuntza. Zeren eta hau ez da sudurra, begiak
edo larruaren kolorea bezala berez natura bidetik jasotzen dugun heredentzia; hala balitz, ez
genuke gaur dugun hizkuntza arazorik izango!
Mintzaira gertakari soziala da!
Belaunaldi batzuetan gal daitekeena!
Gizakia, animalia bezala, bere artean bir-

sortzen denez, familia bidez zabaltzen da, eta
familiaz familia herriak sortzen dira: mendi
hegaletan, ibai eta itsasertzetan, beharrezko
duen babesaren eta janariaren bila. Aldi batean
oinez eta oso nekez. Eta hizkuntza sortzen hasi
zen lekuan, ingurugiroan, hotz-beroak direla eta,
zuhaitz, landare eta animaliekin dituen konplexitateak tarteko joan da gizakia hizkuntza ehundaka, milaka urteko esperientzia bidez here
mundura egokitzen; artzaintzan beste herrietako
jendearekin topo egin, batzuetan bakean eta besteetan borrokan doaz aurrera bizirik irteten direnak!, hizkuntzak hitzez aberasten, beste batzuk
ahantzi eta galtzen. Zuhaitzak hostoak bezala.
Gero joan dira herriak batak bestea menderatzen, hizkuntzak zanpatzen, dependentziak sortzen, eta gure herrian orain bi mila urte Mediterranio itsasotik igo ziren erromatarrekin izan
genituen harremanak, eta beste eragin nagusietako bat aipatzeko, orain mila urte Afrikatik ¡go
ziren arabiarrekin.
Euskaran agertzen dira hemen utzi zituzten
aztarnak.
Baina gure inguruko herrietako mintzairak
ezabatu bazituzten ere, ez zuten gure mintzaira
zapaldu eta desagertarazi ahal izan.
Beste erasoa, gure herriko administrazio
baturik izan ezean Erdi Aroan jasan behar izan
genuen, batetik Gaztelaren administrazioaren
eraginez Bizkaia-Gipuzkoa-Araban, eta Gazte-
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:Jaztendo
lak tranpaz Nafarroa menderatu zuela kausa, eta
Iparraldeak Inglaterra eta Frantziako erregeen
eraginez sortu zituztenak.
Eta hau, halabeharrez, garai hartako usarioa
zen bezala, Nafarroako erregeek semerik izan ez
eta bere alabak atzerriko printzeekin ezkontzen
zituztelako.
Egoera honetan jaso genituen kalterik handienak. Halere, ordea, hizkuntza administraziotik eta eskola eta unibertsitatetik kanpo utzi

eman dituena, itsasoz joan dira mundu guztian
zehar ondasun bila, eta mundu honetako kontinente guztien historia euskal gizonaren ekintzaz
josia dago.
2. Bestalde, ingurukoak ez dira izan, batez
ere penintsulako hegoaldean, aberatsagoak, eta
Bizkaian izan dugun burdin meategiak esplotatzeko kanpotarrak olatuka heldu ziren, eta batzuetan ekarrarazi genituen, eta hauekin batera,
noski, sartu zen berek zekarten kultura, bere hizkuntza, proletargoaren lehen fenomenoa eta laster sindikalgintza. Egoera normal batean, berdtasun hau joango zen gure herriaren kulturara
egokitzen, beste herri askotan gertatu den eta
gertatzen an den modu berean, baina gurean
gure hizkuntza eta herritasunaren kultura galtzea
etorri zen, erasaoldiak gu zanpatzen gintuen
administrazioaren babesean etorri zitzaigulako,
eta fenomeno konplexo eta kementsu honen
inguruan sortu zuen industrializazioak behar
zuen langileria gehituz klase borrokaren fenomenoa.
Honela, gaitz handi honen aurrean, sortu
zen bereziki Sabin Arana Goirik eraginda gure
herriaren estuasuna eta abertzaletasun berri,
moderno eta erradikal baten zentzua. Gogoan
dut, eta zintan grabatua, Lezo Urreiztieta santurtziarrak esaten zidana: bertoko fabriketan
sartzeko abalak Goardia Zibilak ematen zituela,
eta nahiko zela deiturak euskal kutsua izatea
beharrezko portaera oneko ziurtagiria herriko
semeari ukatzeko. (Lezo Urreiztieta 1907- 1982,
MU., Elkar, Donostia)
Hau zen ezkerreko erriberan eta eskualde
honetan XX. mendearen hasieraz esana. Dagoeneko eginak zituzten, euskal politikari eta gero
honez gain bakoitzaren euskal politikarien gizon
"peligrosoen" zerrendak.
Geroztik, gutako bakoitzak, bekatu orijinala
bezala jaso duguna. Herri honetan indarkeria
zaharra da, eta ez gurea!
Egia esan, Hegoaldeko lurrez an garela,
Bizkaian batez ere, hegoaldeko beste bi herrialdeetan baino askoz ere zailagoa zen abertzale
izatea; meritu handia dute garai hartan, eta gero
ere!, euskal lanetan Bizkaiko eskualde honetan,
Nafarroa eta Arabako hegoaldean, eta baita Iparraldeko lekuetan, euskal kulturaren eta politikan an izan direnak.
Bestalde, komunikabideak hasiak ziren
garrantzia gero eta handiagoa hartzen, eskola
ere bai, administrazioaren arabera eratua dena!
Hala, aipa berri ditugun etorkin berri hauek,
gure herriak behar eta merezi zuen integratzaile
izan ohi diren administrazio eta kulturbidetik
sartu izan balira, arrotza euskaldundu egingo
zen; baina beste alderdi honetatik, etorkina zen
gurean berea ezartzen zuena. Eta ez etorkinak
asmo honekin zetozelako, baizik eta Espainiako

"Herri honetan
indarkeria zaharra da,
eta ez gurea!"

bagintuzten ere, ez zuten gure mintzairarekin
akabatzerik izan. Komunikabide eskasak oraindik, familia barruan eta herrietan bizi zen euskara naturalki, euskalkiak sortu eta erabiliz. Eta
Iparraldean XVIII. mendeko iraultza dela eta
Hegoaldean XIX.eko gerla karlistaren ondoren,
1839an, gure askatasuna legez kriminalki lehen
aldiz suntsitu ziguten arren, garaian oraindik
euskara zen nagusi: Iparralde osoan, eta Hegoldean Iruilea eta Gasteizko ingurua euskalduna
zen! Ikus "Hizkuntza borroka Euskal Herrian"
(Euskaltzaindia, 1979). Hemendik pasatzen da
garai honetako hizkuntzen lerro nagusia, bi hitzetan esateko, eta Euskal Herriaren egiazko
zapalketa, genozidioa.
Ez da orain mila urte!!
EMIGRANTEAK ETA ETORKINAK
Denok dakigu, bakoitzak bere hizkuntzaz
pentsatzen dugun neurrian, hizkuntza dela herri
baten muina eta memoria; gu geu garela, ez
beste mor; eta gurea lur honen gainean orain
6.000 bat urte sortua izan zena bizi da, eta hau
da euskaldunok diogun atxikimenduaren proba
garbiena.
Honek ez du esan nahi, noski, erraza izan
denik, eta ezta dagoeneko hikuntza salbatu
dugunik ere; hara hemen herri honen ezaugarri
diren seinale batzuk:
1. Mugatua da lur aldetik, lur hau ez da aberatsa, eta aspaldidanik izan da emigranteak
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"Euskaldunak atzerrian aurkitu izan dugun onarpen hunkigarri bera zor diegu hemen".

eta Frantziako admnistrazioak eta bere armadak
eta poliziak, politika honen bidetik sartzen
zituztelako.
Noren zerbitzuan an dira 1892ko belaunaldi
literarioaren euskaldunak?
Non koloniak, norentzat negarrak, norentzat
abantailak!? Galdetu Sabin Aranari. Gaur berton
zer an da gertatzen PSOEko politikarekin boto
bila an dela Euskal Herrian! EEtik an dira
PSOE barruan euskal sentimendu hau kamuzteko asmotan, baina ez dugu sinisten PSOEn politikako joera hori inoiz aldaraziko dietenik, eta,
zoritxarrez, EEkoek berak pasako dira Madrileko bidezidorretik ongi ordainduta, politika
nazionalista espainola egitera: etorkina herri
honetan abertzaletasun aren aurka joatea.
Hau, nahiago nuke, euskaldun abertzale
bezala, alderantziz gertatuko balitz, PSOEko
EEkoek euskalduntzeko bidea zabalduko balute.
Euskaldunak lan egitera joaten ziren herrietan gertatzen zen eta den bezala.
3. Egoera hau Euskal Herriko hegoaldean
izan dugun Estatuto Politiko baten babesean
sortu dira defensa txiki batiuk, eta hauei esker
an gara lortzen azken hamabost urteotan oreka
txiki bat. Oso txiki-zurkaitz eta itsu bada ere.
Eta aurrera lortzen an garen bidetik ikusi behar
dugu etorkina eta honen ondorena euskaldunduz
integratzeko bidea, eta egoera honetan jakin

behar dugu ematen etorkinari gure babes osoa,
jakin behar dugu hauei ulerrarazten hemengo
direla, gure herriko zati direla, egiatan nahi
badute; batez ere Europa osatzen hasi garen
honetan.
Guk ez dugu diskriminazio bidez baztertzen
zanpatzeko makina espainolistara igotzen ez
dena. Hala nahita gureganatzen badira. Badakigu gure herrian funtzionatzen duten partidu
espainolistak desoreka zaharrari esker an direla
politika antidemokratikoaren zerbitzu hau egiten, baina guk erakutsi behar dugu argi geuk ere
badakigula gure herriaren zerbitzuan alderantzizko lanaz zabaltasunean etorkina hartzen.
Euskaldunak atzerrian aurkitu izan dugun
onarpen hunkigarri bera zor diegu gurean.
Eta hemen aipatu nahi dut, amaitzeko, hizkuntzak bere lana egiteko behar duen komunikaideetako bat, eta ez alferrena: egunkaria. Gaur
sortu berra eta oraindik bizirik irauten duen
Euskaldunen Egunkaria. Hau da euskarak duen
erreminta eraginkorrenetako bat. Batez ere, hizkuntza gehien finkatzen duena. Berandu heldu
zaigu, eta ez behar dugun adinakoa, baina hutsune nabarmena betetzen hasi garen honetan
laguntza guztien beharretan dagoena, eta hainbesteko zitalkeriaz euskal agintari batzuen zailtasun ofiziala aurkitzen an dena.
Irkurleak badaki honetaz nik adina.
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"Txepetx"-en zati aukeratuak
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Eta jende kontzientea sortzen baldin bada izango da gizarte berri, zuzen eta egoki bat sortarazteko. Eta hori da nik esaten dudana, bestaldetik nik esaten dudana guztiok sentitzen
duguna da. Ez da nik asmatutako zerbait.
G: Gauza da nola sortzen den kontzientzia pertsonal hori eta aldi berean kontzientzia sozial hori nola sor dezakegun. Igual
hori da lehendabiziko galdera, eta gero...
J .M.S .C.: Kontzientzia pertsonala nondik
ateratzen dugun? Bada, uztartutako hiru aide
hauetatik: autoerrespetuzko sentimendu batetik, ideia berrietatik eta ekintza orekatzaileetatik edo Euskararen planteamendu trilogiko
batetik, nahi duzuna. Jar diezaiokezu nahi
duzun etiketa, baina azken finean gauza bera
izango da. Zer egin da aurreko diskurtso askorekin? Jendeari motibapen bat eta ekiteko
kontsigna bat eman zaio, baina ezaguera landu
gabe, eta jendearen ezaguera lantzeak beti
dakarkigu arrisku bat, "el riesgo de la discrepancia". Orduan hasiera izan behar da gauzak
konprenitzeko, eztabaidatzeko, ulertzeko modu
berri bat. Hartu behar ditugu berriak diren
ideia horiek eta zabaldu, eta ezagutu modu
berri baten bidez. Hala egiten ez badugu,
orduan ni bihurtzen nahiz nahi ez dudan teoria
baten "guru" eta jendeak ez du diskurtsoa
berez eta bere kabutik hartzen eta hori izango
da diskurtso honen porrota, ala diskurtso

ortzen baldin baduzu kontzientzia
soziala, pertsonaren inplikaziorik gabe
ez da kontzientzia. Kontzientzia beti
pertsonala da. Gaur oso gauza desberdina da
kontzientziaturik dagoen jende-kopurua uztartzea eta elkartzea edo gizarte-mailan, nolabaiteko kontzientziaren itxura duen mezu bat,
mezu propagandistiko edo modazko mezu bat
botatzea, gero jendeak ez duela bereganatzen
ikusteko. Hor badago jauzi kualitatibo bat,
haustura-tentsioa ematekotan elementu oinarrizkoa den giltza, egoeraren kontzientzia pertsonala, handik hasten da dena, gero kontzientzia pertsonal hori gauzatu egin behar da gizartean, gauzatu eta garatu. Baina pertsonala izan
behar du, pertsonala. Kontzientzia pertsonala
da abiapuntua. Eta helmuga, berriz, kontzientzia soziala.
G: Gauza bat da kontzientzia pertsonala lortu behar dela hizkuntzaren aide eta
kontzientzia soziala lortu behar dela. Gu
egon gaitezke pertsonalki oso arduratuta
hizkuntzaren aide.
J.M.S.C.: Nik esaten dut, kontzientzia pertsonala gizartea aldatzeko, eta esaten dut,
gizartea aldatzea kontzientzia pertsonala sortarazteko, ez jendea alienatzeko. Niretzat, kontzientzia pertsonala baldin badago, bere helburua jende kontzientea sortaraztea izango da.
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horrek ez du behar duen eragina lortuko eta
betiko saltsetan eta betiko kontuetan jarraituko
dugu, jarrai dezakegun neurrian, denbora
mugatua gelditzen baitzaigu.
Konpaktazio-prozesua integratzeko
prozesua da. Integratzailea den prozesu horretan, lehenengo pausoa da zure burua integra-

bilpena bultzatzen du, baina hortik kanpo
gelditzen da erdaldunen multzoa. Nola eragiten du AEDk esate baterako erdal hiztunen mallan? Ez du horrek areagotzen
komunitateen haustura?
J.M.S.C.: Bere tokian eta bere lekuan jarri
behar dugun gauza zera da: euskaldunok nagusia den egoerarekiko dugun haustura eta diskriminazioa. Hau da, dominante den egoerarekin beti kanpoan eta diskriminaturik geratu
direnak leku guztietan euskaldunak izan dira.
Hala eta guztiz ere uste dut eman behar dugun
jauzi kualitatibo horren elementu edo klabe
bat tolerantziaren printzipioa dela. Ez dugu
nahi, eta esan dut liburuan ere, guretzat nahi
ez duguna ez diegu besteei egin behar. Zer
esan nahi dut horrekin? Horrekin esan nahi dut
eskubide osoa dugula gure bizitza pertsonal
eta sozialean oreka lortzeko. Baina oreka lortzeko erabiliko ditugun tresna eta bideak orekatzaileak izan behar dira. AEDn eta antzeko
taldeetan, nik dakidanez behintzat, kontuan
hartzen da.
Bestalde, teoria hau ondo ulertzen badugu, konturatuko gara hizkuntza ez dela inolako
tresna diskriminatzailea, integratzailea baizik.
Euskara izango da etorkinak integratzeko erabiliko dugun biderik egokiena. Badakigu etorkinak (edo bertako desnatibizatuak) ez direla
egun batetik bestera euskaldunduko. Baina
gun i interesatzen zaiguna martxaren norabidea
da eta ikuspegi horretatik ematen diogu duen
balioa motibapen-mailan gelditzen den aldaketari. Motibapen negatibo batetik motibapen
positibo batera pasatzeak adierazten du multzo
honek egiten duen integrazio-ahalegina, bere
euskararen biabilitatearen aldeko apustua. Eta
hala jokatzen duen edozeinek merezi du errekonozimendu sozial osoa.
Guk sortzen ditugu baldintzak bereziki
haurrentzat, sortzen an diren haurrentzat,
horiek izango dira gure jomuga edozein herri
euskalduntzeko prozesuan: haurra edo hobe
esateko momentu horretan jaio den haurra.
Momentu horretan jaio den haurra abia
daiteke anormalak diren baldintza batzuetan
edo normalak diren baldintza batzuetan. Guk
artifizialki induzitzen ditugu normalizatzaileak
diren baldintza horiek. Horrek zer esan nahi
du? Ume horrek lortuko duela bere identitate
euskalduna eta izango duela here familia euskalduna eta gero joango dela Ian bila Euskaraz
eta izango duela bizitza Euskaraz. Hon i da helburua, helburu horretan ez dago diskriminaziorik zeren eta haur guztiek, baldintza batzuk
emanez gero, lor baitezakete orain eskola dela
medio lortzen ez duten gauza, Euskararen ezaguera menderatzea. Baina, aldi berean badaude eragin handiko helduak prezesu horretatik

"Hor dago aukera: jakin
badakit euskara eta erdara,
baina ni sentitzen naiz neu
euskaraz hitz egiten
dudanean"
tzea. Hor dago aukera: jakin badakit Euskara
eta erdara, baina ni sentitzen naiz neu Euskaraz hitz egiten dudalako, eta Euskaraz hitz egiten dudanean, eta hori da lehenengo aukera,
hala izan eta gero, saiatuko naiz gero eta
gehiago Euskara erabiltzen, saiatuko naiz
kontzientzia soziala kanporatzen, esparruak
zabaltzen eta zalbalduko dut nire esparru familiarrean, egingo ditut hi—tzarmen batzuk nire
kideekin Euskaraz min—tzatzeko, eta modu
hon etan sortuko dut erlazio berri bat Euskaraz.
Eta hasiko naiz nire lana edo nire arlo laborala
euskaratzen eta sortuko dira, momentu honetan
sortzen hasi diren Arrasate Euskaldun Dezagun-en antzekoak edo hobe esateko "herria
euskaldun dezagun" antzeko taldeak, edota
EHEk bultzatutako talde nahiz ekimen batzuk
eta orduan, lortuko dugu herriak Euskaraz
pentsatzea, hori egin eta gero, lortuko dugu
Euskal Herriak Euskaraz birpentsatzea, edo
pentsatzea berriz ere. Orduan, ordezkatze-prozesua kontzentrikoa baldin bada, besteak izan
behar du eszentrikoa, erdarak duen bi zentzuetan, kanpoan geratzen direnentzat hori da erabateko eszentrizitatea. Baina ez zuretzat, zuk
duzun identitatea kanporatu egin behar duzulako. Ez ahaztu: bi muturretatik abiatzen gara,
barne-koherentzia lantzen dugun heinean
kanpo-sufizientzia lortzen saiatzen an gara,
gure eskubide natural hori botere soziopolitiko
batek segurta dezan.
-

G.: Joan gaitezen Arrasatera. Arrasaten hori planteatzen denean Arrasate Euskaldun Dezagun bezalako talde batek euskaldunak biltzen ditu, motibatzen ditu, era-
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kanpo geratzen direnak, hor sartzen da nik
esaten dudan "redistribución del poder linguistico".

Herriko herri guztiak diagrama horretan kokatuko dira. Hemen izango ditugu herri elebakarrak (AB). Naturalak, euskaldun bezala iraun
zuten herriek eta momentu batean hartzen
dute erabakia kulturalki ere Euskaraz funtzionatzeko. BA deituko ditugu, nik deitzen ditut
herri linguistikoak, AED edo "herria euskaldun dezagun". Arrasate bezalako herri guztietan, naturalki eta kulturalki nagusia zen hizkuntza erdara zen, baina bazegoen euskaldunkopuru bat eta momentu batean motibapen
razional batek eraginda hasten dira herri euskaldun natural bat sortzen, horiek ematen
diote motibapen handiena, horiek ematen
diote Euskarari gaitasunik onena. Bitartean
dugu B, zer da B? Momentu horretan B da
Bilbo, Bilboko euskaldunak kontutan hartuz,
eta hartzen baditugu Bilboko euskaldunak
kontutan hartuz, Bilboko euskaldunak, zenbat
dira? Eman dezagun berrogei mila. Herri bat
da, nahiko koxkorra, baina ez da herri euskaldun bezala ulertu. Ulertu eta gero hasiko dira
BA taldearen ezaugarriak eskuratzen. Baditugu Etxalar edo Labaien edo Erasun bezalako
herriak eta horiek konturatuko dira hurrengo
pausua dela AB bezala jokatzea eta erdigunean kokatzea. Hemen ditugu erdaldun hutsak
direnak, Antsoain bezala edo Arabako Erriberako edozein herri. Zer da Oion esate baterako? Esaten an dena A bat sortaraztea, ikastola
dela medio eta hemendik hamabost urtera
izango da edo egongo da Oionen multzo euskaldun bat eta hortik sor daiteke A-ko dinamika bat. Antsoain edo Burlata bezalako herrietan bertako euskaldunak erlazionatzen hasten
badira, hurrengo pausoa kasu hemendik bost
urtera B bezala edo antzeko herri bat sortzea
izango da.

G.: Noraino da estrapolablea Arrasateko esperientzia? Hor badaude baldintza
konkretu batzuk, euskaldungoa dexentekoa da, gero Udala mota batekoa da,
etab., laguntza-modu batzuk eta badaude
beste toki batzuetan ez daudenak. Noraino da adibide hori estrapolablea, ez Euskal Herri osora baizik beste herri batzuetara?
J.M.S.C.: Beno, Arrasaten egiten dena
ezin daiteke egin, esate baterako, Antsoainen
edo Burlatan. Baina zergatik ezin daiteke?
Honako hauek dira Euskal Herriko herrien
tipologiak:

A
BA

Altzo
_.,,.______Arrasate
Labaien
Bilbo
Oion

Euskal Herria hasi eta gero edo Euskal
Herriaren berpizkundea hasi eta gero, Euskal

"BAT aldizkaria". 2. zk.tik jasoa.

Positibazio Paradigmaren hiru axiomak
I.- Heldu erdaldunak edo erdaldun osoak barne hartzen dituzten hizkuntz egoera guztiek, euskararenganako motibazio inteligentea garatzetik hasi behar dute.
2.-Identitate elebakarra erdaraz finkatu duen helduari, euskarak ez dio bere hizkuntz-garapen
naturala blokeatu behar.
3.-Indibiduo batetik bestera aide handia dago mugimendu-abiaduran, baina norabidean bat
etorri behar dute guztiek.

"Un Futuro para nuestro Pasado" /iburutik jaso eta itzulia.
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13

eraz, uste dugu Estatua ez dela gai hizkuntza zuzenean suntsitzeko. Eta arrazoi berberagatik, ez da gauza ez eraikitzeko ez berreskuratzeko. Ez al da Nebrijarena
Estatu horietako hainbatek hizkuntz-politikaren funts edo oinarritzat egun hauetan kaleratu
duen esaldia?; hauxe dio esaldi horrek: "Hiz-

kuntza armarik premiazkoena edo behinena da
eta ezin du beste batek ordezkatu". Faxismo
gizazpikoen kasuetan ezik (begirune eta lotsaz
ez dut hemen aipatuko, izan ere, berorren
azterketa-esparrua psikiatra sakona da, eta hori
ez da nire gaia), Estatuak hizkuntza bat desagertarazteko, hara nondik, hizkuntza bat behar
du. Hizkuntz-komunitate bat desagertarazteko,
hau kasualitatea! beste hizkuntz komunitate
bat behar du. Ildo horretatik, "berea"ri aberria
hizkuntza dela esaten dio; bada, badakite zer
den aberria egitea. Besteari edo besteei, ordea,
aberria Estatua dela esaten die, beraz abisaturik daude. Lehenak beren hizkuntza erabiltzen
ez badute subertsioak dira. Bigarrenak, ostera,
erabiltzeari uzten ez badiote. Posible al da asimetria xelebreagorik? (5).
Baina esperimentu honetan zerikusi han-

A

. Huxleyk zioenez, "Intelektual guztien
bidea, nahiko luzea bada eta desbideratzen ez bada, gauza jakinean amaitzen da; izan ere, intelektualak inoiz ere ez dira
mugitu hortik.
Hemen jakina dena zera da: historia kontatzeko erabiltzen dugun hizkuntzaren egi
maila aztertu gabe (aurresuposatu), inoiz ere ez
dugu jakingo elkarri kontatzen dizkiogun istorioetan egia eta gezurra bereizten, edota koherentea eta kontraesankorra, logikoa eta ideologikoa.
Bukatzeko beste adibide bat jarriko dugu,
gramatika adibideen bidez ikasten baita. Bi
hizkuntz-komunitate dauden Herrialde honetako buru politiko batek, bi komunitateon hezkuntzaren ardura duena bera, beren eguneroko
bizitza osoa Euskaraz bizitzearen aide daudenak "fundamentalistak" direla esaten duenean,
esan nahi du bizitza erabat Gaztelaniaz egitearen aide daudenak "beste horiek bezain funda-
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dia du bigarrenak, ez dakit zer sorginkeria dela
eta, lehenengoentzat erabat normala dena
eurentzat pentsaezina, anormala, dela sinesteak.
Horregatik, "be"tik "not to be"ra doan
bitarteko urratsik bar, ez da ulertzen kartera
bat zegoen tokian untxi bat agertzea, eta beraz,
ez da ulertzen non sartu behar den untxia izan
nahi denaren txeke zuna eskuratzeko. Izan ere,
hau (ek ) eta ez bestea desartikulatuz, lurralde
politiko bateko Hizkuntz Komunitatean Estatuak hizkuntzari heriotz-zauriak sortu ahal
dion bezala, Hizkuntza Komunitate hau artikulatuz Estatu-eredu horren azkena sina daiteke.
Baina artikulazio hori posible izan dadin,
ordezkatu nahi duen eredua kualitatiboki gainditu behar du; izan ere, destino hobea bilatzera
motibatzen dutenak baino esklusio eta diskriminazio gogorragoen beldurra eta errezeluak
sortzen baditu, behar dituen atxekimendu edo
adhesioak beregana erakartzea zaila izango
baitu.

"Patología somática y terapia lingüística:
el ámbito trilógico de la normalización lingüística" lanetik jaso eta itzulia

mentalistak" direla. Honi horrela izanik, izan
dezake nolabaiteko zentzua baiezpen horrek.
Baina, hauek hedapenean dauden elebakarrak
izan ahal daitezen beste horiek elebidun iragankorrak izateaz an bada, baiezpen horrek
ezkutatzen duen asmoa, bere oinarri ideologikoak oinarri logikoagoak (berdinagoak) dituztenengan nagusitzea nahi duen pertsona baten
asmoa da; eta hori, zerbait izatekotan, "fundamentalista" izatearen definiziorik egokiena da.
Honi aide batera utzita, adierazpen hori kontatzea, berorri buruzko edozein arrazoizko azalpeni uko egitea edo berorren maila berean jartzea da, edota PSIKopatologiaren TRATATU
bat eskatuko luke. Baina horretaz jabetzean,
konturatzen gara pertsonaia batek bere buruaren erretratu onargarri bat etorkizunari uzteko
kortesia izan duela besterik gabe.

"Las lenguas vistas desde la historia versus la historia vista desde las lenguas" lanetik
jaso eta itzulia

jaztendo

Arrazismoaren arazoa
Joxe Azurmendi

p

"Ezker berra" bilakatuko den abertzaletasun berrian, gerra ondoan, odol eta deitura garbi
euskaldunen arazoak planteamendu guztietatik
desagertua dirudi erabat. Arrazak ez du ezer pintatzen. (Esplikatuta baino, eliminatuta geratu da
halere). Euskal Herria funtsean here hizkuntzak
egiten du (tesi honen formulatzaile garratzenak
Txillardegi eta Krutwing izan dira): euskaldun
jatorra euskarak definitzen du. Beraz: "euskaraz
mintzo den Perez bat, mila aldiz euskaldun jatorragoa da, euskararik ez dakien Basagoitia bat
baino". (Ez da ezer kostatzen gainera, Etxebarria edo Lizarriturri bel-beltz eder bat aurkitzea,
kubatarra esaterako). Euskal arrazaren arazorik
ez dago. Hizkuntza da kontua. Abertzaletasun
arrazistaren eta arrazaren ahazte honen artean,
berriro, Mirande dago. Edo arazo hauxe dago,
Mirandek emandako soluzioarekin: euskaraz
mintzo den Perez bat euskalduna da, konforme
(eta Basagoitia erdalduna baino agian jatorragoa); baina Basagoitia euskaldun bat, ez ote
zaigu beti ere edozein Perez euskalduna baino
jatorragoa, euskaldunagoa aterako? Bestela
esan: euskalduna den Perez batek, euskaldunagoa eman dezake euskara gabeko euskotarrak
baino; ez dirudi halere euskaldun "garbi" baten
alboan bederen. Era honetan hi maila edo kategoriatako baskoak edukiko genituzke: 1) euskaldun jator-jatorrak, osoak: bai (a) mintzaira eta
bai (b) arraza euskaldunekoak; eta 2) erdizka

erez edo Lopez bat, izan ote litezke euskaldunak, euskaldun osoak?

Lehenengo abertzaletasuna arrazista zen.
Aranarena: euskalduna here euskal "odol
garbi"ak definitzen du euskaldun bezala. Odola
garbia nola edukitzen den, edo noiz, gizarte batzuen aspaldidaniko aspirazioa da inondik ere
(erresuma espainol katolikoan batik-bat: juduen
eta moriskoen kutsadura bildurrez), baina soluzio "tekniko" zailekoa agertu izan da beti.
Abertzale aranistentzat ez dakit zortzi ala hamasei euskal abizen garbikoa geratu zen euskaldun
jatorra deklaratuta.
Aritmetika (" piska bat aski zen, noski,
honelako "arrazismo" baten barregarrikeria
ikusteko, baina paperaren pazientzia ezaguna da
edozein teoria aguantatzeko. Errealitatean doktrina hori beharbada Errepublika garairako
beranduenik baztertuta zegoen (eduki ote du
euskal gizartean inoiz ideologikoa beste errealitaterik?), praxian behintzat, abertzaleen erakundeetan bertan: abertzaletasun klasikoan arrazismoaz burlatu nahi dutenek, izugarrizko testuren
batzuk neke haundirik gabe aurkitu ohi dituzte
(jeneralean 1900 aldekoak, egia esateko). Eboluzioaren ikerketa bat, ez dut uste egin denik,
baina, praxian, laster aurkitzen dira deitura "ez
euskaldunak" abertzale kargudun, sindikalista
solidani eta gudari suharrenen artean.
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.- Iaztendo

"Euskaldun eta galego edo gaztelau baten artean diferentziak badaude, baina diferentzia
horiek termino kulturaletan lor genezake determinatzea, termino biofisiologikoetan ez".

euskaldunak: bai (+) euskal mintzaira, ez (-)
eusko arrazakoak (a), edo-ta bai eusko arraza
(+), ez (-) mintzairakoak (b). Gainera, azken
finean euskaldun `ez oso'en bi mota horien artean. Perez desgraziatu hori beti egoera txarrenean
geratzen zaigu. Basagoitiak beti izango baitu
nahikoa erraza, bere mihi biguna euskara ahoskatzera jartzea; Perezek ezingo ditu inoiz here
"hezur beltzak", jaiotzaz tokatu zaiona baino
beste arraza batekora pasa! Euskara eta euskal
kultura eta historia eta dena bereganatzen ahaleginak egin arren, eternitate guztian ezingo du
euskalduntasun osoaren perfekzioa sekula
lortu...
Problema horiek, pentsatzen dut, ongienik,
ez planteatuz soluzionatzen direla (problema
faltsuen soluzio ia bakarra horixe izaten da),
gaur hala egiten dugu. Baina 1950 edo 1960
aldera, politikoki zuhurrena izan zitekeen, intelektualki ez zen honestoena, arrazaren arazoa
planteatu ere gabe pasatzea gogoeta abertzale
errigorezko batean. Beharbada hainbat gutxiago,
aitasoen deituraz hain zuzen nazismoaren porrotak, isil-isilik egoteko hobeto utzi zituen arraza
gorabeherak, hori da egia. Postnazismo horretan, bestalde, gorriak zein txuriak arrazismo
guztien aurka deiadarka zebiltzanean zein baino
zeinago, Eliza bere koru horni debozio haundiz
lotua zitzaionean, hemengo abertzaleen kontzientzia kristau eta demokratentzat, euskal arrazaren kontuek inkomodoak gertatu behar zuten,
nahiago ez izateko disimulatu eta batere ez aipatu publikoan, edo matizazio askorekin ongi
bataiatuta bakarrik aipatu ( 2 '• Mirandek ez:
nahiago izan zuen arazoari buru egin.

Mirande, here modura, "arrazista" da, eta
bere "faxismoaren" fama, neurri batean, horni
dago lotuta. Dena den, Miranderen arrazismoa
ulertzeko, bistan dago, haren arraza kontzeptua
ulertuz hasi beharra legokeela, eta hori da egin
ohi ez dena. Konparazio batek hau emango liguke: abertzaletasun kristau-demokratiko tradizionalean, Perez bat sekula ezin izango da Basagoitia bat bezalako euskaldun osoa eta guztizkoa,
jatorra, jatorrizko arraza-defekto gaindiezin
bategatik hain zuzen; Miranderen pentsamentuan, aldiz, beltz afrikar batekin egon daiteke,
Extremaduratik edo Gaztelatik datorren Perez
batekin eta haren umeekin batere arraza problemarik ez dago. Mirandek, ha, here burua arrazista aitortuz, arrazistago eta arrazista gaiztoagotzat here salatzaileak salatzen ditu, kristaudemokratak. Azalpen osora sartu gabe: euskaldun
eta galego edo gaztelau baten artean diferentziak
badaude, baina diferentzia horiek termino kulturaletan lor genezake determinatzea, termino biofisiologikoetan ez (arrazazko terminotan alegia).
Anton euskaldunaren eta Peru gaztelauaren artean, ostera lezale norbaitek, badaude diferentzia
bioligiko-somatikoak ere (odolezko ez dakit
zein faktore, etab.), karakteristiko bezala seinala
litezkeenak: bai, erantzungo zukeen Mirandek,
baina berdin-berdin eta ez gutxiago daude antz
eta diferentzia bioligiko-somatikoak Hondarribiako Anton eta Zeraingo Peruren artean, eta ez
ditugu bi arrazakotzat jotzen. Euskaldunen artean estatiskoki beste nonbait baino gehiago edo
gutxiago agertzen diren ezaugarriren batzuk
agian, badaude (odolaren halako grupoa, sudurra, burusoila); ez dago, ordea, euskaldun guz-
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%faztendg

"Problemarik batere ez da go, printzipioz, etorkinak eta horien umeak euskalduneuskaldunak izateko:arraza euskaldunekoak, mintzaira eta kultura euskaldunekoak,
aberrigintza euskaldu baten eraikileak".

(...) Etorkintza gaztelau eta galegoaren
uholde urteak ziren. Nik dakidala, faxista eta
arrazista bitxi hauxe izan da irakasten lehena,
problemarik batere ez zegoela, printzipioz, etorkin horiek eta horien umeak euskaldun-euskaldunak izateko: arraza euskaldunekoak, mintzaira eta kultura euskaldunekoak, abenigintza euskaldun baten eraikileak. Basagoitia garbi-garbi
guztiak bezain euskaldun garbiak eta osoak.

tien definitzaile eta ez euskaldunen eskluditzaile
izan litezkeen horrelako ezaugarrien multzorik,
aldamenetako herrien ezaugarriei buruz-buru
(txinoei edo beltzei buruz bai). Euskaldun denak
ez dira, gaztelau batzuk ordea bai, odol grupo
horretakoak, etab. Dagoena, hortakoz, arraza
zuri haundi bat da. Eta gaztelauak, galegoak,
euskaldunak, etab., herriak dira, alegia, arraza
bakar hori historian zehar eta kulturalki zirkunstantzien arabera hartuz joan den herri-forma
desberdinak: "11 n'y a pas de race basque - mais

"Schopenhauer, Nietzsche, Spengler,
MIRANDEren pentsamenduan" liburutik jasoa.

il y a un peuple basque formé historiquement"

1.SPENGLER. O., UA, 707: "Gaur-egun bizi den gizaseme bakoitzak, 1300 urtea aldera
bazuen milioiren bat arbaso, eta 1000 urtea aldera mila milioi bai. Honek esan nahi du, gaur bizi
den aleman bakoitza Gurutzada garaiko europar guztiekin ahaide odolekoa dela". Memoriak ez
banau engainatzen, arrazoipide modu hau berau Txillardegik erabiltzen zuen gure artean arrazismoa ridikulizatzeko.
2. Ohartzekoa, esaterako. 1956ko LANDABURU. J. de, La causa del pueblo vasco (1977.
121): "Tampoco el nacionalismo vasco ha sido nunca racista en el sentido en que lo fue el nazismo
alemán o lo son los blancos de Africa del Sur o del Norte de América".
3. 1k, LARREA, J.M. (argle.), Miranderen Ian kritikoak, 1985, 97: "Ce racisme basque va
meme bien plus loin que celui des nationaux-socialistes". Testu honen inguru polemikorako, ik.
1961eko urriko Enbata (P. Larzabal, J. Abeberry, J.L. Davant, Miranderen aurka: azterketa pausatuago batek hobeto erakutsi beharko du, baina hirurek egiten didate inpresioa, piska bat ad hominem argumentuaz bezala edo azpitik, Mirande bere zinez eta guztiz euskaldun jatortzat hartzerik ba
ote dagoen, zalantza idarokitzen zutela!!). Gobineau eta H.S. Chamberlainen arraza kontzeptuaz
Miranderen begitan, ik. Larrearen aip. lib. 85 eta 97. Chamberlainen testu zakarrak euskaldunoi
buruz (euskaldunon aurka), ik. nire "Euskadi-Alemania", in: TUSION DE LARA, M. (ed.), Gernika 50 años después, UPV/EHU 1987, 282-286.
4.LARREA, J.M. (argle.). aip. lib., 98.
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Aldizkari honek Eusko
Jaurlaritzako Kultura
eta Turismo Sailaren
laguntza jaso du.

Zuzendaria

Julen Arexola-Leiba
Argitaratzailea

Erredakzio-kontseilua
Juan Luis Arexola-Leiba, Jabier Ozaeta,
Joxe Mari Mujika

AED (Arrasate Euskaldun Dezagun)
Pablo Uranga, 6 etxabea
20500 ARRASATE (Gipuzkoa)
Tfnoa.: (943) 79 54 46

Argazkiak

Karmelo Uribarren, Jabier Ozaeta, Arrasate Press,
Euskaldunon Egunkaria, Argia

Lege-gordailua: SS-698191
ISBN: 84-604-6196-3

Diseinua eta maketazioa
Goio Arana

Jazten-ek ez du bere gain hartzen aldizkarian
adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik.

lnprimategia

Gertu Koop. (Ohati)
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HERRI ARNASA

Hatsak hitza
hitzak herrigintza
eta hemengó hatsa, euskal mintza,
eni zen eta da, zoldaz jauntzi eta muina,
eta herri amasaren osasunak
du berpCzten lraungitzen zihdan sua,
berriz ere amildegiko atalasean
sua bizirik dago galduak ez gera!

diogularik,
goazelarik
izartegY osoaren gerizan
horbelaz estali lurrean
itsasoaren infinitoan
flunabarretik argisentirat osatu beharrez
A
inguruko dantzan
la6erintotin galdu izpirituaren bila,
zeharo ez baita ihartu, ez ximelduko ere
baldin eta hatsaren niintzd az
buruz eta bihotzez badugu414rditkitzen,
Liaren itzedean daiteke-ta zinez lora
funtseaebareta ahotsetan oro koldrez eder den
biziaren

