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GAUR ostirala, ez
legezko proposamen baten eztabaida izango da
Gasteizko Legebiltzarrean
Euskaltegi libreentzako dirulaguntzari buruz, eta hemendik
denbora gutxira 1994rako aurrekontuen eztabaida. Gertakari hauen aurrean euskalgintzako hainbat lagunek alderdi
olitikoei, lehendakari jaunari
eta gizarteari beren jarrera eta
iritzia agertzea erabaki dute.
Honekin batera doakizuen gutuna ez doa beraz, inolako
talde
edo erakunderen izenean,
arazoaz kezkaturik dauden herritar horien izenean baizik:
...jauna/anderea, Gasteizko
Legebiltzarrean... alderdi politikoko burua: Agur!
Azken aldi honetan alde askotatik
kritika —autokritika— eta gogoeta berria eskatzen ari dira euskalgintzaren
inguruko jokabideei eta politikari
buruz. Gogoeta berri horren inguruan,
zuri, zure alderdiari eta Gasteizko Legebiltzarrean ordezkaritza duten beste
alderdi guztiei agertu nahi dizuegu
geure iritzia. Zehazkiago, laster "Euskaltegi Libreentzako" diru-laguntzari
buruz eztabaidako den ez-legezko proposamenaren eta geroxeago eztabaidatuko diren 1994erako aurrekontuen aurrean doazkizu gure iritzi eta eskabide
hauek.
Euskararen normalkuntza prozesuan
helduen alfabetatze-euskalduntzeak
duen garrantzi funtsezkoa ukaezina
dela uste dugu. Euskararen Aholku Batzordeak bere "Euskararen politikarako Oinarrizko Irizpideak" — 1993ko
ekainaren 18an emandako dokumentuan— horri buruz esandakoak oso aintzakotzat hartzekoak direla uste dugu.
5.3. atalean honako hau dio: "Helduen
euskalduntzearen aldeko ahalegin eta
antolamenduek, publiko eta pribatuek,
osatu dute helduen arteko euskalgintzan
eskolaren betekizuna. Gizartetik, eta
erakundeetatik ekimen zabalak burutu
dira kasu honetan...". Honela hasten
da sailari buruzko gogoeta; eta honela
amaitzen da atala: "Euskalduntze-alfabetatzeetan azken hamarkadan erakundeen eta gizarte ekimenaren eraginez
bizi izandako plangintzak ere merezi du
pausaldi bat, iragan horri begiratu bat
emateko. Une ona da, urteotan ikasitakoaz baliatuz, erakundeen eta, oro har,
gizartearen plangintza berritu bati bide
emateko". Bestalde, 4.3. atalean ho-
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nela dio: "...erakundeen eta gizarteekimenen arteko gatazkak arindu eta
konpontzeko behar larria dago: (...)
adostasunerako jarrerak bultzatuz eta
aurkakeriaren kultura gaindituz".
Guztiz bat gatoz hasierako balioztapenarekin eta azkeneko iradokizunarekin. Gizarte osoarekin batera, Legebiltzarrari berari dagokio aurretik horrelako gogoeta bultzatzea, eta horren
araberako erabakiak hartzea.
Testuinguru horrelan, eta bereziki
aurrera begira, guztiz kezkagarria eta
larria iruditzen zaigu "Euskaltegi Libreei" aurtengo diru-laguntza kentzearena, aurtengo Aurrekontuetan onarturikoaren kontra, eta, bide batez, aurrera begira honen lana zalantzan
jartzea eta aurrerako ahalegina kolokan
ipintzea. Izan ere, gizarte ekimenaren
barruan guztiz garrantzizkotzat jotzen
baitugu horiek betetzen duten funtzioa
alor horretan.
Horregatik, begirune osoz, zure aldetik eta zure alderdiaren aldetik, Legebiltzarrean izango diren bi eztabaidetan, honako bi puntu hauen alde jokatzea eskatzen dizugu:
1—Azken Aurrekontuetan Euskaltegi Libreentzat onarturiko diru-laguntzaren puntua betetzeko modua bilatzea.
2.— Hurrengo urterako Aurrekontuei begira, euskalduntze-alfabetatzearentzako, eta bereziki "Euskaltegi Libreentzat", diru-laguntza ez murriztea».
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