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Letrakit: zalantzak eta galderak
Uztailaren 10ean Bilbon egin
zen Letrakit izeneko kanpainaren
aurkezpena. Hantxe izango zen
KKBko ordezkari bat. Azpimarratu behar EKBk ez duela zuzeneko berririk hartu.
EKB guztiz bat dator txostenean
kanpainari ipintzen zaizkion helburuekin «Euskal Herrian izan den
alfabetagintzaren ikerketa eta
euskal literaturaren zabalkundea».
EKBkook guztiz interesgarria
deritzogu, ikastolarekin batera
azken 25 urteotan Euskal Herrian
sortu den mugimendu herritar
guztiz garrantzizkoa izan bait da
helduen alfabetatze euskalduntzearena, eta benetan historia trinkoa
eta ugaria bait du.
Kanpaina honen bigarren helburua «euskara idatziaren irudia
hobetzea» dela xedatzen da. Txalogarria zinez xede hori; euskararen
berreskurapenak euskarazko kulturaren, beraz, euskal literaturaren
berpizkundearekin batera etorriko
dela uste dugu. Puntu puntuan datorrela ere esango genuke, bestalde, datorren udazkenean,
UNESCOren nazioarteko alfabetatze urtearen barruan izateaz
gain, izango dugulako euskal
egunkaria: euskarazko komunikabide idatzietan guztiz urrats garrantzizkoa. Euskal literaturaren
zabalkundearekin batera, euskal
egunkariarena egoteko aukera
ederra izango da.
Helburu eta xedeei buruzkoak
inolako erreserbarik gabe adierazi
ondoren, orain zenbait erreserba
azaldu beharrean gara kanpainaren
antolakuntzari buruz, edota gutxienez hainbat zalantza eta galdera ipini beharrean aurkitzen
gara.
Zein da edo zeintzuk dira antolatzaileak? «Euskaldun zaharren
alfabetatze alorrean aritu izan
diren zenbait pertsona» omen da.
Ez diogu, jakina, inolako herritarri horrelako kanpainari antolatzeko eskubiderik ukatuko; ezta
horretarako behar dituzten euskarriak eta laguntzak eskatzeko ere.
Baina kanpaina osoa erakunde publikoen dirutik badoa, herritar

guztiok daukagula uste dugu eskubidea jakiteko, diru horiek zeinen
eskuetan dabiltzan eta zeintzuk
diren horien erantzule. Antolatzaileak beraiek baino gehiago interesatzen zaizkigu erantzuleak, 200
miliotik gora pezeta gastatuko dituztenak. Eta zeinen kotrolpean
gastatuko diren diruok. Azken
batez, zera da gure barneko zalantza: kanpaina «instituzionala»
den — erakunde publikoena— ala
pribatua —lagun talde soilarena—.
Lagun taldean daudenei buruz
susmo txarrak ipintzeko biderik ez
dugu, ezagutzen ez ditugulako lagunok. Hala ere, harrigarri gertatzen zaigu horrelako ekintzaldi
erraldoia «lagun-taldearen» pantailaren ostean estaltzea. Euskalgintzako eta euskal kulturgintzako
alorrean erakunde herritarrak
nahiz pribatuak asko dira. Ezaguna da nolako erantzun eskasa
edota ezezkoa jaso ohi duten horietako hainbatek, euskararen edo
euskal kulturaren aldeko antzeko
kanpaina edo ekintzaldiak antolatu
nahi dituztenean. Hemen bai,
susmoa hartzen diogu erakunde
publikoen jokabide horri, indar
herritarrak iraunkorki antolatzeari
eta erakundetzeari benetan beldur
diotela. Duten jokabide hori guztiz
kaltegarria dela uste dugu euskal
gizartearen benetako eraikuntza
demokratikoarentzat.
Letrakit kanpainan euskalgintzako eta kulturgintzako erakunde
herritarren partaidetza nola ulertzen den eta nola eratuko den ez da
batere garbi ageri proiektuan. Eta
EKBk ez du horren berririk. Ikastolen Konfederakundea, AEK eta
EHE bezalako erakunde nazionalek zein leku izango dute kanpaina horren antolatzen eta burutzean? Lagun taldearen kanpainaren exekutatzaile hutsak izango
ahal dira? Eta AEKk eta beste alfabetatze euskalduntze zentruei,
alfabetatzearen historiarik haundiena egin duten horiei, zein partaidetza emango zaie? Eta herrietako talde eta elkarteei, eta beste
hainbeste erakunde eta talde herritarri «lagun talde» ezezagunetik

datorren programa betetzeko bakarrik egingo ote zaie dei? Diru-laguntza ipintzen dutenen eta erakunde herritarren arteko lankidetzaren artikulazioaren arazoa
hemen bizi-bizirik; benetan uste
dugu azken urteotako jokabidea aldatu beharra dagoela, erakunde
herritarrei euskalgintzan eta euskal
kulturgintzan zor zaien «protagonismoa» aitortuz eta emanez.
Duela hilabete gutxi alfabetatze
euskalduntze lanetan diharduten
erakunde gehienak elkartzea lortu
zuen EKBk, beraien lanaren arazoak eta aurrerabidea aztertzeko:
eta bi egunetako ihardunaldiak antolatu zituzten; bertan ehundik
gora lagunek hartu zuten parte.
Sektoreko erakunde ezberdinetako
lagunak koordinatzeko eta bateratzeko lehen ahalegin bikaina izan
zela uste dugu; eta baterako lanean
jarraitzeko bidea irekita gelditu
zen. Ez erakundeok eta ez EKBk
ez zuen ihardunaldiak antolatu eta
burutzeko erakunde publikoetatik
inolako laguntzarik jaso. ez diruzkorik, ez bestelakorik. Ihardunaldien jarraipenerako eraturik dagoen batzordeak bere hitz eta partaidetza espezifikoa beharko
lukeela uste dugu kanpaina horretan.
Ez gara helburuez susmo txarrak ereiten edota salaketa gaiztoak jaurtitzen hasiko; ez dugu
galdetuko ea aipaturiko helburuak
tarteko ote diren kanpainan, edota
aurretik nahiz atzetik bestelako
helburuak ote dauden ezkutaturik.
EKBk berak jasan behar izan ditu
behin baino gehiagotan horrelako
susmoak eta salaketa gezurrezkoak
inoren aldetik. Baina susmo eta salaketa gaiztoz. inor deskalifikatzea
ez da EKBren estiloa; eta ez dugu
uste hori denik euskalgintzako eta
euskal kunturgintzako indarrak bateratzeko kidea. EKBk betidanik
defenditzen duen ikuspegitik bere
kezkak eta galderak ipini besterik
ez ditu egiten Letrakit kanpainaren
aurrean. Eta, jakina, erantzunaren
zai gelditzen da.
E.K.B.
(Euskal Kulturaren Batzarrea)
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