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Elkarrizketa eta elkarlana
Badirudi

gero eta jabetuago
gaudela euskalgintza-

ko indarrak bateratu beharraz; areago, alor
horretan diharduten erakunde publikoen eta
erakunde sozialen artean elkarrizkea eta elkarlana eratu, zabaldu eta sendotu beharraz
gero eta adierazpen gehiago entzuten da. Denen aldetik harreman berrietarako borondate
ona agertzearekin batera, horiek bideratzeko
premia larria nabarmendu izan da alde askotatik. Denen azpian kezka handia agertu da:
urte luzeegitan eta sarriegi inkomunikazioa
eta konfrontazioa nagusitu direla, alegia. Horien zergatiei buruzko eztabaidak ere entzun
izan ditugu, gehienetan adostasunik gabe seguruenik. Baina autokritikak ere entzun dira;
heterokritikak gehiago agian.
Beharra eta nahia agertzearekin batera,
aurrerako urratsa daukagu egin beharra, galdera praktikoei erantzuna emanez, aldarrikapenetan antzu ez gaitezen: Zergatik gertatzen
da oraindik zaila harreman horiek gorpuztea?
Zeintzuk dira horretarako baldintzak eta oinarriak? Nolako forma hartu behar dute? Zein
metodo erabili behar da elkarrizketa sistematikoa bideratzeko eta elkarlan irankorrena
heltzeko?
EKBren 10 urtetako ahalegina
EKB (Euskal Kulturaren Batzarra)rentzat
ez da hori inolako kontzientzia edo taktika
berria. Orain dela 10 urte sortu zenetik, etengabe aldarrikatu du erakunde publikoen eta
erakunde herritarren arteko elkarrizketa eta
elkarlana egokiago gauzatu beharra, euskararen berreskurapenerako politika zentzuzkoaren barruan. Bere aldetik horiek lantzeko
asmoa eta erabakia maiz agertzeaz gain, bere
jokabide praktikoan ere erakutsi ahal izan du
horretarako borondatea.
Kezka nagusienetakoa izan du EKBk 10
urteotan arazo hori. Ildo horretatik saiatu du

elkarlanaren mezua gauzatzen; hainbat ekintzatan lortu ahal izan da, batzutan erraz eta
egoki, bestetan ez hain egoki. Dena dela,
unean uneko ekintza eta programetan agortu
izan da gehienbat elkarlana; eta behin baino
gehiagotan neke handiegia ipini behar izan da
susmo txarrak eta aurreritziak gainditzen.
Elkarlanak elkarrizketa eskatzen
Antza denez, inor gutxi dago gustora euskalgintzan erakunde publikoen eta erakunde
herritarren artean orain arte izan den elkarlanarekin. EKB ere ez zegoen gustora; eta, bestelako indar eta erakunde sozialekin eta maila
guztietako erakunde publikoekin bezala.
HPINekin elkarrizketak irekitzeko ahalegin
berezia egitea erabaki zuen bere III. Batzarre
nazionalean. Urtebeteko lanaren ondoren, elkarlanerako oinarrien dokumentua onartuta
geratu zen, aurrera begirako ekintza eta programak bideratzeko marko iraunkor gisa.
Urrats garrantzizkoa izan da hori, EKBren
ikuspegitik. Baina ondo jabetuta gaude oraindik hainbat kontradikzio geratzen dela gainditzeko. Bestelako alorretan bezala, euskalgintzan ere, eta hemen bereziki, erakunde publikoen eta erakunde sozialen arteko elkarrizketaren eta elkarlanaren 'kultura' —orain
esan ohi denez— landu eta zabaldu beharrean
gaudela uste dut. Hori ez da lortzen borondate
ona agertze hutsez, batez ere luzaroko kontrako jokabideak irauli behar direnean.
Aipaturiko dokumentuaren lehen abiaburuan honako hau dago idatzita: «...hizkuntzaren berreskurapenean gizarte osoaren parte
hartzea eta protagonismoa ezinbesteko baldintza dugu. Zentzu horretan, euskararen
normalkuntzarako ihardunbideetan erakunde
publikoek funtsezko garrantzia hartzen dute
beren eginkizun espezifikoengatik. Bestalde,
gizartearen antolakuntzaren premia dugu, hor
erakunde herritarrek beren lekua eta funtzio

propioa dutelarik. Erakunde publiko eta erakunde herritarren arteko harreman normalizatu eta elkarrekiko errekonozimendua izango
dira elkarlanean euskararen normalkuntzaren
bidean aurrera egiteko oinarri funtsezkoak».
Lehen baldintza, agian oinarrizkoena, dago
hortxe ipinita, elkarrizketa-elkarlanak bideragarriak izango badira: alde batekoen eta
bestekoen eginkizuna eta erantzukizuna aitortzea, alegia. Horiek definitzea izango da
hurrengo lana. Horretan ados jarriz gero, bestelako arazoak konpontzea askozaz errazagoa
izango da.
Dena dela, eta metodoari dagokionez,
adostasuna eta elkarlana bideratuko badira,
elkarrizketa behar da aurrenik, inkomunikazioaren hormak hausteko eta mesfidantzazko
susmo txarrak suntsitzeko. Elkarrizketa dago
zabaldu beharra, elkarrizketa dago sakondu
beharra. Erakunde publikoen eta erakunde
herritarren zuzeneko elkarrizketa.
Joseba Arregik azken aldiko artikuluren
batzutan nabarmendu izan du elkarlanerako
aurrenik bi aldetakoen helburuak eta estrategia argitu behar direla. Elkarrizketa horretarakoxe da, hain zuzen ere. HPINen eta EKBren arteko elkarrizketen lehen egunetik eta
lehen ordutik, helburuen —estrategiaren—
puntuak mahairatzeari, eztabaidatzeari eta argitzeari heldu genion.
Elkarlanerako helburuak, estrategiak, baldintzak, oinarriak, metodoak argitzeko eztabaida sozialak garrantzi handia du, gero horren formak eta ekintzak zehazteko, dinamika
berria ireki behar den honetan.
Urtetako dinamika okerra zuzentzeko aukera ez genuke galdu behar.
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