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L euskara y la cultura euskaldun exigen justicia, y para
ello EKB (Euskal Kulturaren
Batzarrea-Asamblea de la
Cultura Vasca) ha convocado una
gran manifestación nacional en
Bilbo para el día 14 de diciembre.
«Dar al euskara lo que te pertenece»
se traduciría directamente el lema de
la convocatoria, haciendo eco a un
conocido y muy invocado proverbio
vasco: «Nori berea, hori da legea»
(que en castellano podría corresponder al «a cada cual lo suyo»), A
ella previsiblemente las autoridades
autonómicas responderán con el argumento de que no hay recursos suficientes.
Frente a las sucesivas reducciones
en los presupuestos generales para
la política de la normalización del
euskera y la promoción de la cultura
euskaldun, propongo aquí que las
autoridades de la CAV y de Navarra
soliciten al Gobierno de Madrid declaración de zona catastrófica para
Euskal Herria, porque una larga historia de imposiciones, de inhibiciones, de prohibiciones y de represiones condujo a una auténtica catástrofe, situación de vida o muerte, al
euskara —en opinión general, el
bien cultural más precioso de este
Pueblo, el cual está poniendo su voluntad y su militancia, su dinero y
su trabajo para superarla, con el objetivo de su plena recuperación social, cultural e institucional. Para
ello necesita comprensión y
ayuda—. Dejo a un lado el argumento de la justicia histórica y hago
la propuesta apelando simplemente a
la solidaridad de las comunidadcs
autónomas castellanoparlantes del
Estado español, solidaridad de la
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komunitate autonomoen eskuetan
uztearen kontua.
Eskandalurik handiena zerga berezienak piztu du, eta solidaritatearen —elkartasunaren— argumentuari heldu diote han eta hemen. Horrixeri heldu nahi diot nik ere
hemen.
Elkartasunaren izenean
Azken urteotan euskararen berreskurapenerako eta euskal kulturaren susperkuntzarako aurrekontuetan izandako murriztapenen aurrean agerturiko kexuen erantzunez,
dirurik ez dagoela entzun izan dugu
Euskal Herriko arduradun publikoengandik.
Euskara dugu, gehienek aitortzen
dutenez, Herri honen ondasunik pre
ziatuena. Hondamendi historiko luzearen ondorioz, geure hizkuntza
eta horretan oinarrituriko euskal
kultura larrialditik, hil zoritik, atera
ezinik gabiltza eta hori biziberritzeko baliabide ekonomikorik ez
omen dago. Hondamen historikoaren ondoren, oraingo krisiak ere
euskara eta euskal kultura jo ditu aurrenik.
Horrelako egoeretarako dago hain
zuzen hondamen-zonaren aldarrikapena. Hauxe proposatzen dut, beraz:
Euskal Herriko agintariek eska dezatela Madrilgo gobernuaren aurrean Euskal Herri osoa hondamenzona aldarrikatzea; eta horren arabera, Euskararen eta euskal
kulturaren berreskurapenerako laguntza bereziak bidera ditzatela gure
lurraldera, estatuko aurrekontu
arrunt edota apartekoetatik, gaztelania beren hizkuntza propiotzat
mintzatzen duten komunitate autonomo guztien elkartasunaren izenean.

Eman euskarari berea
Solidaridad con el euskara
que tanto se está hablando en estas
últimas semanas.
Euskal Herria hondamen-zona
Zer da hondamen-zona? Lurralderen batean edonolako arrazoirengatik hondamendia gertatu denean
eta bertako ondasunak eta baliabideak funtsean suntsitu direnean, eta
kalteturiko lurraldea —bertako gizartea— egoera hori bere kabuz
gainditzeko gauza ez denean eta
beste lurraldeen —eskualdeen edo
herrien— laguntza bereziak behar
dituenean, orduan aldarrikatu ohi
dute agintariek halako lurraldea
hondamen-zona.
Euskarak eta horretan oinarrituriko euskal kulturak mendetako hondamendia jasan du, eta benetako
hondamen-egoeran dago. Horren
arrazoiak ez dira naturalak izan, ez
da izadiaren inolako erasoa izan,
arrazoi historikoak eta politikoak
baizik, neurri handi batez behintzat.
Mende luzetako debeku, ezarpen
eta zapalkuntza-politikak eragin du
euskararen eta euskal kulturaren
hondamena. Gainera ekonomikoki
estatu espainolean gaztelaniaren eta
berorren lurraldeen mesedetan izan
da euskararen hondamena eta kaltea,
haren eremua zabalduz joan baita,
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eta beraz gaztelaniazko kultur produkzioaren merkatua ere handituz
joan da, euskararena murriztu eta
estutu den bitartean
Solidaritatearen edo elkartasunaren izenean aldarrikatu ohi dute
agintariek hondamen-zona, beste zonetatik laguntza bereziak kaltetutakoei bideratzeko. Euskararen hondamena elkartasun arazoa eta justizia
historikoaren arazoa da aldi berean.
Baina hemen alde batera utziko
dugu justizia historikoarena, eta elkartasunari — solidaritateari— helduko diogu zuzenean.
Oraingo polemika politikoa
Hasi berria edo hastear dago Madrilen nahiz Gasteizen 1977ko aurrekontuen legearen eztabaida.
EAJk lege estatalari baiezkoa eman
aurretik Madrilgo gobernuarekin hitzartu ditu nonbait Kontzertu ekonomikoaren punturen batzuk. Horien
artean zenbait zerga berezi EAEn
biltzeko eskubidea.
Eskandalua eta eztabaida handia
suspertu du horrek estatuko «zezenaren larruaren» zabalean. Lehenago EAEko diputazioek enpresen
zergetan punturen bat edo beste jaistearren piztu zen istilua; tartean
egon da PFEZen (Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren) %30

