H

jirenen kopurua*

eta bestelako

ezagugarri

batzu

e M

g N

T

B

E

B e r n e «

emanen ditut

Manex G oienetxerekin elkarrizketan

s o ilik.
J a r r a it u k i 155 pertsona egon dirá: 62 emakume eta 93 gizonezko.
Partaideen

jatorrizko eskualdeak* kontutan edukirik, honako datu

hauk lortu genituen. Gipuzkoako probintziatik 77 etorri ziren, Bizkait¡k 49, Nafarroa Garaitik 12, Lapurditik 8, Nafarroa Beheretik 7,

1 eta Arabatik 1. Beraz, probintzia guztietatiko ordezkarire n bat egon zen behinik* behin, nahiz eta batzutatikoak oso
guti izan.

Zuberoatik

Numero horik* ikusirik, zenbait galde etorri izan zait burura.
Adibidez, Ipar Euskal H erritik 16 pertsona baino ez ziren agertu.
Zer déla eta hain guti, bertara joatea askoz ere errazago dutelarik?
Hutsuneren bat dagoke* hor, eta ñola edo hala hutsune hori
betetzera saiatu beharko dugu. Propaganda falta ote? Edo euskal
gauzezko interesik eza? Puntu hori ikertzeaz ba dute aski* lanik
Iparraldeko herkideek,* Zuberoakoek bereziki. Ea, urtean zehar lan
eginik, geurtz* bestelakorik ikusten dugun! Eta Araba ere, modu
berean, esnatu* eta indartu beharrean dago, nahiz eta bertako
baldintzak desberdinak izan.
Beste ikuspuntu batetatik aztertuz, esan dezagun, emakumearen
nazioarteko urteon emakumeak polito portatu direla. Emakumeak
partaideen 40 %a izan dirá. Gertakari honek poztu egin gaitu
benetan. Ea bidé hortatik segitzen duzuen!
Adinaren* araberako* daturik bildu ez dugun arren, begirada
batez nabaritzen* zena zera da, gehienbat gazteak zeudela (irakasleak eta guzti kontatuz). Penagarria izan da, han egondakoen batezbesteko* adina ez kalkulatzea. Hala ere, ez garateke* errealitatetik
lar* urrunduko, hogei ta bost urtez beherakoa zela esatean; edonola* ere, hogei ta hamarretatik beherakoa bai behintzat.
Adinetakoan falta ikusi izan da. Ba da, ordea, Euskal Herrian
horrelako hainbat irakasle on. Zer déla eta ez dirá agertu? Gerora
begira, baitezpadakoa* da gazteen parte hartzea; baina gazteok,
aurretik lan egin dutenen premia dute. Lotura bat behar da iraganaren, oraingoaren eta etorkizunaren artean; eta lotura hori finkatzeko eta indartzeko, oso egokia dateke* Unbertsitatea.
Hil da Errege! Gora Errege! Horixe berori esan genezake Unibertsitateaz. Hirugarrena bukatua da. Laugarrena jaioa da, zeren* eta,
Jadanik,* datorren urterako lanak prestatzen eta atontzen* hasiak
baikara.
J. R. ETXEBARRIA

Beste zenbait berrí
• Giro ona zen aurtengo UEUn, iruditu zitzaigunez. Bildu zèn jendea, ideologi aldetik, Baionako Aste famatu haietan baino elkarrengandik hurbilago zegoen, norbaitek zioenez.
• Egokia lokua «Msns sana in corpore sano» behar dela eta, futbolari ere ekin zitzaion jendea. Unibertsitatearen gaztetasunaren
beste seinale bat.
• Unibertsitate demokratikoa hauxe. Ez zegoen deus* inposaturik,
ez zegoen deus behin betirako erabakirik. Eta aldakuntzak ugari
gertatu ziren, arrazoin askogatik, Anarkiarik ere ez zela falta
izan, salatzen du zenbaitek. Baina hau, ez hango jendearen
kulpaz, arduradun batzuk ez zutelako behar bezala erantzun
baizik.
•

— Zer g iro da hemen, Manex?

— Ikusten duzunez, biziki ona. Unibertsitatea gero eta gazteagoa
da, età giroan ere agertzen da hori. Jende berri anitz* ikusten da
aurten.
— Eskolak noia joan dira?

— Denetarik ba da hortan. Bereziki bi gauza saiatu nahi nituzke
hemen. Irakasle zenbaitek ez du ongi ihardetsi,* ez dute seriotan
afera* hartu. Aldakuntza gehiegi egin beharretan aurkitu gara.
Baina ikasleen aldetik ere ba da hutsegiterik. Ba dakikezu,* ihaztik
ekipo lanera jo nahi izan dugula; eta ikusi duguna da, orain asko
eta asko artzainaren zain dagoela. Bai, esan beharra dago, pasibokeria eta informalkeria, guk nahi baino gehiago izan dela.
— A g ia n ,* g iro baten sortzaile izanik ere, zuk salatzen dituzun
akats h o rik * u rte guztiko giroaren fru itu dira. Esan nahi dut, pasibokeria diozunean, ez ote den horren atze tik U n ib e rtsita te ko — neguko
U n ib e rtsita te ko eta irakaskuntza osoko— e g itu ra * ira ku rri behar;
eta berdin, in fo rm a lke ria diozunean, h o ts ,* jendeak urtean zehar
ba d itu ela beste m ila lan eta haietan s a rtu rik dabilela.

— Nahi baduzu, bai. Baina Euskal U nibertsitate batek beste zerbait
izan behar du, joeraz eta helburuz.
— Zer nahi zenuke Udako U n ib e rtsita te honekin lortu?

— Niretzat, kezkarik nagusiena Euskal U nibertsitaterik eza da.
Euskal Herrian fakultate zenbait ba dugu, baina Euskal Unibertsi
taterik ez. UEU Euskal Unibertsitatearen oinarri izan dadin noia
joka, horra nire kezka. UNIBERTSITATE BAT BEHAR DUGU. BEHAR
DUGU UKAN. BEHAR DUGU ERDIETSI*
— Nola ulertzen duzu, bada, UEUren fu n tzio eta funtzionam endua?

— Bi lan mota-edo bereizi behar da hemen. Bateko, urte osoko
lana; eta besteko, udako hamar-hogei egun hauk. Paulo Agirrebaltzategik esan zuen bezala, U nibertsitate etengabe bat beharrezko
dugu. Unibertsitate etengabea, hau da, UEU euskal kultur talde
guztiei ideki età urte guztirako ekipoak lanean jar.
Gero, ekipo horik denok hemen elkarrekin bildurik, lan horren
fruitu bat bezala izanen lirateke hamar egun hauk.
— Zein da, zure ustez, UEUren eginkizuna? U n ib e rtsita te klasiko
bat litza te ke a *?

— Aurtengo UEU Agerpen edo Manifestu bat prestatzen ari da.
Hain zuzen, Euskal Unibertsitate bat noia ulertzen dugun adierazteko
dago Manifestu hori pentsaturik. Manifestu hori biziki interesgarria
da; eta eskuratu nahi duenak, eska diezagula.
UEU hauetan erabiliko ditugun gaiak oro,* bi mailatan egin
nahi genituzke. Esan dezagun, goi mailan eta behe mailan. Izan ere,
gure ustez, bi eginkizun ditu UEUk: lehenbizi, inbestigazio leku
bat da; eta bigarren, langailuak herriaren zerbitzurako prestatu
nahi ditu, andereñoei-eta materiala eskainiz, esate baterako.
— Jarraitzekotan?

— Bistan da. Heldu* den Unibertsitatea ere Landagoyenen izanen
dugu segurenik. Aurtengoa baino osoagoa.
Joan Mari TORREALDAY

Bi egun lehenago bukatu zen Unibertsitatea. Abuztuaren 29an
beharrean, 27an gauean. Asanbladaren erabakia izan zen. Euskal
Herriaren Unibertsitate batek, egoera honen aurrean, ezin omen
zezakeen bestela joka.

• Talde zenbait, kultur talde zenbait, ez zen hara agertu. Mihi
gaiztoek ziotenez, batzuk bere burua ez dute kakatzat, eta,
espreski deituak ez badira, ez dira azaltzen.
•

•

Goienetxek, Manexek, bizkar sendoa du. Unibertsitatea eratzen,
atontzen, antolatzen, zuzentzen..., lanik gehiena hären bizkar
dago. Udako Euskal Unibertsitatea zerbait bada, Manexi esker
dela esango nuke nik. Ez ahal* du amore emango! Baina, konprenitzen denez, organizazio mailarako jende gehiago eskatzen
du berak.
Uztaritzen bildu direnek, U n ib e rtsita te bat nahi dute, Unibertsi
tate euskaldun bat, Unibertsitate b e rri bat. Euskal populua ardatz
dela eraikitako Unibertsitatea, herri hau bere osotasun geograo, P°litiko-administratibo, kulturazko eta ekonomiazkoan ulertuz
eta hartuz.
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