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ko Nazio Batzordean beste gai askoren artean Iñaki Markoren (Idazkari Nagusia) ordezkapenatratatu
zen. Idaz-karitza Nagusiaren betekizunak utzi ondoren, Joxe Jabier

Nekane Karrera
Tolosarra. Dokumentazio Zentruko
Prentsa Boletinaren arduraduna. Irratigintzan kazetari lanetan aritua,

Iñigo hautatu zen Idazkahtza Nagusirako arduradun berria. Orain
artean, Joxe Jabier Iñigo Idazkaritza Teknikoko partaidea izan dugu.
Olatz Osa da IdazkahtzaTeknikoko
partaide berria Anaida Agirrerekin

Olatz Osa
Oñatiarra. EKBko idazkari teknikoa.
Laixan, Oñatiko euskara elkarteko partaidea. AEKko irakasle ohia eta Unibertsitateko euskara taldeetako kide izana.

batera. Bestalde, Dokumentazio
Zentruan bi pertsona berri hasi dira
lanean: Nekane Barandiaran (Dokumentazio Zentruko zuzendaria)
eta Nekane Karrera (Prentsa boletinaren arduraduna).

Nekane Barandiaran
Hondarribitarra. Dokumentazio Zentruko
zuzendaria. Bibliotekonomiaeta Dokumentazioan diplomatua, Aranzadin dokumentazio lanetan aritua.

Iñakiri agurra
urteurrena
EKBko idazkaritza nagusia utzi duen
Iñaki Markori zerbait esatea dagokit.
Ontzat ematen dugula uste dut berak
EKBn orain arte egin duen lan handia: 1986tik hasita, Idazkaritza teknikoan beste lagunekin
batera;
1990etik aurrera idazkari nagusi gisa.
Laister utziko du, beraz, bere borondatez azken kargu hori; eta bere borondatez utziko du idazkaritza teknikoa ere; baina EKBn jarraituko du,
agindu digunez. Euskararen berreskurapenaren ahaleginean Herri-mugimenduak betirako irabazia du Iñaki Marko.
Eskerrak eman nahi dizkiot: hasteko, neure aldetik; eta ondo interpretatzen dudan uste osoz, eskerrak, EKBn
koordinatuta dauden erakunde guztien aldetik, eta bereziki Batzorde
Iraunkorrekoen eta Nazio-Batzordearen aldetik; eta
berezi-bereziki,
EKBko Idazkaritzakoen eta Bulegoko
langileen aldetik, beraiek horrela eskatu didatenez.
Eskerrik asko eta... segi gurekin,
Iñaki!
Paulo Agirrebaltzategi

Hamabost urte pasa
dira 1979.eko azaroaren
4an EHE erakundea sortu zenetik, eta ez da txikia izan urte hauetan
taldeak euskararen munduan eta normalkuntza prozesuan izan duen eragina.
Guk, Euskal Herrian Luskarazek, 15.
urteurrena ospatuko dugun urte honetan, aurrerantzean ere orain artoko
bideari eusteko borondatea eta
konpromezua hartzen dugu. Etaatzerantz begiratuz, 15 urteotako balant •
zea positiboa izan dela uste dugu,
euskararen aldeko herri-mugimendua
ikaragarri aberastu baita(EKB, Euskara Elkarteak, herri aldizkariak, UEMA,
Euskaldunon Egunkaria...); baina aldi
berean eginkizun dagoen guztia ere
agerian jartzen zaigu, batez ere azkenaldion kaleratu diren euskararen etsaien eskutik gogortu diten euskararen
aurkako erasoak bitarteko.
Normalkuntzaren bidean aurreraegiteko, eraso horiek neutralizatu egin
behar ditugu eta aldeko dinamika ber-

piztu. Hots, gizarte-presioa
areagotu egin behar da. Eta horrek, herri-mugimenduaren arteko
adostasuna eta el karlana eskatzen du.
Bestalde, instituzioen aldetiko borondate politikoa (botere politikoa hizkuntzhelburuenzerbitzuanjartzea...
edo bestela esanda, politika euskararen ikuspegitik egitea eta ez interes
politikoen araberako hiz-kuntea politika...) dugu eta Euskal Herri osoa
hartuko duen Hizkuntz Politika bateratua, Eurokarta eta Killilea txostenaren izpirituari jarraiki (mugaz gaindiko
instituzioak, legeria egokia...)
Hirugarrenik, instituzioen eta herrimugimcnduaren arteko adostasuna
bideratu beharra, puntu minimo batzuetan oinarrituta, besterik ez bada
ere, eta elkarlana, bakoitzak bestea
onartuz eta autonomia zainduz.
Etahauguztiau,helburubakarrabegi
bistan: Euskararen normalkuntza
osoa; hau da, euskara Euskal Herriko
lehen hizkuntza izatea.

