Datorren igandean (maiatzak 10)
ospatuko dugu Ipar Euskadin bertako ikastolen eguna Ezaguna da
Iparraldeko ikastolak Seaska erakundearen pean daudela. Iaz zabaldu zuen orri batean irakur dezakegunez «Ikastola da Euskal
Eskola Publikoa».
Zoritxarrez, denok dugun nahia
besterik ez du adierazten horrek
Izatez, Iparraldeko
ikastolak 22
ziren 1986an. eta beraietako ikasleak, berriz, 850. Aurten zerbait gehiago dira: hala ere. eskolan dabiltzan neska-mutilen artean, tantabat
besterik ez da.
Areago. Frantziako agintariek ez
dute Ikastolen berezitasuna ezagutzen; eta azken urteotan, nolabaiteko akordioz, lortu duten diru-laguntza erabat urria da, haiek
dituzten gastuak estaltzeko. Hegoaldean Euskal Eskola Publikoa
eskatzen dugun bezala. Iparralderako ere gauza bera eskatzen dugu.
Horretarako bidea urratu behar du
Seaskak Euskal Eskola Publikoa.
berriz, ez da ez espainola eta ez
frantsesa, euskalduna baizik.
Bide hori urratuz joateko. baiezkoa da EKBren erantzuna Euskal
Herri osoan.
Seaskarengandik
Herri Urratserako datorkigun
deiari. Euskal herritar guztiei zabaldu nahi die hori. oihartzun gisa.
Euskal Herri zatikatua
Hegoaldean
Europako
Parlamenturako hauteskundeak aurrean
diren honetan, Seaskaren agiri bat
zabalduko du EKBk. non besteren
artean Euskal Herriaren zatikapenegoera salatzen bait du. Euskarari
dagokionez Komunitate Autonomoa (Araba. Bizkaia. Gipuzkoa).
komunitate Forala (Nafarroa»
Iparraldeko hiru herrialdeak (De-

Senpereko oihartzuna Euskal Herri osora
partament des Pyrénées Atlantiques delakoaren pean). Ezaguna
da. hiru alderdien hizkuntzazko
egoera legala ezberdina izateaz
gain. Euskararen berreskurapenerako (ala ordezkapenerako?) hiru
politika-modu ezberdin eta urruntzaile ditugula
Euskal Herri honek Herri gisa
eta bere herritasun osoa eta batasuna berresteko asmo eta erabaki
osoz jo behar du Europaren aurrean eta barruan. Lehen eginkizuna da, beraz. Euskal Herriaren
zatikapena eta horren araberako
euskal herritarren desberdintzapean salatzea. horixe egin du Seaskak bere agiriaren bidcz. Euskarari
eta euskarazko irakaspenari dagokionez, Agiri hori izenpetzea eskatuko die EKBk Europarako parlamentarigai diren euskaldun guztiei.
Euskaraz mugarik ez!
EKB Euskal Herri osoko erakundea da. Eta beraren funtsezko slogana. betikoa, litzateke hau: Euskaraz mugarik ez! Euskal Herria
zatikatzen duten mugak ukatu nahi
ditugulako. eta muga horiek gainditzeko tresna nagusiena Euskara
dugulako Herri Urratserako deiaren oihartzuna egitean. berriz.
indar berezia hartzen du slogan horrek
Sakoneko batasun bide horrek
ematen die larrritasun handia nonbait Herri honen herritasunaren
etsaiei- Haren aurka erabiltzen dituzte. beraz. beren tresna guztiak:
linguistiko-ideologikoa (euskara batuaren aurka euskalkiak), politikoadministratiboa (hizkuntz lege eta
politika ezberdinak), polizial-errepresiboa. Gogoan
ditugu iazko

Herri Urratsekoan poliziak ezarri
zituen trabak eta zapalkuntza.
Haren aurka EKBk eragin zuen
herri-akzio legalaren aurkezpenean
honela genion: «Jasan genuen errepresioa ezin daiteke inolaz ere
isildu: kontrolak. atxiloketak, zaurituak. mespretxatuak. umilazioak
eta etengabeko probokazioak.
Herri-akzio hori tribunaletan
dago eta aurrera doa. Bitartean, eta
aurtengo Herri Urratsi begira bereziki, Herri honetako maila guztietako Administrazio Publiko guztiei
eta horiengan eraginik eduki dezaketen erakunde guztiei eskatu nahi
diegu. ez dadila aurtengoan iazkoan bezalakorik gertatu. Oso larria izango litzateke. Herri honen
funtsezko cskubideen eta bakearen
aurka.
Hori ez da aski. ordea. Euskal
Herriko Administrazio Publiko autonomiko. foral eta departamental
guztiei eskatzen diegu denen arteko
akordioa egin dezaten, Euskararen
defentsarako. babespenerako eta
berreskurapenerako hizkuntz nor-

malkuntzaren politika bateratzeko,
horrelarako legezko marko baleratua eratuz. Legezko bideak ireki
daitezke, nahi politikoa dagoenean.
Hori eskatzen du funtsean euskararen normalkuntzak.
Herri urrats bat aurrera
Euskal herrigintzaren urratsa
izan behar du Herri Urratsek. Seaskarentzako elkartasuna erakutsi eta
laguntza emateak -eta horretarako
euskal herritar guztiei deia zabaltzeak horixe behar du eduki abiaburutzat eta helburutzat: Euskal
herri osoaren batasuna eta euskalduntasuna
«Mugaren sindromea» edo ageri
dugu batzutan euskaldunok Parisetik eta Madrildik ezarri zaizkigun
Euskal Herriaren zatiketak eta
barne mugek liluratu eta gainditu
egiten gaituzte nonbait gure jarreretan eta jokabideetan. haien joko
estatalistara erortzeraino, haien interesa bait da, Euskal Herriaren alderdi bakoitza besteetatik bereiztea
eta horien arteko batasun-dina

mika haustea.
EKBtik ez dugu onartuko joko
hori. Eta horren aurka borrokatuko
gara, Euskal Herriaren osotasuna
oinarri dugula, nahiz eta «herrialde» bakoitzeko egoera ezberdina eta nolabaiteko jokamolde berezia onartu
eta
sustatu
«Herrialdekeriak» gaindu beharrean gara. eta horretatik etor daitezkeen susmo eta beldur gaizto
guztiak haizatu beharrean.
Bestalde. alferrik da estatuek daramaten gure Herriarenganako politika zatikatzailea salatzea, euskaldunok herrialde
bakoitzetik
politika bateratzailea eta nazionala
egiten ez badugu, bereziki Euskarari eta Euskal Kulturan dagokienez. Herrialde bakoitzaren autonomiatik ezin ditugu Herriaren
osotasunaren eta batasunaren ikuspegia eta helburua galdu. Etxe berbera da euskaldun guztion artean
altxatu behar duguna aurrenik zimenduak. ondoren hormak. azkenik teilatua. Eguneroko lan horretan landu behar dugu guztion
arteko elkartasuna eta batasuna,
eta ez bakarrik urtean behin edo
birritan besteei laguntza eskatuz.
edo eskainiz.
Zentzu horixe du EKBk Herri
Urratserako egilen duen dei honek.
EKB (Euskal Kulturarcn Batzarrea) bera Euskal Herri osokoa
denez. horren deia ez da Hegoaldetik Iparraldera joatekoa. eta bai
euskaldunok Senperen elkartzekoa.
Iparraldeko Seaskaren inguruan
aurren-uurrenik Iparraldeko euskaldunok. Argi gera bedi hori
Baina Hegoaldekoak ere beren
herria dute Senpere Maiatzaren
10ean eta beti.
EKB
Euskal Kulturaren Batzarrea

