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«Kontuak argi eta garbi»

Izcnburu honekintxe gurc aldizkariak histonan zchar lzan zituen ckonomi gorabchercn bcrri zchatza cman gehucn, ducla hiru urtc, JAKIN
21 can'(278-280 or.).
Orduan bczala diogu orain, knstalezko ctxca lzan nahi duclaJAKINck.
Horrctan saiatzcn gara. Izpiritu horrckin, bada, urtcko a-zkcn zcnbaki
honetan, gure oraingo diru-kontuak argitu nahi dizkiogu harpidedunari,
asmotan cta dirutan zcrtan garcn, alcgia.
Gurc diru-iturn nagusia czaguna da: harpidctza. Aldizkanarcn salmcntak 4.000.000 pasa cmatcn digu. Bigarrcn diru-iturna, crakundc publikoak
dira. Aurtcn 1.152.000 pta. agmdu digu Eusko Jaurlantzako Kultura Sailak. Ez dugu bcstc cdo bcstclako sarrcrank.
Sarreren ondoan handiak, dexcnte handiagoak, dira gastuak. Aurtengo
gastuak 9.750.000 pta.koak izan dira. Dcfizita, bcraz, 4.500.000 pta.takoa
da.
Eta, halcrc, JAKINek aurrcra darrai, naturaltasun osoz jarraitu ere.
Nola da hori? Nola bizi da ckonomikoki JAKIN?
Esplikazio luzc-zabalctan lhardun bcharnk cz dugulakoan, hona hitz
gutxitan gurc jokamoldca:
1) Idaz-lankidegoa behar baino gutxiago ordaintzen dugu. Idazlca/
itzultzailca ordaintzcn dugu, bai, baina cz behar adina, czta erc guk nahi
adina. Ordainkctarcn printzipioari eutsiz, 1977tik gaur artc bcti ordaindu
dugu; aurrcrantzcan, agian, laguntza hobcrik cz badugu, birplantcatu bcharrcan aurki gaitczkc.
2) JAKIN taldeak doan lan egiten du. Lan profesionaletik landa, ordu
asko doan lan egincz bakarrik cgin daitcke JAKIN gaur cgun. Horrclaxc
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dago oraindik euskal kulturgintza. Ezaguna da JAKINen irudi publikoa.
Inork gutxik ezagutzen ditu, haatik, gure aldizkariaren lan-baldintzak.
Kultur mihtantismoz mantentzen da JAKIN, militantismoaren poderioz.
Jasotzen dugun diruak argitarapen-gastuetarako ematen du, eta ez askoz
gehiagotarako. Hortik gorakoa, JAKIN taldeak jartzen du, bere lana doan
eginez,:
Aurrera begira, zcr?
Kondizioak holako edo halako, JAKINck aurrera joko du, harpidedunen konfiantza ducn bitartcan. Hona aurrera egiteko gure oinarriak cta
cskanak. Hiru oinarn hauctan finkatzcn dugu gcurc etorkizuna:
1) JAKIN taldeak orain arteko izpiritu eta gogoarekin jarraituko du
lanean, Jainkoa lagun. Ez dugu amore emango, ezta etsiko erc gurc
kultur langintza honetan harpidedunek gugan ustc on duten bitartcan.
Hitza cz dugula jaten frogatua dugu jadanik.
2) Euskal erakunde publikoek laguntzarik luzatuko digutela sinetsi
nahi genuke. Ez zaigu sanoa iruditzen JAKINen cta JAKIN bczalako
bestc aldizkari batzurcn egoera kondizio horietan luzaroago mantentzca.
Euskal kulturgintza oraindik horrcla dago, baina ez luke egon behar.
Laguntza-eskariaren gurc erizpideak ulmcrrazak dira oso: lankideon lankondizioak crosoxcago bihurtzca cta produktua —aldizkaria bcra— hobctzca. Gehicgi cskatzca al da? Euskararcn cta cuskal kulturarcn cgocra
minimoki czagutzen ducnak badaki ongi cz dagoela hor pnbilegionk cdo/
cta disknminazionk. Kultur normahzazioak hon eta gchiago eskatzcn du.
3) Harpidedunen laguntza izango dugula espero dugu. Urtcro urtcro
harpideduncn kopurua handituz joan zaigu. Hauxe da, egia esan, gurc
lanaren saririk estimagarricna, harpidcdunen ugaltzca. Scinalc czin hobca,
gcrora bcgira.
Bchin cta bcrriz aldarrikatu duguna crrcpikatzen dugu orain, alcgia,
harpidcdunak dircla aldizkariaren cuskarria, gure sostengu ekonomikoa
cta morala. Urtearen hasieran aurrcratzen diguten diru-kopuruan cskcr
atcra ahal ditugu urteko lau zcnbakiak. Harpidcdunak dira, baita, gurc
askatasunarcn cta lndependentziaren kondizio eta garantia.
Aldizkana bcn saiatu da, bere aldetik, harpidcdunan abantailak cskaintzcn, harpideduna mainatzcn. Mcrkatuan baino mcrkeago eskaini diogu
zenbait liburu, batipat UZEIko hiztcgiak. Baina batez ere aldizkaria bcra
mcrkatuan baino merkcago ctxeraino bidaltzen diogu. Harpidctza-sistcmari cskcr, merkc eskain diczaiokegu aldizkana. Hona ezin argiago gurc
kukur politikaren adierazgarri bat: aurten, 1984ean, aldizkariko orrialdca
2,5 pta. kosta zaio harpidedunari, cta guri geuri 4 pta.
Abonatuaren aldcko prezio-politika honekin jarritu nahi dugu, noski.
Halerc, bi urtez prezio bera mantendu ondoren, 1985erako ordain-saria
igo bcharrean aurkituko gara, inprimategi-arazoak oso gora egin bait du.
2.000 pta. izango da urtc osoko JAKINen harpidetza. Ezin esan garesti

dcnik.

