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EUSKARAREN

IHARDUNALDIAK

1984 - Ekainean

Euskal kulturaren batzarrea
Ekainaren amaieran ospatuko dira Euskal Kulturaren Batzarreak
antolatutako Euskararen Ihardunaldiak. Hori dela eta, gure egunkarian, EGUNONeko orrialde hauetan astelehenero eskeiniko diegu
toki bat Ihardunaldi-Topaketa-Kongresu delako horren nondik norakoak ager ditzaten. Orriotan argitaratuko ditugun lanak orokorrak
izango tlira. ihardunaldiei buruzkoak gehienbatean. Sail bakoitzak
ordea izango du bere tokia ARGIA astekarian, astero astero cta gurekin batera, sail barruko zehazkizunei buruz aritzeko.
Orain dela urtebete pasatxo
jaio zen EKB (Euskarazko Kulturaren Batzarrea). Urtebetc
honetan oinez ibiltzen ikasi du;
eta oraintxe hitzegiten hasteko
dago.
Batzarrea abiaburu
Batzarrearen asmoa darama
EKBk izcnean bertan. Euskal
kulturako sail ezberdinetako
lalde. elkarte eta erakunde herritarren koordinaziorako eta
elkarlanerako sortu zen.
EKB ez da sigla bat, beste
hainbat siglen artean; ez da
"supersiglaren" bat ere talde
jakin batzuren edo sigla ezagun
zenbaitcn "azpitik" nahiz "gainetik" legokecna.
Hiru aldetatik definitzcn da
EKB: a) Euskal Kulturan diharduten sailetako talde eta elkarte herritarren elkarganat z e k o eta k o o r d i n a t z e k o
zerbitzu oinarrikoa; b) Euskararen eta euskal kulturaren defenlsarako, berreskurapenerako
eta eragintzarako erakunde irekia; c) Euskararen eta euskal
kuituraren
normalkuntzarako
ekintzak, eskakizuna eta planak
bateratzeko plataforma zabala.

koordinazioa da EKBren oinarria, batetik. Horrela bakarrik
bidera daiteke sailen artcko
koordinazioa. Honako sail guzti
hauetara zabaltzen da EKB:
Eskola - Unibertsitatea - Helduen Alfabetatzea Euskalduntzea — Liburugintza— Antzerkia — Prentsa - Zinema
Bertsolaritza
Irratia/Telebista - Kanta/diska —
Administrazioa Lantegietako
euskal batzordeak — Euskal
Hcrrian Euskaraz...
Hcrrietan eta auzoctan euskararen dcfentsarako eta euskal
kulturgintzarako eraturik dau~
den kultur sail ezberdinen arteko taideak dira EKBrcn beste
ardatza eta oinarria. Horrelako
hainbat talde bateratu cta bateratzailek lanean dihardu beste
hainbat lekutan.
Euskal Kulturako talde. elkarte eta sail bakoitzak bere
autonomia eta nortasuna gordetzen ditu EKBren barruan.
Horien batzarrea da^ EKB eta
guztiak~dira EKBko batzarkideak. Horregatik, datorren
ekaineko ihardunaldietan kultur sail guztietakoek hartuko
dute parte: Euskal Kultur Sailen arteko Batzarrea izango da.

Makina hat ef>in hcharko da kmrika oraindik erc euskara eia euskal kullura ;
atera arte. Kkaincko thardunaldiak ere hide horrelalik doaz.

rreak: a)Euskal Kultur sail bakoitzean cuskara normaltzeko
egoera ela arazoak aztertzea; b)
Euskararen plangintza orokorrerako oinarriak jartzea, ardatz nagusiak dcfinitzea cta
bide handiak markatzea; c)
Sail bakoitzean ondoko urteetan euskara normallzeko egin
beharreko urratsak eta lanak
programatzea, bai eta sail guztiek, bateraturik. aurrera eraman beharreko ekintza globalak koordinatzea; d) EKB
erakundea zabaltzea, gorpuztea
eta finkatzea.

Batzarkideak

Hainbat aldetatik joan behar
du mamituz eta agertuz euskal
kulturaren batzarreak: Ekintza
bateratutan, mobilizazio zabaletan, errebindikazio eutsitan,
azterketa eta kritika etengabean, plangintza orokorrean.

Kultur sail bakoitzean landutako txosten zabalek osoluko
dute Batzarrerako dossierra:
hau izango da Batzarrcaren oinarria. Hainbat txosten edo
dossier partzial landurik daude:
Irakaskuntzarena,
Alfabetatze/Euskalduntzearena, Antzerkiarena, Bertsolarilzarena, Zinemarena, Unibertsitatearena.
Euskararen normalkunlza sozialarena; beste zenbait burutzear daude: Euskararen modernizazioarena,
Liburugintzarena, Prentsarena,
Irrati/Telebistena, Administrazioarena.

Bi ardatz ditu EKBren erakundeak: a) Kultur Sailak;
b)Herri eta auzoetako sailarteko taldeak.
Euskal Kultur sail bakoitzeko talde eta elkarteen arteko

la urtebete darama EKBk
ekaineko Batzarrea prestatzen.
Hortik joan da, hain zuzen,
urte honetako elkarlan nagusiena eta elkarbiderik beinena.
Lau helburu izango ditu Batza-

Sai! bakoitzean ari dira eztabaidatzen, zorrozten eta borobiltzen sailcko txostenak; bestalde, Batzarrean, dossier
partzialen artean dossier orokor
eta bateratura iristea da asmoa.

Batzarrea zen abiaburua
orain dela urtebete; batzarrea
da helburua orain ere. Horregatik datorren ekainean EKBk
egingo dituen ihardunaldiei
izen horixe emango zaie: Euskal Kulturaren Batzarrea,

Batzarbidea

Aldi berean, herrictan eta
auzoeTAN eta programa zabaltzeko eta EKB taldeak erat/cko
hainbat ekintza cgingo dira datozcn bi hilabcteotan.
Azterketarako izango da
ekaineko Batzarrea; baina dinamikoa. praktikoa, zabala eta
herrilarra izango da. Euskararen eta euskal kulturaren normalkuntzaren
plangintzarako
izango da Batzarrea.

Batzarrea burutu
Batzarrea bera ez da helburua; baina Batzarrearen helburuak lortuko badira, Batzarrea
burutu beharra dago. Horregatik, batzarre-asmoarekin abiatu
zen EKBk, Euskal Kulturaren
Batzarrea egingo du datorren
ekainaren azken egunetan.
Hala ere, nolabait dagocneko
irekita gelditzen da ekaineko
Batzarrea, herrietako eta auzoetako ekintzen bidez eta kultur sailetako dossierrak lantzearen eta eztabaidatzearen bidez.
Ekaineko ihardunaldiak prozesu horren burutzea besterik
ez dira izango.
Tarte honetan Batzarrearen
berri zehatzagoak emanez
joango da EKB: prentsaren
bidez, herrietako eta auzoetako
ekintzen bidez eta kultur sailetako bileren bidez.
EKB
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Suarez joan zen, Sozialistak ctorri eta euskara? den oro, nahiz eta zcrlxohail hohetu.
baztertua izatcaz |>ain zokoratua dago.

Kuskal Kulluraren Batzarrean sail gu^iek parle har dezalen nahi da. Administta/io
harruan dihardulen langileck ere hadule nahiko lan adminislrazioa euskalduntzcn.

