Euskarazko Kulturaren
Batzarrea
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Fuskal kulturgintzako sail ezberdinetako eta herri-elkarteetako hainbat lagunen bilera
ireki batetan kaleratu zen.
duela urte t'erdi. Fuskarazko
Kulturaren Batzarrearcn asmoa
(Bergaran. UNEDen.
I983ko
mart.xoak 12 an)
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tzea. Pentsa zenbatcgatik biderkatu
beharko
litzatekeen
egoerari buelta emateko.

Aurkezpenean txanda hau bukatzeko Euskal Herrian Euskararen izenean Joseba Alvarezek
beraiena aurkeztu zuen eta Bertsolaritza sailekoena Karlos
Ibartzabalek.
Agiri zabal bat

Azkenean alez aurretik
prestatu ordurako buaktu eta
ordubiak aldera bazkaritara
joan zen jendea.
Eraketa eta ekintzak
aurrera begira
Arratsaldeko lauretan bildu
zen berriz ere batzarrea, lehendabizi hemendik aurrerako
ekintzen lista bat egin zelarik.
Ekintzak gutxi gora behera
orain arte sail bakoitzeko erakundeek normalean antoaltzen
dituen modukoak izan ziren.

Txostenen aurkezpenen
txanda amaitu ondoren agiria
edo manifestua irakurri zuen
Agustina Pontestak mahaikoen
izenean. Hobeto esanda, manifestuaren proposamen bat irakurri zuen. Idazkaritzakoek
aldez aurretik prestaturik ekarri
zutena eta fotokopiatan zabaldurik batzarrean zehar jendeak
irakurri ahal izan zuena.
Manifestua prentsara agertzeko agiri bat bezala aurkeztu
zen, baina denbora pasa ahala
eta eztabaida hasi orduko, segituan nabarmendu zen handik
aterako zena prentsarako nota
bat baino gehiago izango zela.
Eta normala zen hori gertatzea kontutan hartzen badugu
EKB egiten hasi besterik egin
ez den proiektu bat dela. Kontutan hartzen bada ez Eibarren
eta ez UEUn ez dela egin
oraindik EKBren eraikitze batzarre bat. Aitzitik, bai Eibarren
eta bai Iruñean egindako saioak
bide horretatik doaz eta hastapen bat baino ez dira.
Larunbatea, arratsalderako
prestaturik zegoen lana eraketari buruzko proposamenak
aurkeztea eta ekintza posibleen
lista bat egitea zen.

Goizean ordea, eta eraketarena eta programa minimo moduko bat, agiriaren proposamena aurkezterakoan normala
zen eztabaidak luze jotzeak.
Dena den, bazkalordurako bukatu behar zenez eta moderatzaileak oso ondo bete zuelako
bere lana, eguerdirako lortu zen
manifestaua eztabaidatzea eta aladtu behar zireneko enmienda
guztiak sartzea. Batzorde bat
geratu zen batzarrean onartutako zehaztapen guztiekin idazketa lana egiteko.
Informazio honen ondoan
irakurri ahal i/ango du/.u manifestu hori, Balzordeak idatzi
zuen modura daukazu aldamenean.

Euskararen normalkuntzaren
eta berreskurapen osoaren helburuari begira, euskarazko kultur talde, elkarte eta erakunde
herritarren koordinaziorako
abiatu zen Batzarrearen prozesua.

Horietaz gain euskarazko
egunkariari buruzko kanpaina
bat egitea proposatu zuen Euskal Herrian Euskarazek. Horretarako argi eta garbi utzi zuten
komunikabide saileko prentsaren arduradunak izan behar zutela argibideak eta nondik norakoak aurkeztu behar zutenak.
Bestalde, "Euskararen eguna"
antolatzea proposatu zuten.
AEKko partaide bat ere ados
agertu zen ideia honekin baldin
eta egun horri borroka eguna
giroa emango balitzaio.
Lagun batek ikastoletako
haurrek euskaraz ikasi baina
bere gurasoak eta horrekin lasai
geratzen direla eta kanpaina
bat antolatzea eskatu zuen guraso horiek euskalduntzeko.
Beste bi proposamen ere izan
ziren liburugintza sailetik agertutakoak.
Eta azkenean eraketari buruz
bakoitzak zer pentsatzen zuen
aurkeztu zen. Hor agertu ziren
ideia diferenteak.
Batzurentzat koordinakunde
huts bat izan behar du EKBk.
Beste zenbaitentzat presio talde
bat. Beste norbaitentzat ekintza
hutsetan eta ez "metafisikan"
ihardungo duen taldea.

Arrasate Euskaldundu Dezagun taldeko aprtaide batek herriz herri EKBk plataforma
zabal bat izan behar duela esan
zuen. Arrasateko modeloa aurkeztu zuen berak eta bazkidetza
sistemaren bitez nola lareun
partaide baino gehiago bildu
dituzten agertu.
Azkenean irailaren bukaeran
beste batzarre bat egitekotan
gelditu zen gauza. Ordurarte
funtzionatzen jarraitzekotan
gelditu zen orain arteko idazkaritza eta Batzarrea antolatu bezain laster deia zabaltzekotan
geratu ziren.

"Euskararen Normalkuntzaren Aldeko Agiria" onartu zen
bertan: lau parte zituen: Euskara, Euskal Herriaren Hizkuntza nazionalaren erabateko
lehentasunaren baieztapena;
Euskararen egoera larri eta ilunaren egiaztapena; Euskararen
normalkuntzaren eta berreskurapen osoaren helburuaren Zehaztapena; erakunde ofizial eta
publikoei, indar sozialei elkarte
herritarrei eta euskaldun guztiei
deia, nork bere erantzukizunetik, euskararen normalkuntzarako bideak urra ditzan.
Euskararen egoera legala,
instituzionala, soziala eta kulturala agian larriagotu egin delrik puntu guzti haiek berretsi
eta errepikatu egiten ditugu, ea
euskal kulturgintzako indar eta
elkarte herritarren koordinazioa
inoiz baino beharrezkoagotzat
jotzen dugu gaur.
Bide horretatik urrats batzu
egin dira hiru mailatan: kultur
sail bakoitzean; herri eta auzoetan; sailetako eta herrietako
talde eta elkarteen arteko koordinazioan. Beti Euskarazko
Kulturaren batzarrea eraikitze
bidean...

Bestalde, urte t'erdi honetan
azterketa-lan zabalt eta sakon
bat bideratu du EKBk, kultur
sail bakoitzean, euskalgintzaren
egoera eta dinamika, erantzukizunak eta politika, jokabidea
eta ekinbidea, eskkaizunak eta
erreibindikazioak aztertzeko.
Oinrri gisa prestaturiko sailetako txostenen inguruan eztabaida irekita dago, denon kritiken eta ekarrien bidez,
euskarazko kultur sailen arteko
dossierra lantzeko eta osotzeko.
Prozesu horixe bultzatzeko eta
zabaltzeko izan zen, hain zuzen,
Ekainaren 30ean Eibarren eginiko ihardunaldia.
Dossierraren helburua da:
Euskararen normalkuntzarako
eta berreskurapen osorako funtsezko abiaburuak eta ardatz
nagusiak finkatzea eta Euskarazko Kulturaren Batzarrearen
oinarri teorikoka eta jokabideak
argitzea eta aurrerarbiderako
plangintza sektoriala eta orokorra markatzea.
Bergaran kaleraturiko asmoak bere bidea egin du: sakonduz eta zabalduz doa Euskarazko Kulruraren batzarrea.
Bide horretan, hain zuzen,
Iruñean bildu gara, UEUren
babesean, Euskarazko Kultur
sailetan edo herrietan euskararen defentsarako, normalkuntzarako eta berreskurapen osorako lanean dihardugun
hainbat
talde, elkarte
eta lagun,
tzeko.
EKB
bultzatzeko
eta antola-

Euskarazko
Kulturaren Batzarrea erat/cko bide honctan.
ondoko puntu hauek argitu.
baieztatu eta Fmkatu nahi ditugu:

dela uste dugu, profesionalismoak ez erortzeko eta herri-dinamika ez itotzeko..

1. Euskararen lehentasuna
Euskara da Euskal Herriaren h
Dena dela, kulturgintzak bide
instituzionalak beharrezkoak
ditu; baina ez dugu inola ere
instituzionalismoan erori behar.
6.- Euskararen normalkuntza
eta herri-dinamika.
hizkuntza nazionala: bera da
gure Herria batu eta berreraikitzeko bide nagusienetariko bat.
Euskal Herriko biztanleona da
euskara, eta inolako talde politiko edo sozialek ez du horren
monopoliorik. Guztioi dagokigu
gure hizkuntza nazionala normaltzeko eta berreskuratzeko
eginkizuna.
2. Euskara eta Kultura
Kultura osoa eta maila guztietan euskaraz landuz bakarrik
kir daiteke euskararen berreskurapen oroa: berri honen eta
herritar bakoitzaren kultura
adierazteko eta bizitzeko baliagarria izan behar du euskarak.
Euskal kultura, beronen esanahi osoan eta betean, euskarazkoa bakarrik da, hizkuntza
bait du kulturak bere adierazpen eta bere adierazpide nagusia: Euskal kulturak, berriz,
euskara.
EKB-k garbi dauka euskararen normalkuntza ez dela lortuko, euskara eta euskal kulturaren apologia erdaraz eginaz,
horregatik, normalkuntza, euskararen erabilpenaren dinamika
sortzen eta sendotzen doan neurrian bakarrik lortuko dela
adierazten du, erabiltzen ez den
hizkuntza hil egiten bait da.
3. Euskal kultura eta erdal
kultura.

Euskal kulturgintza gutxietsirik dago gure Herrian, euskara
bera menperaturik eta minorizaturik dagoelako. Euskal Herriaren berreraikuntza nazionalak hizkuntz eta kultur
aukerabide berria eskatzern du,
orain arteko egoera eta dinamika iraultzeko. Nahiz eta jabeturik egon, guzti horrek sarritan
euskal kulturaren eta erdal kulturaren arteko borroka bidea dhartuko duela.
4.— Normalkuntzarako plangintza orokorra

Herri honek eta herritar bakoitzak eusakra berreskuratzera
eta euskarazko kulturan osorik
bizi ahal izatea da helburua:
Euskaraz bizi! Proiektu politiko, soizal eta kultura orokor
baten bidetik bakarrik lor daiteke hori. Horregatik lehen mallako arazoa dela uste dugu
Euskal Herri osoko Administrazzioetako erakunde pblikoek
euskararen normalkunesku hatzeaz. Aipaturiko inda, talde
eta elkarte herritarrek nerem
lekua eta parte funtsezkoa izan
behar dute plangintza horretan.
Plangintza honetan. kapitutu
garrintzi/ko bat bete behar du
lanmunduak: zerbit/u eta entrepres publiko nahiz pribatuetakoak.
5.— Militantzia eta profesionaltasuna
Euskarazko eta euskal kulturaren normalbidean, behar-beharrezkoa da kultur talde eta
elkarteen eta edoein kultur
langileren profesionaltasuna;
baina militantzia nahitaezkoa

Herriarena da euskara kultur
dinamika herritarraren gainean
bakarrik bideratu eta lor daiteke euskararen normlakuntza.
Horregatik behar-beharrezkoak
dira euskal gizartearen jaberazpena euskararen egoera eta
normalkuntz dinamikari buruz,
bai eta indar herritarren mobilizazioa euskararen defentsaren
eta berreskurapenaren bidean.

Euskal Herriko erakunde ofizial eta elkarte herritarren artean harreman dialektikoa bideratu eta etengabe zaindu behar
dela uste dugu, kulturgintzari
eta euskararen normlakuntzari
buruz. Horregatik, orain arte
erakunde ofizialek eramandako
kultur eta hizkuntz politika "suplantatzailea" edota "kontrolzalea" salatu behar dugu. Era
berean, euskal kulturgintza "exhibizionistaren" kontra gaude:
herriaren kultur bizitza aberastera joan behar du aurrenik
kultur politikak, eta ez horren
exhibizioa egitera.
7. Indar herritarren mobilizazioa eta koordinazioa.
Euskararen normalkuntza eta
berreskurapen osoa bideratzeko
eta tinko aurrera bultzatzeko,
herriaren jaberazpenarekin batera, horren mobilizazioa
behar-beharrezkoa ikusten
dugu; baina guztion funtsean
dago, kulturgintzan diharduten
talde, elkarte ta erakunde herritarren koordinazioa.
8.-- Horregatik duela urte
t'erdi abiaturiko prozesuari jarraiki, asmo hura gaur benetako
plan eta egitarau bihurtu nahi
dugula adierazten dugu. Euskarazko kulturaren Batzarrearen
prozesua aurrera eraman nahi
dugu, euskararen defentsarako,
normalkuntzarako eta berreskurapenerako.
9.- Euskal kulturgintzan diharduten sailetako eta gizarteko
talde eta elkarte herritarren
koordinaziorako zerbitzu eta
erakunde zabal eta irekia da
EKB Lau hauetara biltzen ditugu horren helburuak; a) Euskarari buruz euskal gizarte osoa
jaberaztea; b) Euskararen normalkuntzarako plangintza orokorra eta sektorialak bideratzea
eta eragitea; c) Euskal kulturako sialen eta oinarriko elkarte
herritarren ekintza bereziak
programatzea, koordinatzea eta
bateratzea; d) Euskararen eta
Euskarazko Kulturaren aldeko
eskakizunak erakunde ofizialen
eta administrazio publikoen eta
indar sozialen aurrean elkarrekin ipintzea eta bultzatzea.
Bide horretatik, gaurtik aurrera Euskarazko Kulturaren
Batzarrea (EKB) eraikitzearen
prozesua bideratutzat ematen
dugu,duten
nahi
talde,
guztiei
elkarte,
eta
egiten
horretan
euskal
diegu
erakunde
kulturako
eskuartu
dei.herritar
EKB

