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AEK eta EAJren arteko akordioa

Onarpena zor zitzaien

E

Z dut ezagutzen EAJk eta
AEKk sinatuko duten hitzarmena.
Edukinari
buruz ezin ezer esan,
beraz. AEK eta bere lana ondo
ezagunak zaizkigula uste dut;
eta ezagunak zaizkigun neurrian, bada, gogoeta batzuk
egingo nituzke. Hau da, Euskal
Herri euskaldunaz sinetsi eta
h e l b u r u h o r r e t a r a k o bere
kemen ahalegin eta organizazioa jarri duela AEKk militantzian oinarrituta baina seriotasunez mamituta, nik uste.
Horretzaz gainera, herri erakundea izan da eta da AEK,
ikastolek euskal eskola nazionalaren bidea ireki zuten bezala,
Euskal Herri osoa euskalduntzeko antolatua eta, ikastolek
bezalaxe, onarpen eta ezagutza
publikoa bilatzen duena.
Hirugarrenik, zera esango
nuke oraindik AEKri buruz, AEK
euskalduntze eta alfabetatzearen planteiamendu akademi-

zista eta profesional soila gainditzen saiatu dela, hori herri
osoaren bidegintza eta herrigintza gisa ulertuz; hau da, alfabetatzea eta euskalduntzea eta
kulturazko berpizkunde osoaren
testuinguruan gauzatuz. Guzti
horren adierazgarri dira AEKk
antolatu dituen euskararen aldeko mobilizazioak, manifestazioak eta herri mailako beste
ekintzak, guztiak trebetasun
haundiz antolatuak, ene aburuz
(Korrika, jaialdiak e.a.).
Laugarrenik, abiaburu eta
helburu horiei begira, organizazioaren eta erresistentziaren
eredutzat agertu zaigu AEK.
Erresistentzia bai. Ez hori agian
gogozkoa izaten delako —seguruenik ez—; baizik eta horretara
behartuta gertatu delako.
Hitzarmenari berari buruzko
gogoeta hauek egin ondoren,
eta delako hitzarmen hori testuinguru honetan sartu behar
delakoan, zera gaineratuko

nuke: azken hamar urte hauetan aurrera bideari eutsiz ibili
ostean, AEKri urrats berriak egiteko unea iritsi zaiola, seguruenik; Komunitate Autonomoan,
behintzat. Hainbat urtetan emanikako muzinkeriazko eta bereizkeriazko trataera publikoaren erreparazio gisakoa edo
erreparaziorako abiapuntua izan
daitekeela uste dut.
Horri buruz esango nuke
oraindik, euskararen berreskurapenerako erakunde herritarren eginkizun eta funtzio garrantzikoaren onarpena dela
hitzarmen hori. Eta horien barruan garrantzi haundienetakoa
izan denaren ezagutza publikoa,
AEKren ezagutza publikoa, alegia; herri indarren artean garrantzi haundienetakoa izan
baita. Alde horretatik, oso pozgarria deritzot hitzarmenari.
Horretzaz gain, bide berriren
baten irekitzea adierazten du,
seguruenik, Administrazio pu-

blikoaren eta euskararen eta
euskal kulturaren alorreko herri
erakundeen arteko harremanetarako. Gogoan eduki behar da,
EAJk bere eskuetan eduki
duela azken hamar urteotan Administrazio publikoaren euskararen politikarako ardurarik nagusiena
Komunitate
Autonomoan.
Hitzarmena euskararen berreskurapenerako eta euskal
kulturaren birpizkunderako politikaren dinamika berriren baten
adierazgarri baldin bada, aurrera itxaropen haundiagoz begiratzeko eskubidea izan genezake, agian.
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