ZERUKO

1975 —AZAROAK, 9' eta 16

Gizona ez da bakarrik bizi. Ez zaio on bakarrik bizitzea. Gizartean bizi da. Gizartean bizi behar du gizon izan nahi baldinbadu.
Itsasora erortzen d e n . u r tanta itsasobilakafzcn da. Itsasoa eta
ur-tanfa ez daitezke berezi. Gizartean bizi den gizonak gizon iraun
behar duy ordea. Itsasoan galdu den ur-tantaren antzera ez daiteke gal.
Hori gerta >z dakion gizarte hori antolatu behar du. Gizabidezko
erakundebatzuk behar ditu. Gizonak gizarte horretan dituen premiak
zuzentzen eginahalak egingo dituzten erakunde batzuk, alcgia.
Fremia hoien zerbitzuan diharduten erakundeak behar ditugu. Erakundea ez da erakunde horretan buru direnen zerbitzurako. Erakundeak eta erakundc horretan diharduten guztiek beste guzrien zerbitzufan ihardun behar dutc.
Halako erakundeko buruzagitzatik gizon hura ken zezatela eskatu
genuen behin. "Urte askoan lan egin du, zahartua eta ezereztua baldin
bada ere, pertsona da, tz, diogu minik eman behar, erruki piska bat
zor zaio" eranizun zatzaigiin, Eta gizon zahar eta ezereztu haren esku
zen jendeari ez abal zitxaion errespetorik zor? Milaka lagunek nozita
behar ahal zuten bati minik ez ematearren?
. Erakunde baieko buruzagi bat ez galtzearren oso jokabide belduittia
kartu' dute |aun batzuek oraindik orain. Buruzagien zerbitzutah -aia
•jendea'ren,zerbitzuta:n izaiabehar dute erakuhdeek? Erakunde sendoek
ez dufe gjjzon bakar .batean oinarriturik gon behar denik'- e|a-^izbmk :
argiena, haHofsuena eta.. inaiieena. ealdin bada ere. ••'
Gizonak eta gizarfeak era askoiako alderdiak eta ptTemiak dituzte;
kultura, ekonomia, jolasa, poliiika eta abar^
Hizkiintz zainduko duen erakunde bat beisar d'a. Dugun erakundea
ahuldu, feaztertu eta desegin riahi izatea astakeria IHzateke. Zenbait
hizkuntzaren egoera are eta haundiagoa. Komunikabidcetan, eskolan,
umbertsidadean oraindik sartu ez den hizkuntzak beste edozeiriek baino
babes haundiagoa behar du. Eta erakunde tionck besie erakuride batzuen hutsuena eta zuloa bett beharko du nolerabaif. Zenbait talderen irifziak eta interesak aurrera ateratzearren ez daiteke erakunde faau
zaputz gure egoran.
Ikastplen erakundea gorpuzten eta zabaltzen ari da, zorionez. Jrakaskuntza iñgurumariko beharrei erantzungo dien erakundc sendo bat
behar dugu. Erakunderik gabe ez daiteke mila arazo konpon.
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Kazetaritzak ez du herriarekiko duen egitekdrik betefzen. Hainbeste
aldizkari xixtrinek ez diote herriari erantzungo. Herrian asko zabalduko eta irakumko Iitzatekeen aidizkari erraz, herrikoi eta zentzuzko bat
bebarko genuke. Aldi berean, jende ikasiagoari erantzungo liokeen
beste •bat. landuagoa, sakonagoa eta trinkoagoa beharko gcntikeela di• rudi.
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Herriko gizatalde guztiek behar diiuztc bcren erakundeak; ^arigileek, dendariek, ikasleck, irakasleek eta abarrek.
Efa azkenik talde, ekintza, asmo eta gamentzekoei indarra, oreka
argia, bizia eta elkarbideak eskaihiko lizkiekeen besfe crakunde zabal
eta haundl bat beharko litzateke. Bestela ez daiteke luzaroan lan :sakon efa iraunkorrik, egin. Begi luzea eta argia befaar da. Begi luze
eta afgia duen erakuridea behar dugu.
Bada zereginik. Gizona, itsasoan galtzen den ur-tantaren antzera,
gizarte zurruribilotsuari gal ez dadin hel diezaiogun lanari orpo orpotik.
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Masa erakunde
baten premia
EZIN ELKARTUA

Esan eta esan ari gara denok,
eikar hartu behar dugula. Lehenbailehen eta derrigor denok elkar hartu behar dugula. Doi-doi
egongo da, azken urteotan gehiago eskatu deh gauzarik hori
bainp. Baina gure kolpe izugarriek ere ez dute lortu gu elkarganatzea, gure guzion zorigaitzean ezpada.: Edo ezta hor
ere... •
Gero, azkenean elkartuko ginela ere, ernateri zuen. Trenak
ia-ia ihes egin zigulakoan, eta
bat-batean bihar zelakoan —denok bildurrez-espero dugun biharko eguna hasi zitzaigulakoan
alegia— zerbait ikaratu zen jendea inguruotan, Aurrekalde ona
da, izan ere, denok irabazi nahita denok galtzea... Askotan.
gertatu zaigu hori. Eta bazirudien, ezinari leku eginez, batzuk eta besteak pronto zeudela, dena ez bazen, zerbait bederen: irabaztera elkarrekin joateko. Larritu zen jendea. Hasi zen
mugitzen. Lasaitu zen berriro.
Eta betiko porrusalda bera egin
da.
Saioak mila aldiz egin dira.
Herstualdiren baten larrian gehienak. Eta ez da sekula burubide iraunkorrik erabaki ahal
izan. Ez rnu eta ez ma. Onenean ere, papertxoren bat elkarrekin ateratzera ailega gintezke, eta kitto. Ekinbide bat elkartasunean bururatzea, ametsetarako ere zaila da, behin eta berriro ikusi ditugunak ikusita.
Benetan etsitzekoa litzateke, jokabide : diferentzia askoren azpian funtsezko batasun bat badagoela, igarriko ez bagenu, formula bezala egokitu ezin dugun
batasun edo ugaritasun horren
sustraietan.
Ikusita dago, halare, ez dugula elkar hartu nahi. Eta, beraz,
beharrak ez bagaitu behartzen
behintzat, ez dugula behin ere
elkar hartuko. Errazago elkartuko gara Herodes eta Pilatorekin, elkarrekin baino.

ZER EGiN?

Zer egin, orduan? Ez du merezi batasuna eskatzen eta itxaroten jarraitzeak, ondorenik ez
du eta inondik.
Batasunik balego - e t a sekula ez du. inork espero izan diferentziarik gabeko batasunik—
buru bat ere balegoke. Eta segimenik ere izango luke, ez nirekin eta ez zurekin hitzemanda
dagoen jendearen artean.
Gogara dezagun, inoiz ez direla aukera guziak batera eskura etortzen. Ez gaur, eta ez bihar. Bihar izan genitzakeen aukera guziak ere, bospasei puntu
zuzentzeko aukerak izango dira,
eta beste zenbait bideratzekoak
agian, bultzaka segitzen badugu.
Zerbait badelakoan geunden, dena ez bada ere. Baina dena ez
bada, batzuentzat deus ez da,
dirudienez, eta asko ez bada ez
aski, edo ez dakit zer: batek
besteak baino gehiago hahita,
edo besteak baino gutiago nahita, azkenean behintzat ez dute
bata besterik nahi.
Kontuak atera ditzagun, bihar
nola gerta litezkeen gauzak, eta
bakoitzari zer toka dakiokeen,
hartzekodun asko batera altxa-

tuko direnean, bakoitzak bere
partea eta parterik hoberena
eraman nahita. Esijitzen ez duenari, ez zaio ezer tokatuko, noski; eta ezin ezer esijituko du,
zeinek esijitu ez dadukanak. Beharbada Euskal Herria egoera
dohatsu eta zoriontsu hortantxe
kausituko da...
Politika guzien indarrak eta
abileziak egun hari begira neurtzen dira;
Gogara dezagun, orobat, hain
zuzen egun hari begira biziki
inportantea agiri den beste puntu bat: propio politikoak, nahitaez, eskukada bat baino ezin
izan "litezkeela herri batetan.
Edozein herritan hori Beste gu- :
zien politikazko jokabide eta burubideak : konfiantzazko boto batetari oinarritzen dira. Idazleek,
irakasle eta ikasleek, langileek,
enpresariek, lanbide liberaletakoek, eta teilapeko gehien-gehienek lurbiraren iparreko polo-txortenetik hegoakoraino, ez dute eritzi politiko guzizko bat berek osatzeko erarik, bakoitzak
bere aldetik. Eta beren erabakiak erreferentzia batzuen arabera hartu behar izaten dituzte
Berrogeita hamar mila talde, taldetxo eta taldexka, bakoitza bere aldetik eta denak okasioan,
dabiltzan tokian, ordea, zeini
arraio eman behar dio hankabiko triste batek bere konfiantzazko botoa? Alderdi asko egotea
da Alderdirik gabekoak ugaritzeko metodo onena, aukera nahasten eta zailtzen da ta. Segimenik eta gizataldeen sostengurik
gabeko politikoak, berriz, triki-traku demokratikoetan tinkotasunik ere ezin izan dezake.

ASPERTZEN

Hor dago, ba, koxka. Jendea
hainbeste eztabaida eta: sesiorekin aspertzen hasia zela, hainbeste- zuhurkeria dotrinariorekin
nazkatuta zebilela; aspaldi salatu zen. Ohartarazi zeharrik ere
jadanik ez dago bestea: bere
kultur lanetan edo, nonahi, geroz eta jende gehiagok berekisa
ihardun nahi duela, «politikan
sartu gabe», inorekin lotu gabe
hain zuzen. Eta ez da hori bakarrik inorekin lotu gabe egotea kasi prestijiozko gauza bilakatzen ari bait da, eskolatuenen
artean bereberki. Eritzi beregaintasunaren eta buru sanoaren
seinale antzera. Beraz, aisa gerta liteke, politikoek berek, politika egin nahita, jendea despolitizatzea.
Gogara
dezagun
hirugarren
puntu bat, oraindik. Beti esan da,
galduta gaudela, elkar hartzen
ez badugu. Hori egia baldin bada, honez gero galduta gaudela
aitortu behar, beste zerbait asmatzen ez badugu.
Kinka larri honetan irtenbide
zail eta arriskutsu bat probatu
beharra dago, bidezkoena behar
zuenak —batasunakinposible
dirudienez gero. Guzion batasunean pentsatzerik ez badago,
masa erakunde zabal batetan
pentsatu beharko da, posibilismo batetan oin hartuta.
Hor nonbait, batzuen eta besteen artean, elkartu ezin diren
muturren artean, sortuko da. Aski zabala beharko du barrutik.
Hain zuzen, haren egitekoa ez
da izango inori lekua harrapatzea, elkartu ezindako muturren

artea betetzea baino. Ahalik eta
jende gehienak baitesteko moduan agertu beharko du.
Halako edo antzeko masa erakunde baten premia ere mila aldiz aipatu da, aipatu.

IRTENBIDEA

Egingarria ote da? Nolanahi
ere, beharrezkoa baldin bada,
ezin' geldituko gara gauzatzen
ahalegindu gabe. Eta premiarik
benetan baldin badago, egin ere,
egingo da, gaur edo bihar. Geure esku, goizago ala beranduago
ibili. Beraz, lehenengoa, premia
izatea da. Premia ikustea, gero,
eta saiatzea.
Ikusi : besterik ez dago, zenbait jende dabilen ez batzuekin
eta ez besteekin identifikatu
ezin da, eta ez kausa esternoengatik bakarrik. Hori bai, batzuen
gertuago sentituko da, besteen.
baino. Eta, halare, ez zaio nonbait inor guziz egokitzen. Batzuen ideiak eta tradizioak izango dira, atzeratu dituenak, edo
bestearen historia eta jokabideak. Ezbaian eta keko-meko gelditu dira behintzat.
Beste zenbait jende hainbestetan ere ez dago: zegoen zegoenetik aterako zuenik ez bait
da agertu orain arte. Hori sumatzen da edonolako marjinatuen
artean: etorkin artean; Arabako
laborari artean; edo eta Foruei,
edo tradizio foruzaleari, atxeki-atxekita jarraitzen zaizkien nafarren artean, esate baterako.
Beste batzuek, oraindik, lanean gogotik ari badira ere,
«fronte» batetan ikusten dituzte
beren buruak: kultur frontean,
langile frontean. Berak sindikato bat edo direla, esango dizute,
edo koperatibistak direla, baina
Alderdirik ez. Ongi da. Baina
sindikato batek ere, nahitaez, bizitza publikoan. Alderdiren batzuei erreferentziaz esistitu behar izaten du, eta derrigor izango du Alderdiren bat besteak
baino «bereagoa», pendant bat,
uztarriko bat, biek bategin ez
arren. Sindikatoek eta Alderdiek
elkarrengandik dependitzen dute.
Ez dago puntuotan zer luzatu.
Guzi honekin, delako erakundearen premia ezezik, hura burutzeko posibilidadeak ere agiri
zaizkigula, ematen du. Izan ere,
gizarte honetan hartarako lekurik gelditzen ote den, galdetuko
da. Zoko aprobetxagarri denak
ez ote dauden hartuta, Baina
lekurik badagoela ematen du.
Batez ere, lehendik badauden
talderen batzuek eginkizun honetan parte hartu nahiko balute,
era batera edo bestera.
Joxe Azurmendi

