Indarra eta Indarra. Joseba Arregi Jaunari
4ean Deia
egunkarian
argitaratutako artikuloan esaten zenuen, beste
batzuren artean, euskalgintzaren alorrean eta
erakunde publikoei begira indarrean oinarritutako taktika erabili duela hainbatek «beraien
iritziak eta proposamenak indarrez bortxatu
nahi izanaz», eta horren aurrean «etorkizunerako zuzenena zitekeen estrategia definitzea
izan omen zuen helburu» administrazioak.
Azken aldi honetan, berriz, horiek ahuldadearen taktikara pasa omen dira, eta «adostasunaren eta elkarlanaren leloa kantatzen hasi».
Zeuk, ordea, adostasuna eta elkarlana
beharrezkotzat hartuz ere, estrategiaren mailan ipini nahi duzu aurrenik arazoa; eta honako
galdera jaulkitzen duzu: «Zer pentsatzen dugu
euskarari buruz, zein da lortu nahi dugun helburua, eta horretarako zer nolako bitarteko
erabiliko ditugu; zein giroinguru politikotan
ulertzen dugu gure euskararekiko lana eta
iharduna?». Eta amaitu, horrela amaitzen duzu artikuloa: «sakonean adostasunik ez badago, hobe (sic) da elkar egainatzen ez ibiltzea».
Ez naiz ni politikari; baina uste dudanez,
beti ulertu izan dizuet politikariei alderdien
estrategiak ezberdinak izan arren, elkarlana
egin daitekeela hainbat puntu programatikotan behintzat; gehiago esango nuke, orain
Jaurlaritzan dauden hiru (bi?) alderdien artean
sakoneko batasun estrategikorik ez dagoela
ulertu izan dizuet; hala ere, elkarlanean ari
zarete
nonbait (ala elkarren alboan, kontra
lanean?); eta, alderantziz, maila estrategikoan

MARTXOAREN

S

ados omen zeundeten bi alderdien arteko gobernuko elkarlana eten egin zen, maila taktikoan ezberdintasunak omen zenituzten eta.
Baina ez dut konparatu nahi alderdien arteko harremana, batetik, eta erakunde publiko
eta sozialen artekoa, bestetik. Ez bait da bigarren hori alderdien taktika eta estregia kontrajarrien kontua, ezta gobernuaren eta oposizioaren arteko borroka, botereari zeinek eutsi
edo zeinek eskuratu. Erakunde publikoen eta
sozialen arteko harremana eta elkarlana askozaz sinpleagoak direla uste dut (tartean botere
borrokarik ez dago eta), elkar onartuz gero,
elkarren betekizuna aitortuz gero eta herritarrek dituzten arazo eta helburu handietan elkarrekin lana egiteko prest egonez gero
behintzat.
Bestalde, estrategia mailan 'sakonean
adostasunik' dagoen ala ez aztertzeko aurrenik elkarrizketa behar dela esango nuke, eta
hori da zu ukatzen ari zarena. Gu, gure aldetik
prest gaituzu, aspaldidanik ordua eskatu ere.
Dena den, proposamen pare bat nahi nizuke
aurreratu. Estrategietaz mintzo garela, badirudi erakunde publikoen helburu estrategikoa
elebitasuna dela eta erakunde sozialena, berriz, elebakartasuna; hori da behintzat Mikel
Atxagak Deian martxoak 10eko artikuloan
adierazitakoa. Nik, neure aldetik, zera proposatzen dizut: utzi dezagun albo batera eskema
zaharkitu eta dikotomiko hori (elebitasuna/
elebakartasuna) eta mintza gaitezen euskararen berreskurapen osoaz, diskurtso soziala eta
ez teknikoa egiten dugunean behintzat. Hau

da, estrategia alorreko adostasuna.
Plano taktikori dagokionez beste proposamen bat: presta dezagun elkarrekin nola antolatu erakunde sozialen laguntza Perfilen
Plana aurrera atera eta administrazioa euskalduntzeko eta, aldi berean, presta dezagun elkarrekin nola antolatu erakunde publikoen
laguntza EGUNKARIA aurrera ateratzeko. Hau
da, taktika alorreko adostasuna.
Lagun bati entzuna diot behin baino gehiagotan badirudiela agintari publikoren batzuk,
agintean egonik oposizioaren —areago, pertsekuzioaren— konplexua dutela eta horrek
azaltzen duela hor dagoen askoren jarrera.
Indarrarena eta ahuldadearena izan daitezke
taktikak; onak edo txarrak. Arriskua sortzen
da indarra bihurtzen denean helburu estrategikoa, eta horretarako indarra erabiltzen denean taktikoki. Boterea eskuratzen duenak du
indarrik haundiena: indar politikoa, alegia.
Okerrena da, ordea, erakunde publikoen indar
hori erakunde sozialak makaltzeko eta ahultzeko erabiltzea, indar hutsa erakutsiz eta indarraren indarrez elkarrizketa eta elkarlana
ere ukatuz.
Kontura gaitezen behingoz, gauzak dauden
moduan Euskarak denon indarra behar duela,
norabide berean eta ez elkarren kontra jarria.
Egin dezagun bidea horrela, nahiz eta helmugako sprinean bakoitza bere aldetik joan. Gu
horretarako prest gaude, eta zu Arregi Jauna?
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