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—gaurkoan

Bat-eginik ari gara; bat-eratu gaitezen
Amaitzear dago Bateginik Kanpaina... eta
burutzear!
Laister etorriko da garaia, horren balantze
osoa egitekoa. Bitartean baiezta dezakegu,
hala ere, fruitu handi eta garrantzizko bat
lortua duela: Hainbat erakunde, talde. elkarte
eta indarrek bat egitea, euskararen aldeko
kanpaina honetan. Zerbait ez izatekotan, ez
da izan -sektarioa» behintzat, talderen batek
horretaz azken orduan salatu baldin badu ere.
Ez buru eta ez buztan du salaketa horrek,
gauzei beren horretan begiratzen baldin bazaie behintzat eta hitzen esanahia erabat okertzen ez baldin bada. Norbaitek bere burua zurikatzeko horrelakorik egin behar baldin
badu, bere kontua du eta ez Kanpainarena.
Ezin ukatu, buruhauste, zailtasun eta gorabehera ez txikiak izan ditugula batasun-maila
hori lortzeko. Ezin ukatu. ezta ere. Herri honetako zenbait indar sozial, politiko eta bestelakok ez duela Kanpainarekin bat egiteko
—edota hori bultzatzeko— arrazoirik ikusi
nonbait.
Hala ere, aspaldi honetan —sekula?— euskararen aldeko ekintzatarako lortu gabeko batasuna lortu dugu oraingoan. Eta ezin esan
kanpainaren edukina eta mezuak azalekoak
izan direnik! Kanpainak oratuta gelditu garela
uste dut guztiok, ez da izan eta, arinki onartzekoa eta aldi berean ihes egitekoa.
Are eta garrantzizkoago iruditzen zait lorturiko batasuna, joandako hamar urteei begiratzen badiegu, atzerantz; eta ondoko hamar
urteei beste eratara begiratuko badiegu, aurrerantz. Uste dudanez. dinamika bat hautsi
dugu, eta beste berri bat ireki. Euskararen
normalkuntzarako eta berreskurapen osorako
plangintza orokorra lantzeko eta aurrera eramateko behar-beharrezkoa den dinamika berria.
Hizkuntza nazionalarentzat kanpaina
nazionala
Dimentsio askotarikoa zen antolatzaileen
asmotan Bateginik horren adiera. Seguruenik

guztietan ez da era berean gauzatu; baina uste
dudanez, orain dela bi hilabetetatik honera
alde guztietatik joan da handituz mezuaren
bola. «Bat eginik jokatzea» bait zen kanpainaren izena eta mezurik nagusienetakoa.
Benetan nazionala izan da kanpaina. Euskal
Herriko lurralde osoa hartu duena. Ez da Baskongadetan gelditu, sarritan gertatu izan dena
gaindituz. Areago, Nafarroan eta Iparraldean
kanpaina berbera zabaltzeko eta sakontzeko
egin den ekinaldia eta lana handiak izan dira;
eta agian beste herrialdeetan baino biziagoa
eta indartsuagoa atera da. Kanpainaren mezu
funtsezkoa izan da -Euskara hizkuntza nazionala» eta horren bidetik «Euskal eskola nazionala» Horren araberako ekintzaldiak benetan
nazionala behar zuen, eta halaxe gertatu da.
«Bateginik» izan da kanpaina, denetariko
sektore sozial, kultur sail, gizarteko talde, elkarte eta erakundeak bertan partaide izan direlako eta gogotsu lanean ihardun direlako.
«Bateginik» izan da, hiru alderdi politiko
nagusietarikoak bat etorri direlako, kanpaina
euskarritzeko, bultzatzeko eta laguntzeko, eta
beste alderditako hainbat lagun eta ordezkarik
ere bere oneritzia eman eta bere lana jarri
duelako kanpainaren helburuak lortzeko.
«Bateginik» izan da, talde eta elkarte herritarrekin batera hainbat erakunde ofizialek
(Jaurlaritzak, Diputazioek, Udalek) asumitu
dutelako kanpaina eta beren diruzko ekarpen
garrantzizkoa eskaini. Herri-mugimenduaren
eta Administrazio publikoen arteko lankidetza
hori bereziki nabarmentzekoa da Bateginik
Kanpaina honetan.
Herrietako Kanpaina-Batzordeen
aurrerabidea
Herrietan eta auzoetan mamitu eta nabarmendu da bereziki -Bateginik- mezua, Kanpainako batzordeak eratzean eta beraietako
talde eta elkarteen arteko lankidetzan. Ahalegina txalogorria eta bikaina izan da, sektore
eta pentsakera ezberdinetako lagunek eta tal-

deek elkarrekin lanean eta batean iharduteko.
Euskara hizkuntza nazionalaren normalkuntza
eta berreskurapena helburu.
Kanpainaren barruan auzoetan eta herrietan
egin den koordinaziorako ahalegin zabala ezin
daiteke bertan behera utzi, kanpainaren ondoren: benetan tamalgarria izango litzateke alferrik galtzen uztea horrelako koordinaziolorpena. alde honetatik abiapuntua dela uste
dut Bateginik Kanpaina.
Euskararen normalkuntzarako eta berreskurapenerako plangintza egokia lantzeko eta indarrez aurrera eramateko behar-beharrezkoa
da herri-dinamika bizkortzea eta indar herritarren (talde, elkarte eta erakundeen) koordinazio eta baterakuntza iraunkorra eratzea.
Bat-eginik jokatu izana «bat-eratzeko» (batean
eta iraunkorki eratzeko) oinarria izango bada,
Kanpaina honek beste fruitu garrantzizko bat
emana izango du. Beste kanpaina asko etorriko dira oraindik; baina batez ere eguneroko
eta etengabeko lana antolatu beharko da, euskararen normalkuntzarako plangintza lokala
lantzeko eta burutzeko. Horretarako ezinbestekoa da bertako talde eta elkarteen baterakuntza eta koordinazio zabala eta irekia.
iraunkorra eta ekina.
Jakina, Kanpaina honetarako sorturiko herrietako batzorde guztiek egingo dute besterik
gabe koordinazio iraunkorrerako erakunde bihurtu, horretarako sortu ez direlako. Baina
hainbat lekutan oraingo lankidetza eta organizazioa oinarri oso batiagarriak gertatuko dira
koordinazio iraunkorra eratzeko. ekintza.
asmo eta plangintza berriei begira.
Horrela eratu («bateratu») ahal izango da
Euskal Herri osoan sail ezberdinetan eta herrietan euskararen eta euskal kulturaren alorrean borrokan eta lanean diharduten talde.
elkarte eta erakunde herritarren koordinazio
iraunkorra eta dinamikoa.
Bat-eginik jokatu izanak bat-eratzea eskatzen du. Merezi du.
(*) Euskal Kulturako langilea

