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JOSEBA JAKAREN OMENEZ ETA OROIMENEZ
PLANGINTZAREN INDARRA

1996ko apirilaren 16an hil zen Joseba Jaka, euskal kulturgintzako enpresari ekimen handikoa eta bizkorra. Hiru urteren buruan, gutxi gora-behera, gaitasun beretsuko hiru egile eta eragile kementsu eta azkar galdu ditu
euskal kulturgintzako munduak, hirurak kulturako enpresariak eta euskalgintzako militante sutsuak: Joxemi Zumalabe (1993ko urtarrilean),
Klaudio Harluxet (1993ko abenduan) eta oraingoan Joseba Jaka.
Hain zuzen ere, Josebaren oroitzapenez eta omenez esandakoek eta idatzitakoek gauza bat nabarmendu dute batez ere harengan: militantzia eta
profesionaltasuna, aldi berean. Amets luzeko gizona zen, euskal kulturaren negarraldiak gainditu eta garaipen-aldia amesteko; ideia ugariko burua
zen, ametsetako helburuari begira ideia praktikoak sortu eta sortarazteko; ideiak proiektu bihurtzeko makina zen, eta buruko ordenadorea beti
martxan omen zeukan; proiektuak obra konkretutan, erakunde bizitan eta
enpresa bizkorretan gauzatzeko eta burutzeko motorea zen. Eta ametsen,
ideien, proiektuen eta enpresen zirkulua itxi gabe, beste bat irekitzen zuen,
ideia berriak sortu eta proiektu berriak asmatuz eta enpresa berriak eraikiz, kiribilaren dinamikan aurrera. Eta beti lanean: talde-lanean eta elkareuskal kulturaren batzarrea
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lanean bere hurbileko lagunekin eta mota eta joera askotako beste jendeekin, hainbat lagunek azpimarratu duen bezala.
Euskal kulturgintzako mundutik sorturiko ekimen garrantzizkorik azaltzen zen ia leku denetan han zegoen Joseba Jaka, bere ekintzaz ekimena
bultzatzeko prest. Horietako bat 1996ko otsailaren 24koa izan zen, Donostiako Miramar Jauregian egindako bileran, non euskal kulturako
hainbat sektoretako lagun ugari bildu baitzen, euskalgintza-kulturgintzen oraingo egoera-dinamikak aztertzeko, eta orain arteko sakabanaketa gaindituz, aurrera begira bilgune zabala eratzeko. Helburuak:
Euskal kulturgintzaren alorreko arazoei buruz denon artean gogoeta eta
azterketa egitea eta pentsamendu baterakoia lantzea, gizartean eta erakunde publikoetan benetan nola eragin ikustea, erakunde publikoei euskal
kulturaren politika berria eskatzea, eta guztiaren buruan, euskararen berreskurapen osorako, bereziki berreskurapen kulturalerako, plan estrategiko edo plan orokorra egitea eta eragitea. Joseba Jakak ez zuen hitzik
egin bilera hartan; bilera aski teorikoa izan zen, eta Joseba ez zen teorilari
handietakoa, baina erne eta adi egon zen; eta ziur egon gaitezke, bilera
luze eta jendetsu hartatik berak atereak zituela ondorio praktikoren bat
baino gehiago eta euskal kulturgile haien kezkei erantzuteko proiekturen
bat baino gehiago egosten hasia zela, bilera amaitu orduko. Agian arrazoi
gehiago aurkitu zuen berak lehendik buruan eta esku artean zeramatzan
proiektu eta enpresak aurrera eramateko, edo berriren bat abiatzeko. Handik hilabete t'erdira hil zen; baina haren ametsak, ideiak, proiektuak eta
enpresak ez dira hil; ezta haren laneko filosofia ere: militantzia eta profesionaltasuna, plangintza zorrotzari loturiko lanean.
Plangintza, eta planifikaturiko helburu-helpideei lanaren indarrez eustea
zuen Josebak bere filosofia eta jokabidea: Luzarorako plangintza (estrategia), epez epeko helburu taktikoen arabera planak eta programak egitarauak eginez, urratsez urrats betetzekoak. Eta lorpen taktikoak oinarri
bihurtu, hurrengo faseko programa aurrera eramateko, beti helburu estrategikoari begira.
Lanaren eta ekintzaren eredutzat erretratatu izan du batek baino gehiagok Joseba; «egin egin behar da»: bere esaera hori goiburu zuen berak, ez
ekintza itsuan eta eginbeharraren eginbeharrez eta eginahal hutsez zerbait aterako zela uste zuelako edo, ingurukoen zalantza alferrak uxatzeko eta zorrozki landuak zituen planak aurrera eramatean sortzen zitzaizkion zailtasun eta eragozpenak gainditzeko baizik. Plangintzak dituen
arauak bete eta horrek eskatzen dituen urratsak bata bestearen ondoren
egin behar horretarako: egoera-dinamiken azterketa, helburuak ondo zehaztea, egin beharreko urratsak (taktika) eta epeak markatzea, baliabideak (helpideak) ondo neurtu eta ipintzea, emaitzen kontrolak egitea.
Euskararen berreskurapen osorako eta normalkuntzarako plangintza
orokorra eskatu izan diegu urte luzetan erakunde publikoei. Badirudi
euskalgintzako eta euskal kulturgintzako indar sozialek, erakunde publikoei eskatzeaz gain, beren eskuetan hori hartu eta horri heltzeko prest
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daudela; aldi berean badirudi Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako
Sailordea jabetu dela plangintza orokorraren premiaz, eta horri oratzeko
asmotan dela. Egin beharreko bide honetan, Joseba Jakak euskal kulturaren oso sail garrantzizkotan, bereziki, liburuen, disken eta komunikabideen sailean beste hainbat lagunekin batera elkarlan estuan irekitako bidea ereduzkoa izan daiteke denontzat.

AEK-REN IX. MINTEGIA
Martxoaren 21etik 24ra AEKk bere IX. Mintegia egin zuen «Herri ekimena
bultzatuz, Euskal Herria euskaldunduz» mezuarekin. AEKren Mintegi
honek zenbait gogoetarako bide ematen du.
AEKk herri ekimena indartu beharrean jarri du enfasia Mintegian, Euskarak urteotan eman dituen urratsak eman baditu, herri ekimenaren lanari,
borrokari eta agerpenari esker izan da eta aurrera ere beharrezkoa izango
da herri ekimena indartzea urrats berriak egin nahi baditugu. AEKk, herri ekimena indartu behar dela esan duenean bi alde hartu ditu horren
barruan; bat, Euskal Herriaren berreuskalduntzeak behar duen herri ekimena indartu egin behar da; bi, AEKn bertan herri dinamika indartu egin
behar da.
Bigarren ikuspegia hartuta, egin dezagun analisi txiki bat. AEKren IX.
Mintegiak 400 lagun bildu zituen Zestoan lau egunez (Zestoako eztabaidak 400 lagun bildu bazituen ere, 1995eko irailean Mintegirako oinarrizko txostena euskaltegietara iritsi zenetik askoz ere jende gehiagok hartu
zuen parte eztabaidan; gainera eztabaida dinamikoa izan zen, emandako
datuek adierazi dutenaren arabera: 300dik gora emendakin aurkeztu eta
aztertu dira euskaltegiz euskaltegi) baina 400 AEKkide hauetatik ia denak irakasleak izan ziren.
AEKkide dira ikasleak, irakasleak eta laguntzaileak (AEKren proiektuarekin bat egin eta bere garapenean laguntzen duten guztiak) baina AEKren ezinetako bat irakasleez gaindiko erakundea izatea da egungo errealitatean. AEK herri ekimeneko proiektua da eta herriaren parte hartzea
ezinbestekoa da bere alternatibaren garapenerako, eta irakasleez gaindiko
erakundea egitean du bere erronkarik nagusienetakoa.
Hau oso inportantea da. Argi dugu AEK herri ekimeneko mugimendua
dela. Argi dugu herri ekimenaren proiektua garatzeko indarra behar dela.
AEKk gizarteratu duen alternatiba eta proiektuaren garapenak oso dinamika indartsua eskatzen du eta egunero bere klaseak eman behar dituen
irakasleak bestelako laguntza ere behar du bestela mugatuta senti daitekeelako. Eta laguntza behar du bi zentzutan: batetik, markatzen den dinamika aurrera eramaten; bestetik, AEKren proiektua ikasleei euskara
irakastea baino gehiago dela gogorarazten.

