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Ikuspuntu
sozialeko
plangintza eragin
eta bermatuko du
Kontseiluak,
erakunde
publikoei egitea
eta gidatzea
dagokien
plangintza
ins tituzionalaren
ordezko izan gabe
nola ere;
alderantziz, bi
aidetatiko
plangintzen
erakunde
publikoen eta
indar sozialen
arteko elkarrizketa
eta eikarianerako
tresna
bateragarriak eta
biderkatzaileak
izan behar dute

XabierAMURIZA
Semaforo Gorria

uskalgintzaren eta
euskal kulturgintzaren
alorreko saii guztietako erakunde eta elkarte ugari, ekimen sozialetik
sortuak, bateratuz, koordinakunde nazionala, zabal eta
irekia eratzeko ahaleginak aspaidikoak dira gure herrian.
1.— «Euskal Kultur Batzarrea» (1976-77)
Duela hogeita bat urte, Durangoko azokarcn inguruneaz
baliatuz, bilera egin zuten
euskal kulturako hainbat
taldek, UEUk deituta. Aztergaien arteko lehen puntua:
«Euskai Kulturaren Batzarre
Koordinatzaile baten beharra». Durangoko jesuiten
etxean izan zen bilera,
urriaren 3ln.
Izan zuen oihartzunik gertakariak. " E l h u y a r " eta
"Jakin" aldizkariak beren
itxaropena agertu zuten editorial banatan. «Euskal Erakunde Kultural asko sortu da
azken hamar urte hauetan
(...). Helburuetan batasuna
izan arren, badugu euskaldunok bakoitza geure aldetik
«bakarlanean» aritzeko joera,
eta lehen aipatutako Erakundeekin ere, horrelako zerbait
gertatzen dela aitortu beharrean gara. (...) «Elkarlanean»
eta elkar ondo koordinaturik
lan egiteko premiak eraginik,
bilera garrantzitsu bat antolatu
izan zen Durangon. Azken
urriaren 31n, han biklu ginen
Euskal Herri guztiko (Ipar cta
Hegoaldeko, tamalez arabarrik ez bazen ere) Euskal Erakunde kuiturai gehienisuenok»
("Elhuyar'", abendua 1976).
"Pozgarria eta itxaropenezkoa
iruditu zitzaigun Durangoko
Liburu eta Diskoaren Azokaren egunetan egindako bilera. Euskal kultur indar asko
bildu zen. Lehen urratsa. eta
aurrcra jotzeko asmoa eta erabakia. Euskal Kuitur Batzarrea sortu behar dela uste
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Bazen Eibarko familia batean oso alaba despistatu
bat. Inoiz ez zuen inor ezagutzen eta gutxiago gurasoen senitartekorik. Hamaika errieta egiten zioten.
batean aitaren lehengusua.
bestean amaren izekoa aintzat hartu cz zituelako. «Ah,
bai!», baina orduko berandu
zen. Bchin Pantxike deituko
diogun neska honek lanetik
etxera zetorren ahizpa bati
esan zion: «Zatoz jantokira!
Aniarcn senidc bat dago
bcrtan. Kopa eta gailetak
atera dizkiot. baina nik ez
dakit gehiago zer cgin, ama
ez dator eta». Pantxikercn
ahizpa badoa jantokira eta,
atea irekitzcan, hara non
ikusten duen patata saltzailea, etxez ctxe hartan
ibiltzen zcna. Gizonak «ama

non dago» galdeluko zuen
eta Pantxikek: «Sartu, sartu!
Laster etorriko da».
Patata saltzaileak izango
zuen zer pentsatua. ardo
gozoa eta gailetak niahaira
etortzen hasi zitzaizkionean.
«Ez, gaur ez dut behar...
Ekar pare bat kilo... bosl
erreal?» eta honelakoak entzuten ohiturik. bat batean
jantokira, cla etxeko jakirik
gordccnak bistara, osaba indiano bati lcz. «Hauxc neska
maitagarria!», pentsatuko
zuen ipuina amaitu arte,
baina jandakoak janda
zeuden, cta auskalo bakotxak zer pcntsatu zuen, batez
ere amak, etxeratu zcncan.
Eibarko herria umorc altxor
bat izan da beti. Anima zaitczte bidallzcra.
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dugu, euskal kulturaren poliHainbat erakunde ibili zen
tika eta egitarau zehatz baten bileretan. Euskaltzaindia tarbarnean eta bidctatik. kultur- teko. 3.eko aktan (I977ko
gintza bateratu bat eraman de- abenduaren lOekoan) irakur
zagun kulturgizon, talde, el- dezakegunez: Gipuzkoako eta
karte eta instituzio guzliok. Nafarroako Ikaslolen federaOinharri eta baldintza zabal zioak, Alfabetatze-Euskalbatzuren inguruan, guzti horik duntze Koordinakundea, Idazbilduko lituzke Euskal Kultur leen Elkartca, UZEI, Jakin,
Batzarreak» ("Jakin", urta- EKT (Bilbo). Gordailu. Baina
rrila-martxoa 1977: «Euskal bcste hainbat ere gonbidatua
Unibertsitatearen izarra» edi- zegoen: Beste herrialdeetako
torialean).
Ikastolen Federazioak, UEU,
Bilera hartako asnioa, Na- UZEI, EKT, Siadeco, Elfarroatik zetorren antzeko huyar, Adarra, Gestora Disbeste ekimenak jaso eta bide- trito Universitario, Radio Poratu zuen.
pular Bilbao, Radio Popular
2.— «Etxepare. Euskal Loyola, EGIN. " D e i a " ,
Kultur Gestora Orokorra» "Anaitasuna", "Zeruko
(1997)
Argia", etab.
1977an barna hainbat biiera
Garai hartako gorabehcra
burutu ziren Iruñean, Altsasun sozial eta politikoak tarleko,
eta Donostian, Nafarroako
bertan behera geratu zen naIkastolen Elkarteak eraginda.
«Etxepare» izena asmatu zen hikoa aurrera joandako
koordinakunde berriarentzat. asmoa. «Haizeak eraman duen
«Guztiok dakizue bilera hau projektu bat duzu hau —zioen
egitera bultzatu gaituen xedea: "Jakin" aklizkariak handik
Euskal Kultur Gestora Orokor hiru urtera ekimenari buruz,
bat eraikitzea (...). Honelako etsipenez edo; baina merezi
Gestora bat, zcinaren motorra du aipamcn bat: besterik ez
Euskal Herriko Kultur Era- bada, posibilitate galduen hiskunde guziek osatuko baitute, toriarako: Euskal Kulturaren
haulsezina izanen da. ma- Batzarrearcn proiektua» (21.
neiaezina eta kultur eta nor- zenb., 1981. 190 or.).
tasun sortzaile handia» (sa3 . - «EKB. Euskal Kulturrera-hitzaldia). 4. bilerak.0 raren Batzanea- (1983)
aktak honela zioen erdaraz:
Baina etsipenean geratu
«Un punto tmtado fue, la ne- ezinik, urtebcte geroago
cesidad de participacion de (1982) hasi ziren beste hainbat
todos los gntpos u organiza- lagun, temati. asmo berari
ciones culturales del pais. helduz. Eta l983ko marpara lo cua! se propone que txoaren I2an aurkeztu zuten
cada sector presentc coordineEKB-Euskal Kulturaren Baa los diferentes grupos de su tzarrca jendaurrean, Bergasector en base a dos criterios
rako UNEDen. «Euskararen
bdsicos».
Normalkuntzarcn Aldeko

Patata saltzailea
onostian sinalurik,
Eibarko istorio bat
jaso dut eta dio:
«Tontakeria eritziko diozu, baina gerta dakizuke inoiz gairik ez izatea
eta, honelakoak zeuk ere
idazten dituzunean, oso irakurtaldi ederrak pasarazten
dizkidazunez, horra, bada,
pasadizoa. Eibarren gertatua, orain dela berrogei
urte edo gehiago».
Ezin dut kontatzera
abiaru, sarrera honi imzkin
bal erantsi gabe. Balzuetan
«gairik gabe» aurkitzen naizena egia da eta orduan,
n e u r o n e i astindu bat
emanda, edo cstulu bat. hobeto esanda, beti sortzen da

Ordutik hona ezaguna da
EKBren ahalegina, cuskai
kulturako sektore, talde, elkarte eta erakundeen koordinakundea gorpuzteko bidean.
Bere zerbitzu eta ekintza ugariren artean, Batcginik ekintzaldia, EHIErekin batcra burutua (1998). sona handikoa
izan zen. Bere azkcn aurkezpen-txostenean agertzen
duenez. 15 crakunde eta elkartc daude koordinaturik
EKBn. euskalgintzako hainbat
sailetakoak; horien artean Nafarroako Oinarriak. Eta Iparrakleko Euskal Fcderazioarckin erc clkarlanerako lotura
berezia eratua du.
«Euskal kutturaren batzarre» guzliz zabaia izateko
sortua, 14 urteko historian
barna motzegi gertatu dira

EKBren izena eta asmoa, eta
eskas horren koordinakundea,
euskararen plangintza orokorra aurrera bultzatzeko.
4.— Euskararen Gizarte
Erakundeeu Kontseilua (1997)
Azken hogei urteotako ahalegin eta zailtasunen ondoren
dator, bcraz, Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluaren sorrcra. «Euskararcn
Unibertsoa» gorpuztuz eta
eratuz joateko. Dagocneko elkartuak diren 50 erakundeck
indar sozial guztiz garrantzizkoa osatuko dute, erakunde publikoen eta gizarteko
eragilc politiko. ekonomiko.
sozial cta kulturalen aurrean,
eta plataforma scndoa eta zabala, cuskararen normalkuntzarako plangintza orokorra
aurrera bultzatzeko —«nagusia». «orokorra» ala «estrategikoa» deitu horri, ez du
kontu hadirik, ideia argi dagoenean—.
Ikuspuntu sozialeko plangintza eragin eta bermatuko
du Kontseiluak, erakunde publikoei egitea eta gidatzea dagokien plangintza instkuzionnlaren ordezko izan gabe nola
ere. alderantziz, bi aldetatiko
plangintzek erakunde publikoen cta indar soziaien arteko
elkarrizketa eta elkarlaneraktr
tresna bateragarriak eta biderkatzaileak izan behar dute.
Urrats bikaina da noski aurrera begira. Duela 20 urte
"Jakin" aldizkariak idatzi
zucn hura berrituz amaituko
ditut lerro hauek: «Pozgarria
eta itxaropenezkoa iruditu zitzaigun, iruditzen zait niri-Durangoko Liburu eta Diskoaren Azokaren egunetan
egindako —egingo den-- hilera». Orduko Euskai Kultur
Batzarrca asmoa zen, ordea.
arlcan: Fuskararen Gizartc
Erakundcen Kontseilua. berriz, errealitate finkoa da dagoeneko.

zerbait, orain arte bchintzat.
(Bide batez, «hobe esan,
hobe esanda» idazten hasi
zaizkigun idazleak ere. Noraino degeneratu behar du
gure hizkuntzak?). Baina
«tontakeria eritziko diozu
kontatuko dizudanari». horixe ez! Eta ez da eder egiteagatik, edo Orozkon
esango luketenez, «aurreder
egitearrcn», arrazoi sinple
bategatik baizik. «Orain dela
berrogei urte edo gehiago
gertaturik», beste baten oroimcnean iraun duenak derrigor eduki behar du zerbait
gogoangarria. «Gaur egun
ere barrcgura cniaten dit»,
dio gcroago kronikariak.

Neuri ere barregura eraan
dit, baina ez balit ere,
berdin jarriko nuen, herri
baten edo herritar batzuen
edo herritar baten oroimenez
gehiago gidatzen bainaiz,
neure momcntuko umoreaz
baino. Aspaldiko konUi bat
entzuten baduzu, pcntsa
ezazu badela han zerbait,
norbaiten oroimencan hala
itsatsita geldilzeko. Edo zerbait hura bcra da graziosoa,
edo gogoratzen duenaren
ezaugarri bat jotzen du,
(norbait ezagutu nahi baduzu, bcgira ezazu zeri
barre egiten dion), edo
egoera bit.xi bal adicrazlcn
du. gaurko honctan gertatzcn denez.

Agiria» aldarrikatuz. «Euskalgintza eta euskal kulturgintzako sail ezberdinetan dihardutcn talde. elkarte eta erakunde
herritarren
koordinaziorako zerbitzu». definitu zuen EKBk bere burua.
Eta zera zioen bere oinarri
teoriko eta ekintzarako ildoak
bilduz, argitaratu zuen "Euskararen Plangintzarako Oinarriak" izeneko dossierrean:
«Erakunde irekia da EKB.
Euskal kulturan lanean eta
eragintzan ari den edozein
talde, elkarte eta crakundc herritar sar daiteke koordinaziozerbitzu horretara» ("Jakin"
34, 1985, 15. or.). «Euskararen normalkuntzarako plangintza orokorra» izan du, hain
zuzen ere, EKBk bere leitmotiv nagusia, hasieratik.

