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EKBren III Nazio-Batzarre irekia
EKB-k

1983ko
martxoan egin zuen bere
aurkezpen formala Bergarako
UNEDen. Justu bederatzi urte bete direnean
egingo du bere III Batzarre nazionala.
Aurrena 1984ean egin zuen Durangon: haren ondorio gisa argitaratu zuen Euskararen
Plangintzarako Oinarriak izeneko liburua,
Jakin aldizkariaren zenbaki monografiko gisa
argitaratua (34, 1985). Bertan euskalgintzako
sailen egoera eta dinamika banan banan daude
aztertuta eta euskararen berreskurapen osoaren plangintzarako abiaburuak eta helburuak
zehaztuta.
Bigarrena 1988an ospatu zuen bi ekinalditan: aurrena Donostian eta bigarrean Iruñan:
bertan eztabaidatu eta onartu zen dokumentu
mardul bat, EKBren Hizkuntz Politika izenekoa. Euskararen egoera orokorra aztertzeaz
gain, EKBk horren berreskurapenean bete
beharreko lekua. eginkizuna eta ihardunbidea
markatzen ziren bertan.
Beste lau urte betetzean egingo du, beraz,
EKBk III Batzarre nazionala. «Ahaleginak
bilduz, etorkizuna lantzen» du goiburutzat.
Oraingoan atzerako nahiz aurrerako begirada
luzatu nahi dugu. Bai Euskarari mugimendu
herritar bero, baterako eta esperantzaz beteriko hura erreferentziatzat hartuz, 2001. urteari
begira berritu nahi dugu esperantza hura, ez
hori urte magikotzat hartuz, eta bai hirugarren
milurtea ireki nahi diogulako Euskal Herri
euskaldun biziari. Euskal kulturaren birbizkundearen eta euskararen berreskurapen
osoaren prospektiban jartzen da III Batzarrea.
Prospektiba luzea edukitzeak, ordea, ez digu epe motzeko eginkizunak markatzea eta
erantzukizunak hartzea eragotzi behar; guztiz
alderantziz: luzaroko esperantza gaurko era
biharko ekintza bihurtu behar da. Horregatik

Batzarrean eztabaidatuko den txostenak atzerako begirada kritikoa ez du alde batera uzten:
baina bereziki eta luze orain bertako euskalgintzaren eta euskal kulturgintzaren egoera
sakontzen du eta etorkizunari begira euskararen normalkuntzarako ardatzak eta ihardunbiderako lehentasunak zehazten. Euskararen
eta euskal kulturaren aldeko mugimendu herritarrak bere heldutasunera iritsi dela agertu

EUSKARAREN ETA EUSKAL KULTURAREN ALDEKO
MUGIMENDU HERRITARRAK BERE HELDUTASUNERA IRITSI DELA AGERTU
BEHAR DU 2.001. URTERA
BEGIRA.

behar du 2001 urtera begira: azterbide teorikoetan eta jokabide praktikoetan.
Euskararen berreskurapen osoa lortzeko
baldintza sozio-linguistikoak berez ditugu
zailak; eta helburu horren aurkako hainbat
indar politiko eta sozial suspertzen ari dira eta
oldarka ari zaizkigu gure artean. Aurrera ala
atzera jotzeko kinka larrian gaude. Horregatik

eta une honetan, aipaturiko heldutasunaren
adierazgarririk nagusiena euskaldunon arteko
batasuna da, geure arteko trinkotasuna (konpaktazioa) emango diguna eta guztion ahaleginak bateratzera (koordinaziora) eramango
gaituena. Horrela bakarrik edukiko du Euskararen berreskurapenetako ekintzak fruiturik
eta esperantzak zentzurik. Horra Batzarrearen
goiburuaren esanahia.
Euskaldunon konpaktazioa ipini beharra
dago euskalgintzan dihardutenen koordinazioaren oinarrian eta euskararen berreskurapen osorako planifikazio orokorraren euskarrian.
EKBren Batzarre Nazionala bere barne-organoa baino gehiago 'kanpo-organoa' edo
luzapen-organoa dela esan daiteke. Horregatik bertan iraunkorki koordinatuta dauden
erakunde, elkarte eta talde guztietako lagun
guztientzat ezezik, euskalgintzan eta euskal
kulturgintzan diharduten erakunde, elkarte,
talde eta lagun guztiei dago irekia. Horregatik
hainbat hilabetetan sustatu du EKBk eztabaida sozial irekia, horretarako lehen txostena
zabalduz; eta jasotako eritzi eta ekarpen guztiekin landu du Batzarrerako dokumentua,
ehundaka erakunde eta lagunen artean banatu
dena.
Horixe eztabaidatzeko eta onartzeko izango da, hain zuzen. III Batzarrea, martxoaren
28an, Donostiako Zorroagan, egingo dena.
Parte hartzeko gogoa duenak eta zehaztasuna
gehiago nahi lukeenak EKBren bulegoetara
dei dezake (Donostian 466676; Bilbon
4100527).
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