Euskaltzaindia eta besteak
EUSKALTZAINDIAK
hartuko ditu Eusko Jaurlaritzatik. aurrekontuen proiektuaren arabera: iaz bezala. 1991n
99,5 milioi hartu zituen ohiko gastuetarako.
Tartean diru gehiago ere hartu izan du, baina
inbertsio berezitarako. Beraz, 5 urtetan % 6,5
jaitsi du Jaurlaritzak Euskaltzaindiarentzako
subentzio arrunta, kopuru absolututan; bost
urteetako KPIren (Kontsumo-Prezioen Indizea) igoera kontuan hartuz gero (% 20tik gora), atera kontuak.
Zorionez, Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza hori handituko dela uste dugu. Eusko
Legebiltzarrera zenbait alderdik eramanak
dituen emendakinak onartuz. Gauza bera eskatu zien EKBk orain dela egun gutxi alderdi
politikoei, prentsaurrekoan eta gero gutun
baten bidez, euskalgintzako bestelako elkarte
eta erakunde sozialei buruz. Izan ere, Jaurlaritzako Kultura Sailak 1991-1995 bitartean
% 19,11 jaitsi baititu euskararen sustapenerako diru-laguntzak; eta elkarte eta erakunde
sozialei emandako subentzioak % 14,82 jaitsi baititu (KPIren igoera kontuan izanik
noski). Borobil dezagun: bost urtetan % 15
gutxiago hartzen dute euskalgintza eta euskal
kulturgintzaren alorreko elkarte eta erakunde
sozialek diru-laguntzatan Kultura Sailetik
(HPIN barne). Horrekin lotu behar dira aurtengoan Nafarroan ere izan diren jaitsierak.

PANORAMA

oso larri agertzen du guzti horiak dira horren barruan lanean diharduten
normalkuntzari eta modernizazioari dagorrek, euskararen berreskurapenaren aurreraenpresa, elkarte eta taldeak; eginkizun guztiz
kienez.
bidean urrats berri, tinko eta ausarta egin be- HALA E R E , arriskutsua da euskalgintzan
apartekoa eta leialtasuna aitortzen diote geharrekoa den une honetan, gogoan badugu
hien-gehienek Euskaltzaindiari; aldi berean
lanean diharduten bestelako erakundeekin
gainera bost urteon buruan oraindik gehiago
lan propioa. guztiz beharrekoa, betez beren
konparazioak egiten hastea. 75 urteak bete
jaitsi dela Sail beraren euskararen sustapeneautonomian.
berriak ditu Euskaltzaindiak; eta esan ere
rako aurrekontu orokorra: % 19,11.
esan daiteke, bera izan dela nolabait euskal- EUSKALGINTZAREN mugimenduari eta
Euskaltzaindiaz ari gara oraingoan. Bugintzako erakunde matriza (ama?), eta beshorren eraketari begira Euskaltzaindiari darrunba handia atera du erakundearen garraitelako hainbat talde, elkarte eta erakunde
gokio: a) Horren bateragune nagusietakoa
siak; jasaten ari den 'porrot' finantzario larria
moderno horren itzalpean edota horri aitorizatea, bere itzalez eta jokabidez; b) ALOR hosalatu du. Aurrean daukat orain dela egun
pena eginez sortu direla, euskalgintzan eta
rretan beren egitekoa betetzen duten talde,
gutxi zabaldu duen agiria, erakundearen
euskal kulturgitzan iharduteko.
elkarte eta erakunde guztien lekua defendiegoera finantzario eskasaren arrazoiak ematzea eta honek beharrezkoak dituzten diruEzaguna denez, bi modutara dago eratuta
ten eta hori konpontzeko proposamenak aulaguntzak eskatzea. Horregatik ez da ulergaEuropako herrialdeetan hizkuntzaren ingurreratzen dituena. 4. puntuko esaldi bat gerrria gertatzen aipaturiko agirian Euskaltzanruko autoritate 'akademikoa': Hizkuntz Akatatu zait deigarria: «Oroitarazi nahi du, hadiari 'zor' zaiona eta euskalgintzako bestedemia ofizial-instituzional (Frantsesarena,
laber, erakunde honek egiten duen lana ezin
lako erakundeek hartzen duten subentzio
Espainierarena, Euskararena), batetik; eta,
dela parekatu, ez bere historiaz, ez bere preszenbait konkurrentzia mingarritzat hartzea,
legezko onarpenik izan gabe, beren Hiztegitijioaz, ez eta hizkuntzaren batasunerako eta
3. puntuan zera dionean: «... batez ere Euseuskal gizartearen kohesiorako izan duen
gintzako lanaren bidez bereziki, hizkuntzakaltzaindiak argi ikusi baitu dirua erraz aureginkizunaz, han-hemenka azken urteotan
ren normalkuntzaren alorrean benetako aikitu izan dela hizkuntzaren inguruko beste
sortu izan diren zenbait elkarterekin». Nik ez
torpen sozial zabala eta gidaritza intelektuala
zenbait proiektutarako».
diot ukatuko ez beraren historia, ez prestijioa
lortu duten kultur-erakundeak (Duden, AleEuskaltzaindiarekin batera euskalgintzako
eta ez eginkizun soziala; are gutxiago euskamanierarentzat: Oxford, Ingelesarentzat;
talde, elkarte eta erakundeentzako diru-lararen batasunerako bete duen eginkizuna, hoAcademia della Crusca, Italierarentzat). Eusguntzak berrikusi behar dira, azken urteotako
ri bideratzeko modua baizutan kritikatzekoa
kararen normalkuntza-prozesu oso bereziamaldan beherako joera itzulbidean ipiniz.
bada ere. Beti defenditu izan dut Euskalgatik, Euskaltzaindiaren eta euskal gizarteaHorrela bakarrik, eman ahal izango du aurretzaindiaren eginkizun akademiko guztiz beren —eta euskalgintzako munduaren— arra-urrats tinkoa euskararen normalkuntzak.
rezia eta herritar guztiok, eta bereziki eusteko harremana ere berezia izan da. Zorionez
kalgintzan ari garenok. horri zor dizkiogun
PAULO AGIRREBALTZATEGI
zabala da gaur egun euskalgintza eta euskal
begirunea eta menpekotasuna euskararen
EKB-KO LEHENDAKARIA
kulturgintzako mugimendu soziala eta uga-

