Kargudun politikoak eta euskara
EAEn funeuskalduntzeko plangintzaren lehen fasea. Horren balantzea egiteko ordua da: lorturiko
emaitzena eta egindako hutsuneena. Eta ondorioz, bigarren faseko plangintza egin beharko da.
Orain jakingo ditugu, ustez, EAEko funtzionarioen euskalduntzeko lehen plan orokorrak eman dituen fruituak eta azken emaitzak.
Horiek aurrean, azterketa eta eztabaida sozial
zabal-sakona eratu beharko da egindako bideari buruz: lorpenak eta eskasiak, diseinaturiko planaren alde onak eta txarrak, eramandako politikaren zuzenak eta okerrak,
aurkituriko laguntzak eta trabak.

AMAITZEAR. tzionarien

Plagintza: helburuak eta helpideak
Ez naiz hemen emaitzei buruz jardungo.
Dena dela, horien analisia eta kritika ezingo
dira mugatu euskara ikasi duten (edo ez duten)
funtzionarien kopuruari begiratzera bakarrik;
horrekin batera administrazioaren barne- eta
kanpo-funtzionamendua
euskalduntzeko
planak eragin duen (edo ez duen) dinamika
instituzional eta soziala neurtu beharko da:
azken batez, euskararen erabileraren normalkuntz prozesua behar da neurtu eta aztertu
(funtzionarien eta administratzaileen aldetik,
eta herritarren aldetik).
Dena dela, orain arteko planaren akatsek eta
politikaren okerrek eta emaitzen gorabeherek
ez dute, ondorioz, ez helburuen murriztea eta
ez helpideen apaltzea eragin behar, aurrera
begira. Plan berriak urrats berria eskaten du,
abiaburua eta azken helburua argi edukiga.
Abiaburua euskaldunon eskubidea da, admi-

nistrazio publikoarekin euskaraz jardutekoa;
azken helburua administrazioa euskalduntzea
da. Bigarren planak (urte gutxitakoak) ezingo
du noski EAEko administrazio osoaren euskalduntzea helburutzat ipini, baina bai argi
eduki behar duela, horixe dela azken helburua;
eta horretarako helpideak jarri behar dituela.
Administrazioa euskalduntzea funtzionariak euskalduntzea baino askoz gehiago da;
euskararen erabilera normaltzea da. Herritarren eta administrazioaren artean euskararen
erabilera normaltzea, batetik; eta euskara administrazioko laneko hizkuntza bihurtzea,
bestetik. Horri begira urrats berri konkretua,
plagintza berriak egin beharrekoa, honako hau
da: kargudun politikoak euskaraz jakitea.
Funtzionariak eta politikariak
Kargudun politikoez ari gara; eta, hain
zuzen ere, kargudun politiko publikoez: hau
da administrazio publikoko kargudun politikoez. Funtzionarien euskalduntze-plangitzak
benetako fruiturik emango badu, eta administrazioak euskaraz funtzionatuko badu barrura
nahiz kanpora begira, behar-beharrezkoa da
kargudun publiko politikoek euskaraz jakitea,
horien menpe baitaude funtzionariak eta horien eskuetan dago neurri handi batez administrazioaren barruko funtzionamendua.
Ez da hemen funtzionarientzako jarraibide
on edo eredu izatearen arazoa bakarrik: hori
ere badago tartean. Behin eta berriro entzuten
dugu —eta ez arrazoirik gabe—: nolatan behartuko dituzte agintariek euskaraz jakitera
funtzionariak, beraiek ez baldin badakite eta
ikasten saiatzen ez badira? Haien esku dago
azken batez funtzionariek beren lanerako ika-

sitako euskara beren barruko lanean erabili
ahal izatea —euskaraz baliatu ahal izatea da
gainera motibazio psikologikorik handiena
hori ikasteko—. Baina arazoa sakonagoa da:
Administrazio publikoaren euskalduntzea;
eta hori ez da lortuko gure kargudun publiko
politikoek euskaraz ez dakiten bitartean.
Funtsezko arrazoia, beraz, besterik da: kargudun politikoak administratzaile dira —eta
ez hauteskundez hautatuak bakarrik—: herritarren zerbitzuan daude, funtzionariak beste
behintzat. Zerbitzu publikoa betetzen dute,
herritarrek horretarako aukeratuta, eta herritarrek horretarako ordainduta.
Urrats berria, beraz. Aurrenik borondate
politikoa behar da horretarako noski: hautagaiak aurkezten dituzten alderdien eta hautetesien borondate politikoa, Baina bere forma
legala behar du urrats horrek, euskararen ofizialtasuna benetakoa izango baldin bada. Horretarako argumentazio juridikoak eta legeformulazioak legelariek eta legegileek eman
beharko dituzte.
Duela aste gutxi iragarri zuen EKBk kargudun publiko politiko gorenek euskara jakitearen auzia legeztatu beharra; horren aldeko
ekintza soziala antolatzeko asmoa agertu zuen
gainera. Goreneko kargudunen arazoa, ordea,
ez da zerbait apartekoa; hierarki-mailak,
epeak eta egoera soziolinguistikoak kontutan
edukirik, kargudun publiko politiko guztientzako ireki beharko da formula juridikoaren
bat.
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