Datorren igandean
andean. maiatzak 17.
Araba Euskaraz izeneko jaialdia
ospatuko dugu Aurtengoa Kanpezun
zun
Ikastolen I Federazioek sortu zituzten herrialde
j e bakoitzean horrelako urteroko ihardunaldiak: Kilometroak. G Gipuzkoan, Ibilaldia
Bizkaian, N J Nafarroa Oinez. Herri
ildean... eta Araba
Urrats Iparraldean
hasieratik hiru asmo
Euskaraz!
hauen inguru tn ibili ziren ekinaldi
ilentzat diru-laguntza
honek: Ikastolentzat
len lanarekin herritar
biltzea; Ikastolen
rtasuna adieraztea.
guztien elkartasuna
euskararen al Jcko erresistentzi borroka indartzea
Gaur egun egoera zerbait aldalua dugu: Komunitate
iiunitate autonomoan
behintzat ikastolek
tolek badute onarpen
publikoa eta Administrazio Publikoaren diru-laguntza
agunl/a; euskararen
aldeko lana e :a borroka, defentsaz

Araban euskaraz bizi
koa izateaz, berreskunrapen eta
normalkuntzaren arazo bihurtu da:
euskalgintzako eta euskal kulturgintzako sailak ugaritu eta zabaldu
egin dira.
Guzti horren arabera. Ikastolen
eraginez urtero ospatzen ditugun
jaialdi horiek ere beren zentzua aldatuz doaz: hori nabari dute eta
horixe eskatzen. horietara gogoz
hiltzen diren herritarrek Eta horrela ulertu dute batzutan antolatzaileek ere.
Ikastola da noski ekitaldi horien
protagonista. Baina ikastolaren sorrera eta hezkuntza herri-mugimenduan lotuta egon denez. horren zentzua eta lekua gaur egun
ez Da lehengoa euskararen eta euskal kulturaren normalkuntzarako
herri-mugimenduaren barruan. Ba-

tetik, ikastolaren helburua. irakaskuntzaren sailean. ez da beraren
iraupena. eta bai euskal eskola eta
euskarazko irakaskuntza herritarra
lortzea. Bide horretatik joan behar
duela uste dugu, hainbat aldetatik
eta ikastolatik bertatik egindako eskabide zabala dena: Euskal Eskola
Publikoarena Horren ezaugarriak
eta berezitasunak zeintzuk izan
behar duten adieraziak ditu EKBk.
Euskararen plangintzarako
oinarriak dossierrean. Une honetan ez
gara hangoa hona aldatzen hasiko:
baina Euskal Eskola Publikoarena
sakondu beharra dagoela uste

dugu.
Bestalde, Ikastolaren eta eskolaren eginkizuna euskararen eta euskal kulturaren berreskurapenean
eta zabalkuntzan, gizarte osoari eta

beste kultur sail guztiei dago erabat
lotuta. Euskararen normalkuntzarako plangintza orokorraren eta
herri-mugimendu osoaren barruan
du eskolak -eta bereziki ikastolak— funtsezko lekua eta eginkizuna. Kultur sail guztien koordinazioaren bidez bakarrik bete ahal
izango du lan emankorra sail bakoitzak euskal kulturgintzan. Eskolak ere bai Euskararen eta euskal
kulturgintza osoaren ihardunaldia
da funtsean, ikastolen eraginez eta
izenean antolatzen eta ospatzen
den Araba Euskaraz eta beste.
Horrela ulertu izan dutela uste
dugu. hain zuzen. azken urteotan
Arabako antolatzaileek. herriko eta
inguruko kultur sail ezberdinetako
talde eta elkarteek partaidetza zabala izan bait dute Araba Euskaraz
jaialdiaren antolakuntzan eta hori
burutzean Horren emaitzak bana-

tzeko erizpideak ere zabaldu egin
dituzte Bide ona dela uste dugu
Azken batez Euskal Herri osoko
eta euskal kulturako sail guztietako
herri-mugimenduak ez al du bere
parte erabat funtsezkoa horrelako
jaialdietan?
Araba Euskaraz ez da datorren
igandeko jaialdiaren izen soila:
helburua bera dago ondo baino
hobeto hortxe adierazita. Ikastolekiko elkartasuna eta horientzako
laguntzarako izatetik askozaz harantzago doa helburu hori. Araban
Euskara: bizi izatea da azken helburua.
Testuinguru horretan. asmo horien barruan eta helburu horri begira. EKBk Kanpezurako deia
hartu eta zabaldu nahi du euskal
herritar guztientzat.
EKB
Euskal Kuturaren Batzordea

