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kia kontuan izan gabe horren parekoa eraiki? Honahemenkezka horren haritik zenbait gogoeta.

lebide aurkeztu du Hizkuntz Politikarako Sailordetzak,hizkuntzeskubideak bermatzeko zerbitzua izango
dena. Azken urteotan egoki dihardu, ordea, hizkuntz eskubideen
alorrean Behatokiak, Kontseiluak
antolaturiko zerbitzuak. Kezka
piztu du, beraz, Elebide-k Euskararen aldeko erakunde sozialen artean. Zergatik eta zertarako Behato-

Ekimena. Ugaria eta eraginkorra
izan da azken berrogei urteotan
Euskararen aldeko herri-ekimena,
Sailordetza eratu baino askoz lehenagotik. Diktaduraren ondorengo
Euskal Herriko erakunde publikoen garaian ere kemenez eutsi dio.
Ekintzaren eta ahaleginaren puruz eratu eta eraiki ahal izan du
hainbat plataforma eta erakunde
baliozko. Ez ote dute merezi erakunde publikoen aldetik, hainbat

analisia

E

len arteko kontradikzioak eta zatiketak bultzatuz, horietakoak erakunde publikoen kontrolpe osoan
ipini ezinean.

tarren ekimenak eta erakundeak
sustatu, indartu eta bermatzea,
horien ekarpenak kritikoki balioztatuz eta beraien autonomia eta
kritika ere onartu etazainduz;bialditan izan duten baino harrera Lankidetza. Ulertezina gertatu garrenik, erakunde sozialekiko
hobeaz kontuan izan eta baliozta- izan zait beti politika modu hori. konfiantzazko harremanak zabalHerritar guztiona izanik Euskara, tzea eta lankidetza egokia eskaini
tzea?
hori normalizatzeko edo biziberri- eta eskatzea, horretarako baliabiOrdezkapena. Ordezkaritzan oi- tzeko politikak herritarrengan oi- deak eratuz.
narrituriko demokrazia omen da narritu behar du: herritarrek beAre ulertezinagoa gertatzen da
gurea; etahorretarakoaukeratzen har dutela protagonistak izan, ale- ordezkapen-politika euskararen
bide ditugu geureordezkariak.Ba- gia Erakunde publikoek beren be- alorrean, politikoki errentagarria
da,ordea, ordezkaritzan oinarritu- tebeharra dute, jakina, eta eki- ez delako; izan ere, herritarren
rik, ordezkapen-politika egin nahi men-eskubidea eta eginbidea ekimena indartuz bakarrik indaraitortu eta onartu behar zaie plan- tu ahal izango da euskararen norduenik.
Gizartetik asmatu eta eraikita- gintza orokorra egin eta betetze- malkuntzaren aldeko politika insko proiektu eta erakundeak ordez- ko, eta betearazteko.
tituzionala bera, eta horrela bakakatzea da horrelakoaren estrateBi ildo hauek beharko lituzke, rrik eraman ahal izango dira augia, parekoak -kontrakoak?— beraz, landu politika instituziona- rrera erakunde publikoetatik bisortuz, bide batez erakunde sozia- lak euskalgintzan: aurrenik, herri- deraturiko planak ere.

