Euskararen Egunaren ondoren

Herri-Urrats
Ospatu (eta borrokatu) berria da Euskal Herri osoan
EUSKARAREN EGUNA
maiatzaren 3an; Iparraldean.
ordea, ez da egiterik izan,
aurtengoz. Baina heldu den
12an ospatuko da HERRIURRATS 2. Ikastolen eguna.
Senperen. Euskararen Egunaren jarraipena nolabait. horixe izan nahi bait zuen Egun
horrek funtsean: ondoren etorriko diren euskararen aldeko
mobilizazio-egunen abiapuntua.
Euskarak batzen gaitu euskaldunok, Ipar eta Hego, estatuek ezarritako mugen eta zatiketa
politikoadministratiboen
gainetik.
Horregatik. Euskararen
Eguna bezalaxe, HERRIURRATS ere euskaldunona
da.
EKB-k kaleratu berria
duen Euskararen Plangintzarako oinarriak dossierrean
euskal herri osoaren batasuna
ipintzen du plangintza egokiaren abiaburuetako bat:
«Euskaren normalkuntzarako
plangintzak Euskal Herria
bere osotasunean hartu behar
du. Horregatik behar-beharrezkoak dira Komunitate
Autonomoko. Nafarroako eta
Iparraldeko Administrazio
publikoen arteko akordioak,
Euskal herriaren batasun politikoa eta admnistratiboa
egiten ez den bitartean. Euskal Herri osorako plangintza
eta politika bakarrik egiterik
ez dagoen bitartean, Euskal
Herri osoari begiratu behar
dio edozein plangintzak».
Bide horretatik, eskabide funtsezko bat jarria die EKB-k
Dossier berean administrazio
publikoei: «Euskal Herriko
hiru "eskualde"tako administrazio publikoek euskararen
normalkuntzarako akordio
minimo batzutara lehenbaitlehen iristea behar-beharrezkoa da».
HERRI-URRATS 2 egitean,

berriro ere errepikatu eta finkatu beharrean gaude eskubide berbera. Iparraldeko
Ikastolen lana eta historia
aski luzea da: Hegoaldekoen
antzera. herriaren ahaleginak.
nekeak eta borrokak sortu zituen eta eutsi die orain arte.
Ezaguna da, ordea, oraintxe
inoiz baino larriago eta estuago daudela. Pariseko gobernuaren laguntzaren faltaz.
Berriro ere herriaren ekinaz
eta indarraz aterako ditugu
aurrera euskara eta euskal
kultura. admmistrazio estatalek nahiz autonomikoek horiei
muzin egingo dien edo horiei
buruz uzkur egongo diren bitartean. Errebindikazio eta eskabide eguna da, ordea. funtsean,
HERRI-URRATS.
administrazio publikoek
beren diru-laguntza azkartu
eta zabaldu diezaien, herriak
aurrera atera dituen eta herritarrak diren ikastolei.
Guzti horren gain eska daiteke elkartasuna, batasuna eta
laguntza Iparraldeko ikastolentzat. Horren izenean deitzen ditu EKB-k. SEASKArekin batera, euskaldun guztiak
datorren igandean. maiatzaren 12an, Senperen izan daitezen. Iparraldeko Ikastolen
jaia ospatzeko, horien borroka defendatzeko eta horien
urratsak egiteko: HERRIURRATS bizitzeko.
EKB-k, jaialdi horretan
parte hartzera deitzean. ikastolei buruz dossierrean ipinirik duen eskabide konkretu
bat oihukatu nahi du: «Ikastolen presupostu (aurrekontu
edo buget) orokorra osoki (...)
administrazio publikoak bere
gain hartzea eta orain arte
egindako zorrez kondiziogabeki arduratzea...»
H E R R I - U R R A T S . Herri
Eguna! Guztiok Senperera!
EKB
(Euskarazko Kulturaren
Batzarrea)

