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kizuna onartua dute hizkuntz politika daramatenek oro har; areago,
beharrezkotzat jotzen dituzte horiek, hitzez behintzat. Baina ondorioak atera behar dira: ez da aski horien ekintza jakin batzuk, agintariei
une bakoitzean egokiak iruditzen zaizkienak, diruz laguntzea. Talde,
elkarte eta erakunde horiek betetzen duten eginkizun sozial iraunkorra onartuz gero, horiek eguneroko iharduerarako eta funtzionamendurako behar duten laguntza publikoa bideratzeko moduak bilatu
behar dira.

GARAZI-GASTEIZ KORRIKA

KORRIKA 9garrena amaitu berria da: Martxoaren 17tik 26ra bitartean.
Garazin abiatu eta Gasteizen burutu. Tartean 2.150 kilometro korrika.
Zalantzarik gabe euskararen alde egiten den agerraldi sozialik eta
manifestaldirik garrantzizkoena da, eta jendetsuena: 600.000tik gora
lagunek hartu du parte; inoiz baino gehiago aurtengoan. Eta Gasteizko amaiera apoteosikoa izan zen benetan: jendetzaren aldetik, partaideen berotasunaren aldetik, leku paregabearen aldetik. Zorionak eta
aurrera, AEK antolatzailea! Eutsi urraturiko bideari, korrikalari guztiok!
Izan ere, Etxepareren «Euskara, jalgi hadi plazara» kantaren
oihartzun hura erantzukizun bihurtu da KORRIKAren bitartez, partehartzaile guztientzat eta euskaldun ororentzat: «Jalgi hadi euskaraz».
Ederra da Etxepareren irudia: euskara dantzariarena; baina euskarak
ez daki berez dantza egiten, ez da berez bizi (edo hiltzen); euskaldunongan, euskal hiztunongan bizi da (edo euskaldun mutuengan hiltzen), euskaldunok eragin diezaiokegu bakarrik dantzan. Horixe agertu
dute aurtengo korrikalariek: Euskara plazara dantzara ateratzeko gogoa eta asmoa.
Eta Gasteiz erdialdeko plaza guztiak hartu zituen euskarak azken egunean. Zalantzarik gabe esanahi berezia eduki du aurtengo KORRIKA
Gasteizen amaitzeak: hunkituta eta pozik ikusi genituen Gasteizko eta
Arabako euskaldunak, azken hilabeteotan euskararen berreskurapenprozesuaren aurka jasan behar izan dituzten eraso berezien ondoren;
Araba euskaldunaren baieztapen tinkoa eta arabar guztiak euskalduntzeko borondate beroa nabaritu ziren Gasteizko kaleetan eta plazetan.
Bada hortik KORRIKAren eta antzeko manifestaldien kontra dagoenik.
KORRIKAk berak antolaturiko mahainguru batean entzun genizkion
horietako bati beraren "arrazoiak" hobeto esanda, desarrazoiak. Bes-
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teren artean kontzientzi lasaitzaile besterik ez omen dira horrelako ekitaldiak parte hartzen duten askorentzat. Ez du erantzun zaila horrek.
Hasteko, ez dugu ezagutzen horrelakorik egiaztatzeko test psikologikorik egina denik; gainera nekez izan daiteke kontzientzi la- saitzaile, horixe zirikatzera datorren ekitaldia. Aurtengo KORRIKAren
goiburua izan da, hain zuzen ere, horren adibiderik argiena, bakoitza
eginkizun baten aurrean ipini baitu: «Jalgi hadi euskaraz». Argi dago,
euskararen berreskurapen-prozesua bidegintza kolektiboa dela, Euskal Herri osoarena; herritar bakoitza dago egoera linguistiko ezberdinean euskararen kontra dagoen erdaltzalea, euskarari buruz kezkarik
ez duen erdalduna, euskara ikasten edota hobetzen ari dena, euskara
jakinik alfabetatzen ari dena, euskaraz bizitzen saiatzen dena, etab.
Euskararekiko jarrera negatiboan daudenak positiborako bidean jartzea, eta egoera positiboan daudenak hoberako ahaleginean ipin-tzea
da, hain zuzen ere, KORRIKA eta antzeko ekitaldien eginkizun nagusietako bat. Horregatik euskararen aldeko agertaldi horietan jende
batzuk erdaraz egiten entzuteak ez du, besterik gabe behintzat, horien zirikatze-helburua ukatzen. Herritarren abiaburu ezberdinak ezagutzearekin batera, helburu bakarra eta berbera seinalatzera datoz
euskararen aldeko ekitaldi sozialok: Herritar guztiak euskaldun osotuak egitea, euskararen berreskurapen osoaren bidetik.
Eta helburu horrezaz gain, badute bestelakorik ere ekitaldi-jaialdi horiek: Euskararen baieztapen soziala, euskara "ospatzea", euskararen aldeko errebindikazioa, euskararen berreskurapenerako proiektuak finantzatzea: garrantzizkoak dira horiek ere. Beharrezkoak.
Bederatzigarren KORRIKA hau Euskaltzaindiaren Bilboko aretoan
aurkeztu zuten. Eta Euskaltzaindiak berak Garaziko abiapuntuan ipinitako mezua metroz metro eta kilometroz kilometro Euskal Herrian
zehar ibili ondoren, Euskaltzaindiaren idazkariak aldarrikatu zuen
Gesteizen tamalgarria izan zen, hori bai, idazkaria prentsaren aurrean
Euskaltzaindiaren arazo ekonomikoez kezkatu izana, eta ez zuzenean
AEKren arazoez, egun seinalatu horretan, hain zuzen ere. Dena dela,
adierazgarria eta pozgarria izan da bi erakundeen arteko hurbilketa:
euskalgintzako indarren hurbilketaren seinale. Euskaltzaindiaren babesean egindako lehen KORRIKAren ondoren, nolabaiteko urruntasuna nagusitu baitzen urtetan Badirudi gainera AEK eta KORRIKArekiko bestelako indar politiko eta sozial batzuren urrunaldia sarritan
etsaitasuna eta erasoa neurri batez behintzat gaindituta geratu dela
aurtengoan. Fruituen zain, aurrera begira.

