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emagun bere burua kinka larrian ikusten 

duen hizkunt za komunitate bateko hainbat 

hiztunek, herri batean, komunitatearen 

biziraupen eta garapenerako ezinbesteko beharri-

zanen gainean gogoetari ekiten diotela. Muineko 

senak lagunduta emango dituzte lehen pausoak, 

eta arian-arian, hiztun ait zindari horiei beste bat zuk 

elkartuko zaizkie aurrerago. Indarrak batuko 

dituzte, arriskuan ibiliko dira, unean uneko zailtasu-

nei egin beharko diete aurre. Konturat zerako at zera 

ezinezko errealitate bat zabalduko dute, pausoz 

pauso eta belaunez belaun, etorkizunean ere iza-

teko aukera bermatuko duten egituren zutabeak 

jarrita ut ziko dituzte: ikastolen sorrerarekin hasi-

tako ibilbide hari, hizkunt za eredu estandarra disei-

natuta, gaueskolek eta euskaltegiek emango diote 

segida eta ondoren etorriko diren Euskal Herrian 

Euskaraz taldeek, bert so eskolek, euskara elkarteek 

eta euskarazko herri hedabideek, euskalgint za ize-

neko sare bat eratuz.

Eman dezagun hainbat hamarkadatako ibilbi-

dearen ondoren sortu diren egitura bat zuek ez 

dutela iraunkor izateko nahikotasun maila eskuratu 

eta, ondorioz, endekat ze prozesu bat bizi dutela. 

Har dezagun euskara elkartea bere ia hogeita bost 

urteko ibilbidean; arrazoietan murgilt zea beste 

baterako ut zita, jaso dezagun azken urteak ihartuz 

egin dituela eta biziberrit ze ahaleginek ez dutela 

herri horretako hiztunek desio luketen emait zarik 

eman.

Eman dezagun historia it zuli-mit zuli dabilela 

eta hizkunt za komunitate bereko beste belaunaldi 

bateko hiztunek, herri berean, baina mende erdi 

geroago, komunitatearen biziraupen eta garape-

nerako ezinbesteko beharrizanen gainean erant zun 

bat emateari ekiten diotela berriro. Ziur aski, gorago 
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aipatutako muineko sen berak lagunduta emango 

dituzte lehen pausoak, baina garaia eta premiak 

jada ez dira berdinak izango, hizkunt za komunitate 

horrek bizi duen kinka larriaren kont zient zia galdua 

izango baitu gizarteak ordurako, azken urteetako 

estatistiketako argi gorriak piztuta egon arren.

Trant sizioarekin abiatutako postfrankismoaren 

argi-ilunak agerian, hamarkadetako tapoi politikoak 

ezbaian, balioen krisia bere betean, globalizazioa, 

internet eta postmodernotasunaren eskutik helduta, 

gure bizimodua oldart zen, harremanak moldat zen 

eta pent samendua goldat zen, guztia hari finekin 

albainduta bezala eta epe mot zean ezer argituko ez 

den it xurarekin gainera, ingurumari honetan gerta-

tuko da: hiztun berri batek herri horren etorkizunari 

eta hizkunt za komunitatearen garapenari helduko 

dio urduri. Bere ibilbide pert sonaletik eta bere lanto-

kiko euskara planean bizitakotik ikasiko du, bidela-

gunak topatuko ditu eta euskalgint za biziberrit zeko 

hurrengo baldint zak proposatuko ditu:

1. Pert sonak erdigunean jart zea, mugimen-

duaren abiapuntu, bitarteko eta helburu 

izan daitezen. Horretarako pert sonen akti-

bazioa, pert sonen garapena, pert sonen 

arteko komunikazioa eta elkarbizit za 

landuz. Euskara aurrerant zean bitarteko 

nagusi izango da beraz eta ez helburu, 

unean uneko jarduna euskaraz eginda, 

euskara elkarte baten helburua betet zen 

duelako jada.

2. Iraganeko inert zia eta zametatik libre jar-

dun ahal izatea.

Proposamen berri horiekin lantalde bat abia-

tuko da eta euskara elkartean ordura arte egin-

2013ko Herri Lasterketa.

Egilea: SARETUZp.



182OARSO 2015

dakoa ukatu gabe, osagarri eta sendagarri gisara, 

euskalgint zatik urrun kont sideratu izan diren 

esparru berrietarako ateak zabalduko ditu, hel-

buruak partekatuz, elkarrengandik ikasiz, elkarri 

lagunduz. Esate baterako, Kont seiluaren Herri Las-

terketa antolat zea erabakita, helburua ez da herri 

lasterketa bera izango; lasterketa ait zakia izango da 

korrika egitea gogoko duten pert sona eta erakun-

deetara iristeko, lantalde berriaren berri emateko, 

helburuak partekat zeko, kirol munduan euskararen 

gaia t xertat zen lagunt zeko, eta horretarako laster-

keta beraiekin elkarlanean antolat zeari ekiten dio 

hasieratik.

Gertuko komunitatean kezkaz bizi diren gaiei 

heldu eta euskaraz jorratuko dira, bi urteko ibilbi-

dean hurrengo esparruetan lankidet zak abiatuz: 

kirola, elikadura, memoria historikoa, musika-zale-

tasuna, sexu askapena, Euskal Herriko beste lurral-

deetako euskalt zaleekin harremanak, migrat zaileak 

eta bizilagun berriak, ekologia, odol-ematea eta 

bestelako elkartasun gaiak eskualdean eta Eus-

kal Herrian, urrutirago joan gabe, euskalgint za eta 

herrigint za eskutik doazela ulertuz.

Jarduteko molde hau ez du lantalde honek 

asmatuko, ordea, lehenago herrian eta eskual-

dean ezagutuko dira gisa bereko esperient ziak 

esparru desberdinetan, kulturan eta aisialdian, 

esate baterako, bakoit zak bere esparruan aliant za 

eta sinergia eraginkorrik sortu gabe jardungo 

duen arren, urtez luzez, modu iraunkorrean 

ariko dira eginez eta berreginez nahiz aldioro 

bere burua berrasmatuz. Horra ikasi nahi duena-

rent zat ikasgaia: euskara helburu gisa, norbaiten/

zerbaiten eskutik joan ezean, ez du normalean 

nahikotasunez funt zionat zen modu iraunkorrean. 

Euskara elkartean ere, funt zionatu izan duten jar-

duerek horregatik funt zionatu izan dute ziur aski, 

hizkunt za bera abstraktuegia izaki, norberaren 

gustuko jarduerarekin uztartu ezean, dedikazio 

iraunkorretarako.

Demagun urteetan ihartuz iraundako eus-

kara elkartean arretaz jarrait zen dela lantalde berri 

honen abiat zea eta lantalde berri baten gisara 

lekua egiten zaiola behar duenerako, helburua par-

tekat zen baitute, eta euskalgint zan kide berriak 

aktibat zeak urteetan espero izandako belaunaldi 

berrit zea ekar baitezake. Iraganeko inert zia eta 

zametatik libre jarduten ahalegint zeak, ordea, 

elkartearen ohiko funt zionamendua eta egitura 

auzitan jart zea ekarriko du, eta elkarbizit zak elka-

rren dohain eta hobet zekoak ezagut zea dakarre-

nez, talde berrikoak euskara elkartea ez dela bere 
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egitekoari erant zuten ari ohartuko diren bezala, 

euskara elkartekoek kontraesanak ant zemango 

dituzte talde berrian. Hortik aurrera aurreirit ziek, 

mesfi dant zek, gaizki-ulertuek eta pert sonen arteko 

komunikazio arazoek ez dute elkarbizit za bide-

rat zen lagunduko.

Eman dezagun laurogeita hamarren hasie-

ran nekez sortutako euskara elkartea, bere baz-

kideen ut zikeriaren ondorioz tresna baino areago 

helburu bilakatu dela joandako urteetan, iparra 

galduz, botere hut sunea sortuz, eta emait za gisa, 

nahikotasuna ematen ez duten egitasmoak ernal-

duz, nahi eta ezinaren sorgin-katera kondenatuz 

bere jarduna. Demagun garai politikoa aldatu 

dela behin eta berriro esaten diguten arren, por-

taera patroiek oraindik bere horretan dirautela 

besteengan bezala gugan ere, eta berrikusi ezean, 

iraganeko akat sak errepikat zera kondenat zen 

gaituztela, baldint zatuz hiztunen, hizkunt za 

komunitateen eta orobat hizkunt zen garapena, 

beraz pert sonena, beraz elkarbizit zarena, beraz 

bizit zarena berarena.

Demagun aurreko lerroetan gure herriaz aritu 

naizela, hazten ikusi nauen Lau Haizetara euskaldu-

non elkarteaz batetik, eta bestetik, begien aurrean 

abiat zen ikusten dudan euskalgint za berriaz, SARE-

TUZ proiektuaz hain zuzen ere. Jo dezagun SARE-

TUZ izeneko lantalde berria bi urteko bidea egin 

ondoren eta gertat zen ari dena ikusita, bere jar-

duna berrikusten hasi dela, bere argi-ilunak bere 

nahi eta ezinak identifi kat zeko ekarpen ugari bil-

duz, bere momentua ulert zen ahalegint zen ari dela 

iraganeko akat setatik ikasteko bezala etorkizuneko 

urrat sen norabidea berrikusteko. Bada zerbait.

Lau Haizetararen egoit za, euskalgint zen arragoa.
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