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EUSKAL ERAKUNDE KULTURAK

Euskal Herrian, bada aspaldi samarretik laneari ari den zenbait Erakunde Kultural.
Hala nola Euskaltzaindia, Ikastolak (Gipuzkoan eta Bizkaian heuren elkarteak dituztelarik), Alfabetatze mugimendua, herrietako kultur Elkarteak, e.a.
Haia ere, Euskal Erakunde Kultural asko sortu da azken hamar urte honetan, gu
gcu ere berri horietakoak garelarik. Argitaldari etxeak, irratsaio, aldizkari, Udako
Euskal Unibertsitatea, Unibertsitateetako E.K.T.ak, Irakasleen Elkartea, Euskal
Aste eta jaialdiak antolatzeko taldeak, eta abar eta abar, azken hamar urte honetal; batik bat ari zaizkigu bizkor eta prestuki.
Erakunde Kultural guzti hauen xedea, Euskal Herriko Herrigintza eta Herriaren
euskalduntzea da inondik ere. Helburu horiek gogoan izanik ari dira j o eta ke lanean.
.
.
.
Hala ere,eta helburuetan batasuna izan arren, badugu euskaldunok bakoitza geure aldetik "bakarlanean" aritzeko joera, eta lehen aipatutako Erakundeekin ere,
horrelako zerbait gertatzen dela aitortu beharrean gara. Dena dela, hau ez da guk
bakarrik dugun susmoa. "Elkarlanean" eta elkar o n d o koordinaturik lan egiteko
premiak eraginik, bilera garrantzitsu bat antolatua izan zen Durangon. Azken
Urriaren 3 l e a n , han bildu ginen Euskal Herri guztiko (Ipar eta Hegoaldeko, tamalez arabarrik ez bazen ere) Euskal Erakunde Kultural gehientsuenok.
--
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Bilera honetako xelietasunak Aiiaitasuiian (328. zeiibakia) eta Z. Argian (711.
zenbakia) irakur daitezkeeri arren, intercsgarri iriiclitzen zaigu Erakunde guzti
Iniick ikusitako behar orokorrak aztcrtzea.
Alde batetik, Euskal Kulturak, behar d u herbesteko Iiarremanetarako ordezkaritza orokor bat. Bairia, ez horretarako bakarrik. Ezinbestekoa bait derizkiogu
euskaraz egiten ari den kulturaren koordinatzeari, lan espezializatuak taldeei baiiatzcari, eta abarri; Euskal Kulturaren plangintza taxutzeari eta dinamikaren erad e izatcari, bestela esan. Plangintza eta dinaiiiika horren finaiitzabideak lortzeCo ere, izango litzateke nahiko buruliauste.
Isestetik, gaurko Euskadin deseuskalduridurik bizi diren lurraldeak ere, ezin ditu-

g~ aide batetara utzi. Herriaren euskaldi~ntzcak,birkonkista kultural bat (besteak
beste) eskatzen bait d u lcku horietari. Eta Iiorretarako, gaur egun erdaraz bizi direri bcrtako talde kultural jatorrak euskal ckartzea, talde euskaldun berriak sortzea c.a., gii guztion beste ecirikizun bat d a .
Dena dela, c t a geure Heziketa cta Zientzi Minister lorik ez dugun bitartean, Euskal Erakundc Kulturalcn Ordezkaritza Orokor horrek bete beharko luke gaur egun
'lugun zuloa.
~ l h i i ~ a r - ebere
k , Zicntzia eta Tekriika alorretik, asmo horiek gor uzteko ahaleginak eskainiko dituela agintzen d u , Herrigintzak eskatzen d i p n < < R u z o ~ a nhone<
tako partaide sentitzcn garenez gero.

