
Hogeita hamar urte bete berri dira Eusko Legebiltzarrean Euskararen Erabilera
Normalizatzeko Legea onartu zutela. Negoziazioetan jardun zuten kideen
ustez, aurrerapauso garrantzitsua izan zen, baina bada oraindik zer egiteko.

Ainhoa Sarasola  Donostia

A
dostasuna. Euskara-
ren Erabilera Nor-
malizatzeko Legea
onartzeko orain dela
30 urte Eusko Lege-

biltzarrean negoziatzen jardun
zutenek hitz horixe azpimarra-
tzen dute. Akordioak lortzeko de-
nek men egin behar izan zuten
zerbaitetan, baina, 30 urte geroa-
go, emaitzarekin pozik daude
akordioen ehule lanetan ibili zi-
ren ia guztiak. Ñabardurak ña-
bardura, normalizazioaren bide-
an aurrera egiteko, legea tresna
baliagarria izan zela diote gehien-
gehienek gaur egun.

Euskarak 80ko urteetan zuen
egoera «latz eta aitormenik ga-
bea» gogora ekarri du Jose Luis
Lizundia euskaltzainak, orduan
EE Euskadiko Ezkerrako legebil-
tzarkide zenak. Hala ere, norabi-
de onean hainbat urrats garran-

tzitsu eginda zeudela esan du, tar-
tean, hizkuntza batasunaren pro-
zesua bideratuta zegoela eta ikas-
tolen zein euskalduntzearen
mundua loraldian zegoela. Au-
rretik egina zen lanaren garran-
tzia azpimarratu du Pedro Miguel
Etxenikek ere, orduko Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza sailbu-
ru zenak. «Une egokian iritsi zen
legea, aurreko erraldoien bizka-
rretan bermatu baikinen. Dena
emanez, eskuzabal lan egin zuen
belaunaldi bat izan zen aurretik,
idazleak, euskaltegiak, Euskal-
tzaindia... Orubea prestatu zuten
haiek». Eta orube horren gainean
hasi ziren Eusko Legebiltzarreko
taldeak Carlos Garaikoetxea le-
hendakariak gidatutako gober-
nuaren proiektuaren gainean ez-
tabaidatzen. 

EAJ zegoen gobernuan 1982an,
25 legebiltzarkiderekin. Herri Ba-
tasunak 11 parlamentari zituen;
bederatzi PSOEk; sei EEk; beste

sei UCDk; bi Alianza Popularrek
(AP); eta bakarra Euskadiko Al-
derdi Komunistak (EPK). Guztie-
kin hitz egin, eta legea adostearen
alde egin zuen Jaurlaritzak. Urru-
tira, AEBetako Konstituzioaren
egileengana eta, zehazki, James
Madisonen hitzetara jotzen du
Etxenikek jarrera hura azaltzeko.
«Madisonek beti esaten zuen oi-
narrizko lege batek adostasunez-
koa izan beharra daukala, denek
gauza askori men eginez lorturi-
koa. Jaurlaritzak eta EAJk beti
ulertu zuten horrela, eta nik neuk
legearen aurkezpenean bertan
azaldu nuen lege malgua, irekia
eta alderdi askotan aldatzeko mo-
dukoa izan zitekeela».

Baina ez zen bide erraza izan,
sailburu ohiaren hitzetan. «Ados-
ten zaila izan zen legea. Esango
nuke bestearen helburuekiko
guztiok genituen beldurrak eta
aurreiritziak izan zirela zailtasu-
nik handiena. Baina elkarrizketa

zintzo eta argiaren bidez, gai izan
ginen adosteko».

Prozesu «luzea 
eta konplikatua» 
Negoziazio prozesua luzea izan
zela kontatzen du Lizundiak, «lu-
zea eta konplikatua». EAJ eta EE-
ren artekoak izan ziren lehenik el-
karrizketak. EEren estrategia ez
zen osoko zuzenketa aurkeztea,
«testua hobetzea» baizik, eta, ho-
rretarako, 60 zuzenketa partzial
aurkeztu zituen taldeak. «Gauza
asko onartu ziren, beste batzuk
ez, baina, azkenean, alderdi biok,
kostata, %100 adostea lortu ge-
nuen». Koldo Mitxelena «atzetik
bultzatzen» ibili zela gogoan du,
baita Etxenike, Garaikoetxea eta
Ramon Labaien Kultura sailburu
zena ere, besteak beste. «EAJk ez
zuen gehiengo osorik, eta, 60 lege-
biltzarkidetatik HBko 11k ez zire-
nez joaten, aprobetxatzen zuen
lege batzuk negoziatu gabe bere

kontura ateratzeko. Baina kasu
honetan Mitxelenaren aholkuei
men egin zien, eta saiatu zen bes-
teekin adosten». 

Beste talde batzuek ere aurkez-
tu zituzten zuzenketak, Lizun-
diak gogoan duenez: «APk bi oso-
ko zuzenketa aurkeztu zituen, so-
zialistek 26 eta PCEk 11. Tamalez,
HBk ez zuen parte hartzen garai
hartan». Bigarren negoziazio
txandan EAJ eta EE sozialistekin
negoziatzera eseri ziren, eta haie-
kin «%70eko adostasuna» lortu,
Lizundiaren hitzetan. Ondoren,
UCDrekin, «gutxiago», baina
adostasun batzuk lortu zituzten,
euskaltzainaren hitzetan. 

Etxenikeren aburuz, «negozia-
zioa zailen egin zitzaion alderdia,
bere barne egoeragatik, EAJ izan
zen». Xehetasunetan sartu gabe,
«Garaikoetxeak, Labaienek eta
EAJk elegantziaz, malgutasunez
eta inteligentziaz jarduten» jakin
zutela uste du, «beste alderdieta-
tik lagundu zutenek egin bezala».
Horregatik, testua «guztien obra»
bat dela dio sailburu ohiak, «de-
nek men egin behar izan zutela-
ko», Etxenikeren hitzetan. «Ne-
goziazioetan aritu ziren kideei zor
zaie, maila handi batean, legea-
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ren arrakasta; lan bikaina egin
zuten, eskuzabaltasunez eta ikus-
pegiz jokatuz, eta eskertzen diet».

Beste oztopo batzuk ditu gogo-
an Lizundiak. «Madrilgo gober-
nuak sei artikulu eraman zituen
Auzitegi Konstituzionalera; hiru-
tan arrazoi osoa eman zigun, ba-
tean ez, eta beste bi paragrafotan
ere ez». Hainbat herri administra-
ziotan gazteleraz soilik egiten zen
bezala, beste hainbatetan ere eus-
karaz soilik aritzeko aukeraren
inguruan gogoratzen du Lizun-
diak trabarik handienetako bat.
«Parlamentuan onartu zen, nahiz
eta sozialistek eta UDCk oharta-
razi Konstituzionalera eramango
zutela. Hasieran EAJ ere ez zego-
en oso ziur, ‘hau atzera botako di-
gute’, esaten zuten, eta nik esan
nien botatzekotan bota zezatela
atzera Madrilen. Hori azkenean
negoziatu ezinda geratu zen». 

Oinarrizko printzipioak
Negoziazioetan agian pisu gehien
izan zutenak bai, baina Etxenike
eta Lizundia ez ziren negoziatzai-
le bakarrak izan. Orduko eztabai-
dak ongi gogoan ditu Inmaculada
Bonetak ere, orduan EAJko lege-
biltzarkide zenak. «Guztien ados-
tasunerako gogoa, izpiritu irekia,
malgutasuna eta Etxenikek atze-
tik egindako lana» izan ziren, ha-
ren ustez, arrakastarako gakoak.
«Guztiok genuen garbi euskara
ezin zela izan elkarren aurka ba-
liatzeko arma bat». 

Zailtasunen gainetik, ados jarri
izanaren garrantzia goraipatzen
du Jose Antonio Maturanak ere,
legebiltzarkide sozialista ohiak.
«Oso jarrera ezberdinak genituen
legeari eman beharreko ikuspe-

giaz; euskaldun ez zirenei kalte
egingo ote zien, bazterketarik sor-
tuko ote zuen... Eztabaida horiek
izan genituen alderdi sozialista-
ren barruan, baina uste baino ho-
beto joan zen; ez zen tentsio handi-
rik izan, ez alderdian, ezta nego-
ziazioan ere».

Alde denen aurreiritziak gain-
ditzeko sukalde lan handia egin
zutela dio Maturanak. «Sailburu
gazte eta adoretsua zen Etxenike,
baina malgu jokatzen jakin zue-
na; adostasunen aldeko emaku-
mea zen Boneta; funtsezkoa izan
zen Lizundiaren lana; baita Alfre-

do Marco Tabarrena ere... eta az-
kenean lortu genuen». 

Adostasuna aipatzen dute de-
nek legearen oinarri gisa. Baita
Etxenikek ere, «gizarte kohesioa
bilatzen duen legea» ere badela iri-
tzita. Baina, horrekin batera, bes-
te printzipio nagusi bat ere azpi-
marratu du sailburu ohiak: «He-
rritarrek hizkuntza aukeratzeko
duten askatasunean oinarrituta-
koa dela, eta hori modu erreal eta
eraginkorrean errespetatzeko de-

non betebeharra oinarri duela».
Haren hitzetan, «printzipioak ir-
motasunez defendatu behar dira,
malgutasunez eta pragmatismoz
aplikazioan». Ildo horretan, ohar-
tarazi du «elebitasun osoa lortu
nahi baldin bada horrek berare-
kin molestia batzuk» dakartzala;
«ez dago gizarte elebidun bat lor-
tzea molestiarik gabe, eta hori esa-
ten duenak edo ez daki zertan ari
den, edo ez du jakin nahi». 

Etorkizunari begira
Legeak egindako bidearekin po-
zik dago Maturana, «elebitasuna
gizartean errotu delako» ordutik.
Garai hartan UCDko parlamenta-
ri izandako Alfredo Marco Tabar
da legearen garapenarekin kriti-
koen, baina ez Lizundia edo Etxe-
nikeren arrazoiengatik, «legea
aplikatzeko gehiegizko presa»
egon dela eta «euskal hiztun ez di-
ren askorentzat kalbarioa» izan
dela iritzita baizik. «Hala ere, nik
berriro onartuko nuke», dio, «ga-
rapenean eginiko akatsak zuzen-
du daitezkeela uste baitut». 

Legeak «elebitasun osoa» due-
la helburu gogorarazi du Etxeni-
kek. «Oraindik, zoritxarrez, urru-
ti gaude horretatik hainbat alo-
rretan. Egun zenbait esparrutan
oraindik orain ez da posible eus-
karaz bizitzea modu erreal eta
eraginkor batean», haren ustez. 

Legea tresna baliagarria izan
dela uste du Lizundiak ere, baina
ez duela behar bezalako garapena
izan. Irakaskuntzan eta komuni-
kabideen alorrean ikusten ditu
aurrerapauso garrantzitsuenak.
«Zenbait gauza gero etorriko zi-
ren lege sektorial batzuen garape-
naren esku utzi ziren negoziazio-
an, eta gaur da eguna batzuk
oraindik ez direla egin, adminis-
trazioaren alorrean batez ere», sa-
latu du. Ertzaintza, Osakidetza
eta herri administrazio batzuk 
—Udal Legea eta foru aldundieta-
koak sumatzen ditu faltan, batez
ere— aipatu ditu, besteak beste.   

Etorkizunari begira legea gara-
tzea edo beste bat egitea, zer behar
ote den ez dakiela dio Etxenikek.
«Baina ni, oraingoz, tentu handiz
ibiliko nintzateke, lege honek,
malgua eta irekia izanik, poten-
tzialitate ikaragarria baitu gara-
penerako». Lizundiaren ustez ere,
egungo testua «garatzea eta gaur-
kotzea» litzateke egokiena. «Ez
dut uste lege berri bat egitea une
honetan batere zuhurra denik,
Madrilek, estatuak, alegia, or-
duan baino indar askoz ere han-
diagoa baitu». Horren ordez, lege
sektorialen bidez «behingoz» le-
gea garatzea hobesten du. «Legea
egitean gure utopia ez zen ase; ba-
koitzak izango du berea orain ere,
baina uste dut urratsik urrats fal-
ta dena garatzea dela obligazioa».  

Etzi BERRIAn:Eusko Legebiltza-
rreko alderdiek euskararen le-
geaz egiten duten balorazioa,
eta aurrera egiteko asmoak.
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Hasieratik motz geratzen zela iritzita
ere, Nafarroatik lege berriari miraz ere
begiratu izan zion Sagrario Alemanek.
Euskal Herri osorako legea nahi luke.

A. Sarasola  

Sentimendu kontrajarriekin be-
giratzen zion Sagrario Alemanek
legearen sorrerari. «Nafarroatik
begiratuta, alde batetik neurri ba-
tean bekaizti naiz, inbidia ematen
dit, pauso batzuk ekarri dituelako
eta Nafarroakoa baino hobea ba-
delako». Baina, aldi berean, «etsi-
penaz» ere hitz egiten du, «30 urte-
ren ondoren euskaraz ez dakiten
haurrak eta gazteak badirelako». 

Legea onartu aurreko urteetan
euskararen egoera zein zen gogo-
rarazi du Alemanek. Herri mugi-
mendua hasia zen, eta baziren tal-
deak normalizazioaren aldeko la-
nean, «batez ere irakaskuntzan,
ikastolak, helduen euskalduntze
eta alfabetatzean...». Baziren, ha-
laber, euskarazko komunikabide
gutxi batzuk, eta administrazio
zenbaitetan hasiak ziren neurri
batzuk hartzen. Euskara batuak
ere aurrerapauso handia ekarri
zuen, gogora ekarri duenez. «Be-
raz, bazen nolabaiteko iratzartze
bat; lana egiten hasia zen, eta pau-
soak ematen ari ginen». 

Testuinguru hartan sortu zen
EHE Euskal Herrian Euskaraz
erakundea, 1979an, «erreibindi-
kazioa eta salaketa praktikaren
bidez egiteko» . Hastapenetatik
parte hartu zuen Alemanek,
«ikusten zelako nahiz eta alderdi
abertzaleak teorian euskaltzale-
ak izan askotan ez zirela benetan
teoria horretatik praxira pasa-
tzen». Administrazioei normali-
zazio planak egiteko, euskarazko
telebista sortzeko, hizkuntza pai-
saia euskalduntzeko eta euska-
razko irakaskuntza bermatzeko
aldarriak eraman zituzten kalera,
besteak beste, euskalgintzako
beste hainbat eragilerekin bate-
ra. «Esango nuke, mugimendu ho-
rrek guztiak, neurri batean, pres-
tatu zuela lege baten sorrera».

Lege horren traba nagusia zein
zen zehaztean lehenik Espainia-
ko Konstituzioa aipatzen zutela
gogoan du Alemanek. «Konstitu-
zioak, eskubidearekin batera,
gaztelaniaz jakiteko betebeharra
ere aipatzen du, eta ikusten ge-
nuen beste lege hori ez zegoela ho-
rren parean, euskaraz jakitea ez
zuela nahitaezkoa egiten. Kezka-
garria zen hori». Hala ere, legea

«hankamotz» sortu zela iritzita
ere, zenbait aurrerapauso emate-
ko babes bat eskaintzen zuela dio.
«Guretzat eskasa izan arren, ba-
bes hori ematen zuela ikusten ge-
nuen; aldiz, beste batzuek gehie-
gikeria gisa hartu zuten. Gogoan
izan behar da bai Madrilek bai go-
bernadore zibilek hainbat gauza-
ren aurrean helegiteak jartzen zi-
tuztela, eta guk legea neurri bate-
an kritikatu arren, bestetik legea
defentsa gisa ere erabili behar ge-
nuen halako erasoen aurrean. He-
legite horiekin, legea zegoen bai-
no eskasago aterako zela ere pen-
tsatu genuen». 

Nafarroan eragina 
Legea onartu ondotik adminis-
trazio gehiagotan neurriak hartu
zirela dio Alemanek, nahiz eta,
haren ustez, oraindik aski ez di-
ren eta batzuetan ezer gutxi egin
den. Horrek denak, zeharka bada
ere, Nafarroan nahiz Ipar Euskal
Herrian izan zuen eragina. «Toki
batzuetan euskararen balorazio
bat baldin badago, prestigio hori
besteendako ere ekartzen du, oro-
korra da, euskara bera da presti-
giatzen dena». Komunikabideen
esparruan, «zailtasunekin Nafa-
rroan, baina irratia eta telebista
euskaraz» izan zituztela dio, lege-
aren ekarpenen artean. 

Irakaskuntzan ere zabaldu zela
dio, baina esparru horretan ikus-
ten ditu, agian, ez-betetze larrie-
nak. «Uste dut 30 urtean eskolak
ez duela eman eman behar zukee-
na; gaur egungo haur eta gazte
guztiek euskaraz jakin beharko
lukete, eta zoritxarrez ez da orain-
dik betetzen, baina lehen baino
gehiago zabaldu zen, eta euskal-
dun alfabetatu gehiago dago».
Zenbait arlotan «ausardia gehia-
go» behar zela uste du. «Larri sa-
marra iruditzen zait 30 urte gero-
ago A eredua hor izatea, gaindi-
tua behar luke». Herrizaingoan,
Osakidetzan... hainbat esparru-
tan zer garatua badela uste du.    

Aurrera begira, eta Konstitu-
zioaren «traba» oraindik hor da-
goela ahaztu gabe, «lege hori ho-
betzen, garatzen eta bere osotasu-
nean betetzen» saiatu behar dela
uste du, «eta ahal bada hobea egin
ere bai». Izatekotan, hurrengoa
Euskal Herri osorakoa nahi luke.

Bekaizkeriaz,
eta etsipenez 

Bestearekiko guztiok
genituen beldurrak eta
aurreiritziak izan ziren
zailtasunik handiena»
PEDRO MIGUEL ETXENIKE
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburu ohia

«Legea egitean gure
utopia ez zen ase; 
orain, falta dena 
garatzea da obligazioa»
JOSE LUIS LIZUNDIA
EEko legebiltzarkide izandakoa
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