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AEKren ipar Euskal herriko 
koordinatzaile berria zaitugu. 
Ofizialki otsailean hartu nuen pos-
tua, Jakes [Bortairu] azken koordina-
tzaile izandakoarekin bospasei hila-
beteko transmisio fase bat burututa. 
Informazio anitza eta zabala bazuen 
transmititzeko, jakinik gainera AEK 
ez dela erakunde tipia. Irailaren lehe-
nean joan zen erretretara eta orduz 
gero nabil koordinatzaile bakar gisa.

Nola doa?
Ongi. Korrikaren antolaketarekin hasi 
nintzen, goxoa eta interesgarria izan 
zen. Jakes joan ondotik duda fase bat 
ukan nuen, erreferentea joan eta ba-
karrik izate horrengatik. Sartze kan-
paina betean gainera! Azkenean trans-
misioa ongi egin da eta erran nezake 
sartzea ongi pasa dela. Geroz eta ho-
beto nago postuan, gaiak geroz eta ho-
beto menperatuz. Kanpotik ezagutzen 
nuen mundu bat barnetik deskubri-
tzen nabil poz eta interes handiarekin. 

zerk motibatu zintuen postu 
horretara?
Garaian langabezian nintzen baina 

aitzin horrelako lan bat nuen, Hega-
laldia elkartean. Nahiz eta animalien 
artatze arloan izan, proiektuen koor-
dinazio eta jendeen kudeaketaren 
ardura nuen. Horretan plazer har-
tzen nuen eta jakin nuenean AEK-k 
koordinatzaile bat behar zuela, hitz 
egitera hurbildu nintzaion Jakesi, 
xehetasun gehiago ukan nahian. Per-
tsonalki, bizitzan erronkak eramatea 
maite dut, gauza berriak deskubri-
tzea; lanpostu horrek hori eskaintzen 
zidan. Euskararen inguruan izateak, 
euskaraz lan egiteak ere bazuen ga-
rrantzi handia. 

Nolakoa da ipar Euskal herri 
mailako gau-eskolen mapa?
Hamabost bat gau-eskola ditugu 
hiru probintzietan hedaturik, aur-
ten 1.100 ikaslerekin, hots, azken 
urteetako batez bestekoan manten-
tzen gara. 50 bat langileko ekipoa 
dugu, boluntario eta guztiak kon-
tutan harturik urtean zehar 80-90 
langile izaki orotara. Gau-eskolez 
gain, Xede eta 6H formakuntzak ere 
baditugu, sail profesionalekoak iza-
ki horiek. Xeden erakunde publi-

“Geroan ukanen 
dugun erronkarik 
handiena euskararen 
erabilera dugu”

elKarteetan gustura
“ingurumena eta bioaniztasunari buruzko 

ikasketak bukatu, bidaiatu eta ondotik aur-

keztu zitzaidan hegalaldia-n [bizitza basa-

tia babesten duen elkartea] lan egiteko 

aukera. orduan ezagutu nuen elkarteen 

mundua eta gustura nabil horretan. Dauz-

kan erronka guztiekin badu bere ederta-

suna, nahiz eta zaila ere izan. Pertsonalki 

badakigu ez dugula nagusi batentzat lan 

egiten, helburu edota zentzu batentzat 

gabiltza. Bizitzari zentzu bat ematen dio... 

horretan laguntzen du behintzat”.
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koetatik etorritako langileak dira eta 
6Hn lan bilaketan edota sail aldaketan 
direnak.

garrantzi handikoak azken bi ho-
riek ere.
Ipar Euskal Herria euskalduntzeko eta 
eremu profesionalean euskaldun hiz-
tunak ukateko bidean biziki garran-
tzitsua da. Helburua ez dugu euskara 
irakastean bakarrik, erabilera ere lan-
du eta azkartu nahi dugu. Xede duela 
hamabost urte sortu genuen eta aur-
ten 180 ikasle biltzen ditu, 6Hn berriz 
35 bat dira. AEKren erronka nagusie-
tarikoa dugu doakotasunarena. Sail 
horiek horretara laguntzen dute, sail 
profesionalean diren dirulaguntzak 
bideratzen ditugulako. 

Erabilera aipatu duzu. ipar Euskal 
herriko testuinguru linguistikoa 
nolakoa ikusten duzu?
Geroan ukanen dugun erronkarik han-
diena erabilera dugu. Euskal hiztunak 
sortzen badakigu, baina ikasle izatetik 
euskaldun aktibo izaterako salto ho-
rretan dugu erronka, gainditu ez dugu-
na nik uste. AEK-k badu bere zeregina, 

baina gizarte guztiak eta oroz gainetik 
instituzioek eta politikoek dute zere-
gin handia. Euskarari zor zaion tokia 
eman behar zaio administrazioan zein 
karrikan, normalizazio egoera batera 
iritsi arte. 

Erabileraren arora heltzeko zein 
dira ezinbesteko osagaiak?
Ez naiz instituzioan ordez mintzatu-
ko baina euskararen ezagupena ezin-
bestekoa dugu, ofizialtasuna ez bada, 
behintzat koofizialtasun egoera behar 
dugu, zeinetan euskarak bere lekua 
duen, administrazioetan, eskoletan, 
bide seinaleetan, karrikan.

Ezagupenik gabe bizirik dirau 
euskarak ipar Euskal herrian. 
Gure arteko gizarteari esker, hau da, 
herri mugimendua deitzen dugunari 
esker, azken urte eta hamarkadetan 
izandako lan eta borroka guztiei esker. 
Horrek gaitu gaur egun dugun egoe-
rara arte eraman. Instituzioek leku-
koa hartu behar badute ere, gizarteak 
beharko du lan hori akuilatzen eta in-
dartzen segitu. Gizarte osoaren beha-
rra izanen du euskarak.

instituzio eta herrigintzaren arteko 
elkarlanerantz goaz geroz eta 
gehiago. zerk segurtatuko digu 
elkarlan emankor bat?
Demagun, Euskaraldiak arrakasta 
polita lortu zuen eta bide horretatik 
segitu behar dugula uste dut .  Mo-
mentukoz hamar-hamabost egun ar-
tean dugu, baina 365 egunez behar 
genuke ukan. Hori dugu helburu eta 
horretan ari gara instituzio publi-
koekin bilduz, politika berriak sor-
tuz. Guk badugu terrenoko ikuspegia, 
haiek terrenotik heldu diren ideiak 
eramateko, bozkarazteko eta gauza-
tzeko indar politikoa. Duela hogeita 
hamar urte mahai baten inguruan 
jartzea ezinezko bazitzaigun, gaur 
egun posible dugu eta hori baikorra 
da. Baikorki ikusi behar dugu geroa... 
badugulako zer egin! 

Beharra alde batera utzirik, 
zu baikor zara?
Bai. Nire filosofia ere bada beti aurrera 
begiratzea, erronkak lortuko direla pen-
tsatuz. Baikorra izan behar da. Noski, 
errealista ere bai, badakigulako ez dela 
dena arrosa eta polit. 

“institUzioeK LeKUKoA hArtU behAr bAdUte ere, gizArteAK behArKo dU LAn hori AKUiLAtzen etA indArtzen segitU. 
gizArte osoAren behArrA izAnen dU eUsKArAK”.


