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Gonbidapena Hizkuntz Eskubi-
deen Behatokiak egin zien Harro! 
LGBTI plataformari, Euskal Herri-

ko Bilgune Feministari eta Ongi Etorri 
Errefuxiatuak plataformari. Egun hori 
mugarria izatea nahi zuten. Hala adiera-
zi digu zuzendari kargua duela gutxi har-
tu duen Agurne Gaubekak: “Orain arte 
hizkuntz eskubideak bakardadean, edo 
behintzat, bakarrik aldarrikatu izan di-
tugu eta pauso bat emateko sasoia dela 
pentsatu dugu, giza eskubideez ari ga-
renean hizkuntz eskubideez ere aritzea, 
eta aldi berean, Behatokiak bestelako 
giza eskubideak bere egitea”.

Abenduaren 10eko argazkiaz hara-
go zer? Behatokia ari da eta jarraituko 
du herri mugimenduko eragileekin ha-
rremanetan. Haiei hizkuntz eskubideen 
gaia gerturatu, eta elkarteek barrura 
begira har ditzaketen neurriez eta kon-
promisoez hitz egin nahi dute. Aurtengo 
abenduaren 10ean, eragile gehiago el-
kar daitezen lana egingo dute. Adibidez, 
aniztasun funtzionalarekin lotutako el-
karteekin bat egitea gustatuko litzaieke.

hiZKuntZ esKubideaK 
baZtertuago?  
Hiru eragileek gonbiteari baietz eran-
tzun zioten. Aliantzak egitea eta beste 
kolektiboek hizkuntz eskubideak alda-
rrikatzea lortzea erraza den galdetu dio-

gu Gaubekari, eta erantzun digu ezetz, 
asko ez direla ausartzen ‘euskaraz bizi 
nahi dut’ aldarrikapenarekin bat egi-
tera: “Jende askok uste du hizkuntz es-
kubideak defendatzen baditu politikoki 
gehiegi bustitzen dela. Hainbat pertso-
nak, talde politikok eta erakundek arra-
zakeriaren, feminismoaren eta LGBTI 
mugimenduaren aldeko eskubideak argi 
dituzte, baina hizkuntz eskubideak ez 
dira haientzat oinarrizko eskubide. Poli-
tikoa da haientzat, politikoa zentzu txa-
rrean esanda”.

Norberaren diskurtsoa oso ondo lan-
duta duten elkarteekin egin dute topo 
eta beste eragileen aldarrikapenetan ko-
katzeko arazoak dituzte, oztopoak jar-
tzen dituzte edo erronka dira haientzat. 
Hizkuntz eskubideekin bat egiteko prest 
diren norbanakoak aurkitzen dituzte el-
karteetan, baina taldeak berak pausoak 
ematea zailagoa izaten da. Ez da dena 
ezina, ordea, euskalgintzaren eta femi-
nismoaren arteko harremana aipatu du 
Gaubekak. Bilgune Feministarekin bat 
egitea erraza egin zaie, mugimendu ho-
rrek lehendik ere hizkuntz eskubideen 
aldarrikapenean bidea egin duelako. 
Adibide zehatza ematen hasita, bileretan 
eta hainbat ekitalditan erabiltzen duten 
xuxurlariaren figura aipatu du. Figura 
horrek barne bilkurak eta kanpora begi-
rakoak euskaraz egitea ahalbidetzen du, 

ulertzen ez dutenek belarrira itzulpena 
egingo dion norbait izaten du alboan. 

etsai berari 
aurre egiteKo beharra
Harro! plataformako kide Ibai Fresne-
dok aliantzak egiteko joera sendotzen 
ari dela uste du, eta bere iritzia izateaz 
gain, LGBTI plataforman ere gauza bera 
sumatzen dute. Haien plataforma giza 
eskubideekin bete-betean lotuta irudi-
katzen dute eta hizkuntz eskubideen al-
darrikapena egiten eroso sentitzen dira. 
Ez dira bi urte plataforma sortu zutela, 
baina dagoeneko, bi alditan, bestelako 
eragileekin ekintza zehatzetan hartu 
dute parte. Irailaren 21ean, metalgintza 
sektoreak manifestazioa egin zuen Bil-
boko kaleetan. Goizean haien manifes-
tazioan hartu zuen parte plataformak 
eta arratsaldean Harro ez da €uropride 
lelopean egindako manifestazioa egin 
zuen plataformak eta metalgintzako lan-
gileak manifestazio hartan izan ziren. 
Abenduaren 10ean, Giza Eskubideen Na-
zioarteko Egunean, aipatu ditugun hiru 
eragileekin bat egin zuen. Urtarrilaren 
30ean, Lan, pentsio eta bizitza duinaren 
alde lelopean egingo den greba oroko-
rrean parte hartuko dute. 

Aliantzak beharrezkoak direla uste 
du Fresnedok, baldin eta kapitalismoari, 
kolonialismoari eta patriarkatuari au-

giza eskubideen aldeko borrokak

Arrazakeria gabe, feminismotik, sexu aniztasunean eta euskaraz 
bizi nahi dugulako. lelo horren pean, ezohiko argazkian, lau 
borroketan ari diren eragileak ikusi ditugu giza eskubideen 
Nazioarteko egunean. Hizkuntz eskubideen Behatokiak norabide 
horri heldu nahi dio: hizkuntz eskubideak bestelako gizarte 
kolektiboengana gerturatu eta hizkuntzaren aldeko eragileak 
berak bestelako giza eskubideekiko konpromisoa adierazi. 

Elkarrekin 
indartsuago

  oninTza irureTa azkune  

  hizkunTz eskubideen behaTokiak uTzia
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rre egin nahi bazaie: “Elkarte bakoitzak 
zerk elkartzen gaituen aztertu beharko 
du. Bakoitzak bere borrokan jarraituko 
du, baina ikuspegi zabalagoa izan behar 
dugu herri gisa. Elkarguneak baliatu 
behar ditugu”.

elKarbiZitZa sustatZeKo 
eusKara oZtopo den mitoa
Mikel Alvarez Ongi Etorri Errefuxiatuak 
plataformako kidea da. Giza Eskubideen 
Egunean egindako agerraldia moduko 
zerbaitetan parte hartzeko beharra sen-
titzen zutela adierazi digu: “Giza esku-
bideez ari bagara, haiek mailakatu gabe 
aritu behar dugu, bai hizkuntz esku-
bideez, bai migratzaileen eskubideez, 
baita eskubide sozialez ere. Giza esku-
bideak mailakatzeak ez du zentzurik”. 
Agerraldiaren bidez mito bat puskatu 
nahi zuten, alegia, bai migratzaileek bai-
ta bertan jaiotako askok ere uste dutela 
euskarak elkarbizitza bultzatzea zail-
tzen duela. Kontraesana gainditzeko au-
kera ona iruditu zitzaien lauren arteko 
agerraldia. 

Alvarezek ere Gaubekaren sentsazio 
bera du, norberaren aldarrikapenak ez 
direnekin bat egitea ez da horren erra-
za. Ongi Etorri Errefuxiatuak plataforma 
anitza da, jatorri askotako jendea dago, 
ikuspegi politiko eta sozial askotako jen-
dea: “Gauza bat da abenduaren 10ekoa 
moduko ekitaldi batean parte hartzea 
eta bestea da egunerokoan aldarrikapen 
horiek praktikara eramatea”. Aitor du 
lan handia dutela egiteko, baina uste du 
pauso hori eman izana ondo hartua izan 
dela etxe barruan, hau da, euskara ez da 
zailtasun, baizik eta elementu positiboa.

Alvarezek erraz lotzen ditu hizkuntz 
eskubideak eta migratzaileen eskubi-
deak, plataformak migrazioaren afera 
lantzen du, baina era berean kultur aniz-
tasuna ere bai. “Kultur aniztasunaren 
alde egiten badugu, euskarak garrantzi 
berezia du”.

Hasiera xumea egin dutela dio Gaube-
kak, bidea urratzeko gogoz da Behato-
kia. Aliantzak egin eta hizkuntz eskubi-
deak lehen lerrora ekarri. 

ElKarlanEan. goian, ibai fresnedo (Harro! plataforma), Alazne Beltran de Lubiano (euskal Herriko 
Bilgune feminista), Agurne gaubeka (Hizkuntz eskubideen Behatokia) eta melvin ngounou (ongi etorri 
errefuxiatuak). Abenduaren 10ean, giza eskubideen nazioarteko egunean bildu ziren lau eragileak 
Andoainen. Behean, irailaren 21ean Harro! plataformako kideak metalgintzako manifestazioan.
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