
ARAZOAK

KILI KILIK ENBARAZU EGITEN El
DEUTSE

Erri Erakundeak politikoen
apeta eta gurarien menpean eta
esanetara dagozana gauza jakina
eta argia dogu. Artuko dabezan
erabagiak gizartearen onerako
izango diralakoan, politiko orreek
dagozan lekuetan gure ebatziaz
guk geuk iminten doguz. Aiko or,
badal.

Politikook, baina, sarritxu jazo-
tzen dan lez, Erriaren gurari eta
interesen aurkako zein kalterako
erabagiak -eta artu daroez. Eraba-
giok bein baino geiagotan aldarri-
katuten dabenagaz bat ez datozan
arren, dala darabilen politika joka-
bidea babestuteagaitik, dala inte-
res politiko ostenduak jagoteagaitik.

Euskalerriko iru lurralde oneetan indarrean dagoan
Izkuntza Politikea da, nire eritxi apalean, orretarako
adibiderik esanguratsuenetarikoa. Izkuntza Politi-
kiearen arduradunek euskerearen aldeko ekintzei
diru-laguntzak emoterakoan darabilezan erispideak
sano aldakorrak dirala emoten dau. Ori ezeze, diru-
laguntza orreek, beste proiektu andiago batzuk dirala-
eta, txiki-txiki eginda be lotu dira aspaldiotan, zein
aurrerantzean, aurki. Berbarako, euskeraz argitaratu-
ten diran aldizkariei diru-laguntzak ukatuteko adiera-
zoten diran erizpideak edo arrazoiak, leengoan esan-
dakoaren ezaugarri.

Euskalgintzan ibili dan edo dabilen edonork daki
KILI-KILI erakundeak zelango nortasuna izan dauan
eta dauan gurean. Alde orretarik ez dot uste ezer gei-
tuterik merezi dauanik. Zeozer aitatutekotan, esan
bakarrik, bertan azkenengo ogeita amar urteotan eten
batik bear egin dabenek eskerzaroan egin dabela, txa-
kur txikirik jaso barik, eta askotan norberaren sakele-
tik dirua iminiz. KILI-KlLltarrok azkenengoan be
egin bear izan daben lez. Aalegin itzel eta urte luzee -

tako proiektu on pikutara ez dai-
ten joan, jakina. Izan be, gure Erri
Erakunderik txito gorenek, Eusko
Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru
Aldundiak, diru-laguntza emotea
ukatu deutsoe -eta. Ona emen
eskatutako diru -laguntza areek ez
emoteko azaldutako zioak
(1997ko garagarrilean):

– Eusko Jaurlaritza – Kultura
Sailak:

"Autofinantzazioa gutxienik
%30ekoa izatea ez betetzea"
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– Gipuzkoako Foru Aldundia – Kultura eta Euska-
ra Departamentuak:

"Izan ere, eskatzaileak aurkeztutako jarduerak
eragin sozial gutxikoak dira Gipuzkoan"

Askotan, KILI-KILIrenganako euskal eremu
batzuetatik aurreritxiz beteta jokatu izan da, alango
edo zelango pentsakerakoa edo izkuntza eredukoa
dalakoan. Aurka jokatu eta eraso. Izan be, ezker ingu-
ruko baten batzuk zer edo agaitik bazterrean ikusi
gura izan dabe. Baina, egia esan, zeozer izan bada,
KILI-KILI euskerearen maitale eda aldezle sutsua
izan da beti, eta orrek asikera-asikeratik abertzeletasu-
naren alderdira eroan izan dau. Eta abertzaletasunataz
esanetan eta ekintzetan bete-betean bat etorteagaitik
ez deutsoe parkatu, aurki. Eta susmo osoa dot on izan
dala, atan be, oraingo onetan parkatu ez jakona, ezker
inguruagaz ezelango zerikusirik ez daukan alderditik.
Ze emon, batzuk eta besteek emon dabezan arrazoiok

guztiz susmagarriak egiten jataz., negargarri besteko
lotsagarriak izateaz ganera.

Artean, txakur erraldoiak ekarten doguz gure Erri-
ra erri-dirua guzurkeria eta azalkerietan neurri barik
parra-parra ondatuz. Baina politikoek orrelangoak
egiten jarraituko dabe. Bien bitartean, nire begirunea
eta uste ona aspaldian galduta dabez. Betiko galdu
be!.

I NIAKI MARTIARTU
1998ko urtarrilean

* * *
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