
EUSKALTZAINDIAREN KARGUAK HAUTATZEKO
BILKURA BEREZIA

Bilbon, Plaza Barriko Euskaltzaindiaren egoitzan 2000ko abenduaren 22an,
12:30etan bildu dira J. A. Arana, M. Azkarate, P. Charritton, J. L. Davant, P. Goena
ga, J. Haritschelhar, A. liugo, X. Kintana, H. Knorr, E. Larre, J. M. Lekuona, B. Oihar
tzabal, P. Ondarra, Tx. Peillen, 1. San Martin, J. M. Satrustegi, A. Urrutia eta P. Za
baleta euskaltzainak eta J. L. Lizundia Idazkariorde-kudeatzailea.

J. Haritschelhar euskaltzainburuak hartu du hitza Barne Erregelen bi puntu hauek
oroitarazteko:

a) 58. artikuluaren arabera, euskaltzain izendatu zaharrena buru eta izendatu be
rriena idazkari izanen dira mahaia osatuko dutenak. Hortaz, J. Haritschelhar buru eta
A. lfiigo idazkari. Baina Hartischelhar jauna euskaltzainburu izateko hautagai denez, J.
M. Satrustegiri tokatzen zaio mahaiburu izatea.

b) Kontuan izanik L. Villasanteren hutsunea, gehiengo nagusia lortzeko 12 botu
batera behar dira.

Mahaia osatu ondoren, M. Azkaratek P. Altuna eta I. Sarasolaren ahalak mahaia
ren aurrean aurkeztu ditu eta J. M. Satrustegik, A. Zavalarena. J. M. Satrustegik oroi
tarazi du erregelen 11. bis. artikuluak dioen ordena segituko dela hautaketan.

1) Euskaltzainburua. Hautagaia: Jean Haritschelhar.

X. Kintanak idatzi bat irakurtzeko hitza eskatu duo Azaldu dituen ideia nagusiak
honako hauek izan dira. Hasteko, eskerrak eman dizkie zuzendaritzako kideei eta be
reziki Jean Haritschelharri. Euskaltzaindiaren zerbitzurako egindako lanagatik eta ai
tzinean Ian horretan segitzeko prest egoteagatik. Baina hurrengo agintaldia lau urtera
koa izanen denez, gobernu-programaren lerro nagusien azalpena eskatu dio eta
zuzendaritza osatuko duten pertsonena. Kintana jaunak, hobetu beharrekoen artean pun
tu hauek azpimarratu ditu: gizabidea eta elkarrenganako errespetua, epe ertaineko eta
epe luzeko plangintza orokorra bere lehentasun-ordenarekin batera eta zuzendaritzak
hileroko bilkuretan jardun garrantzizkoen berri ematea.

J. Haritschelharrek erantzun du X. Kintanak programari buruz eskatzen duena bi
deratzeko egiten dituela Euskaltzaindiak bi urtetik bi urtera Barne-jadunaldiak eta jar
dunaldi horiek izaten direla, hain zuzen, irizpideak finkatzeko, Ian prozedurari dagoz
kion erabakiak hartzeko, batzordeak berritzeko, etab. Horretaz gain, euskaltzain
guztiekin Ian egiteko prest dagoela azpimarratu duo

Ondoren, P. Charritton izan da hitza hartu duena. Berak dioenez, desoreka han
dia dago batzordeen artean. Esaterako, Hiztegi Batuaren batzordearen lanei sekulako
denbora eta dirutza ematen zaion bitartean Gramatika batzordeari ez zaio behar adina-
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ko garrantzia ematen eta Euskaltzaindiaren Gramatika oraindik ez dagoela egina oroi
tarazi duo Hortaz, Gramatika batzordeak urteroko aurrekontuetan dim kopum egonko
rra izan dezan eskatu dio hautagaiari. M. Azkaratek erantzun dio ez duela uste Gra
matika batzordearen arazoa dim kontua denik, lanerako prest dauden pertsona egokiak
izatearena baizik.

Bozketaren emaitzak:

I) Euskaltzainburua. Hautagaia: Jean Haritschelhar.

- J. Haritschelhar jaunak:
- Zuri:

II boto
II boto

Bigarren bozketaren emaitzak:

- 1. Haritschelhar jaunak:
- Zuri:

12 boto
10 boto

2) Euskaltzainburuordea. Hautagaia: Henrike Knorr.

Bozketaren emaitzak:

- H. Knorr jaunak:
- M. Azkarate andreak:
- 1. L. Davant jaunak:
- A. Iiiigo jaunak:
- Zuri:

18 boto
boto bat
boto bat
boto bat
boto bat

3) Idazkaria. Hautagaia: Patxi Goenaga

Bozketaren emaitzak:

- P. Goenaga jaunak:
- Zuri:

12 boto
10 boto

4) Dimzaina. Ez da hautagairik aurkeztu.

Jose Antonio Aranari kargu horretan segitzeko asmorik ez duen galdetu zaio. Bere
buma ez duela aurkezten, baina beharrezko botoak aterako balitu, kargua hartzeko prest
legokeela erantzun duo

Bozketaren emaitzak:

- J. A. Arana jaunak:
- A. IiUgo jaunak:
- Zuri:

16 boto
4 boto
2 boto

5) Iker sailbuma. Hautagaia: Befiat Oihartzabal.

Bozketaren emaitzak:

- M. Azkarate andreak:
- B. Oihartzabal jaunak:
- Zuri:

II boto
10 boto
2 boto
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M. Azkaratek berarengan konfidantza jarri dutenei eskerrak eman dizkie, baina
argi utzi nahi izan du, gehiengo nagusia aterako balu ere, ez lukeela hartuko kargu hori,
aIde batetik ez diolako logikarik ikusten aldez aurretik inork deus esan gabe Iker sail
buru izateko berari botoak eman izanari eta, bestetik, bere asmoa lagon sailburu iza
ten segitzekoa delako.

Bigarren bozketaren emaitzak:

- B. Oihartzabal jaunak:
- A. Urrutia jaunak:
- X. Kintana jaunak:
- M. Azkarate andreak:
- Zuri:

12 boto
3 boto
2 boto

boto bat
4 boto

6) lagon sailburua. Hautagaiak: Miren Azkarate eta Andres Urrutia.

Bozketaren emaitzak:

- A. Urrutia jaunak:
- M. Azkarate andreak:

13 boto
9 boto

Hortaz, Euskaltzaindiaren Barne Erregelen 11. bis. eta 11.2. artikuluen arabera,
hurrengo lau urteetarako, Euskaltzaindiaren Zuzendaritza honako euskaltzain hauek
osatuko dute:

- Euskaltzainburua:
- Euskaltzainburuordea:
- ldazkaria:
- Diruzaina:
- Iker sailburua:
- lagon sailburua:

Jean Haritschelhar
Henrike Knorr
Patxi Goenaga
Jose Antonio Arana
Beiiat Oihartzabal
Andres Urrutia

Eta horrenbestez, 13:30etan amaitutzat eman da bilkura berezi hau.

Mahaiburuak

Jose Mari Satrustegi

Idazkariak

Andres Hiigo


