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Euskal PENek, 10 urte

Basque Writing 10

2004ko apirileko egun eguzkitsu bat 
dut gogoan, eta Donostian liburu-azoka 
zegoela. Urtebete lehenago arte Alemanian 
ibili nintzen berriemaile. Eta etxera itzuli 
eta gutxira, euskaldunok geneukan egun-
kari bakarra itxi ziguten. Egunero mun-
dua, kultura, liburuak, maite ditugun gauza 
horiek guztiak gure hizkuntzan ematen 
zigun kazeta bakarra, itxi egin zuten, zazpi 
urte igaro arte frogatutzat jo ez zuten gezur 
baten bidez. Gure hizkuntzako langileak, 
kulturgile finenak, kazetari engaiatuenak, 
lege antiterrorista erabilita eraman eta tor-
turatu egin zituzten. Eta Espainian ia denak 
isilik gelditu ziren, baina Katalunian argi 
ulertu zuten erasoaren neurria. Mundu 
zabaletik iritsi zitzaigun elkartasunaren 
oihartzuna. Ni Alemaniatik nentorren, Ber-
lingo istiluetan kamera aldean ibili ginen 
grabatzen eta poliziak argi zuen berak al-
boratu behar zuela aurpegia, ez zuela kaze-
tariari deus esan edo egiterik. Herrialde 
demokratiko batean ohikoa dena, alegia, 
erabateko salbuespen zen Europar Ba-
tasuneko gure txokoan. Egunkariak itxi, 
kazetariak torturatu, eta hori guztia gure 
kulturaren alde zela entzun behar genuen.

Kataluniatik Londresera eta handik 
mundu zabalera hedatutako elkartasunak 
Donostian bildu gintuen, beraz, 2004ko 
apiril hartan. Han zegoen Laura Mintegi, 
Joxemari Iturralde, eta gure literaturako eta 
kulturako hainbat jende. Abegikor hartu 
zituzten Tromson urte hartan gure or-
dezkariak. PEN zirkuituan sartu ginen. 
Ulertu genuen jasotakoa eman ere eman 
behar genuela. Ken Saro Wiwa gogora 
ekarri genuen Bilbon. Zaila zen biak uz-
tartzea, Europa aberatseko txoko batean 
Europatik kanpo egon ohi ziren erasoak 
gertatzen zirela jakinaraztea. Estatu batek 
egunkariak ixtea eta kazetariak tortu-
ratzea oso larria zela jakinda ere, ulertu 

genuen adierazpen askatasunak bazituela 
beste eraso batzuk gurean ere. Bizkar-
tzainekin bizi zirela kazetari batzuk, 
bonbak egon zirela hainbat hedabideren 
aurka, tartean euskarazko telebistaren 
kontra. Eta estatutik gutun bat argitaratzea-
gatik espetxeratu nahi zituela euskaldun 
batzuk. Gure PEN zuzendari-tzako kide 
zen Teresa Toda, EGIN egun-kariko beste 
hainbat kazetari eta langilerekin batera, 
espetxeratzen ikusi dugu. Euskal PENen 
lan egin eta gero sei urte eman ditu 
espetxean. Eta ez da espetxeratutako euskal 
kazetari bakarra, tamalez. Euskal PEN 
jaio eta hamar urtera, zorionez ez dago 
bonbarik ez eta bizkartzainekin dabilen 
berriemailerik, baina kazetarien aurkako 
espetxeratze eta auzipetzeak ez dira 
amaitu. Eta Euskal PENek Europako 
talde batek gutxitan izaten duen ataka 
zail horretan jarraitzen du.

Etxeko egoera kanpora eramaterako 
orduan, alabaina, ez gara salaketaren di-
namika soilean geratu. Gure hizkuntza-
ren, kulturaren, literaturaren berri 
eman dugu bileraz bilera hamar urteo-
tan. Idazle gazteak, emakumeak, irakurle-
taldeak, erbesteko literatura, edo euskara-
ren historia, Bogotatik Tokiora eta Dakar-
tik Reykjavikera eraman dugu. Buru-
belarri engaiatu gara hizkuntza-
eskubideen alde, katalan lagunekin batera 
Gironako manifestua egiteko eta behar-
rezko foroetan zabaltzeko. DOIW Jazarri-
tako Idazlearen Egunean munduko hainbat 
idazleren egoera lazgarriaren berri eman 
dugu Euskal Herrian. Gure egin dugu kaze-
tari eta idazle kurduen sufrimendua, 
ohorezko kide dugu Adnan Hassanpour 
Irango kazetari 
kurdua, eta gure 
alea jarri genuen 
bere familia Eus-
kal Herrira ekarri 

eta azkenean heriotza-zigorra kentzeko 
egindako kanpainan ahotsa hedatu zezaten, 
besteak beste, euskal parlamentuetan. Ha-
rold Pinter zenari ere eman genion Euskal 
PEN Idazluma. Gure kulturaren honda-
mendi handiena, 1937ko Gernikako bon-
bardaketak adierazten du, ordura arteko 
berpizkunde kulturalaren erabateko 
amaiera izan baitzen, harik eta 15 urte 
beranduago, oso xume, erbestean zerbait 
pizten hasi zen arte. Hor egon zen lehen 
Euskal PEN taldea. Txomin Peillen orduko 
PENkidea gure ohorezko lehendakari dugu 
orain ere. Bonbardaketaren 75. urteur-
rena mundu osoko PEN taldeetatik po-
emak biltzeko baliatu genuen, eta pozik 
geratu ginen: gure literatura munduratzen 
genuen, eta munduko euskal herriratu. 

Halaxe egin dugu hamarkada ba-
tean, xume baina ilusioz, hasieratik 
babesa eman diguten dozenaka euskal 
idazleren bultzadari esker lehendabizi, eta 
nazioartean aurkitu dugun abegiaren ondo-
rioz hurrena, adierazpen askatasunak eta 
munduko idazle jazarriek eta hizkuntza 
gutxituek PENen beharra dutela ahaztu 
gabe. Esan bezala, ahal egin dugu bidea, 
eta hala eutsiko diogu. Mila esker bidaide 
zaituztegun guztioi.

Urtzi Urrutikoetxea
Euskal PEN-eko lehendakaria
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Hamar urteko balantze xumea
                   

Partaidetza 
Kongresuetan

  Bogota 2008

	
 	
 	


            

Wole Soyinka, 
Gyeongju 2012

    Nazioarteko harremanak

           
Nadine Gordimer, Berlin 2006

  Reikiajvik 2013

       Idazle Jazarriaren babesa

      
Azadiya Welat egunkari kurduko kazetari erailak, 2009.

                        

           Egunkariaren aldeko aldarria nazioartean, 2007.

Idazle espetxeratuaren 
nazioarteko eguna

 Ken Saro Wiwa 
idazle nigeriarraren 
erailketaren10. 
urteurrena. Bilbo 2006.

Idazle presoen 
testuen 

irakurketa 
‘espetxean’. 

DOIW, Donostia 2012.
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Honorary 
Member

	


  

   Adnan Hassanpour-en arreba (Leyla) eta Hiwa Butimar-en 
anaia (Hadi) Bilbon, 2007.

Emakume Idazleen 
Nazioarteko Eguna

      

Martxoaren 8ro euskal emakume idazleen lanak jaso eta 

liburu-dendetan erakusten dira.

PEN Idazluma Omena

 Aita Agirre, 2007.

                              

Txomin Peillen, 2009.

Basque Writing eta 
argitalpenak

 
Basque Writing, 2 ale urtean.

                                         
Gernika and ‘other Gernikas’ poema 

liburua.
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Nola ikusten gaituzten
Joxemari Iturralde (idazlea, Euskal PENeko 
lehendakariorde ohia)

         Etxetik kanpo konturatu naiz euskaldunok ez garela 
ia existitzen atzerrian. Barruan iruditzen zaigu munduaren 
ardatza garela, baina atzerrian ez 
gaituzte ezagutzen kasik. 

        Urteak dira Euskal PEN 
saiatzen dela bere ezaugarriak 
etxetik kanpo ezagutzera ematen, 
kulturaren defentsan, literaturaren 
eskubideen defentsan, Euskal 
Herriko nortasuna duen Euskal 
PEN erakundeak barreiatzen ditu 
bere ahaleginak hainbat eta hain-
bat naziotan. Txalogarria da, bene-
tan.

Leyla Hassanpour (Adnan Hassanpour-en 
arreba)

          Euskal PENek 
oso urrats positibo eta 
gizatiarrak eman ditu 
kazetarien bizia sal-
b a t z e n e g i n d a k o 
lanean. Irango erre-
gimen is lamikoak 
heriotzara zigortutako 
Adnan Hassanpour 
kazetariaren arreba 

naiz, eta oso esker oneko naiz Euskal PENe-
kin. Izan ere, 2008an gure nebari eman zeni-
oten sariak bultzada handia izan zen bere 
bizia salbatzeko. Eta egiaz presioa egin zion 
Irango erregimenari heriotza-zigorra alda 
zezan. 

John Ralston Saul (PEN 
International-eko presidentea)       
                                

Hizkuntza-
aniztasuna 
oinarrizkoa 
da adieraz-
pen aska-
tasunerako. 
Zergatik 
daude 900 
idazle 

espetxean munduan? Hizkuntza gar-
rantzitsua delako. Zein izan liteke galera 
handiagoa adierazpen askatasunerako, 
zure hizkuntza erabat galtzea baino? 
Zure hizkuntza desagertzen denean, 
adierazpen askatasuna erabat ezabatzen 
da. Euskal PENek lan bikaina egin du 
hizkuntza-eskubideak defendatzen eta 
sustatzen, eta erakusten hizkuntza baten 
eta haren literaturaren osasuna harreman 
zuzenean dagoela adierazpen askatasu-
narekin.

Iñaki Egaña (historialaria, Euskal PENeko kidea)

 
      Euskarak egiten gaitu 
euskaldun.

Euskal Herria, ametsa 
gauzatzen gaituen utopia.

Teresa Toda (kaze-
tari espetxeratua, Euskal 
PENeko zuzendaritzako 
kide ohia)

     Orri sendoa, 
e l k a r t a s u n e t a 
aldarrikapenezko 
hitzez betetzen 
doana, adierazpen 
a s k a t a s u n a r e n 
aurkako erasoak 
edonon eta edonoiz gertatzen dire-
nean. Baita leuna ere bada, idazle 
edo kazetari kaltetuenentzat. Bere 
baitan biltzen ditu, babes beroan, 
haien deiadar mundura zabalduz. 
Nire azalean sentitu dudalako ai-
patzen dut, 10. urteurren honetan…

Baina Euskal PEN topagune bizia 
ere bada, lagunartean euskara eta 
literaturaren alde lan egiteko. Urte 
hauetan zehar asko egin den arren, 
gehiago beharko da etorkizunean. 
Hitz eta adore nahikoa daukagu! 

Martxelo Otamendi (kazetaria, Euskal 
PENeko kidea)

   Euskal PEN neretzat, 
PEN da, baina PEN Eus-
kal Herrian, Euskal Her-
rikoa eta mundu osorako. 
Bi lan nagusi eta garrantz-
itsu egiten ditu, nere ustez. 
Lehena, PEN mugitzen den 
esparruko egoeraren berri 
ematen digu euskaldunoi, 
munduan gertatzen dena 
ekartzen digu, nazioartean 

gertatzen dena eskura jartzen digu; eta gurean 
gertatzen dena, beti ere PEN taldearen esparruan, 
munduari jakinarazten dio. Funtzio bikoitza eta 
baliozkoa.

B iga r r ena , munduan 
jartzen gaitu, eta horren beharra 
handia daukagu.

Itxaro Borda (idazlea, Euskal PENeko kidea)

      Euskal PEN beharrezkoa da, batetik munduko 
idazkuntzaren dantzan ofizialki
euskaldunok ere parte 
hartzeko  eta, bestetik, 
hemen bertan taldekideak 
diren esperientza
ezberdinetako idazleak 
biltzeko. 

Bi mailatan eragiten du, 
kanpotik barnera, bar-
netik kanpora. 
Kongresuetan sortzen 
diren harremanak inter-
esgarriak dira bereziki ohartzeko lur borobil hone-
tan ez dela ikuspegi bakunik. Aitzina Euskal PEN, 
banauzue!

Carme Arenas ( PEN Catalá-ko presi-
dentea)

       Hamar urte 
hauek oso tarte 
luzea ematen 
dute, Euskal 
PENek egin-
dako lan guztia 
aintzat hartzen 
badut; izan ere, 
berez labur 
samarra den 
epe horretan 
zentro akti-

boenetakoa izan baita. Bere lurral-
dearen barruan eta kanpoan adierazpen 
askatasunaren alde nazioarte lan serio eta 
etengabeari eusten jakin izan duen zentroa 
da. PEN komunitatea elkartasunean aber-
atsago egiten lagundu duen zentro bat, bere 
lan jarraituari eta ikuspegi globalari esker. 
Eta, denetan onena, egitasmoak eta ilusioak 
elkarrekin bizi izan ditugula. Zorionak!
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Txomin Peillen (Paris, 1932), Euskal PENeko sortzailee-
tarikoa da taldearen hiru aldietan izan da penkidea. 1951n,  
Ibiñagabeitia eta Mirande idazkari ziren, eta zuzendaritza 
taldean Altube, Gavel, Lopez Mendizabal, Justo Garate, La-
ffitte, Orixe, Zaitegi, Fagoaga, Krutwig eta Iratzeder zeuden.

PEN Euskal Bilkura Edinburg-en izan zen onartua 
1951ko uztailean, aho batez onartu  ere, Andima Ibiñagabei-
tiak Euzko Gogoa aldizkariko 7-8. zenbakian azaldu bezala.

Bizialdi laburreko saioa izan zen PEN Euskal Bilkurarena, 
baina 1987an, Euskal PEN Kluba izenaz bersortu zenean, 
Txomin Peillen berriz izan zen kide, taldeak iraun artean, 1989 
arte. 2004an Euskal PEN bersortu zenean, Peillen ohorezko 
lehendakaria izendatu zuten.

Jon Mirande, Zaitegirekin batera, 
PEN Euskal Bilkuraren idaz-
karia izan zen.

Andima Ibiñagabeitia, Jokin Zaitegi eta Orixe Guatemalan 50 urteetan.

Txomin Peillen, hasieratik gaurdaino

Txomin, zer da Euskal PEN?
 Euskal PEN Jokin Zaitegiren, Andima Ibiñagabei-
tiaren eta Jon Miranderen ideia bat izan zen; ikusi 
zuten beste hizkuntza guztietan itzulpenak egiten 
zirela, gutxi ezagututako hizkuntzetatik itzuli egiten 
zela frantsesera eta hizkuntza handietara, eta orduan 
haiek ere hasi ziren itzulpenak egiten. Eta hala joan zen 
Andima Edinburgoko kongresura 1951n.

1951n sortu zen eta ez zuen askorik iraun, or-
dea.

 Ez, Andima kongresutik itzuli eta Ameriketara joan 
zen Euzko Gogoa egitera. Andima zen ardatza, eta hura 
joatean Mirandek disgustua hartu zuen. Gainera, ez 
zuten bere olerki bilduma argitaratu nahi, aldendu zen 
euskaldunetatik, euskal literaturatik. Artean ni gaztea 
nintzen, ikaslea, eta euskara ikasten ari nintzen.

2014an badu zentzurik?
 Badu, bai, ezagutuak izateko, edo itzulpenak 
egiteko, esaterako. Badira hizkuntza nagusiak, horiek 
irakurtzen dira, gu ez gara irakurriak, ez gara ezagu-
nak, ez dakite literaturarik dugunik, batzuek esaten 
dute: euskaraz idazten da? bada literaturarik? 
 Gaur egun, gure literaturak munduan pixka bat 
egin du bidea. Literatura zale direnek badakite eus-
karazko literatura badela. Zinemak ere lagundu du ho-
rretan. Konturatu dira badugula kultura bat, gaztela-
niazkoa ez dela.

Zein da Euskal PENen zeregina hemendik 
aitzina?

 Hemendik aitzina dugun lana beste literaturak eus-
kaldunei ezagutaraztea da, guk ere ezagutzeko kanpoko 
literaturak. Ezagutzen denean li-teratura, ezagutzen da 
herri bakoitzaren egoera, zein askatasun daukaten herri 
horretan nahi dutena idazteko. Askatasun osorik ez da 
inon, baina batzuetan badira askatasun handiagoko her-
rialdeak, eta erre-presio handia dauden herrialdeak ere 
bai. 
 Euskal PENek eta PENek oro har boza altxa behar 
du askatasunaren alde, Unescon eta NBEn eta behar 
den lekuetan. 
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Euzko Gogoa (II'garren urtea. 1951 gko. Uztailla-Dagonilla. 7-8' garren zenbakiak).

PEN euskal bilkura
     Ibinagabeitia'tar Andima'k
Ogeitamar urte bai, INTERNATIONAL PEN, izen omentsua, mundua zear egan 
asi zitzaigunetik. Londres'tik bilkura orren otsandia ludia zear zabaldu  eta edatzen 
asi zan, eta andiko deiari iarraituz erri geienetan idazleak bilkura berezietan el-
kartzen ziran. Ingland'eko elkargo nagusiari geroago itsasteko. Era ortara, IN-
TERNATIONAL PEN' elkargoak, bere adar lodiak legorra zear edatu zitun, enbor 
sendo baten inguru.

Zer ditugu ordea P.E.N. iru letratxo oriek? Izen ori iru erdel-izenen aurreneko 
letratxoz borobildua duzute, ots, Poet, Essayst, Novelist, euskeraz, olerkari, 
idazle, eleberrigille edo nobelari. Lan oietan eta bestetsuetan lumaz ari diren 
langille oro bildu nai ditu. Lenik enderri edo erri bakoitzeko idazleak elkartuz, 
urrenik erri-arteko bilkura aundi baten bazkidetuz.

Eralguntza onen egiteko garaiena auxe duzute: lur zabaleko literatura guzien eta 
idazle ospatsuenen izen ta izanak ezagutarazi, eta elkarrekiko artuemanean ezarri.

Bere araudian dionez, elerti edo literaturak ez  du mugarik, ezta ere politikarik. Gizonek gogo-antzez  sortu lanak, erri-
mugen gainetik daude:  beaz idazlan aiek ezagutarazteak politikarik ezin dezake egari. Giza-gogoaren zitu garaienak barreatzea ordea, 
bear-bearrezko egitekoa duzute. Orra, labur, INTERNATIONAL PEN bilkuraren yo-muga.

Euskal idazleak, aspaldi ontan, atzerriko idazle batzarretatik aldenduta bizi giñan. Gure artean sortu idazlanen  berri, Euz-
kadi'ko mugartean kokatu oi zan, oskol-zailaren barnean eltzaur-mami guria bezelatsu.

Zorionez, gurean ere idazleek lan aipagarririk erron dute, baita gizon azkarrik ere erne izan da. Zoritxarrez, ordea, aien  ezagu-
pidea etzan gure ibar eta landetatik kanpora egaldatu. Garaia genun, noizbait ere, oskola apurtu  eta geure mami-guria arrotz-errietan 
erakusteko, beurena bezin goxo ta guria zala ikus zezaten.

Ekiñak eta ariak, beti ere ondoren ona. Ekin genion eta ari giñan, eta gure aleginek uste gabeko igali mardula bildu zuten. 
Iragana dagonillean, urtero oi dutenez, International Pen'go bazkideak, Edinburgo'n, Ezkozian, elkartu  ziran. Ludi  guziko bilkurek or-
dezkariak biali  zituten. Biltzar artan, euskal idazleen naikaria batzar buruak azaldu zuen, eta batzarkide guziek, ao-batez, gure 
eskabidea  onartu zuten. Geroztik, Pen Euskal-Bilkura, zugaitz eder orren kimu gertatu zan, eta laister abar sendoa izateko bidean 
egokitu.

Gure arteko batzarra deitu genun. Lur zabalean sakabanatutako eusko-idazleei, Prantzia ta Amerika barna erauntsi gogorrak 
uxatuta bizi diran guztiei  ots egin genien, eta gure otsari  idazleen oiartzunak alde orotatik yardetsi zion. Geienen eskutitzak iaso genitun 
Pen Euskal Bilkuraren sortzea onartuz eta gainera arnaz ta adorez beteak.

Xubero'n Benaparra'n ta Laburdi'n ate ioka iardun genun, eta ateak iriparre ta  txerarik goxoenaz  iriki zitzaizkigun. 
Ezin aterik yo ordea, Napar, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian arkitzen diran idazleen baitan. Aintxe dauzkagu ainbeste idazle, ta 
onenak alajaña. Uzkur ginduzun, norbaitek gure oiuak politikatzat  edo artuko ez ote zitun. Bildur giñan gure deiak idazle maiteen 
eskuetara ez edo ziran elduko. Ikara ere bai, idazleei okerrekorik gertatuko ez ote zitzaien. Ez gera erabe, izatez beintzat, bainan ez gen-
ion iñori ere kalterik egin nai.

Au entzuten zagozkidaten eusko-idazleak. Orain badakizute bilkura duzutela, eta  bilkura orri beroa, arnasa ta bizitza 
emateko zuen laguntasuna bear dugula. Zuek gabe ezin gindezke onartu dugun bidea barna ibili.

Bilkuraren buruzagitza Euskadi'ko idazle ospetsuenen izenez edertua daukagu; Altube, Gavel, Lopez Mendizabal, Justo Ga-
rate, Laffitte, Orixe, Zaitegi, Fagoaga, Iratzeder eta abar. Orok onez artu dituzte gure batzarrean egin izentapenak, eta idazle azkar oiek 

Egitasmo zahar-berritua
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ez diote gure deiari ukorik egin. Idazkariak ere ba ditugu bi: Mirande, xuberotar olerkari iaioa, eta izketan ari  natzaizuen au. Gertu 
gaude, idazleak laguntzen badigute, gure lanak aurrera eramateko.

Gainera, Paris'era etorriko liraken gure bilkurako eusko-idazleek, zuzendu bitez guregana, ta uste baino errextasun ugariago 
izango ditute. 

Paris'en ba'da Maison Internationale des Pen deritzan etxe eder bat. Etxe artako idazkariak eusko idazleentzako errextasunik 
aundienak eman dizkigu. Ba duke ostatu, bost gauez gutxienez, deus ordaindu gabe. Idazkariaren bitartez, Prantzi naiz edonundiko 
idazlearen ezagutza egin dezaken, Paris'en arkitzen bada. Orrez gainera, ango sala nagusian jaitxo bat atontzeko eskatu digu, eusko 
literatura zar ta berriaren oinarri ta zabalgoa idazle arrotzei erakusteko.

International PEN batzar nagusia, aurten, Lausana'n egingo dute. Lenengo aldiz, batzarre artarako euskaldunei ere ots egin 
digute. An izango da norbait gure oiua el-erazteko.

Atzerriekiko ori, eta aberriarekiko? Soro zabala agertzen zaigu gure erri maitean, arloari ekiteko. Ba dugu zer eginik ug-
ari: idazleei lagundu, eusko literatura landu, jaiak antolatu eta batez ere, idazleen  artean euskal-garra beti  ere pizkor eta erne iraun-azi. 
Lan bearrezko ta izugarriak burutu ditzakegu. Batasunak berez dakar indarra, eta eusko idazle oro elkartzen bagera, zer onik egingo 
dugu euskera ta Euskalerriaren onez. Orixe duzute gure egitekorik aundiena: erri-ta atzerri euskal-zuzia beti txinpart-jario, beti gartsu 
erakutsi.        

Agur t'erdi

Andima Ibiñagabeitia (1951)

                    

      

        
                                                                    2008                    
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2004an hasi zen Zuzendaritza taldea, berrituz joan da hamar urte hauetan.
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2005
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Babeslea:

Hamar urte joan dira 2004ko apirilaren 23an, Liburuaren Nazioarteko egunean, Euskal PEN 
Klubak bersortze-bilera burutu zuenetik. Aurreko orrietan ikusi dugu zer egin duen Euskal PENek azken 
hamar urte hauetan eta aurreko bizialdietan. Orain sasoia da aitzina begiratzeko. Hemendik aurrera, zer 

egin?
Bi izan dira Euskal PEN mugiarazi duten helburuak. Batetik, 
euskaraz sorturiko kultura ezagutzera ematea atzerrian. 
Bestetik, adierazpena askatasunaren defentsa irmoa egitea, 
etxean zein kanpoan. Helburu biak ala biak indarrean daude 
egun, nazioartean euskal kultura oraindik ia inexistentea delako 
–Joxemari Iturraldek aurreko orrietan dioenez– eta,  bestetik, 
agintariek ez diotelako utzi adierazpena murrizteari, hemen eta 
munduan.
Bi helburu horiek eraman gaituzte lan egitera PEN 

International-ek dituen hiru batzordetan: Idazle Jazarriaren 
Batzordean (WIPC ingelesez), Bakearen aldeko Idazleen 
Batzordean (WfPC) eta Itzulpena eta Hizkuntzaren Esku-
bideen Batzordean (TaLRC). Lehenengo batzordearen zere-
gina da mehatxatuak, espetxeratuak edo auziperatuak diren 
idazle/kazetarien alde jardutea. Bigarren batzordea prebenti-
boa da; gatazka ekiditea du helburutzat, jazarpen egoerak saihestea alegia. Hirugarren batzordearen helbu-
rua da hizkuntza gutxituek dituzten hesiak gainditzea.

Lehen aipatu bi helburu horiek mugiarazten gaituzte PENen gauden 25.000 idazleak. Konpromi-
soa dugu gure lanarekin eta horrek eraman gaitu konpromisoa hartzera gure lanaren bi zutabeekin: ad-
ierazpen askea eta hizkuntza. Ideologien gainetik, hesien gainetik, debekuen gainetik, idazle garen hei-
nean ezinbesteko dugu geure-geurea dena defendatzea, egin egiten gaituena: gure hizkuntza eta berau ad-
ierazteko askatasuna, idazle izateak hitzaren defendatzaile bihurtzen gaituelako.

Horretaz guztietaz dihardu PENek, eta horrexegatik egiten 
dugu beharra, bi zutabe horiek irmo mantentzeko.
Euskal PENek, gainera,  etxekoa defendatzeaz gain, aukera 
ematen digu solidario izateko. Hizkuntza eta hitza askeak izan 
daitezen hemen eta munduan. Nork bere hizkuntzaz mintza 
edo idatz zezan; nork bere ideiak adieraz ditzan.

Euskal PENetik dei egiten diegu hitza lanabes duten guztiei, idazle, kazetari, itzultzaile,  editore, 
bertsolari, kantagile eta komikigileei.  Dei egiten diegu bat egin dezaten munduko milaka eta milaka 
egileekin, eta hizkuntzaren eta adierazpen askatasunaren sustatzaile bihur daitezen.

Eta aurrera begira, zer egin?

Laura Mintegi
Euskal PEN-eko lehendakari ohia

“Konpromisoa dugu gure 
lanarekin eta horrek eraman gaitu 
konpromisoa hartzera gure lanaren 
bi zutabeekin: adierazpen askea 
eta hizkuntza”

“Euskal PENek, ga inera , 
aukera ematen digu solidario 
izateko”

“Idazle izateak hitzaren 
defendatzaile bihurtzen gaitu”

“Dei egiten diegu hitza lanabes 
duten guztiei”
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