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Euskara erabiltzea eta alor guztietan
lantzea eta lehenestea dira udalerri
euskaldunei eusteko erronka nagusiak
Hainbat adituk eta ikerlarik hartu dute parte udalerri euskaldunen erronkak aztertzeko
jardunaldian, eta egitasmo berrien eta ikerketaren beharra nabarmendu dute. 2-3 orr.

kale erabilera datuak
UEMAko herrietan eta Tolosaldean

Hainbat udalerritan %80 baino gehiago
aritzen da euskaraz, azken hilabeteotan
egin den azterketaren arabera. 4 or.

Euskaraldia

‘Hamaika egun baino hamaika aldiz gehiago’

Euskararen erabilera bultzatzeko egingo den
ekimena udalerri euskaldunetara moldatzeko
proposamena landu eta adostu du UEMAk. 6 or.

Udalerri euskaldunen erronkak aztergai
Euskararen arnasguneen eta udalerri euslkaldunen erronkak aztertzeko jardunaldia egin da

Egun osoan zehar hinbat hitzaldi, aurkezpen eta mahai-inguru izan zen Donostian, udalerri euskaldunetan gertatzen ari dena aztertzeko eta aurrera begira landu beharreko ildoak
zehazteko. Hizkuntzariak, teknikariak, soziologoak, legelariak, hizkuntza politikako arduradunak eta hainbat alorretako profesionalak elkartu ziren EHUren Carlos Santamaria zentroan.

Azaroaren 22an, Arnasguneak eta udalerri
euskaldunak: gaurko eta biharko erronkak
jardunaldia izan zen Donostian, EHUren
Carlos Santamaria zentroan. UEMAk eta
Soziolinguistika Klusterrak elkarlanean
antolatu zuten, EHUren eta UEUren laguntzarekin eta Eusko Jaurlaritzaren babesarekin. Bertan bildutako euskara teknikariak, udal ordezkariak, ikerlariak eta
euskararen biziberritzean aritzen diren
profesionalak, udalerri euskaldunek dituzten erronken inguruan aritu ziren.
Lokomotoraren indarra
Josu Labaka UEMAko lehendakariak,
Maddi Etxebarria Soziolinguistika Klusterreko lehendakariak eta Miren Dobaran
Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordeak eman zioten hasiera jardunaldiari. Udalerri euskaldunetan
euskarak duen egoera aztertzea euskararen biziberritzerako funtsezkoa dela eta
ikertzen eta egitasmo berriak sortzen jarraitu behar dela nabarmendu zuten.
Josu Labakaren hitzetan, “Eredu izatea
eta aitzindaritza aitortu izan zaie udalerri
euskaldunei. Trenaren lokomotora dira.
Trenaren lokomotora gara. Gainerako bagoi guztiei bidea zabaltzen diena. Baina
lokomotora ere gelditu egiten da ikatzik
edo energiarik ezean. Ezinbestekoa da
lokomotora elikatzea. Harrotasunez, baina baita dagokigun arduraz ere, euskarari
egurra eman behar diogu. Lokomotorak
indarra izan dezan, noranahi heldu ahal
izateko”.

Zuzenbide katedradunak,
hizkuntzalariak, arkitektoak...
Euskara teknikariez, udal ordezkariez edo
hizkuntza politikako arduradunez gain,
herri baten eguneroko bizitzan eragina
duten hainbat arlotako profesionalak ere
aritu ziren alor horietako bakoitzean euskarari egin dakiokeen ekarpenaren inguruan.
Iñaki Agirreazkuenaga zuzenbidean katedraduna, esaterako, euskara biziberritzeko politiketan legediak ezartzen dituen
aukeren eta mugen inguruan aritu zen.

“Trenaren lokomotora
dira udalerri
euskaldunak, baina
lokomotora elikatzea
ere ezinbestekoa da”
Soziolinguistika Klusterreko Olatz Altunak, berriz, UEMAko eta Tolosaldeko 76
udalerritako kale erabilera neurketaren
emaitzak aurkeztu zituen, datuen talaiak
ematen duen hausnarketarako bidea zabalduz jardunaldian bildutakoen artean.
Mahai-inguruan, berriz, hainbat esparrutako profesionalak elkartu ziren. Besteak beste, Unai Fernandez de Betoño
EHUko irakasleak lurralde antolaketak
hizkuntzan duen eragina izan zuen hizpide, azken urteotan eraginkortasunez landu den ildoa eredutzat aurkeztuz.
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Mikel Zalbide. Euskaltzaina eta
Hizkuntzaren soziologian ikerlaria
Mikel Zalbidek, jardunaldiaren sarrerako
hitzaldian, udalerri euskaldunenetan
euskararen iraupena eta biziberritzea
bermatzeko hiru gako nabarmendu zituen:
estabilizazio demografikoa, udalerrien
bideragarritasun
sozioekonomikoa
bermatzea eta hizkuntza bakoitzaren
funtzio sozialaren inguruan euskarari
nagusitasunezko tokia ematen dion
adostasuna lortzea eta aplikatzea.
Zalbideren arabera, udalerri euskaldunek
berariazko hizkuntza politika behar dute:
“Hizkuntza bizirik dagoen tokietan aritzea
hilda dagoenetan aritzea baino mila bider
errazagoa da. Hildakoa berpiztea eta
bizirik dagoenari bizirik eustea bi gauza
dira. Euskararen arnasguneei bizirik
eustea ere oso konplikatua da. Oso lan
zaila da, baina bestea mila bider zailagoa
da oraindik. Hizkuntza batentzat ere,
ez hiltzeko, bizirik eta osasuntsu egotea
ezinbestekoa da”.

”Arnasguneetan zein udalerri euskaldunetan
hizkuntza politika berezitua egitea beharrezkoa da”
Udalerri euskaldunek euskararen arnasgune izaten jarraitu dezaten, euskaldunen aktibazioa eta euskara
zeharlerrotasunez lehenetsiko duen hizkuntza politika aurrerakoia beharrezkoa dela nabarmendu dute
UEMAk eta Soziolinguistika klusterrak elkarrekin antolatutako IX. Euskal Soziolinguistika jardunaldian
EHUren Carlos Santamaria zentroan
bildutako hizkuntzalarien, teknikarien,
euskaltzaleen, adituen eta herri ordezkarien hitzaldiak, iritziak, datuak eta gainerakoak entzun ondoren, Soziolinguistika
Klusterreko Belen Urangak eta UEMAko
koordinatzaile Miren Segurolak ondorio
nagusi batzuk nabarmendu zituzten jardunaldiari amaiera emateko.
Ondorioak
* Euskararen arnasguneak udalerri euskaldunak dira, baina udalerri euskaldun
guztiak ez dira euskararentzat arnasgune. Horietako batzuk inoiz izan dira, eta
gaur egun duten ezagutza mailaren arabera izateko baldintzak betetzen dituzte,
baina egoera soziolinguistikoak izandako
bilakaeraren ondorioz, gaur egun ezin ditugu arnasgune izendatu.
* Plangintzak egin baino lehen, gune
geografiko baten errealitate osoa ezagutu

behar da. Gero datu soziologiko horiek
lagunduko baitute hizkuntza plangintza
eraginkorragoak egiten.
* Denak du eragina hizkuntzarengan eta,
beraz, hizkuntza politikaren zeharlerrotasuna ezinbestekoa da aurrera egiteko.
* Udalerri euskaldunetan, oro har, kale
erabilera datuak onak dira gainerako
udalerriekin alderatuz gero. Horrek balio
positibo handia du, eta aukera gisa ikusi
behar da udalerri euskaldunek dituzten
erronken aurrean.
* Udalerri bakoitzaren tipologiaren eta
azterketan egin den multzokatzearen arabera, kaleko erabileraren joerak antzekoak
dira ezaugarri antzekoak dituzten udalerrietan. Baina badaude atentzioa emateko moduko udalerriak, ere: batzuk euren
antzeko ezaugarridunen artean erabilera
altuagoa dutenak eta beste batzuk baxuagoa dutenak. Kasu horietan sakontzea baliagarria izango da aurrera begira landu
beharreko faktoreak ikertzen jarraitzeko.

*Arnasguneetan gertatzen ari dena aztertzen jarraitu behar da, beheranzko
joera ematen ari den lekuetan esku
-hartze bereziekin segitzearekin batera.
* Herri-bizitza aktiboa izatea eta herrian
erreferente euskaldunak izatea faktore positiboak dira euskararentzat.
* Udalerri euskaldunetan zein arnasguneetan hizkuntza politika berezitua egitea
beharrezkoa da. Gune hauek aitzindariak
izaten segitzeko eta atzerapausorik ez egiteko, gune hauek oso aintzat hartu behar
dira eta erabaki guztietan txertatu behar
da hizkuntzaren ikuspegia. Ekosistema
osoak du eragina hizkuntzarengan eta,
beraz, ekosistema osoa zaindu behar da,
euskara zeharlerrotasunez landuz.
* Euskara trinko mantentzen den guneetan hiztun komunitateak izan duen jarrera
eredugarria nabarmendu behar da. Horregatik, gune hauetako herritarren ahalduntze eta aktibazioak garrantzi berezia
hartu behar du.

HIZKUNTZAREN GARAPENEAN ERAGITEN DUTEN FAKTOREAK IKUSGAI, BERMEO ETA ONDARROA ALDERATUTA
Jardunaldiari amaiera emateko, tokian
tokiko eta alor ezberdinetako hainbat
errealitate izan zituzten hizpide Miren
Segurolak gidatutako mahai-inguruan,
herri zehatzetako gorabeherek edota hirigintzak eta hedabideek hizkuntzan duten
eragina aztertu nahian.
Tartean, UEMAko teknikari Goizane
Aranak, Eneritz Albizu lankidearekin
batera egin duen ikerlana aurkeztu zuen:
Bermeo eta Ondarroa: hizkuntzaren garapenean eragiten duten faktoreak.
Datu soziolinguistikoek erakutsi duten
moduan, euskararen ezagutza portzentajea antzekoa duten herrietan, erabileraren
portzentajea oso ezberdina izan daiteke, hainbat faktoreren arabera. Zehazki,
faktore horiek aztertu dituzte Aranak eta
Albizuk lan honetan, Bermeoko eta Ondarroako datuetan dagoen aldeak atentzioa emanda. Ondarroan ez dago alderik
euskararen ezagutzaren (%79) eta erabileraren (%79) artean. Bermeon, aldiz,

Goizane Aranak eta Eneritz Albizuk Bermeon aurkeztu zuten urriaren 5ean ‘Bermeo eta Ondarroa: hizkuntzaren
garapenean eragiten duten faktoreak’ ikerlan mardula.

euskararen ezagutza (%72) eta erabilera
(%33) ez datoz bat, Bermeoko Udalaren
euskararen aldeko hizkuntza politika ausarta eta eredugarria izan arren. Horregatik, hizkuntza bat ezagutu arren erabileran eragiten duten faktoreak zein diren
aztertzeko beharra ikusi dute UEMAko bi
teknikariek, horiek atzemanda hizkuntza
ohituretan eragin ahal izateko gero.
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Ondorio gisara, euskarari eustea ahalbideratzen duen ekosistema osoa zaindu
beharra dagoela nabarmendu dute. Benetako zeharlerrotasunik ezean, ez delako
nahikoa euskararen aldeko hizkuntza
politika. Herri-bizitza, kalea, harremansareak, erreferente euskaldunak edo nortasuna dira euskarazko ekosistema osoari
eusteko gakoetako batzuk.
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erabilera

UEMAko herrietako eta Tolosaldeko herrietako
euskararen kaleko erabilera neurtu dute:
batez beste solaskideen %65 aritzen da euskaraz kalean
UEMAk eskatuta, euskararen
kaleko erabilera neurtu du
Soziolinguistika Klusterrak
UEMAko kide diren herri askotan
eta Tolosaldeko herrietan.
Aztertutako 76 udalerrietan,
solaskideen %65 entzun dute
euskaraz. Euskaldunak %80tik
gora diren herrietan, erabilera
asko igotzen da gainerakoen
aldean. Demografikoki edo
biztanleria aldetik, berriz,
zenbat eta herri handiagoa izan,
kaleko erabilera txikiagoa da.
Aztertutako 76 udalerrietan, guztira
54.715 elkarrizketa behatu dituzte azken
hilabeteotan. 159.476 solaskide orotara.
Herri horietako biztanleen %68. Euskararen ezagutza, udalerri horietan, %74koa
da. Kale erabilera, berriz, %61,5ekoa.
Udal tipologiaren arabera, ordea, erabilera maila aldatu egiten dela erakusten
du azterketak. Demografikoki zenbat eta
apalagoak izan herriak, erabilerak gora
egiten du oro har. Baina baita euskararen
ezagutzaren arabera ere. Ezagutza %80tik
gorakoa den herrietan, erabilera altua da,
baina ezagutza %60-80 jaisten denean,
erabilerak %50 ingurura egiten du behera.
“Erdiak gazteleraz aritzen badira kalean,
nekez esan daiteke herri horiek arnasgune
direnik”, nabarmendu zuen txostenaren
aurkezpenean Soziolinguistika Klusterreko Olatz Altunak. Azaroaren 22an aurkeztu zuten txostena, Donostian, Arnasguneak eta udalerri euskaldunak: gaurko eta
biharko erronkak jardunaldiaren baitan.
Ondorio nagusiak
Datuen ondorio modura, zenbait puntu
nabarmendu daitezke, horiek herrien tipologiaren arabera zehaztu behar diren
arren. Honakoak dira ondorioak:

Soziolinguistika Klusterrak aztertu dituen UEMAko eta Tolosaldeko 76 herrietako datuekin
Berria egunkariak azaroaren 23an argitaratutako taula, gaiari buruzko bi orrialdeko erreportajearen baitan.

· Aztertutako 76 udalerrietan, solaskideen %65 entzun da euskaraz.
· Ezagutza %90etik gora den herrietan,
adin tarteetan ez dago alderik.
· %65-80ko ezagutza duten herrietan, aldea dago haurren eta helduen artean, eta
ezagutzak oro har behera egiten du %50
ingurura.

“Haurrak tartean
daudenean, euskaraz
gehiago aritzen dira
beste adin
taldeetakoak ere ”
· Ezagutzaren eta erabileraren arteko korrelazioa herriak tipologiaren arabera
sailkatuta argiago ikusten da.
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· Haurren presentzia giltzarria da.
Haurren adin taldean egiten da gehien
euskaraz. Gainera, haurrak tartean
daudenean, euskaraz gehiago aritzen dira
beste adin taldeetakoak ere.
· Erabileran eragiten duten datuak eta
faktoreak aztertu beharko lirateke aurrerantzean, datu estatistikoak eta soziolinguistikoak uztartuz.
Aztertu diren herrien artean, UEMAko
kide diren herri gehienei Tolosaldeko 28
udalerriak ere gehitu zaizkie. 28 horietatik
15 dira UEMAko kide, baina UEMAk eta
Galtzaundi euskara elkarteak sinatutako
hitzarmenaren baitan, UEMAn ez dauden
Tolosaldeko herrietan ere neurtu dute
kaleko erabilera. Tolosaldeko herri hauek
guztiek betetzen dute UEMAko kide
izateko baldintza: euskaldunen indizea
%70etik gorakoa izatea.
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uskaraldia

Euskaraldia udalerri euskaldunetan,
hamaika egun baino hamaika aldiz gehiago!
Herritarrak aktibatu, hizkuntza-ohiturak aldatu eta euskararen erabilera areagotzeko asmoz, Euskaraldia ekimena
antolatu dute Euskaltzaleen Topaguneak eta hainbat erakunde publikok elkarlanean. Udalerri euskaldunek dituzten
ezaugarri bereziak kontuan hartuta, ‘hamaika aldiz gehiago’ ekimena ere mahai gainean izango dute herrietan.
Euskarak 365 egun dinamikaren baitan, Euskaraldia ekimena abiarazi dute
hainbat erakunde publikok eta euskalgintzako eragilek elkarlanean. Euskaltzaleak
aktibatzea eta hizkuntza ohiturak aldatzea
du helburu, eta 2018ko azaroaren 23an
hasi eta abenduaren 3ra arte egingo da
lehen aldiz Euskal Herri osoan, 11 egun
euskaraz lelopean.
Herritarrek euskaraz bizitzeko urratsak
eman ditzaten, euskara ulertzen duten
16 urtetik gorako herritarrak izango dira
parte hartzaile herri guztietan, bi roletan
banatuta:
Ahobizi: ulertzen duten guztiei euskaraz hitz egiten dieten lagunak (baita ezezagunei lehen hitza, gutxienez, euskaraz
egiten dietenak ere).
Belarriprest: gutxienez euskaraz
ulertzen duten kideak dira, gainontzekoei
euskaraz aritzeko gonbidapena luzatzen
dietenak.
Ekimena tokian tokiko errealitatera
egokitzea izango da ekimena eraginko-

Erakunde publikoetako eta euskalgintzako ordezkaritza zabalak elkarrekin aurkeztu zuten Euskaraldia, azaroaren 23an,
Bilboko Arriaga antzokian. UEMA da ekimenaren sustatzaileetako bat.

rra eta arraskastatsua izateko gakoetako
bat. Horretarako, eta udalerri euskaldun
askotan lehendik ere euskaraz aritzea erabat ohikoa denez, UEMAk Hamaika egun
baino hamaika aldiz gehiago proposamena landu eta adostu du antolatzaileekin,
Euskaraldiaren osagarri gisa.
Kaleko erabilera areagotzeaz gain,
UEMAko kide diren udaletan beste urrats
bat egitea da asmoa, hamaika egun ho-

rietan euskararen erabilera areagotzeaz
gain, eguneroko jardunean euskarak duen
lekuari buruz hausnartu dezaten udalerri
euskaldunetako herritarrek.
Egunero arlo zehatz batean dituzten
hizkuntza ohiturak ikusaraziz, alor horiei
buruz hausnartzea, arlo horietako indarguneak eta hutsuneak azaleratzea, eta ohiturak aldatzeko bitartekoak eskaintzea da
UEMAren asmoa.

‘HAMAIKA EGUN BAINO HAMAIKA ALDIZ GEHIAGO’, EUSKARALDIAN UDALERRI EUSKALDUNETAN LANTZEKO
hamaika alor nabarmendu nahi
dira, horietan ere eragin nahian.
1. Hedabideak. Egunkariak, telebista,
irratia, aldizkariak... zein hizkuntzatan
kontsumitzen ditugun.
2. Sarea eta teknologia berriak.
Interneteko edukiak, webguneak, sare
sozialak, zerbitzuetako webguneak,
telefonoa, whatsappa, eta abar.
3. Lantokia edo eskola. Lankide edo
ikaskideekin nola aritzen garen.
4. Aisialdia. Kirola, ikastaroak,
formakuntza eta antzekoak. Zein
den hizkuntza ohitura kiroldegian,

sukaldaritza ikastaroan, yogan, futbol
taldean, musika eskolan, arraunean…
5. Kalea. Parkea, taberna, kafetegia,
plaza... Zein da eguneroko jarduna?
Norekin eta zergatik aritzen gara erdaraz?
6. Zerbitzuak. Merkataritza eta
ostalaritza. Zertan eragin genezake
bezero bezala? Paisaia linguistikoa,
produktuen etiketak, eta abar.
7.
Hornitzaileak.
Bankuko
jakinarazpenak,
gasaren
eta
argindarraren
fakturak,
autoaren
asegurua,
telefono
konpainiaren
kontratuak eta fakturak...
8. Zerbitzu publikoak. Udala, foru
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aldundia,
ogasuna,
osasun-etxea,
medikua, polizia… Euskaraz aritzen
naiz? Ezin badut, zer egin dezaket?
9. Etxean. Zein da etxeko hizkuntza?
Bikotearekin,
gurasoekin,
semealabekin…
10. Kultura. Liburuak, zinema,
antzerkia,
hitzaldiak…
Zein
hizkuntza
hautatzen
dugu?
11. Ezina ekinez egina. Euskaraz
aritu nahi duzunean baina ezin
duzunean, nola bideratu ezintasuna
indar eraldatzaile? Nola izan eragile?
Zerbitzuak ezagutarazi: Euskararen
Telefonoa, Behatokia, Elebide, eta abar.
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Orozko ere UEMAko kide da dagoeneko
Abenduaren 16an batzar nagusia egin zuen UEMAk,
Ikaztegietan, eta mankomunitako kide izateko
Orozkoko Udalak egindako eskaera onartu zuen.
Uztaileko udal osoko bilkuran hartu zuen Orozkoko
Udalak UEMAko kide izateko erabakia, udalbatza
osatzen duten alderdi guztien aldeko botoekin.
Orozko mankomunitatera gehituta, 85 udal dira
gaur egun UEMAko kide, eta guztien artean 247.000
biztanleko lurraldea osatzen dute.
Uztailean egindako udal osoko bilkuran erabaki zuen
Orozkoko Udalak UEMAko kide izatea. ADIE Orozkoko
Talde Independenteak du alkatetza Orozkon, baina talde
horretako sei zinegotziek ez ezik, EAJren hiru zinegotziek eta
EH Bilduren bi zinegotziek ere osatzen dute Udal Gobernua.
UEMAko kide izatea guztien aldeko botoarekin erabaki zuten.
Abenduaren 16an Ikaztegietan egindako batzar nagusian
onartu zuen UEMAk eskaera. Orozko udalerri euskalduna
baldin bada ere, euskararen ezagutzaren eta erabileraren
arteko aldeak kezka sortu du udal arduradunengan, eta egoera
iraultzeko gogoz hartu dute UEMAra sartzeko erabakia.

Bizkaia hegoaldean dagoen herria da Orozko, Arratia-Nerbioi eskualdean. 2.635 biztanle
ditu, eta udalbatza osatzen duten alderdi guztien aldeko botoekin hartu dute erabakia.

Euskara turismo eskaintzaren marka eta ikur gisa
lantzeko hitzarmena, Urola Kostarekin
Urola Kostako Udal Elkarteak eta UEMAk
lankidetza hitzarmena sinatu dute.
2018-2020 urteen artean Urola Kostako
Turismoa Dinamizatzeko Plana diseinatu
eta garatuko du UKUEk, eta plan horretan
“euskara turismo eskaintzaren ikur eta
marka gisa lantzea” adostu dute hitzarmen
honetan. “Euskara gure ondarea dela eta
bisitariei ondare bezala ezagutzera eman
behar zaiela” ere nabarmendu dute. Bi
aldeak gustura agertu dira adostu dituzten
konpromisoekin, “turismoaren arloan
euskararen erabilpena areagotzeko eta
lantzeko” urrats garrantzitsua delako.

Urola Kostako Udal Elkarteko lehendakari Igor Iturain eta UEMAko lehendakari Josu Labaka,
azaroaren 8an, hitzarmena sinatzeko ekitaldian.

Pasa den udaberriaz geroztik, euskara turismo eskaintzan nabarmentzeko eta babesteko lanean ari da UEMA, hainbat udalerrirekin
batera. Turismoak hizkuntzen erabileran duen garrantziaz ohartuta, eta euskara ondare bezala erakusteko urrats berriak garatu eta
landu behar direla sinetsita, zenbait herrik bereziki landu dute azken hilabeteotan gai hau, baina lankidetza hitzarmen hau da gai
honi berariaz heltzen dion lehenengoa.
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Gazte topaketetatik udalekuetara salto egiteko asmoa,
gazteak euskararen inguruan aktibatu nahian
Udalerri euskaldunetako gazteak
euskararen inguruan sentsibilizatu eta
aktibatu nahian, urriaren 20tik 22ra Salto!
gazte topaketak egin zituen UEMAk. Lehen
aldia zuen ekimenak, eta 40 lagunentzako
lekua zegoen arren 75 gaztek eman zuten
izena. Azkenean zozketa egin behar izan zen,
eta hiru egunez hainbat ekimenetan parte
hartu zuten gazteek. Landutako edukia
zabaltzeko eta sendotzeko 2018an lehen
aldiz udalekuak antolatzeko asmoa agertu
du UEMAk, “euskararen arnasguneei buruzko
hezkuntza proiektua, gazteen aisialdian ere
sendotu ahal izateko”.

Salto! gazte topaketetan parte hartu zuten hainbat lagun, pasa den urriaren 22an,
Orioko Kukuarri mendian.

UEMAren hezkuntza arduraduna den Maddi Gallastegi teknikaria izan da topaketen koordinatzailea, eta nabarmendu duenez,
“oso positiboa da balorazioa. Aldez aurretik erreferentziarik gabeko proposamen berria izanda, nabarmentzekoa da eskainitako
kopuruaren ia bikoitzak parte hartu nahi izatea”. Topaketen balorazioa egiterakoan, ordea, kopuru aldetik jasotako erantzunetik
baino askoz harago doa Gallastegi. Izan ere, UEMArentzat estrategikoa den esparrua da honakoa, eta herritarren ahalduntzean eta
sentsibilizazioan gazteek protagonista izan behar dutela iritzita, “hezkuntza araututik kanpo beraien borondatez izena eman duten
dozenaka gazte elkartzea oso garrantzitsua” dela nabarmendu du. Dena dela, “honelako ekimen baten emaitza ez da berehalakoan
ikusten. Argi dago: ereiten ari gara, gazte hauetako bakoitza bere ingurunean eragile aktibo izan dadin”. Horretarako, 2018an beste
pauso bat eman nahi du UEMAk, “asteburu baterako prestatutako tailerrak, edukiak eta ekimenak modu zabalagoan lantzeko eta
jorratzeko, egun gehiagoko egonaldia egokiagoa” litzatekeelakoan. Udalerri euskaldunetako gazteen udalekuak antolatzea da asmoa.

UEMAren berri, Telegram kanalean eta sare bideetan
Udalerri euskaldunei buruzko informazioa gehiago
zabaldu nahian, Telegramen kanala sortu du
UEMAk. Bertako kide egin eta telefonoan bertan
jaso daiteke UEMAk zabaltzen duen informazio
nabarmenena. Horrez gain, ohiko sare bideetan ere,
lehengo Twitter, Facebook eta Youtube kontuez
gain, Instagram kontua ere sortu du aurten UEMAk.

Telegramen t.me/UEMAeus helbidean aurki daiteke UEMAren kanala, bertako kide egiteko
eta albisteak jasotzen hasteko. Telegramen UEMAeus bilatuta ere batu daiteke komunitatera.
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Sare sozialek ematen duten aukera baliatuz, informazioa etenik
gabe zabaltzen du UEMAk, mankomunitatearen Twitter,
Facebook eta Instagram kontuetatik. Hartara, UEMAren
kontuen jarraitzaileek egunero jaso dezakete udalerri
euskaldunei buruzko informazioa. Orain, mugikorretarako,
Telegram kanala ere sortu du UEMAk, teknologia berrietan
beste urrats bat eginez. Kanal honen bidez, astean gehienez
hiruzpalau albiste zabaltzeko asmoa du UEMAk, udalerri
euskaldunei buruzko kontu esanguratsuenak nabarmenduz.

Argazkia lekuz aldatzeko ordua
Eguneroko zurrunbiloak ikusezin bihurtzen omen ditu inguruan ditugun argazkiak eta koadroak bigarren hilabetetik
aurrera, lekuz aldatu ezean. Azkenean,
egunerokotasunak ikusezin bihurtzen
baitu inguruan duguna, artelanak ere paisaiaren baitan ohiko bihurtuz. Antzekoa
gertatzen ari zaigu azkenaldian Udalerri
Euskaldunon Mankomunitatearen zuzendaritzan gabiltzanoi. Izan ere, egun
garrantzitsuak ari dira izaten UEMArentzat: hainbat mugarri ari zaizkigu agertzen
bidean bata bestearen atzetik, eta ibiliaren
ibiliaz urratsen garrantzia lausotu arren,
ez dira haatik bigarren mailakoak. Arreta merezi dute guztiek, bere horretan.
Esaterako, oraintsu amaitu dugu Arnasguneak eta udalerri euskaldunak: gaurko
eta biharko erronkak jardunaldia. Bertan,
udalerri euskaldunen eta arnasguneen arteko muga, nolabait, erabilerak zehazten
duela nabarmendu zuten bateko eta besteko adituek. Argi ikusi dugu jardunaldi
horretan bertan aurkeztutako kale erabilera neurketekin: UEMAko herrietako
eta Tolosaldeko 76 udalerri aztertu dira.
Guztira 54.715 elkarrizketa behatu dira
azken hilabeteotan. 160.000 solaskide
inguru. Hauetan guztietan, euskararen
ezagutzaren eta erabileraren arteko harremana aldatu egiten da udalerrien tipologiaren arabera. Demografikoki zenbat
eta apalagoak izan herriak, erabilerak
gora egiten du oro har. Ezagutza %80tik
gorakoa den herri gehienetan ere, erabilerak gora egiten du nabarmen. Honek
guztiak, ikerketa ildo berriak zabaldu di-

zkigu, hizkuntzaren garapenean eragiten
duten faktoreak sakon aztertu ahal izateko, eta hartara arnasguneen garapenerako
hizkuntza politika aurrerakoia lantzeko.
Luze idatzi eta hitz egin daiteke gaiaren inguruan. Baina azken batean, jardunaldiaren ondorioetan nabarmendu genuen moduan, denak du eragina
hizkuntzarengan eta, beraz, hizkuntza
politikaren zeharlerrotasuna ezinbestekoa izango da aurrera egiteko. Zeharlerrotasuna, ordea, ez da posible
konpromisorik gabe, euskara erdigunean
jartzea eskatzen baitu zeharlerrotasunak.
Konpromiso hori islatu du aurten Euskararen Nazioarteko Egunerako hainbat
erakunde publikok berriro ere elkarrekin adostu dugun testuak. Egindako
bide askoren emankortasuna aitortu, eta
emankortasuna auzolanean areagotzeko
giltzarria elkarlana dela nabarmenduz:
“Une aproposa da administrazioak eta
herri ekimenak auzolanean bide berriak
zabaldu, eta gehiengo soziala euskararen
alde egotetik euskararen alde egitera eramateko. Euskara erabiltzera eramateko.
Une aproposa da euskararen lurralde eta
eremu guztietarako herri aginteen arteko lankidetza ere berrikuntzaren bidetik
sendotzeko. Erabileraren mesedetan”.
Lankidetza, berrikuntza eta elkarlan
horien guztien isla da azaroan askoren artean aurkeztu genuen Euskaraldia
ekimena ere, Euskal Herrian hamaika
egunez euskaraz aritzeko eta hizkuntza

ohituretan eragiteko egitasmoa. Udalerri euskaldunoi, dagokigun arduratik
eta euskararen normalizazioan dugun
erantzukizunetik, hamaika egun baino
hamaika aldiz gehiago garela erakustea
dagokigu. Horretan ahaleginduko gara
hurrengo hilabeteotan, hamaika alor
erakutsiz, hamaika egiteko dugula gogoraraziz, herritarren kontzientziazioan
eragin nahian, euskarak gure bizitzetan
zenbaterainoko pisua duen ikusarazteko.
Hizkuntza politika eraberritzeko Kontseiluak egindako deia eta euskararen normalizazioan aurrerapausoak egiteko EHEk
proposatutako neurri zehatzak ere mugarriak dira lankidetzan egin beharreko bide
berrian. Azken batean, zehaztu egiten baitute euskararen inguruan sortzen ari diren zubiek zer-nolako oinarriak behar dituzten benetan sendoak eta eraginkorrak
izateko, benetako zubiak izateko, erdaren
emari handiaren gainetik lasai ibiltzeko.
Azken batean, zeharlerrotasuna, lankidetza, konpromisoa, elkarlana, arnasguneen garapena, herritarren aktibazioa,
planifikazioa, kontzientzia hartzea eta
antzekoak aipatzen ditugunean, ez gara
ezer berria esaten ari. Hitz hutsetatik
harago bidea egiteko ordua dela baizik.
Baina benetan. Eta denok. Hitzekin eta
argazkiekin borondatea azaleratu daiteke behin eta berriro, baina erabaki ausartak behar dira gero bidea zabaltzeko.
Ordezkatzen dugun erakunde bakoitzak
ere bere ispilura begiratu eta nork bere
erantzukizunari eutsi beharko dio. Euskarak dagokion lekua izan dezan, udalerri euskaldunetan zein gainerako euskal herrietan. Bestela, paisaiaren baitan
ohikoa bihurtuta, ikusezina izango da artelana. Argazkia lekuz aldatzeko ordua da.
UEMAren zuzendaritza batzordeko kide guztiek sinatzen dute iritzi
artikulu hau:
Josu Labaka (UEMAko lehendakaria eta
Azpeitiko zinegotzia).
Onintze Amezaga (Gatikako zinegotzia).
Lierni Altuna (Aramaioko alkatea).
Mikel Ansotegi (Aulestiko alkatea).
Amaia Azkue (Berastegiko alkatea).
Aitor Elexpuru (Berako zinegotzia).
Andere Enbeita (Muxikako zinegotzia).
Nekane Iribar (Zarauzko zinegotzia).
Manuel Labaka (Beizamako zinegotzia).
Eneka Maiz (Etxarri Aranazko alkatea).
Josetxo Mendizabal (Zestoako alkatea).

8

