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E
uskalgintzaren Kon-

tseiluak Batuz alda-

tu izena jarri dio hiz-

kuntza politiketan

eragiteko lortutako

adostasun sozialari. «Hamarna-

ka eta hamarnaka eragilerekin

bilerak egin genituen, eta lortu

genuen halako adostasun sozial

bat hizkuntza politikek hartu be-

harreko norabideetan eragite-

ko»,  esan du Paul Bilbao Kon-

tseiluko idazkari nagusiak, pro-

zesua gogoratuz. Hainbat

arlotako ehun eragile inguruk

eman zioten babesa  «hizkuntza

politika berrirako bide orria»

izan nahi duen dokumentuari,

eta ekainean aurkeztu zuten. Ia

urte erdi pasatu da ordutik, eta

hurrengo urratsak ere prest di-

tuzte. 2022a hastearekin bat arloz

arloko lanketari ekiteko asmoa

dutela iragarri du Bilbaok.

Eragileek hitzartutakoaren

arabera, etorkizunerako helburu

nagusia hau da: euskara eroso

erabiltzeko baldintzak sortzea,

hau da, herritarrak ahalegin

berezirik egin beharrik gabe eus-

karaz eroso aritzeko baldintzak

izatea, euskaraz hitz egiteagatik

Ia urte erdia pasatu da eremu askotako 
ia ehun eragilek adostutako ‘Batuz aldatu’
dokumentua aurkeztu zutenetik. 
Euskara eroso erabiltzeko baldintzak
sortzea du helburu egitasmoak. Arloz
arloko lanketari ekingo diote 2022an.

Hizkuntza
politiketan
eragiteko prest

Batuz aldatu-ren

aurkezpena, aurtengo

ekainean. JON URBE / FOKU
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deseroso edo baztertuak sentitu

gabe. «Horretarako, hizkuntza-

eskubideak eremu guztietan ber-

matu beharko dira, hala nahi

duen edonork ez dezan euskara

erabiltzeko inolako eragozpenik

izan», jasotzen du agiriak.

Bide horretan, bi bide ezartzen

ditu. Alde batetik, hizkuntzaren

ezagutzaren unibertsalizazioa

bultzatu beharko dela, herritar

guztiek euskaraz aritzeko gaita-

sun egokia izan dezaten. Bestetik,

euskara eroso erabiltzeko ere-

muak sortu, garatu eta lotu be-

harko direla, nahi duenak ez de-

zan izan euskara erabiltzeko ino-

lako eragozpenik.

Lehentasuna, hiru eremuk
Bilbaok kontatu du hilabete

hauetan Batuz Aldatuegitasmoa-

ren edukia gizarteratzen aritu

direla  sinatzaileekin —horixe da

sinatzaileek hartutako konpro-

misoetako bat—, hau da, hizkun-

tza politikak berrikusi behar

direla agerian jartzen. Eta hasita

daude hurrengo jauziak presta-

tzen ere. «Arloetako lanketari

ekingo diogu».  Bat baino gehia-

go hartuko dituzte kontuan:

aisialdia, administrazio publikoa,

kultura, inguru digitala....

«Horietako bakoitzeko eragilee-

kin adostuko dugu zer neurri

hartu behar diren hizkuntza poli-

tikari begira».

Alabaina, badaude lehentasu-

nezkotzat jo dituzten hiru eremu:

hezkuntza, administrazioa eta

eremu sozioekonomikoa.

«Horietan, Batuz aldatu-ren

euritakoaren azpian, dinamika

jakin batzuk jarriko ditugu mar-

txan».  

Hezkuntzan, Eusko Jaurlaritza

lege berri bat egitekotan da.

«Saiatuko gara hor eragiten».

Administrazio publikoari dago-

kionez, besteak beste, auzitara

iritsi diren zenbait kasuk eta lan

eskaintza publikoekin gertatzen

ari denak eragiten die kezka.

«Iruditzen zaigu hor ere dinami-

ka bateratuak antolatu behar

ditugula eragin dezaketenekin:

besteak beste, sindikatuekin».

Arlo sozioekonomikoan, berriz,

hasita daude ELArekin eta LABe-

kin batera 50 langile baino gehia-

goko enpresetan euskara planak

egiteko aukera lanbide arteko

akordio batean jasotzeko eska-

tzen. «Besteak beste, horrekin

jarraituko dugu».

BATUZ ALDATU 

Hainbat arlotako ia ehun eragilek

sinatu zuten Batuz aldatu doku-

mentua, eta konpromiso zehatzak

ere hartu zituzten. 

Hiru konpromiso

Edukia gizarteratzea. Doku-

mentuan jasotako edukia gizarte-

ratzea, ahalik eta herritar gehienei

helaraziz eta horien aldekotasu-

nak lortzeko ahalegina eginez;

eta, horretarako, erakunde 

bakoitzaren oinarri sozialekin

partekatzea lehenik eta 

behin.

Norbere egitea. Norbere erakun-

deak administrazioarekin eta bes-

telako eragileekin izan ditzakeen

hartu-emanetan dokumentuan ja-

sotzen diren hizkuntza politikari

buruzko ikuspegiak eta proposa-

menak defendatzea.    

Elkarlanean jarraitzea. Doku-

mentua sinatu eta biharamunetik

aurrera, elkarlanean jarraitzea, hiz-

kuntza politiketan hartu beharreko

neurri zehatzak eta horiek aurrera

ateratzeko dinamikak definitzeko;

eta, horretarako, norbere erakun-

dearen arloko lantaldean parte

hartzen jarraitzea.

Arlo bakoitzeko
eragileekin adostuko
dugu zer neurri hartu
behar diren hizkuntza
politikari begira»
Paul Bilbao
Euskalgintzaren Kontseiluko 
idazkari nagusia
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S
oka luzea ekarri du

murgiltze eredua-

ren gaiak azken hi-

labeteotan. Fran-

tziako Konstituzioa

aldatzea: hizkuntza gutxituen

kontra Frantziako Konstituzio

Kontseiluak hartutako ebazpe-

naren nondik norakoak aztertu

ostean, beste aukerarik ez dute

ikusten eragileek. Hori egin eze-

an, nabarmentzen dute murgiltze

ereduak ez duela inolako ziurta-

sunik izango. 

Itxaropena zen nagusi apirila-

ren 8an, Frantziako Legebiltza-

rrak Eskualdeko Hizkuntzen On-

dare Babeserako eta Sustapene-

rako Legea onartu zuenean

—Molac legeaere esaten zaio, Paul

Molac Bretainiako diputatuak

sustatu baitu—. Alde batetik, sei-

nale publiko elebidunak izatea

eta estatu zibileko dokumentue-

tan ñ-a bezalako marka diakriti-

koak idaztea baimentzen zuen.

Horrez gain, hezkuntza arloko

hiru neurri azpimarragarri bil-

tzen zituen, hizkuntza gutxituen

irakaskuntzari koadro sendoago

bat ematen ziotenak: hizkuntza

gutxituak murgiltze ereduan

ikasteko aukera ofizialki agertzea

Frantziako Hezkuntza Kodean;

ikastetxe publikoetan hizkuntza

gutxituen irakaskuntzaren es-

kaintza orokortzea, hau da, ikas-

tetxe guztietan eskaini behar iza-

tea aukera hori; eta, hirugarrenik,

eskola elebakarrak dituzten he-

rrietan, bertako haurrak inguru-

ko herri bateko ikastetxe batera

joan behar izanez gero, ikastetxe

horiek diruztatzeko betebeharra

izatea herriko etxeek.

Historikoa hitza erabili zuten

euskararen aldeko eragileek le-

gea onartu izana definitzeko.

Euskararen Erakunde Publikoak,

Seaskak, Biga Bai sail elebidune-

ko guraso elkarteak, Euskal Kon-

federazioak eta hainbat

hautetsik txalotu zuten

erabakia. Aipagarria izan

zen gobernuak kontra

bozkatzeko eskatu arren

247 diputatuk eman zio-

tela baiezko botoa legeari, eta 79k

ezezkoa. 

Legea onartu izanak sortutako

ilusioa, ordea, berehala zapuztu

zuen Frantziako Konstituzio

Kontseiluak. Onartu eta bi astera,

legea promulgatzeko epea amai-

tzear zenean, haren kontrako he-

legitea jarri zuten 61 diputatuk.

Frantziako Konstituzio Batzordeak hizkuntza gutxituen aldeko
legearen zenbait artikulu atzera bota izanak kezka eragin du
aurten. Eragileek konstituzioa aldatzeko eskatzen dute.  

Murgiltze eredua,
erabateko dilindan

Aldeko 247 botorekin eta
kontrako 79rekin onartu zuen
hizkuntza gutxituen legea
Frantziako Legebiltzarrak 

Maiatzean Baionan

murgiltze ereduaren alde

egindako protesta. BOB EDME
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Ondoren, maiatzaren 21ean,

murgiltze eredua Frantziako

Hezkuntza Kodean sartzea kons-

tituzioaren 2. artikuluaren kon-

trakoa dela ebatzi zuen Konstitu-

zio Kontseiluak. Ebazpenaren

arabera, konstituzioaren 2. arti-

kuluan, zuzenbide publikoko

pertsona juridikoei eta zuzenbide

pribatuko pertsonei frantsesaren

erabilera inposatzen zaie zerbitzu

publikoko eginkizun bat gauza-

tzean. «Administrazio eta zerbi-

tzu publikoekiko harremanetan,

partikularrak ezin dira baliatu

frantsesa ez den beste hizkuntza

bat erabiltzeko eskubideaz, ezta

horren erabilerara behartuak

izan ere», zioen hitzez hitz eraba-

kiak.

Hautsak harrotu zituen Konsti-

tuzio Kontseiluak esandakoak.

Maiatzaren 29an, esate baterako,

10.000 lagun baino gehiago atera

ziren kalera Baionan, eta protesta

jendetsuak izan ziren beste lu-

rralde batzuetan ere. Ekainaren

15ean, berriz, 140 diputatuk gu-

tun bat bidali zioten Emmanuel

Macron presidenteari, konstitu-

zioa aldatzeko eskatuz. 

Departamenduetako eta es-

kualdeetako hauteskundeen tes-

tuinguruan, Konstituzio Kontsei-

luaren ebazpenaren ondorioak

aztertu eta proposamenak egite-

ko eskatu zien Jean Castex Fran-

tziako lehen ministroak bi dipu-

taturi: Christophe Euzeti eta Yan-

nick Kerlogoti.

Proposamen horretan, Hez-

kuntza Ministerioak idatziko lu-

keen zirkular bat hobetsi zuten

horiek. Zirkular hori, ordea, mai-

laz beherago legoke, hau da, kez-

ka sortzen du inork Frantziako

Estatu Kontseiluaren aurrean au-

zitan jarriko balu, maiatzeko

ebazpena kontuan hartuta, zir-

kularra bertan behera geratze-

ak.«Konstituzioa ez bada alda-

tzen, hizkuntza gutxituak biga-

rren edo hirugarren mailako

hizkuntzak dira, beti mehatxu-

pean», uste du, kasu, Peio Joraju-

ria Seaskako lehendakariak. 

Orain, zer?
Frantziako Gobernua hasi da hiz-

kuntza gutxituen irakaskuntzari

buruzko zirkularra prestatzen.

Urte amaierarako espero da

behin betiko bertsioa. Oraingoz,

lehen zirriborro baten berri izan

dute eragileek, nahi baino «ahu-

lagoa» izango dela azpimarratu

arren, nahiko balorazio baikorra

egin dute gehienek, aurrerapauso

bat delakoan. «Ezer baino hobeki

da; beraz, hartuko dugu; baina

ongi idatzia izan beharko da»,

esan du hizkuntza gutxituen al-

deko legea sustatu duen Molac di-

putatuak. 

Udaberrian presidentetzarako

hauteskundeak izango dira, eta

eragileak presioa ezartzeko gai

izatea funtsezkoa izan daiteke

hurrengo legegintzaldian etor

daitezkeen neurriei begira. 



F
rantziako Konstituzio

Kontseiluak hizkuntza

gutxituen legearen arti-

kulu batzuk baliogabe-

tu izana ez da izan aurten epaite-

gietatik euskararen aurka etorri

den erabaki bakarra. Espainiako

Auzitegi Konstituzionalera iritsi

da Euskal Autonomia Erkidegoko

Udalen Legea ere, eta hark ebatzi-

ko du udal aktak euskara hutsez

egitea zilegi den ala ez. Lan arlo-

an, berriz, bat baino gehiago izan

dira lan eskaintza publikoetako

hizkuntza eskakizunen harira

auzitegietara iritsitako kasuak.

Vox alderdiak jarritako helegi-

te batetik abiatuta hasi zen Uda-

len Legea aztertzen EAEko Auzi-

tegi Nagusia, uztailean. Hain zu-

zen ere, Administrazioarekiko

Auzien Salaren ustez, Espainiako

Konstituzioaren 3, 14 eta 23. arti-

kuluetan jasotako printzipio bat

urra dezake legeak, hau da, gazte-

laniak eta hizkuntza koofizialek

«orekan» bizi behar dutela, «eta

ez bata bestearen aurretik lehe-

netsiz edo hobetsiz». Horregatik,

EAEko Auzitegi Nagusiak Konsti-

tuzio Auzitegiari galdetuko dio

euskararen erabilerari buruzko

artikuluak Espainiako Konstitu-

zioa urratzen ote duen.

Sala horrek berak, maiatzean,

bertan behera utzi zituen Irungo

Udaltzaingoko hamabi lanpostu-

ren hizkuntza eskakizunak, eus-

karaz ez dakitenentzat «diskri-

minatzaileak» zirela argudiatuta

—Irungo Udalak helegitea jarri

zion—. Epaiaren arabera, ez litza-

teke beharrezko udaltzain den-

denek euskara jakin behar izatea

herritarrei administrazioarekiko

harremana euskaraz izateko au-

kera bermatzeko.

Bide beretik, epaitegietan dago

behin-behineko ordezko udal-

tzainen lan poltsaren deialdia ere,

helegitea jarri baitzion CCOO sin-

dikatuak. Puntuazioa kontuan

hartzeko orduan euskarak meri-

tua izan beharko lukeela zioen,

eta ez «eskakizun baztertzailea».

Lekuan lekuko administrazio pu-

blikoak irizpide propioak ezar-

tzea eskatzen du sindikatuak, eta

haren esku geratzea zein hauta-

gairi emango dioten postua, eza-

rritako irizpide horiek kontuan

hartuta.

Nafarroan ere bat baino gehia-

go izan dira antzeko erabakiak.

Auzitegi Administratiboak ebatzi

zuen euskara ezin dela meritu edo

betekizun izan Atarrabiako Uda-

laren lantalde organikoko lan

deialdi guztietan. 

Euskara ez, alemana bai
Administrazioan Euskaraz talde-

ak salatu duenez, auzitegi berbe-

rak baliogabetu egin ditu lanpos-

tu elebidunak edo baliogabetzat

jo du euskara merezimendu iza-

tea Zizur Nagusian, Berriobeitin,

Berriozarren, Antsoainen eta

Uharten ere. Era berean, Hizkun-

tza Eskubideen Behatokiak jaki-

narazi duenez, herrialdean hain-

bat izan dira euskara jakitea kon-

tuan hartu ez duten lan eskaintza

publikoak: ogasun kudeatzailee-

na, ikertzaile eta teknikariena, li-

burutegi arduradunena, suhil-

tzaile eta suhiltzaile kaboena, Na-

farroako Unibertsitate

Publikokoa... 

Bereziki kezkagarritzat jo du

osasun publikoan gertatutakoa;

esate baterako, legeak ezarritako

eremu euskaldunean osasun

etxeetako 24 pediatria lanpostue-

tatik hirutan soilik eskatzea B2 ti-

tulazioa. Horrez gain, esan du le-

geak ezarritako eremu mistoko

hamar osasun etxetako lanpos-

tuetan zein eremu ez-euskaldu-

neko 11 lanpostutan euskara ez

zela eskatzen ez puntuatzen, bai-

na alemanak, ingelesak eta fran-

tsesak puntuatzen zutela. 

Kontratazio publikoetan ere

izan dira euskara baztertzeko era-

bakiak. Berriozarko kiroldegiko

taberna kudeatzeko kontratua-

ren bi atal baliogabetu zituen au-

zitegi administratiboak: batetik,

bezeroekiko arretan egongo di-

ren langileek euskaraz komuni-

katzeko gaitasuna izatea eskatzen

zuen; bestetik, tabernaren kude-

atzaileak euskarazko komunika-

bideen presentzia «bermatu»

behar zuen. Navarra Sumaren

udal taldeak jarri zuen helegitea,

eta auzitegiak ebatzi zuen «hiz-

kuntzaren araberako diskrimina-

zioa» zegoela kontratuan.

Espainiako Auzitegi Konstituzionalera iritsi da EAEko Udalen Legea, eta aktak euskara hutsez
egitea zilegi den ebatziko du; lan deialdietako hizkuntza eskakizunen aurka ere egin dute epaileek.

Hizkuntza eskubideak, auzitan

Irungo udaltzainen lan eskaintzaren harira EAEko Auzitegi Nagusiak emandako epaiaren aurkako elkarretaratzea, Bilbon. MARISOL RAMIREZ / FOKU
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A
zken txanpan sar-

tzear da Euskal-

tzaleen Topagu-

neak herrietako

eragileekin batera

antolatutako Haurren aurrean

helduak heldu aktibazio ariketa.

Lehen aldia du aurtengoa, eta 12

urte arteko haurren zuzeneko

heldu erreferenteetan eragin nahi

du; hau da, guraso, hezitzaile,

zaintzaile, senide eta lagunen hiz-

kuntza praktikak aldatzeko eta

euskara gehiago erabiltzeko akti-

bazio egitasmo bat da. Hiru porta-

era indartu nahi dituzte antola-

tzaileek: solaskideek euskara da-

kiten kasuetan euskaraz egitea;

lehen hitzak euskaraz egitea beti

—baita ezezagunekin ere—, eta

euskaraz hitz egin ez baina uler-

tzeko gai direnekin euskarari

eustea, elkarrizketa elebidunak

sustatzeko xedez.

Euskararen erabileran aurrera-

pausoak emateko belaunaldi gaz-

teek hizkuntza erabiltzea beha-

rrezkoa dela gogoratu du Topa-

guneak, eta, horretarako,

helduek «zeresana eta zeregina»

badutela uste du. Izan ere, hiz-

kuntza ez ezik, «hizkuntza era-

biltzeko gizarte arauak» ere bar-

neratzen dituzte haurrek. «Eus-

kara egoera eta testuinguru

guztietan ohikoa dela sumatu be-

har dute haur eta gaztetxoek»,

nabarmendu du.

Euskal Herri osoko 80tik gora

herritan ari dira egiten Haurren

Euskal Herriko 80tik gora herritan 
ari dira egiten ‘Haurren haurrean
helduak heldu’ aktibazio ariketa.
Haurren erreferente diren helduen
hizkuntza praktiketan eragitea nahi du,
euskararen erabileran aurrera egiteko. 

Helduak,
haurren ispilu 

Haurren aurrean helduak heldu ariketari lotuta Elgoibarren egindako jardueretako bat. ELGOIBARKO IZARRA
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aurrean helduak heldu ariketa.
Etxabarriko (Bizkaia) eta Elgoi-
barko (Gipuzkoa) partaideekin
hitz egin du BERRIAk.

ELGOIBAR

Paula Kasares soziolinguistaren
hitzaldia izan da Elgoibarren an-
tolatu dituzten jardueretako bat.
«Hitzaldian esan zuen moduan,
euskara indarberritu nahi bada,
ez dago seinale hoberik umeak
euskaraz entzutea baino», esan
du Imanol Larrañaga Elgoibarko
Izarra euskaltzaleen topaguneko
langileak. Elgoibarko Izarrak eta
herriko udalak, ikastolak, herri
eskolak, haur eskolak eta ludote-
kak hartu dute egitasmoa Elgoi-
barrera ekartzeko eta jendartera-
tzeko ardura. «Umeen gurasoe-
tan zentratu gara, batez ere».
Kasaresen hitzaldiaren labur-

pen bat prestatu dute gurasoen
artean zabaltzeko. Horrez gain,
ariketaren gaineko eskuorria ere
sortu dute euskaraz eta gaztela-
niaz, baita lepoan eta etxean jar-
tzeko identifikagarriak ere. Aza-
roaren 22an egin zuten aurkezpen
ekitaldia, eta, Santa Zezilia eguna
ere bazenez, euskara eta musika
uztartuz atera ziren kalera umeak
eta helduak. Jarduera gehiago ere
egin dituzte, eta prest dute azken
ekitaldia ere. «Gurasoak umeen
aurrean jarri, eta hamabi konpro-
miso jasotzen dituen agiri bat si-
natuko dute. Euskaraz, gaztela-
niaz eta arabieraz prestatu dugu
agiria, eta konpromiso horiek
hartzera animatuko ditugu 0 eta
12 urte arteko umeen gurasoak».
2016ko erroldaren arabera, El-

goibarren, herritarren %85 dira
euskaldunak edo ia euskaldunak.
Soziolinguistika Klusterrak
2017an egindako kale neurketa-
ren arabera, ordea, %37koa soilik
da kale erabilera. Azterketa ho-
rren arabera, jolastokietan egiten
da euskara gehien (%43), eta
umeak dira euskara gehien era-
biltzen dutenak (%55). Umeen
atzetik helduak datoz (%32), eta
gazteen (%25) eta adinekoen

(%24,5) artean apalagoa da tasa.
Haurrak eta helduak elkarrekin
daudenean, berriz, %59k egiten
dute euskaraz. «Datu politak
dira, ariketa egiteko baldintza
onak daude, baina arrosa honek
ere badu bere arantzatxoa: hel-
duak umerik gabe daudenean,
%23k baino ez dute euskaraz egi-
ten. Ondo dago umeei eta umee-
kin gaudenean euskaraz egitea,
baina, gero, helduak bakarrik
gaudenean, euskaraz dakigunon
artean gaztelaniaz egiten badu-
gu...», esan du Larrañagak.
Balorazioa egiteko goiz da

oraindik, baina ariketak jendeari
zer pentsatua behintzat eman
diola uste du. «Eta, gure ustez,
hori da horrelako egitasmoen egi-
teko nagusia: gaia bistaratu eta
jendearen kontzientzietan eragi-
tea. Gero, hizkuntza ohituraren
bat edo beste aldatzea lortzen
bada, oso ondo».

ETXEBARRI

Euskaraldiaren bueltan antolatu-
tako herritar talde batek sustatu
du Haurren aurrean helduak
heldu egitasmoa Etxebarrin. Bi
egunean behin antolatu dituzte
jarduerak herriko parkeetan, gu-
rasoak seme-alabekin euskaraz

aritzera bultzatzeko. Lehenik eta
behin, ordea, dokumentu bat
prestatu dutela esan du antola-
tzaileetako bat den Ibon Lizarra-
gak. «Parkeetako jolas arruntak
ageri dira euskaraz, jolas horieta-
rako abestiak gaur egunera eka-
rrita... Horrez gain, parkeetan
erabili ohi diren ohiko esaldiak
ere sartu ditugu: ‘eskailerak igo’,

‘txirristatik jaitsi’, ‘lagundu’ eta
halakoak». Interneten jarri dute
dokumentua, eta QR kode baten
bidez kontsulta dezake nahi due-
nak. 
Helburu orokor batzuk finkatu

ditu Topaguneak Haurren aurre-
an helduak heldu ariketarako,
baina tokian tokiko errealitatera
egokitu beharreko egitasmoa da.

«Etxebarri gune erdaldunean
dagoen herri bat da, eta, horrega-
tik, oinarrizko gauzetara joan
gara». 
Etxebarriren ezaugarrietako

bat da asko handitu dela azken
urteotan, inguruko herrietatik
joan diren biztanleen eraginez.
Familia berri horietako gehienak
euskara ikasitakoak dira. Era be-
rean, Etxebarriko gaur egungo ai-
tona-amonetako asko bere ga-
raian Espainiako probintzietatik
etorri ziren, eta ez zuten euskaraz
ikasi; bai, ordea, haien seme-ala-
bek, eskolan. Oraindik ere euska-
raz egiteko ohitura handirik ez
dagoela dio Lizarragak. Alabaina,
bilakaerari begiratuta, baikor dira
herrian. Lizarraga bera sortzez ez
da Etxebarrikoa, baina, han den-
bora gehiago daramatenek esaten
diotenez, asko hobetu da euska-
raren egoera azken urteotan.  
Abenduaren 5ean amaitu beha-

rrean, gaur amaituko da egitas-
moa Etxebarrin, jaiegunak dato-
zenez hala erabaki baitzuten ha-
sieratik. Amaierako ekitaldian ka-
lejira bat egingo dute Zintururitik
abiatuta, eta gero dantzaldia izan-
go da herriko plazan, 18:30ean.   

Herriko parkeetan egin dituzte jarduerak Etxebarrin, bi egunean behin. IBON LIZARRAGA
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2022ko Euskaraldiaren aurkezpena,

Iruñean, aurtengo azaroan. 

IDOIA ZABALETA / FOKU

A
lde batetik, Korri-
ka; bestetik, Eus-
karaldia. Euska-
rari arnasa ema-
ten dioten ekitaldi

erraldoiak dira bata zein bestea,
eta, oker handirik ezean, biak
egingo dira 2022an. Jarrita daude
dagoeneko datak: Amurrion
(Araba) hasiko da 22. Korrika,

martxoaren 31n, eta Donostian
amaituko da, apirilaren 10ean.
Euskaraldia, berriz, azaroaren
18tik abenduaren 2ra bitartean
izango da.
«Tristura handiz» iragarri zu-

ten joan den urtean AEK-ko or-
dezkariek ez zutela ikusten
2021ean Korrika egiteko baldin-
tza egokirik, eta 2022rako uztea

Martxoaren 31n hasiko da Korrika, Amurrion, eta apirilaren
10ean amaituko da, Donostian; Euskaraldia, berriz, 
azaroaren 18tik abenduaren 2ra bitartean antolatuko dute.

Euskararentzako 
bi plaza erraldoi
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erabaki zutela. «Ez dugu Korri-

karen ordezko eskas bat nahi»,

esan zuten orduan. Atzerapena-

ren berri eman zuten leku berean

egin dute agerraldia aurtengo

azaroan, Donostiako San Telmo

museoan; oraingoan, ordea, egi-

tasmoaren nondik norakoak ja-

kinarazteko. Lelotzat Hitzekin

izango du 2022ko Korrikak, «hi-

tzetik ekintzara igaro beharra»

aldarrikatu nahi dutelako, «nork

bere tokitik eta eginbeharretik». 

Alizia Iribarren AEKren koor-

dinatzaile nagusiak aurkezpene-

an esandakoen arabera, Korrikak

hasieratik izan dituen bi helbu-

ruak «oso bizirik» daude orain-

dik ere:  euskararen aldeko kon-

tzientzia suspertzea da horietako

bat; bestea, berriz, euskaltegien

eguneroko lana indartzeko dirua

biltzea. 

Bi helburu horiei lotuta, AEK-n

jakitun daude pandemiak errotik

ezabatu duela euskara plazatik

eta askoren bizitzatik. «Beraz,

oso garrantzitsua iruditzen zaigu

Korrikak dakarren euskararen

aldeko uholdea berreskuratzea».

Amurriotik irten eta Donostiara

iritsi bitartean, 2.500 kilometro

inguru egingo ditu lekukoak he-

rriz herri. Urtarrilean emango

dute ibilbidearen eta ordutegien

gaineko informazio osatuagoa;

lehenago, datozen egunotan,

abestia eta bideoklipa aurkeztuko

dituzte.

Osasun egoerak aurtengo eki-

taldia zenbateraino baldintza de-

zakeen galdetuta, antolatzaileek

iragarri dute «ahalik eta modu

ohikoenean» egiten saiatuko di-

rela, baina aitortu dute «unean

uneko eta tokian tokiko egoereta-

ra moldatu» beharko dutela.

Hizkuntza ohiturak aldatzen
Aurkeztu berri dute datorren ur-

tean egingo den Euskaraldia ere.

Hirugarren aldia izango du, eta

Hitzez ekiteko garaia aukeratu

dute lelotzat antolatzai-

leek. Hizkuntza ohiturak

aldatzea izango da hel-

buru nagusia. Korrika ez

bezala, iaz mantendu

egin zuten Euskaraldia,

eta, Kike Amonarriz To-

paguneko lehendakaria-

ren esanetan,  «sekula-

koa» izan zen pande-

miaren baldintzetan

ekitaldia aurrera atera-

tzea. Ia 180.000 pertso-

nak parte hartu zuten,

%77k ahobizimodura eta

%23k belarriprestmo-

dura. Ariguneak izan zi-

ren aurreko ekitaldiko berrikun-

tza nagusia, euskaraz modu natu-

ralean aritzeko guneak.

Hurrengo ekitaldian horiek fin-

katzea nahi dute antolatzaileek.

Ahobizi eta belarriprest figurak

ere mantenduko dituzte.

«Kalea berreskuratzea» ga-

rrantzitsutzat jo zuen Arrate Illaro

Euskaraldiko koordinatzaileak

aurkezpenean. «Azken urte eta

erdi honetan gizarteak jasan duen

kolpeari buelta eman behar dio-

gu, eta datorren urtean horreta-

rako tresnak izango ditugu. Inoiz

baino beharrezkoago da hitzez,

ekinez kalea irabaztea».

Ana Ollo Nafarroako Gobernu-

ko Herritarrekiko Erakundeeta-

ko kontseilariak, Bingen Zupiria

Jaurlaritzako Kultura sailburuak

eta Antton Kurutxarri Euskara-

ren Erakunde Publikoko presi-

dente eta Euskal Hirigune Elkar-

goko Hizkuntza Politika lehenda-

kariordeak hartu zuten parte

aurkezpenean.«Argazki honetan

ageri den elkarlana, indar meta-

keta eta aukera oso-oso gutxitan

izan dugu herri honetan, eta hori

aprobetxatzen jakin behar dugu,

ditugun erronkak sekulakoak

baitira», esan zuen Amonarrizek. 

Korrikaren aurkezpena, azaroan. JON URBE / FOKU

Beka bat Korrika
Kulturaleko ekitaldi
nagusia taxutzeko

R
Korrika Kulturalaren

ardatz izango den ekital-

di nagusia taxutzeko, beka bat

sortu dute AEK-k eta Korrikak.

2022ko urtarrilerako aurkeztu

behar dira proposamenak. Bal-

dintzen arabera, euskal sortzai-

le orok izango du aurkezteko

aukera –bakoitzak gehienez

ere bi lan–, eta proposamenak

diziplina bat baino gehiago

edo bakarra har dezake. 

23.000 eurokoa izango da

beka, eta 23. Korrika Kulturale-

ko egitarauaren barruan aur-

keztuko da emaitza, 2023ko

azarotik 2024ko apirilera, hain

zuzen. Gutxienez bost eta

gehienez 50  ikuskizun edo aur-

kezpen egingo dira tarte horre-

tan.

Oso garrantzitsua iruditzen
zaigu Korrikak dakarren
euskararen aldeko uholdea
berreskuratzea»

Alizia Iribarren
AEK-ren koordinatzaile nagusia

«Gizarteak jasan duen kolpeari
buelta eman behar diogu , eta
datorren urtean horretarako
tresnak izango ditugu»
Arrate Illaro
Euskaraldiaren koordinatzailea

‘‘





O
raindik ez ziren etxe

guztietara iritsiko

agian, baina bidean

izango dira. Udazke-

neko kanpainan, Nafar hegoal-

deko uzta euskarari puzka dei-

tzen diotenean, 15.500 saski

saldu ditu Errigorak, eta, horri

esker, 235.000 euro bideratuko

ditu euskalgintzara, saski bakoi-

tzaren balioaren %25 horretarako

izaten baita. Udazkeneko kan-

paina egiten zuten zortzigarren

aldia zen, baina moteltze zantzu-

rik ez zaio ikusten egitasmoari.

Hein batean, sorpresa ere izan da

sustatzaileentzat aurtengo eran-

tzuna; izan ere,  pandemiak eus-

kalgintzari emandako kolpeari

erantzuteko, deialdi berezia egin

zuten iaz, eta inoizko kanpaina-

rik arrakastatsuena izan zen.

Haren atzetik, bigarren onena

izan da aurtengoa.

Jakinarazi dutenez, herritarren

ekarpenei esker, eskualdeko

ikastolek eta AEK-k irauteko au-

kera izango dute, baina, horrez

gain, bestela posible ez liratekeen

aurrerapausoak ere eman ahal

izango dituzte. «Diru ekarpenek

ikasleei bekak eskaintzeko balio-

ko digute, eta, era berean, euska-

ra plazara ateratzeko», esan dute

AEK-ko ordezkariek. Ikastolen

Elkartekoek, berriz, honako hau:

«Zonako ikastolei baliabideak

emateaz gain, Errigorak guraso

eta umeei bidea xamurrago egi-

ten lagundu die». Sortzenekoek

gaineratu dute sare publikoan D

eredua indartzeko lanean jarrai-

tzeko baliabide gehiago izango di-

tuztela kanpainari esker. 

Ludoteka gehiago
Agerraldia taldeak ere 2022an jar-

duera gehiago egiteko aukera

izango du. 2019an sortu zuten

Agerraldia Errigora egitasmoaren

barruan, Nafarroa erdialdean eta

hegoaldean euskararen presen-

tzia sustatzeko. Indarra hartzen

ari da urtez urte, eta umeentzako

ludotekak dira horren adibide: iaz

11 herritan abiatu zuten proiek-

tua, eta zazpi herri batuko dira ze-

rrendara: Andosilla, Antzin, Irun-

berri, Sartaguda, Oteitza, Abar-

tzuza eta Viana. Konpromisoa

beste urte batez berretsi dutenak,

ostera, hauek dira: Azkoien, Allo,

Erriberri, Garinoain, Caparroso,

Castejon, Sesma, Lodosa, San

Martin Unx eta Mendigorria.

Udaberrian izaten da Errigora-

ren beste kanpaina, Nafar hego-

aldeko uzta eskutik eskuraizene-

koa. Eguneroko kontsumo ohitu-

retan eragiteko jaio zen kanpaina

horretan Nafarroa hegoaldeko

oliba olio birjina estra eta kontser-

ba sortak eskatzeko aukera ego-

ten da, auzolanari esker, norbere

herrian ekoizlearen jatorrizko

prezioan. Martxoan hasi ohi dira

eskaerak jasotzen, eta bi txanda-

tan egiten dute banaketa: apirile-

an olioa eta maiatza eta ekaina ar-

tean kontserbak.

Arrakasta izan du aurten ere Errigoraren
udazkeneko kanpainak. 15.500 saski 
banatuko ditu, eta, horiei esker, 235.00 euroko
ekarpena egingo dio euskalgintzari.

Euskarari putz
egiten dion uzta

Agerraldiak martxan jarriko dituen ludotekak aurkezteko egindako ekitaldia, azaroan. ERRIGORA TALDEA
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O
sasun egoeraren era-

ginez, iaz ez zen posi-

ble izan, baina aur-

ten berriro elkartuko

dira Euskal Herriko hainbat he-

rritako mintzalagunak Durango-

ko Azokan. Maite Agirre Ena Eus-

kaltzaleen Topaguneko Mintza-

praktika saileko koordinatzaileak

azaldu du zer plan duten biharko:

eguerdi aldera elkartu, eta azoka

bisitatuko dute aurrena. Ondo-

ren, taldeka banatuta, ginkana

bat egingo dute Durangoko kale-

etan barrena, herriko txokoak

ezagutzeko. Bazkaltzera joango

dira handik, eta bazkalostean,

zerbait ikusteko edo elkarrekin

zerbait hartzeko tartea izango

dute. 19:00ak aldera, berriz, auto-

busa hartuko dute, bakoitza bere

herrira itzultzeko. 

Mintzalagunek Durangoko

Azokara egiten duten hirugarren

egunpasa izango da aurtengoa.

«Ikusten genuen mintzalagun

askok ez zutela ezagutzen azoka,

egon gabe zeudela, eta kasu asko-

tan joateko gogoa zutela, baina ez

zeukatela norekin joan», kontatu

du Agirrek. Euskarazko kultur

eskaintza ezagutarazteko aukera

polita irudituta hasi ziren txangoa

antolatzen. Aurten, Hendaia,

Hondarribia, Gasteiz, Iruñea, Ge-

txo, Tolosa, Ordizia eta Arabako

Errioxako taldeetako kideak dira

joatekoak Durangora, 30 lagun

inguru. 

Urtean Euskal Herri mailako

bizpahiru ekitaldi berezi antola-

tzen dituzte; Durangoko Azokara

egiten dutenaz gain, sagardotegi-

ren batean egiten duten Mintza-

txotx eguna eta ikasturte amaie-

rako Mintza Eguna izaten dira

ohiko beste bi txango. «Helbu-

ruak izaten dira herri ezberdine-

tako mintzalagunek topo egitea,

beste jende batekin euskaraz hitz

egiteko aukera zabaltzea, elkar

ezagutzen joatea, sarea egitea...».

Egun horietan sortzen den gi-

roa aipatu du Agirrek. «Normale-

an oso ondo pasatzen du jendeak.

Batzuek ekintza guztietan parte

hartzen dute, eta jada elkar eza-

gutzen dute. Oso polita izaten da,

hurrengo ekintzara arte agurtzen

dutelako elkar». Topaguneko ki-

deak azaldu du gainera askok ez

dutela egun oso bat euskaraz pa-

satzeko aukera handirik izaten.

Pantailen aldia
Pandemiak eragin handia izan du

mintzalagunen taldeetan ere.

Talde askok eten egin zuten beren

jarduna; beste batzuek, berriz,

pantailen bidez eutsi zieten aste-

roko topaketei. «Hasieratik mol-

datu genituen egitasmo guztiak,

eta teknologia erabilita sarean el-

kartzeko aukerak sortu genituen.

Euskal Herriko txoko ezberdine-

tako jendea elkartzen gi-

nen sarean, baina ez da

gauza bera». 

Aurtengo ikasturte

hasieran, Mintza Poza

kanpaina egin zuten: as-

tero elkartzeak euskara praktika-

tu nahi dutenei nahiz boluntario-

ei sortzen dien pozaren ideiari ti-

raka. Jende bati osasun egoerak

oraindik errespetua ematen dion

arren, ikusten dute egoera ari dela

buelta ematen, eta Agirrek esan

du geldirik zeuden talde gehienak

hasi direla berriro elkartzen.

«Alde horretatik, pozik gaude,

eta, aldi berean, desiratzen beti-

kora bueltatzeko». 

Euskal Herriko hainbat herritako mintzalagunek egunpasa egingo dute
bihar Durangon. Helburuetako bat elkar ezagutzea izaten da. 

Durangoko Azoka,
mintzalagunen topaleku

Mintzalagunak, 2019an, Durangon egin zuten ginkanan. EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA

Pandemiaren eraginez
gelditzeari utzi zioten
talde gehienak hasiak dira 
berriro ere elkartzen  
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Euskaraz ez dakien batek hiruro-
gei orduan gutxienez A1 mailako
ulermen gaitasuna lortzea da
Uler-saioakmetodologiaren hel-
burua. Pello Jauregi (Donostia,
1958) EHUko irakasle eta ikerla-
riak garatu du, eta Soziolinguisti-
ka Klusterrak argitaratu, Aldahitz
ikerketa proiektuaren barruan.
Joan den urtean jarri zituzten
martxan lehen bi esperientziak,
eta emaitza «oso onak» lortu zi-
tuztela esan du Jauregik, A2 mai-
lako ulermenera iritsi baitziren
ikasleak. Aurten, zortzi taldetan
ari dira proba egiten. 
Hirurogei orduan gutxienez A1

mailako ulermen gaitasuna lor-

tzea da Uler-saioak-en helbu-

rua. Nola lortzen da hori?

Metodologia horretan irakasleak

hitz egin behar du modu oso erra-
zean, ikasleek ia dena ulertzeko
moduan. Ikasleek hitz gutxi eta
forma gutxi ezagutzen dituzte-
nez, irakasleak ere hitz horiekin
hitz egin behar du. Horrez gain,
irakasleak etengabe egiaztatu be-
har du ikasleek ulertu dutela
esandakoa.
Nola lortzen du irakasleak ikas-

leek ia guztia ulertzea?

Batzuetan, aginduak ematen
ditu: «altxa, eta etorri mahaira»,
«orain, joan atera»; «hartu boli-
grafoa», eta halakoak. Bigarren
teknika bat istorioena da: istorio
sinple bat kontatzen du irakasle-
ak, eta ulertu duten jakiteko, gal-
derak egiten ditu. Aurrerago iri-
tsitakoan, albisteak kontatzen
ditu, aktualitateko gauzak, kasu

horretan ere oso modu errazean.
Bideoena da beste teknika bat: bi-
deoetan istorioak ikusten dira,
ahotsa kenduta, eta irudi horien
kontakizuna egiten da. Ondoren,
irakasleak egiaztatu egiten du ea
ikasleek ulertu duten.
Hiztegi falta izango da zailtasun

nagusietako bat, ezta?

Hasieran oso hitz gutxi jakiten di-
tuzte ikasleek, eta ordubeteko
saio bakoitzean hamar bat hitz
berri-edo ikasten dituzte. 30 or-
dura iristerako, oinarrizko hiztegi
ezagutza bat izaten dute.
Metodologia horrekin, ulerme-

na soilik lantzen da, edo beste-

lako gaitasunak ere jorratzen

dira?

Ulermenera bideratutako meto-
dologia da. Helburua da ikasleek

euskara ahalik eta azkarren uler-
tzea. Ez dugu lantzen mintzame-
nik, irakurmenik, gramatikarik
eta halakorik. Erdara ere erabil-
tzen dute ikasleek irakasleak
esandakoa ulertu duten edo ez
adierazteko. Irakasleak beti eus-
karaz egiten du, eta ikasleak ahal
badu bai, baina bestela gazteleraz.

Iaz Abadia saria eman zizuten

Euskaraldiaren «teorizatzaile»

gisa egindako ekarpenagatik.

Orduan egindako elkarrizkete-

tan, belarriprest figuraren ga-

rrantzia nabarmentzen zenuen.

Ulermenean aurrera egiteari ga-

rrantzi berezia ematen diozu

zuk, ezta?

«Ulermen
unibertsalera
iristea da premiarik
handiena»
Pello Jauregi  b ‘Uler-saioak’ metodologiaren sortzailea

Hamar euskaldun egonda, nahikoa izaten da euskaraz ulertzen
ez duen beste bat egotea erdarara jotzeko. «Zuloz beteriko
txalupa bat da gurea», dio Jauregik. Erabileran aurrera egin ahal
izateko, ezinbestekotzat dauka ulermenean ere aurrera egitea.
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daraz egin arren guk euskaraz

egin ahal izango genuke, denek

ulertuko genukeelako elkar.

Behintzat aukera izango genuke.

Euskaldunon artean beste kultu-

ra bat zabalduko litzateke, beste

jokatzeko modu bat, gaur egun

posible ez dena. Gainera, bigarren

hizkuntza bezala ikasita, zaila da

euskaraz ongi mintzatzea lortzea,

baina, nahi izanez gero, oso erra-

za da asko ulertzea.

Norbaitek ulermen maila nahiko

altua izan arren ikusiz gero eus-

kaldunei ulertu ahal izateko

haiek mantsoago hitz egin be-

har dutela edo euskalki baten

ordez batua erabili behar dutela,

ez al da erdarara jotzen?

Erdaldunek, ahalegin handirik

egin gabe, euskaraz ulertu ahal

izatea da lehen gakoa, eta aipa-

tzen duzun hori, bigarrena: eus-

kaldunon partetik zer jarri behar

dugun. Euskaldunok joera dugu

euskaraz egiteko euskaraz ongi

egiten dutenekin, baina ikusten

badugu gure solaskideak zailta-

sunen bat daukala, ulertu arren

kosta egiten zaiola edo ez duela

euskaraz hitz egiten, alegia,

komunikazioa pixka bat zailagoa

bada, gaztelaniara pasatzen gara.

Komunikazio egoera deserosoe-

tan ere euskaraz egiteko ahalegin

bat egin behar dugu, bestela, tar-

teko euskara gaitasuna duten

gure solaskideek ez dute euska-

raz entzungo, orduan zertarako

hitz egingo dute... Euskalkian edo

azkar hitz egiten dugulako ez

badigute ulertzen, malguagoak

izan behar dugu.

Zer fasetan dago Uler-saioen

metodologia? 

Iaz egin genituen lehen bi espe-

rientziak, eta oso ondo

atera ziren, ulermeneko

A2 mailara iritsi baitziren

ikasleak. Baina bi espe-

rientzia gutxi dira, eta

gehiago egin behar ditu-

gu emaitzak berresten

diren jakiteko. Orain,

zortzi esperientzia daude

martxan. Ikerketa fasean

dago, beraz, oraindik.

Zer diote irakasleek? 

Mintzamena eta irakur-

mena baztertuta, meto-

dologiak ulermenean bakarrik

zentratzea dakarrenez, arrotz sa-

marra egiten zaie hasieran, baina

behin metodoa ulertuta, gehie-

nak ondo moldatzen dira, eta

emankorra dela esaten dute. 

Behin metodologia horrekin oi-

narrizko ulermen gaitasuna lor-

tuta, zein izango da hurrengo

urratsa?

Jarraipen moduan, badaukagu

beste metodologia bat ere presta-

tuta: Ulerrizketa babestua izena

du. Gutxi gorabehera B1 mailako

ulermena lortu artean edo balio-

ko luke. Metodologia hori aplika-

tu izan dugu zenbait lantegitan,

eta emaitzak oso politak izan

dira, baina ikerketa fasean dago

oraindik hura ere. Ulermenean

aurrerapen azkarrak ematea da

haren helburua ere. 

Bai, soziolinguistika aldetik, uler-

men unibertsalera iristea da pre-

miarik handiena. Zuloz beteriko

txalupa bat da gurea, gure artean

euskara ulertzen ez duen jende

asko dagoelako oraindik. Hamar

euskaldun egonda, nahikoa da

batek ez ulertzea erdarara jotze-

ko, eta hori da zulo bat; zuloz be-

terik gaudenean, erabileraren

txalupa ez da aurrera joaten.

Euskararen ulermen unibertsa-

lera iristeak zer aldaketa ekar di-

tzake erabileran? 

Hizkuntzak elkar ulertzeko dira,

eta batek ez badu ulertzen, jada

hizkuntza horrek ez du balio de-

nok elkar ulertzeko. Besteak bes-

IDOIA ZABALETA / FOKU

Zaila da euskaraz ongi
mintzatzea lortzea, baina, 
nahi izanez gero, oso erraza da
asko ulertzea»

«Komunikazio egoera
deserosoetan ere euskaraz
egiteko ahalegin bat egin
behar dugu euskaldunok»

‘‘

te, horregatik ez du aurrera egiten

euskararen erabilerak. Euskaraz

hitz egiteko gogoa izan arren, fa-

milian, lanean edo lagunartean

euskara ulertzen ez duen norbait

egonez gero, gehienok atzera egi-

ten dugu. Lortuko bagenu uler-

mena erabat unibertsala izatea,

besteek guri ulertzea, beraiek er-
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H
izkuntzaren jabekun-
tzan, ulermenean eta
produkzioan parte
hartzen duten meka-

nismo neurokognitiboak azaltzea
izan ohi da Basque Center on Cog-
nition, Brain and Language
(BCBL) zentroko ikerketen hel-
burua.  Aztertzen dituen ere-
muen artean, beste hizkuntza bat
ikastean esku hartzen duten pro-
zesuak daude, eta, horri lotuta,
ikerketa bat jarri du martxan: az-
tertuko du zer-nolako eragina
duen euskara bigarren hizkuntza
gisa ikasteak neurona sareetan.

A2 mailako euskara ikasleekin
egingo du ikerketa BCBLk. Ikasle
horiek zenbait proba egin behar-
ko dituzte, eta, erresonantzia
magnetikoan, magnetoentzefa-
lografian eta jokabidean oinarri-
turiko teknikak erabiliz, ikasleen
memoria eta atentzioa aztertuko

dituzte ikerlariek. Ikasturtearen
hasieran eta amaieran egingo di-
tuzte probak ikasleek, epe horre-
tan hizkuntza ikastearen ondo-
rioz zer aldaketa gertatu diren
neurtu ahal izateko. AEKren ba-
besa du proiektuak, eta ikerketan
parte hartuko duten ikasle bolun-
tarioek hiru baldintza bete behar-
ko dituzte: euskarazko A2 maila-
ko ikasle izatea, gutxienez esko-
len %80ra joateko konpromisoa
hartzea, eta 18 eta 50 urte bitarte
izatea.

Azterlana BCBLk eta Minbizia-
ren Aurkako Espainiako Elkarte-
ak elkarlanean abiarazitako
proiektu handiago baten parte
da, eta haren gakoetako bat da ez
dela soilik hizkuntzaren eremura
mugatzen. Izan ere, garuneko al-
daketak iragartzea ahalbidetzen
duten markatzailerik badagoen
detektatzea  da ikerketaren xe-

dea, eta jakitea ea horiek aplika-
garriak ote zaizkien patologiaren
bat dutenei, haien lesio neurona-
lak sendatzeko prozesua aurrei-
kusi ahal izateko.

Neuroplastikotasuna
Ileana Quiñones BCBLko ikerla-
riaren esanetan, gaur egun jaki-
nekoa da burmuinean aldaketak
eragiten dituela beste hizkuntza
bat ikasteak. «Horren arrazoia

garunaren neuroplastikotasuna
da: hau da, garunak ingurumena-
ren eraldaketetara egokitu eta
bere egitura eta funtzionaltasuna
moldatzeko duen gaitasuna».
Pertsona guztiek ez dute izaten
hizkuntzak ikasteko erraztasun
berbera, eta gauza bera gertatzen
da gaitzen ondorengo eboluzioa-
rekin ere. «Ikerketa honetan, az-
tertu nahi dugu ea beste egoera
batzuetan aplika litezkeen ezagu-

tza sor dezaketen garunean hiz-
kuntzen ikaskuntzan gertatzen
diren aldaketek».

Quiñonesek esan du martxan
jarri duten ikerketak berezitasun
nagusi bat duela: «Lehen aldiz
aztertuko dugu pertsona bat den-
bora luzez, ikasketak gizabanako
berarengan eragindako bilakaera
neurtzeko». Azaroan hasi zen
ikerketa, eta uztailera bitartean
iraungo du. 

Euskara bigarren hizkuntza gisa ikasteak
neurona sareetan zer eragin daukan aztertuko
du Basque Center on Cognition, Brain and
Languagek, A2 mailako euskara ikasleekin.

Neurona sareak
eta euskara

Zenbait teknika erabiliz ikertuko dute ikasleen garuna BCBLko ikerlariek. BCBL
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E
uskaraz bizi ziren
udalerriak izanik,
udalek ere euska-
raz funtzionatzea
nahi zutela jabe-
tuta, hemeretzi

udalen artean sortu zuten Udale-
rri Euskaldunen Mankomunita-
tea (Uema), duela 30 urte. Urtez
urte joan da handituz, eta 94 uda-
lerri batuko ditu 2021a amaitzera-
ko. Tamainaz zein izaeraz askota-
rikoak dira, baina ezaugarri bat
bera dute guztiek: haien biztanle-
en %70 baino gehiago dira euskal-
dunak. Alabaina, Iraitz Lazkano
mankomunitateko lehendaka-
riak esan du erabilera dela gaur
egun duten kezka nagusia.
Asko zegoen egiteko Uema

sortu zen garai hartan, eta inpri-
makiak, aktak, txostenak, karte-
lak, errotuluak, irudiak eta abar

euskaraz eskaintzeari ekin zion.
Lazkanok  azaldu duenez, udalek
kanpoko eragileekin izaten
dituzte eragozpen nagusiak eus-
karaz funtzionatzeko: hornitzai-
leekiko harremana eta komuni-
kazioa euskaraz izan dadin,
udalarekin harremana duten gai-
nerako erakunde, elkarte eta era-
gileek euskara lehenetsi deza-
ten... «Uemako kide izateko,
udal osoko bilkuran ezinbestean
gehiengoz hartu behar izaten da
erabakia. Beraz, udalaren boron-
date politikoa agerikoa izaten
da».
Lanak berezkoak dituenak ez

ezik, izan dituzte bestelako zailta-
sunak ere. 1995ean, esate batera-
ko, Espainiako Auzitegi Gorenak
legez kanpokotzat jo zituen Ue-
maren estatutuak, eta egokitu
egin behar izan zituen. «Baina

udalerri euskaldunetatik euska-
raz bizi garela erakusten eta bidea
egiten jarraitu dugu, eskubide
osoz».  
Udalak euskalduntzeko zere-

gina bazter utzi gabe, beste behar
batzuk ikusten ere joan dira hiru
hamarkada hauetan. «Erabilera
datuei eta egoera soziolinguisti-
koari begiratuz gero, udalerririk
euskaldunenak erdalduntzen ari
zirela ohartu ginen». Horregatik,
udalerriak euskaldundu nahian
ere ari dira azken urteotan, ahale-
gin berezia eginez herritar eus-
kaldunen kontzientziazioan eta
ahalduntzean. «Azken batean,
euskaldunak izan arren,  inertziaz
baikara euskaldunak, askotan ez
kontzienteki, eta horrek berekin
dakar hizkuntza edonoiz natural-
ki aldatzea».
Hori ikusirik, Lazkanoren esa-

Hiru hamarkada bete ditu aurten Uemak. Udalak
euskalduntzeko sortu zen, eta horretan jarraitzen du, baina
udal horietako herritarrak sentsibilizatu eta ahalduntzea ere
bada gaur egun haren beste lan ildo nagusietako bat. 

30 urte udalerriak eta
udalak euskalduntzen

Uemaren 30. urteurrena

ospatzeko ekitaldia,

maiatzean. M. ANDRES / FOKU
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netan, herritarrek argi izan behar

dute euskara zergatik den biga-

rren mailako hizkuntza alor as-

kotan, eta zergatik ez dituen in-

guruko erdara handiek dituzten

erraztasunak edo egiturazko ba-

liabideak. «Inertziatik kontzien-

tziarako saltoa ematea giltzarria

dela ikusi genuen, eta horretan

ahalegin handia ari gara egiten». 

Arnasguneen eta hizkuntza

ekologiaren garrantzia eskolaz

eskola lantzen du Uemak, eta he-

rritarrentzat ere zenbait saio eta

tailer ditu. Horrez gain, bisitari

gehien hartzen duten herrietan,

zerbitzuen sektorean ere ahalegin

berezia ari da egiten. «Izan ere,

bisitarien aitzakian sumatu izan

dugu erdarak lehenesteko joera,

eta, horrelakoak iraultzeko, ezin-

bestekoa da baliabideak eskain-

tzea arduradunak kontzientzia-

tzeko eta sektorea euskalduntze-

ko».

Alde horretatik, Lazkanok esan

du kontuan hartzekoa dela beste

ideia bat ere: «Hizkuntza politika

ez da egiten euskara sailetatik soi-

lik; areago, eragin handiagoa dute

hizkuntzan hirigintza eta turismo

arloetan hartutako erabakiek». 

Zaintza eta garapena
Udalerri euskaldunen zaintza eta

garapena ere lantzen ditu man-

komunitateak. Zaintzaz ari dire-

nean zeri buruz ari diren azaltze-

ko, adibide bat eman du Lazka-

nok. «Duela urte batzuk, Eragin

Linguistikoaren Ebaluazioa ize-

neko tresna sortu genuen, eta,

Udal Legeari esker, gaur egun

Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan

ezinbestekoa da aztertzea zer era-

gin linguistiko izango duen hiri-

gintza edo turismo proiektu ba-

tek udalerrian». 

Garapenari dagokionez, berriz,

udalerri euskaldunei bizirik eus-

teko udalerri horiek «benetan

garatu» behar direla dio Lazka-

nok. «Alferrik izango dira hiz-

kuntza politika ausartenak uda-

lerriak husten badira». Horrega-

tik, hainbat eragilerekin

elkarlanean, udalerri euskaldu-

nak garatzeko bide orria zehaztu

zuen Uemak duela bizpahiru

urte. Uemaren arabera, euskara-

ren indizea %70etik gorakoa den

160  udalerri daude Hego Euskal

Herrian barrena. «Lanean jarrai-

tuko dugu horiek guztiak Uema-

ko kide izan daitezen».

«Askotan, inertziaz 
gara euskaldunak, 
eta horrek berekin
dakar hizkuntza edonoiz
naturalki aldatzea»
Iraitz Lazkano
Uemako lehendakaria

30 URTE 

Hiru hamarkadako ibilbidean

hainbat mugarri izan ditu Ue-

mak.

Gako nagusiak

1988.Udalerri Euskaldunen

Mugimendua sortu zen. Urte

hartan, Euskal Herrian Euska-

raz elkarteak mozio bat aurkez-

tu zuen udaletan, herri euskal-

dunetako udalek euskara hu-

tsean lan egitea proposatuz.

Euskal Herriko 32 udalek onar-

tu zuten mozioa, eta udal haie-

tako batzuk elkartzen hasi zi-

ren. Udalerri Euskaldunak ize-

na hartu zuten. 

1991.Laguntza teknikoa eta

juridikoa ere beharko zutela

ikusi zuten udalek, eta 1991ko

maiatzaren 5ean egin zuten

sorrera batzarra Uema osatu

zuten lehen hemeretzi udalek:

Abaltzisketa, Aizarnazabal, Al-

tzo, Arbizu, Aulesti, Baliarrain,

Dima, Errezil, Etxebarria, Gati-

ka, Ikaztegieta, Leaburu-Txara-

ma, Lizartza, Munitibar, Muxi-

ka, Nabarniz, Orendain, Ur-

diain eta Zaldibia ziren.

1992.Apirilean erregistratu zu-

ten mankomunitatea, eta uda-

lei euskalduntzeko behar zituz-

ten baliabideak eskaintzen eta

ematen hasi zen Uema.

1995.Espainiako Auzitegi Go-

renak legez kanpokotzat jo zi-

tuen Uemaren estatutuak, eta

mankomunitateak egokitu

egin behar izan zituen, hasiera-

ko helburuei eutsiz. 

2021.Urtea amaitzerako, 94

udalerri egongo dira Ueman. 



H
aurrek gaztelaniaz

gero eta adin goiztia-

rragoetan hitz egitea

zein faktorek eragiten

duten identifikatzea eta, faktore

horietatik abiatuta, hizkuntza al-

daketarako estrategiak proposa-

tzea. Horiexek dira Uema eta So-

ziolinguistika Klusterra elkarla-

nean egiten ari diren Udalerri

euskaldunetako haurrak eta

euskara ikerketaren helburuak.

Beñat Garaio ikerketaren koordi-

natzaile eta Soziolinguistika

Klusterreko kidearen esanetan,

uneotan landa lanean ari dira, eta

hurrengo udazkenerako ondo-

rioak prest izatea espero dute.

Ikerketaren abiapuntuan

neurketa bat dago: Uemak eska-

tuta, Soziolinguistika Klusterrak

egin zuen, urte hasieran, udalerri

euskaldunetako 35 ikastetxetan.

«Susmo bat zuten Uemako eragi-

leek: umeek gero eta goizago jo-

tzen zutela gaztelaniara». Neur-

keten bidez, kuantitatiboki egiaz-

tatu zuten hala zela, eta, ondoren,

ikerketa osagarri bat egiteko es-

katu zion Uemak klusterrari,

modu kualitatiboan jakiteko al-

daketa horren atzean zein arrazoi

edo faktore zeuden. EHUko DRE-

AM ikerketa taldeko Eider Sara-

gueta da ikerketako zuzendaria,

eta EHUko, Mondragon Uniber-

tsitateko, Deustuko Unibertsita-

teko, Uemako eta Ebeteko kideek

osatu dute garapen taldea. 

Zazpi ikastetxetan
35 ikastetxetako datuak izan

arren, zazpi aukeratu dituzte

ikerketa egiteko: Arabako bat, eta

Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroako

bina. Lehen Hezkuntzako 5. mai-

lako ikasleek hartuko dute parte.

Garaiok azaldu du hiru unetan

banatu dutela ikerketa. Lehenik

eta behin, behaketa moduko bat

egiten dute herrian bertan. On-

doren, herriko toki kuttunak zein

diren ezagututa, toki horietan

gertatzen diren hainbat hizkun-

tza egoerari buruz antzezten jar-

tzen dituzte ikasleak, gaztelerara

aldaketa egiteko motiboan zen-

tratuz. «Solasaldi moduko bat

egiten dugu horren inguruan».

Azkenik, talde eztabaidak egiten

dituzte gurasoekin, irakasleekin

eta herriko eragileekin. «Nahi ge-

nuen haurren ikuspuntua be-

raien ahotik jasoko zuen ikerketa

bat izatea, eta helduen iritziak eta

ekarpenak geroago jasotzea, osa-

garri bezala». 

Landa lana abenduan amaitu-

ko dutela kalkulatzen dute, eta

hurrengo urratsa jasotako infor-

mazioa aztertzea izango da. On-

doren, herrietako eragileekin el-

karlanean, haurren hizkuntza

ohituretan eragiteko proposa-

men bat osatzeko asmoa dute,

Uemarentzat eta herrietako eus-

kara zerbitzuentzat erabilgarri

izan dadin. 

Udalerri euskaldunetako haurrek gaztelaniara gero eta lehenago jotzen
dutela ondorioztatu dute. Arrazoiak aztertzeko eta proposamen bat
egiteko, ikerketa bat ari dira egiten Soziolinguistika Klusterra eta Uema.

Haurrek gaztelaniara
jotzeko kausak ikergai  

Haurrak jolasean herriko txoko batean. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU
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K
alitatezko osasun

arreta bat emate-

ko, euskara ezin-

besteko tresna da.

Ideia hori du abia-

puntu Euskal Herriko Unibertsi-

tateak eskaintzen duen Hizkun-

tzen Kudeaketa Osasun Arretan.

Euskara komunikazio klinikoan

graduondokoak. Jon Zarate zu-

zendariaren esanetan, hizkuntza

eskubideen ikuspegia gainditu,

eta «tresna» moduan hartzen

dute euskara, azpimarratuz arra-

kastatsua den osasun arreta segu-

ru, eraginkor eta hurbil bat izate-

ko hizkuntzak berebiziko garran-

tzia duela. Hori erakusten duten

ebidentzia akademikoak sortu

eta ebidentziak horiek profesio-

nalen esku jartzea du xede gra-

duondokoak.

Sare bat sortzea izan dute bu-

ruan hasietatik, eta eginahal be-

rezia egin dute askotariko era-

kundeen arteko elkarlana susta-

tzen. Era berean, nazioarteko

ikuspegia ere sorreratik oso pre-

sente egon da proiektuan. Udako

ikastaro batzuk antolatzea izan

zen lehen urratsa, 2014an; beste-

ak beste, eredu dituzten Gales eta

Kanadako adituak ekarri zituz-

ten. Graduondokoa, berriz, 2019-

2020ko ikasturtean eskaini zuten

lehen aldiz. 

Aitor Montes Osakidetzako fa-

milia medikua da irakasleetako

bat. Esan du nazioartean onartuta

dagoen eredu bakarra dutela ar-

datz graduondokoan. «Bigarren

Mundu Gerraren ostean, eredu

biopsikosoziala onartu zuen na-

zioarteak. Pazientearen egoera

psikologikoa, soziala eta biologi-

koa hartzen ditu kontuan, eta hor

hizkuntza sartzen da zalantzarik

gabe». Eskubideen ikuspegitik

harago joan beharra aldarrikatu

du Montesek ere. «Jendeak uste

du osasun sistemaren funtsa osa-

sun arreta eskaintzea dela, eta lo-

gikoa da hori, baina jendeak ez

dakiena da osasun arreta pazien-

tearen hizkuntzan eman behar

dela, hori dela nazioartean onar-

tutakoa». 

Pazienteari moldatuta
Pazientearengan ardaztutako

arreta ereduaren ideia xehetzeko,

esan du eredu horrek esaten due-

la pazientearen ezaugarri guztiak

hartu behar direla kontuan: nor

den, nondik datorren, zein den

haren ingurune osoa... Horri lotu-

ta, hizkuntza ere pertsonaren atal

banaezina dela dio, eta, hori kon-

tuan hartuta, arreta ere paziente-

ari egokituta eman behar dela na-

barmendu du.

Eskaintza aktiboarena da gra-

Kalitatezko osasun arretan hizkuntzak duen garrantzia
lantzen dute ‘Hizkuntzen Kudeaketa Osasun Arretan.
Euskara komunikazio klinikoan’ graduondokoan.

Euskara, ezinbesteko
tresna osasun arretan

Euskararen erabilera

bultzatzeko ikur bat,

Osakidetzan. JON URBE / FOKU
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emateko. Eusko Jaurlaritzaren

Berdintzen beketako bat ere lortu

du. «Corpusetan euskara eta fe-

minismoaren gaia aztertzeko zen

beketako bat, eta bururatu zitzai-

dan osasungintzari heltzea, ema-

kumeak eta euskaldunak bi aldiz

zapalduak diren horrekin».

Mediku egoiliarren lehen urtea

ari da egiten Martinez de Lahidal-

ga Bidasoko ESIan, familia medi-

kuntzan. Osasun arloan euskara

nola ikusten duen galdetuta, er-

dararako joera dela dio. «Uste dut

pentsatzen dela osasungintzaren

hizkuntza erdara dela, baina hiz-

kuntza norberarena da, eta auke-

ra eduki behar genuke nahi du-

gun hizkuntzan espresatzeko». 

Akordioa Uemarekin
Orain arteko bi edizioetan, batik

bat osasun arloko profesionalek

hartu dute parte graduondokoan,

nahiz eta izan diren hizkuntza

duondokoan jorratzen dituzten

beste gai garrantzitsuetako bat.

Montesek zehaztu du pazientea

eta medikua ez direla botere ego-

era berberean egon ohi. «Pazien-

tea ahuldade egoeran dagoenez,

eskaini egin behar da, eskatzera

behartu gabe». 

Saioa Martinez de Lahidaga da

graduondokoa egin duten ikasle-

etako bat. «Hasieran pentsatzen

nuen hautu bat zela euskara, nor-

berak egin beharrekoa, baina

graduondokoan ikusi dut teoriza-

tuta dagoela osasun arretaren eta

kalitatearen arteko elkarrekintza

hori, eta arazoa oso ohikoa dela

hizkuntza gutxituak dituztenen

artean». 

Iaz, UEUren udako ikastaroe-

tan aurkeztu zuten graduondoko

amaierako lana, eta, hortik abia-

tuta, harremanetan jarraitu du

irakasleekin eta beste ikaskide

batzuekin ere, bideari jarraipena

GRADUONDOKOA 

Bost helburu nagusi ditu Hizkun-

tzen Kudeaketa Osasun Arretan.

Euskara komunikazio klinikoan

graduondokoak. 

Bost helburu nagusi

Jarduera egokiak. Hizkuntza

aniztasunaren ikuspegitik jardue-

ra egokiak sustatzea, pazientean

zentratutako arreta baten bila.

Ebidentziak sortzea. Ikerketara-

ko aukerak identifikatzea eta ebi-

dentziak sortzea. Hainbat ikerketa

ildo jorratu dituzte orain arte: es-

kaintza aktiboa, pazienteek haute-

mandako emaitzen neurketa, hiz-

kuntza mugak, itzulpengintza eta

terminologia....

Aniztasuna.Hainbat diziplinatako

profesionalen eta era askotako

erakundeen arteko elkarlana bul-

tzatzea eta eztabaidarako guneak

sortzea. Administrazioan ardurak

dituzten erakundeek, osasungin-

tzakoek, euskalgintzakoek parte

hartu dute modu aktiboan.

Hedapena. Ikerketaren bidez sor-

tutako ebidentziak argitaratzea al-

dizkari espezializatuetan, bai Eus-

kal Herrian, bai nazioartean. Kon-

gresuetara, sarietara eta abar

aurkeztera animatzea ikasleak.

Nazioarteko elkarlana.Hizkun-

tzaren eta osasungintzaren nazio-

arteko elkarlana sustatzea, errefe-

rentzialtasuna lortzeko. Sareak

sortzea.

teknikariak eta bestelako alor ba-

tzuetan lan egiten duten ikasleak

ere. Graduondokorik ez dute es-

kainiko aurten, baina lanean ja-

rraitzen dute, besteak beste, iker-

ketan. Proiektuan jende berria

sartzeko eta graduondokoan zer-

bait ukitu behar den aztertzeko

asmoa ere badute. 

Uemarekin egin berri duten hi-

tzarmenaren garrantzia nabar-

mendu du Zarate zuzendariak.

Akordio horren arabera, Uemako

kide diren udalei proposatuko

zaie herritarrek graduondokoa

eginez gero matrikula ordaintze-

ko diru laguntza ematea. Badu

beste eskaera bat ere zuzenda-

riak: eskaintzen duten presta-

kuntzari merezi duen garrantzia

ematea. «Hautapen prozesuetan

eta abar graduondokoan eskain-

tzen ditugun konpetentziak kon-

tuan hartzea izugarri garrantzi-

tsua iruditzen zaigu».
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A
rgentinan du

jatorria Euska-

ra Munduan

programak.

1990ean, he-

rrialdeko eus-

kal etxeetan euskararen ezagutza

berreskuratzeko asmoz, Argenti-

nan Euskaraz egitasmoan sortu

zuten. Urte batzuk geroago, pro-

grama munduko beste hainbat

herrialdetako euskal etxeetara

zabaldu zen, Euskara Munduan

izenarekin. 2018az geroztik Etxe-

pare Euskal Institututik kudea-

tzen du programa.

Haren arduradunek emandako

datuen arabera, 28 hitzarmen si-

natu dituzte aurtengo ikasturte-

rako: 25 euskal etxerekin eta hiru

federaziorekin. Hala, guztira 80

euskal etxe ingurutan emango

dira euskara ikastaroak. Horieta-

tik 30 inguru Argentinan daude.

Gainera, Buenos Airesko eskola

batean, Colegio Euskal Echea ize-

nekoan, euskara curriculumeko

gaia ere bada. Bi egoitza ditu, eta

1.800 ikasle inguru Lehen eta Bi-

garren Hezkuntzan. 

Atzerrian euskara irakasten

dutenetako bi dira Gabi Mendia

eta Patrick Urruti.  

GABI MENDIA

Euskara irakaslea Argentinan

«Euskal bizipenera
hurbildu nahi izaten dute
ikasleek»

XIX. eta XX. mendeetan euskaraz

aritzen ziren euskal etxeetan eta

familietan, baina, bertakotu

nahian eta migrazioen murrizke-

taren ondorioz, galduz joan ziren

«euskara irakasle naturalak».

Halakorik ez zuten nahi euskal

etxeek, eta euskara berreskura-

tzeko laguntza eskatu zioten Eus-

ko Jaurlaritzari. Irakasleak treba-

tzeko aukera eskaini zien hark.

1990ean egin zen lehenengo bar-

netegia, Macachinen —Argentina

erdialdea—. Argentinako hainbat

herritako 30 irakaslegai elkartu

ziren han, Euskal Herritik joanda-

ko bi irakaslerekin. Irakaslegai

horietako bat zen Gabi Mendia.

«Ikasi edo ikasi, ez zegoen beste-

rik. Egunean bederatzi klase ordu

ere ematen genituen. Urtarrilean

nor zara zu?ikasten hasi, eta mar-

txoan, etxera bueltatu eta irakas-

ten hasi behar», oroitu du. Hama-

bik amaitu zuten barnetegia.

Gaur egun, Buenos Airesko

Euskal Echea eskolako irakaslea

da, eta Euskara eta Euskal Kultu-

ra ikasgaia ematen die haur eta

Etxepare Institutuak kudeatzen duen Euskara Munduan
programaren bidez, 80 euskal etxe ingurutan emango dituzte
euskara ikastaroak aurten. Argentina da eskaintza zabalena
duen herrialdea. Jatorria ere han du programak.

Euskara zabalduz
munduan barrena

Diasporan euskara

irakasle ariko direnei

egindako harrera. BERRIA
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gaztetxoei. Txileko hamabi ikas-
lek osatutako talde bat ere kudea-
tzen du, online. Lehen maila ari
dira egiten. «Batzuek euskal ar-
basoak dituzte, beste batzuk Eus-
kal Herrian jaio edo bizi izan dira,
eta beste batzuek euskal jendea,
euskal musika edo Euskal Herria
atsegin dute». Urtean bitan, urta-
rrileko eta uztaileko barnetegie-
tan, irakasleen trebakuntzan ere
hartzen du parte. «Momentu ho-
netan 27 dira B1 mailan trebatzen.
Haien motibazioa oso sendoa, su-
tsua eta kutsakorra da».
Euskara Munduan programa-

ko edukiak landu ohi dituztela
azaldu du Mendiak, talde bakoi-
tzaren ezaugarrietara moldatuta.
Euskarak ez ezik, euskal kulturak
ere pisu handia hartzen du esko-
letan. «Euskal bizipenera hurbil-
du nahi izaten dute ikasleek. Fa-
milian, euskal etxeko lagunarte-
an, abestietan, Euskal
Herriarekiko maitasunean eta
abar aurkitu ohi dute motiba-
zioa». 
Euskara atzerrian irakasteak

hainbat berezitasun dituela kon-
tatu du: herrietan ez da jende asko
egoten euskara ikasteko prest,
eta, ondorioz, eginahal handia
egin behar izaten da bidean inor
ez uzteko; hizkuntza guztiek be-
zala euskara ikasteak ere denbo-
ra, jarraipen orekatua, praktika
eta parte hartzea behar du, eta
ikasleek askotan ezin izaten diote
halakorik eskaini; isolamendua,

ikasleek ez badute euskaraz da-
kien inor hurbil...
Ikasle gehienek izaten dute

Euskal Herrira etortzeko nahia:
«Desioa, grina, ametsa... Uste dut
aukera izanez gero, denak joango
liratekeela. Baina oso garestia da
guretzat. Garai batzuetan beste
batzuetan baino eskurago dugu,
orduan taldeko bidaiak ere anto-
latzea lortzen dute!».

PATRICK URRUTI

Euskara irakaslea Bordelen

«Urtero izaten dira Euskal

Herriarekin loturarik 

ez duten ikasleak»

Matematika irakaslea da ogibidez
Patrick Urruti, eta duela hamar
urtetik irakasten du euskara Bor-
deleko (Okzitania) euskal etxean,
borondatez. Hamar laguneko tal-
de bat du. Horrez gain, hiriko gau
eskolako arduraduna da, eta  izen
emateez eta abarrez arduratzen
da. «70 ikasle inguru izaten ditu-
gu urtero. Badira hasiberrien bi
talde, eta hortik aurrera, maila
guztiak, B2 arte».
Urrutiren esanetan, ikasleek

jakiten dute euskara hizkuntza
berezia dela, eta sortzen dien ja-
kin-minak bultzatuta joan ohi
dira euskara ikastaroetara.
«Ikasleek badituzte bi ordu aste-
ro, eta orotara 30-32 aste ikastur-
tean. Horrek esan nahi du ez dela
aski euskara ikasteko, baina aski
da kontaktua mantentzeko eus-

kararekin eta lehen esperientzia
bat egiteko».
Etxepare Institutuaren Euskara

Munduan programa lantzen
dute. Horrez gain, euskal kultu-
raren inguruko hainbat ekitaldi
antolatzen dituzte. Euskararen
Egunean, adibidez, urtero egiten
dute zerbait, eta Korrika tokatzen
den urtean, festa txiki bat antola-
tu ohi dute Bordelen bertan. «Eta
kilometro bat ere erreserbatzen
dugu benetako Korrikan. Gure
euskal etxea ez da urrun Euskal
Herritik, eta badugu aukera joan-
etorria egiteko asteburuan edo
egunean bertan». 
Ikasleek euskara ikasteko di-

tuzten motibazioei dagokienez,
era guztietakoak izan ohi direla
esan du Urrutik. «Urtero izaten
ditugu Euskal Herriarekin lotura-
rik ez duten ikasleak». Hizkun-
tzekiko interesa dutenak izan ohi
dira horiek, hainbat hizkuntza
dakizkitenak eta beste bat ezagu-
tu nahi dutenak. 
Hala ere, ikasle gehienek Eus-

kal Herriarekin harremana dute-
la kontatu du. «Adibidez, Euskal
Herrikoak izaten dira batzuk ja-
torriz, eta erretreta hartzean era-
bakitzen dute euskara ikastea,
berriro lotura bat sortzeko sorte-
rriarekin. Beste ikasle batzuk
Bordelekoak dira, eta Euskal He-
rria ezagutzen dute, gehienetan
Ipar Euskal Herria, oporrengatik,
eta interesa pizten zaie esaldi ba-
tzuk behintzat ikasteko».
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Nafarren
egun handia

Nafarroako Gobernuak antolatutako
ekitaldien artean, Osasunari
Nafarroako Urrezko Domina

banatzeko ekitaldi instituzionala
nabarmentzen da. Orreaga

fundazioak Nafarren
Biltzarra egingo du.

Nafarroaren 
Eguna

Ostirala, 2021eko abenduaren 3a

Testuak: Miren Garate
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B
adira egun
batzuk Nafarro-
aren Eguna
ospatzeko eki-
taldiak hasi
zituztenetik,

baina gaur izango da egun han-
dia. Besteak beste, Nafarroako
Urrezko Domina banatzeko eki-

taldi instituzionala egingo dute,
12:00etan hasita. Osasuna futbol
taldeak jasoko du, Maria Txibite
lehendakariaren eskutik, «nafar
guztien gizarte  eta lurralde kohe-
siorako egindako ekarpenaren-
gatik». Hala, 1982az geroztik
Nafarroako sari nagusia jaso
duten 37 pertsona edo erakunde-

ren zerrendan sartu da Osasuna.
Iaz ehun urte bete zituen taldeak.

Laugarren urtez jarraian, era-
kunde eta herritar guztiek izan
dute hautagaitzak aurkezteko
aukera, eta hainbat izen jaso oste-
an, epaimahaiak horietako hiru
proposatu zituen sarirako: Aspa-
ce elkartea, Juan Miguel Gil Jau-
rena zirujaua eta Osasuna futbol
taldea  —areto futboleko Xota tal-
deak aurkeztu zuen haren hauta-
gaitza—. Saria arrazoitzeko
dekretuak honela dio: «Osasuna
Nafarroako gizartearentzat kirol
erakunde bat baino zerbait
gehiago izan da eta da. Sentimen-
du horrek nafar guztien gizarte
eta lurralde kohesioari laguntzen
dio, aniztasuna eta pluraltasuna
ezaugarri dituen foru komunita-
tean».

Fatxada, pantailatzat
Nafarroaren Egunaren harira
antolatutako gainerako ekitaldiei
dagokienez, berrikuntza nagusi
bat dago: Nafarroako Jauregiaren
fatxada pantailatzat hartuko
dute, ikus-entzunezko edo map-
ping bideoen proiekzioak egite-
ko. Horietan, pertsonaia ospe-
tsuek Nafarroako paisaiak

zeharkatzen dituzte. Gaurtik
etzira bitartean izango dira ema-
naldiak, 19:00etatik 20:00etara. 

Ohi bezala, musikarik ere ez da
faltako Nafarroaren Egunean.
Hainbat herritan izango dira
abesbatzen eta musika banden
kontzertuak, baina Iruñeko
Baluarte Jauregian izango da
hitzordu nagusia: Nafarroako
Orkestra Sinfonikoak emanaldia
egingo du, 19:00etatik aurrera,
Jesus Etxeberria zuzendariaren
gidaritzapean. Egitaraua nafar
musikariek egindako lanekin
osatuko dute osorik. Zehazki,
Jesus Garcia Leozen, Tomas
Asiainen, Agustin Gonzalezen,
Fernando Remacharen, Emilio
Arrietaren eta Joaquin Larregla-
ren piezak joko dituzte. Horrez
gain, atzerritar jatorriko musikari

talde batek ere parte hartuko du
kontzertuan, elkarrekin inter-
pretatuko baitute Nafarroako
ereserkia. Haren partitura Nafa-
rroako migratzaile kolektiboen
musika tradizioetara eta kultur
instrumentazioetara egokituko
dute.

Atzerrian bizi diren nafarrak
ere ez dituzte ahaztu nahi. Nafa-
rroa beti zurekin lelopean, atze-
rriko hainbat Nafarroako etxeta-
ra joango dira, eta kanpoan bizi
eta lan egiten duten gazteen agu-
rrak jasoko dituzte Facebook eta
Instagram sare sozialen bidez.
Telebista formatuko saioa izango
da, eta Nafarroako etxeen  web-
gunean eta Nafarroako Gober-
nuarenean ikusi ahal izango da
saioa, 17:00etatik aurrera. Sare
sozialetan martxan dute Nafarro-
ari buruzko lehiaketa bat ere, eta
500 euroko balioa duten Nafarro-
ako produktuz osatutako saskia
izango da saria.

‘Gora Gora Fest’, 51 herritan
Euskarabideak ere duela aste
batzuk hasi zituen Euskararen
Egunerako antolatutako jardue-
rak, azaroaren 5ean, zehazki.

Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren emanaldia eta urrezko
dominaren banaketa izango dira gaurko ekitaldi nagusiak.
Partaidetza prozesu baten ostean, Osasuna futbol taldeak
jasoko du sari nagusia, «nafar guztien gizarte eta lurralde
kohesiorako egindako ekarpenagatik».

Eguna handian,
Osasunari omena 

Urrezko Domina banatzeko ekital-
dia, iazko abenduan, Nafarroako
Jauregian. JESUS DIGES / EFE

Atzerritar jatorriko
musikari batzuek ere
hartuko du parte
Nafarroako Orkestraren
kontzertuan
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Gora Gora Fest 2021 izenburua-

rekin, antzezlanak, itzalen taile-

rrak, berdintasuna sustatzen

duten liburutegi ibiltariak eta

abar izango dira 51 herritan,

abenduaren 12ra bitartean. Batik

bat haurrei eta gazteei begira

daude prestatuta ekitaldiak.

Aurrez aurrekoak izango dira jar-

duera horietako ia guztiak, baina

egongo dira online bidezko hiru

ere.

Antolatzaileen esanetan, Nafa-

rroako eremu guztietara iritsiko

da Gora Gora Fest, eta herri txi-

kietan ere ikuskizunak egiteko

ahalegin berezia egingo dute,  oro

har, kultur eskaintza murritza-

goa izan dezaketelako horiek. Era

berean, euskararen presentzia

murritzagoa den tokietara era-

man nahi izan dute egitasmoa.

Hain zuzen ere, hori dela zikloa-

ren helburua esan dute: eskola

bidez euskara dakiten belaunaldi

berriei haien herrian euskarazko

ekimen artistiko eta interesga-

rriak eskaintzea.

I
az kaleko ekitaldiak bertan

behera utzi behar izan zituen

Orreaga fundazioak, osasun

egoeragatik, baina aurten berriro

ere hainbat jarduera antolatu ditu

Nafarren Biltzarrerako. Izan ere,

abenduaren 3a, ospakizun egun

bat izateaz gain, aldarrikapen

egun bat ere izaten da fundazioa-

rentzat, «Nafarroa osoaren eta

nafar guztien eguna». 

Lore eskaintza batekin eta

«Nafarroaren alde bizitza eman

dutenei» aurresku bat eginez ha-

siko dute eguna, foruen monu-

mentuan. Handik, kalejira txiki

bat eginez, udaletxeko plazara jo-

ango dira, eta ekitaldi bat egingo

dute. Besteak beste, Noain 500

urte plataformako kideek,   Nafa-

rroa Berriz Altxa plataformakoek

eta Amaiurko udaleko ordezka-

riek hartuko dute parte. Aurten

izan da Noaingo batailaren 500.

urteurrena, eta datorren urtean

izango da Amaiurko batailarena.

«Noangoiek urteurrenaren eki-

taldia antolatzeko lekukoa eman-

go diete Amaiurkoei», esan du

Koldo Amatria Orreaga fundazio-

ko kideak.

Nafarren Biltzarrean, sari ba-

naketa bat egiteko ohitura ere

badu aspaldiko urteetan Orrea-

gakoek: Pedro de Navarra Maris-

kalaren eta Lerineko Kontearen

sariak ematen dituzte. Nafarroa-

ren eta euskararen alde egindako

lana saritzea izaten da Pedro de

Navarra Mariskalaren sariaren

helburua. Aldiz, Lerineko Konte-

aren saria Nafarroarentzat eta na-

farrentzat kaltegarri izan den per-

tsona, elkarte edogertaera bati

ematen diote. Amatriak iragarri

du zeinentzat izango diren biak:

Nafarroako Ikastolen Elkarteak

jasoko du Pedro de Navarra Ma-

riskalaren saria, Oinez Basoa

proiektuarengatik. Leringo Kon-

tearen saria, berriz, Nafarroako

Justizia Auzitegi Nagusiari eman-

go diote, euskararekiko duen ja-

rrera «zikoitzagatik».

50.000 zuhaitzetik gora
Ikastolen Elkarteak 2008an jarri

zuen martxan Oinez Basoa

proiektua, Nafarroa Oinez jaiak

eragiten duen aztarna ekologikoa

gutxitzeko asmoz. Ordutik ha-

mar baso sortu dituzte, eta 50.000

zuhaitzetik gora landatzea lortu

dute Nafarroa guztian barrena.

«Gaur egun asko hitz egiten da

ingurumenaz, baina Nafarroako

Ikastolen Elkarteak dagoeneko

urteak daramatza proiektuare-

kin, eta horregatik erabaki dugu

haiei ematea», esan du Amatriak.

Proiektua ezagutu ahal izateko,

hitzaldi bat ere egin zuten here-

negun, Iruñeko Condestable jau-

regian. 

Nafarroaren eta euskararen alde egindako lana saritzeko, Orreaga fundazioak
Pedro de Navarra Mariskalaren saria ematen du. Nafarroako Ikastolen
Elkartearentzat izango da aurten, Oinez Basoa proiektuarengatik.

Nafarren Biltzarra, festa 
eta aldarrikapena eskutik

Leringo Kontearen saria
Nafarroako Justizia
Auzitegi Nagusiari
emango diote, haren
jarrera «zikoitzagatik»



Munduan hainbat hizkuntza daude
hizkuntza bat mundua da,
hitz bakarrean mundu bat dago
gure munduan euskara
hitz egitean bi mundu biltzen
dira bakar batetara
eta euskaraz hitz bakoitzean
mundura zabaltzen gara.

Bada beste modu bat.

EUSKARAZ ERE, 

NATURALTASUNEZ


