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A
maitzear da biga-
rren Euskaraldia.
Azaroaren 20an
hasi zen, eta, bi
asteren ondoren,

bihar du azken eguna. COVID-19
gaitzak eragindako pandemiaren
erdian ari da gauzatzen; are
gehiago, Euskal Herri osoan mu-
gikortasuna mugatuta dagoen
garaian. Antolaketa baldintzatu

du egoerak, eta orain hilabete ba-
tzuk hitzartutako jarduera ba-
tzuk bertan behera utzi behar
izan dira. Ez da kaleko jarduerez
betetako ekitaldi bat izan. Baina
egin, egin da, eta erantzun zabala
izan du. «Oso garai delikatua da
entitateentzat, eta herritarrenga-
na iristeko ere zailtasun handiak
izan ditugu, harreman sozialak
mugatuta baititugu, eta ez baita

erraza kalean ikusgarritasuna
lortzea», esan zuen Arrate Illaro
koordinatzaileak BERRIAk eginda-
ko elkarrizketan. 

Dena den, argi izan dute antola-
tzaileek: beharrezkoa zen ariketa-
ri eustea; pandemiak, izatekotan
ere, Euskaraldia egiteko premia
areagotu egin duelako. «Egune-
roko hizkuntza ohiturak aldatze-
ko ariketa bat da hau; nahiz eta

na ere egin du. Gehiago, gehiago-
rekin, gehiagotanizan da aukera-
tutako leloa, eta 11 egunekoa izan
beharrean, hamabost egunekoa
izango da.

225.000 atxikimendu izan zi-
tuen lehen Euskaraldiak, baina
egoera erabat ezberdina zen. Aur-
ten, 147.000 pertsonak eman zu-
ten izena azaroaren 20aren aurre-
tik, hau da, ekitaldia hasi aurre-

COVID-19ak Euskaraldiaren antolakuntza baldintzatu du, eta ez da posible izan jendez betetako
ekitaldiak egitea kalean. Alabaina, antolatzaileek argi izan dute beharrezkoa zela ariketari eustea.

Eguneroko harremanak ardatz 

Juan Kruz Lakasta eta Lohizune Amatria Euskaraldiaren aurkezpen ekitaldian, azaroaren 19an, Antsoainen (Nafarroa). IÑIGO URIZ / FOKU

harreman horiek baldintzatuta
egon, izaten ditugu, eta hitz egiten
jarraitzen dugu. Eta orain ditugun
harreman mugatu horietan zen-
tratuko da aurtengo ariketa sozia-
la». Horregatik, hurbileko harre-
man sareetan hizkuntza ohiturak
aldatzea jarri du erdigunean Eus-
karaldiak, eta ingurune digitalean
ditugun harremanetako hizkun-
tza hautuetan eragiteko ahalegi-
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tik, baina herrietako batzordeek
mugimendu handia ikusten zu-
ten azken egunetan, eta, haiek es-
katuta, azkenean egun batzuk
gehiago utzi zituzten izena ema-
teko. Hala, guztira gehiago izan
dira egitasmoarekin bat egin du-
ten herritarrak.

Joera egonkorrak
Datu adierazgarri bat egon da:
parte hartu dutenen %27 ez ziren
lehen aldian aritu. Hau da, 39.700
erabiltzaile berriak dira; lehen al-
diz hartu dituzteahobizi eta bela-
rriprest rolak —datuak ekitaldia
hasi osteko izen-emateak kon-
tuan hartu gabekoak dira—. Gai-
nera, aurreko alditik datozen joe-
ra batzuk egonkortu egin dira.
Rolen banaketan, adibidez, ez da
alde handirik izan, eta ahobizi
modura jarduteko hautua egin
dute hamarretik zortzik 
—aurrekoan baino alde handia-
goa da hori, orduan hamarretik
zazpik hartu baitzuten ahal zen
eremu guztietan euskarari euste-
ko konpromisoa—. 
Lurraldeen arteko banaketari

dagokionez, %44k Gipuzkoan
eman dute izena; %33k, Bizkaian;
%12k, Nafarroan; %9k, Araban,
eta %2k, Iparraldean. Kontuan
hartu behar da konfinatuta dau-
dela Lapurdin, Nafarroa Behere-
an, eta Zuberoan. Euskaraldiare-
kin bat egin duten hamar pertso-
natik sei emakumeak dira
oraingoan ere. Illaroren hitzetan,

euskaltegietan, mintzalagun egi-
tasmoetan eta gizartean, oro har,
fenomeno bera sumatzen da; ale-
gia, emakumezko gehiago dabil-
tzala. «Horrek erakusten du gi-
zarte honetan zaintza eta trans-
mititzeko erantzukizuna
oraindik ere emakumezkoen
gain dagoela. Aztertu beharko
dugu zer egin dezakegun gizon
gehiago aktibatzeko».
Aurten, Euskal Herriko mugak

ere gainditu ditu Euskaraldiak.
Izan ere, Etxepare institutuaren
bidez, Europako, Asiako eta
Amerikako hamazazpi unibertsi-
tatek eta 1.500 ikaslek hartu dute
parte. Hain zuzen, hainbat kultur
ekitaldi antolatu dituzte eguno-

tan, euskara sustatzeko asmoz.
Horrez gain, munduko 70etik
gora euskal etxetan arigune one-
nen argazki-lehiaketa bat antola-
tu du institutuak.

Hain zuzen ere, aurtengo berri-
tasun nagusia ariguneak dira:
euskaraz lasai aritzeko sortutako
guneak. Lehenengo Euskaraldia-
rekin alderatuta, funtzio aktiboa-
goa ari dira izaten erakundeak.
6.800 entitatek 25.000 arigunetik
gora sortu dituzte, eta, tresna ho-

rri esker, norbanakoen arteko
ariketa kolektiboa bihurtu da.
Izan ere, arigune bat sortu edo ez
erabakitzeak lanketa bat egitea
eskatu die entitateei. 

Barne ariguneak sortu
ahal izateko, esate bate-
rako, bi baldintza bete
behar zituzten: batetik,
denek ulertzea euskara,
eta, bestetik, gutxienez

kideen %80 ados egotea plantea-
tutako erronkarekin. Kanpora
begirako ariguneen sortzeko, be-
rriz, entitateek bermatu egin be-
har zuten langileek euskaraz
ulertu egiten dutela behintzat,
eta, horregatik, leku horietara jo-
aten diren herritarrek euskaraz

egin ahalko dietela hango langile-
ei.

Erakundeen babesa
Aurrekoan bezala, oraingoan ere
administrazio publikoen babes
zabala izan du Euskaraldiak:
koordinazio taldean, besteak
beste, Euskaltzaleen Topagunea,
Eusko Jaurlaritza, Nafarroako
Gobernua eta Ipar Euskal Herriko
Euskararen Erakunde Publikoa
eta Euskal Hirigune Elkargoa
aritu dira. Dena den, izan da egi-
tasmoa sustatu ez duenik ere.
Nafarroako Legebiltzarrean, esa-
terako, ez zuen aurrera egin
haren aldeko adierazpen institu-
zionalak, Navarra Sumak aurka
bozkatu zuelako —PSN abstenitu
egin zen, eta gainerako alderdi
guztiek alde bozkatu zuten—.
Behin bi asteak pasatuta, balo-

razioak egiteko ordua izango da
bihartik aurrera. 2018ko ekital-
diak erakutsi zuen hizkuntza
ohiturak aldatzeko balio izan
zuela Euskaraldiak, eta haren
eragina ez zela ariketak iraun
zuen egunetara bakarrik muga-
tu; denborarekin intentsitatea
galdu arren, igartzen zela hilabe-
te batzuetara ere. Hain zuzen ere,
Soziolinguistika Klusterrak egin-
dako ikerketaren arabera, Euska-
raldiko egunetan hogei puntu
hazi zen euskararen erabilera
partaideen artean, %67tik %87ra.
Hiru hilabeteren buruan, %72an
zegoen tasa. 
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Ariguneak dira aurtengo
berrikuntza nagusia, eta, haiei
esker, ariketa kolektiboagoa
ari da izaten Euskaraldia

116.000 31.000

Lehenengoz parte hartu dutenak

ITURRIA: EUSKARALDIA, ERREDAKZIOAN LANDUA
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Generoa Lehenengo parte hartzea

Aurreko aldian parte hartu zutenak

Azaroaren 20ra arteko datuak
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L
ehen Euskaral-
diak balio izan
zuen hiztunek
euren portaera
linguistikoen gai-
neko hausnarketa

egiteko eta portaera horietan
aldaketa praktikoak eragiteko.
Inertzia batzuk astindu zituen.
Ahobizi izateak dituen zailtasu-
nak ikusteko eta belarriprest
bakoitzak egin dezakeen ekarpe-
na bistaratzeko aukera ere eman
zuen. Baina Euskaraldiaren uzta
ez zen horretara mugatu: herriz
herri, milaka lagun aritu ziren
Euskaraldia antolatzen, zazpi
lurraldeetan. Ilusioa piztu zuen
egitasmoak, eta aktibatu egin
ziren euskaltzaleak. Lehendik
zeuden sareak indartu, eta sare
berriak sortu zituzten ekimena-
ren bueltan. «Tokian tokiko eus-
kalgintza antolatu honek
hurrengo urteetan jarraipena iza-
tea erronka da guretzat», azaldu
zuten orduan antolatzaileek. 
Bada, zenbait herritan lortu da

hasierako ilusio hari eustea, eta
Euskaraldiaren bueltan elkartu
zirenetako batzuek euskara
elkarteak edo taldeak sortu
dituzte, euskaren alde lanean
jarraitu ahal izateko. Hori da,
esate baterako, Beasaingo
(Gipuzkoa) Aittu euskara taldea-
ren eta Galdakaoko (Bizkaia)
Bagabiz euskara taldearen kasua.

BEASAIN
2018ko Euskaraldian, 2.500 lagun
inguruk eman zuten izena Beasai-

2018ko ekitaldiaren balorazioa egitean, antolatzaileek esan zuten erronkatzat hartzen zutela tokian-
tokian antolatutako euskalgintzak jarraipena izatea hurrengo urteetan ere. Zenbait herritan lortu da,
besteak beste, euskara taldeak edo elkarteak sortu dituztelako euskararen alde lanean jarraitzeko. 

Lehen Euskaraldiaren uzta

Galdakaoko Bagabiz euskara elkartearen aurkezpena, iaz. BINKE! ALDIZKARIA 
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Aurtengo Euskaraldiaren aurkezpena Beasainen. Aittu aritu da antolatzen. GOIERRIKO HITZA

nen. «Asko iruditu zitzaizkigun,
eta ikusi genuen hor bazegoela oi-
narri bat zerbait egiteko», azaldu
du Patxi Saez Aittuko kideak. Ha-
laxe hasi ziren jende hori euskara
talde batean egituratzeko ahale-
ginetan. Bazituzten Euskaraldian
izena emandakoen posta elektro-
nikoak, eta mezu bat bidali zieten
galdetzeko zer prestutasun zuten
euskara talde batean parte har-
tzeko. «60 lagunen erantzuna ja-
so genuen prest zeudela esanez».
Taldearen izena aukeratzea, baz-
kidetzak bideratzea, estatutuak
egitea eta abar etorri ziren gero.
«Hasi ginen, eta bigarren Euska-
raldia etorri zaigu gainera». 
Aittuk hartu du Beasaingo an-

tolakuntzaren ardura. «Gazteak
inguratzea nahi genuen, eta bu-
ruratu zitzaigun tratamendu be-
rezi bat egitea haiei. Badira gazte
talde antolatuak eta kuadrillak,
eta aukera jarri genuen kuadrilla
gisa izena emateko». 17-27 urte
bitartekoen hogei kuadrillak egin
dute bat egitasmoarekin, eta 56
urtekoen beste batek ere bai. Bide
horretatik, guztira berrehun la-
gun baino gehiagok eman dute
izena Euskaraldian.
Aurreko ekitaldian, jabetu zi-

ren gazteek ez zutela txapa jar-
tzen. Hala, jaietarako pegatina
batzuk atera zituzten: nekin aittu
euskaraz zioten. «Arrakasta izan
zuten; gazte guztiak ibili ziren pe-
gatinak jarrita». Hori dela eta,
Euskaraldirako berriz atera di-
tuzte, eta gazteentzako txapa be-
rezi batzuk ere bai, berriz ere ne-
kin aittu euskerazmezuarekin.
10.000 pegatina eta 3.000 txapa
egin dituzte, eta guztiak banatu
dituzte.    
Familiekin ere saiakera berezi

bat egin dute Beasainen. «Sozio-

linguistikan beti esan izan da etxe
barrura iristea dela zaila, hor
dagoela erronka. Esan genuen
familiak zirela gizartea egitura-
tzen duten oinarrizko erakunde-
ak, eta haiei ere eman genien era-
kunde moduan izena emateko
aukera». Ehun familiak eman
zuten izena herrian erakunde
moduan.
Saezek esan du COVID-19ak

zenbait zailtasun ekarri dituela
Euskaraldiaren antolakuntzan.

Orain dela bi urte, adibidez, txa-
pak udalaren bulegoetan banatu
zituzten: informazio bulegoan,
kiroldegian eta abar. «Orain, itxi-
ta dago kiroldegia, eta informazio
bulegora joateko txanda hartu
behar da. Zer dago irekita? Okin-
degiak eta janari dendak. Bada,
hor jarri ditugu».

Sortu berriak izanik, Euskaral-
dia antolatzea izan da orain arte
taldearen lan nagusia, baina
badute bestelako ekitaldiak egi-
teko asmoa ere. Abenduaren
amaieran izango da Topagunea-
ren batzar orokorra, eta elkartean
sartuko da Aittu. Goierriko beste
euskara taldeekin elkarlanean
aritzea dute buruan, eta «interes
handia» dute gazteekin. «Ea lor-
tzen dugun giro bat sortzea Goie-
rriko gazteekin».

GALDAKAO
Galdakaoko Bagabiz elkartea ere
Euskaraldiaren bueltan sortu
zen. «Batzordean parte hartu
genuenok konturatu ginen uda-
larekiko menpekotasun handie-
gia genuela, batez ere baliabide
materialak lortzeko». Amaiera-
ko balorazioa egitean, aurrera
begira ere euskararen alde lan
egiten jarraitu beharra sentitu
zuten, herrian euskararen erabi-
lera areagotzeko. «Lauzpabost
lagun elkartu, eta udalarengan-
dik autonomiaz jokatuko zuen

euskararen aldeko egitura finko
bat sortzea pentsatu genuen; eta
horren emaitza izan zen euskara
elkarte bat sortzea».
Bazuten Durangoko (Bizkaia)

Berbaro elkartearen berri, eta
haiengana jo zuten informazio
bila. «Baina ikusi genuen elkarte
horrek historia luzea eta egitura
sendoa zeuzkala, eta argi geneu-
kan gure elkartea askoz ere sin-
pleagoa izan behar zela». Hala
ere, aurrera egitea pentsatu

zuten, eta Euskaraldiaren batzor-
dean parte hartu zuten guztiak
gonbidatu zituzten elkartearekin
bat egitera. Azkenean, 11 lagunen
artean osatu dute, baina beste 50
laguntzaile ere badituzte, beste
neurri edo konpromiso maila
batekin parte hartzeko prest dau-
denak. Besteak beste, Topagune-

aren laguntza izan dute helbu-
ruak eta jarduerak aztertzeko. 
2019ko ekainean aurkeztu

zuten elkartea, eta lehen ekitaldia
herriko jaietan egin zuten, iraile-
an. «Jai batzordeari euskararen
presentzia handitzeko proposa-
mena egin genion: berbarako,
egitarauko ekintzen aurkezpene-
tan euskaraz egitea, euskal musi-
ka ipintzea, eta abar. Jendea eus-
karaz egitera animatzeko
kartelak ere ipini genituen herri-
ko bazter guztietan». 
Iazko Euskararen Eguna ere

data garrantzitsua izan zen elkar-
tearentzat, eta egun horren buel-
tan hainbat ekintza egin zituen
AEKrekin eta udal euskara zerbi-
tzuarekin batera: bingoa eta ber-
tsolariak, Berbalagun belodro-
moa, mosaiko argiztatua, bertso
afaria, Olentzero, eta abar.  
Aurten, berriz, esku artean

zituzten asmoak eta helburuak
egokitu egin behar izan dituzte.
«Edozelan ere gure asmoen arte-
an daude: euskararen erabilera
eta presentzia bultzatu eta zabal-
tzea; Galdakaoko euskal hiztu-
nen komunitatea trinkotu eta
hedatzea, eta euskara biziberri-
tzeko ahaleginean gabiltzan sek-
tore guztion elkarlana sustatzea,
partaideen aniztasuna errespeta-
tuz eta onartuz».
Galdakaon euskarak duen ego-

erari buruz galdetuta, esan du
herrian gehienek dakitela euska-
raz; besteak beste, eskola guztie-
tan D eredua bakarrik dute aspal-
ditxotik. «Eta inguruko herri
euskaldunetatik etorritako hain-
bat jende bizi da hemen, nahiz eta
euskaraz ez dakien jende ugari
ere bizi den». Ezagutzan baino
gehiago, erabileran ikusten dute
arazoa.

Euskaraldian, Aittu
taldeak ahalegin berezia
egin du gazteekin, eta
gerora ere haiek
erakartzea da erronka 

Euskararen ezagutza
nahiko handia da
Galdakaon, baina
erabileran ikusten du
arazoa Bagabizek



«Oso belarriprestnaiz», esanez
hasi du elkarrizketa Toti Martinez
de Lezeak (Gasteiz, 1949), baina
arazorik gabe erantzun ditu gal-
derak euskaraz. «Ez daukat lo-
tsarik euskaraz hitz egiteko; aka-
tsekin, baina euskaraz», erantsi
du. Belarriprest rola hartu zuen
orain dela bi urteko Euskaraldian,
eta aurtengoan ere bai. Besteak
beste, sare sozialetan egiten di-
tuen argitalpenetan euskara
gehiago erabiltzeko ahalegina
egingo du. 
Orain dela bi urteko Euskaral-
dian ere belarriprest rola hartu
zenuen, eta, gainera, Euskal He-
rriko hamaikako orokorreko
parte izan zinen. Nola gogora-
tzen duzu ekitaldi hura?
Laburra egin zitzaidan, 11 egun
bakarrik izan baitziren, baina po-
lita iruditu zitzaidan. Ni Larrabe-
tzun [Bizkaia] bizi naiz, eta herri
euskalduna da; beraz, normalean
euskaraz hitz egiten dugu. Baina
herrietan mugimendu handia
egon zela esango nuke; adibidez,
Bilbon-eta euskara gehiago en-
tzun nuen.
Zeugan eragin al zuen aldaketa-
ren bat Euskaraldiak?
Azken bi urteetan euskaraz
gehiago hitz egiten ari naiz, hori
egia da. Normalean, jendeak nire-
kin gaztelaniaz hitz egiten du,
errazagoa egiten zaielako. Agian
Euskaraldiagatik izango da, ez
nago ziur, baina jende asko ente-
ratu da euskaraz badakidala. Eus-
kaldun berria naiz, eta belarri-
prest naiz, baina sentitzen dut
orain jende euskaldunak nirekin
gehiago hitz egiten duela euska-
raz, eta, gainera jarraitzen dutela
euskaraz.
Zer esan nahi duzu «jarraitzen
dutela euskaraz» horrekin?
Lehen, elkarrizketak honela iza-
ten ziren: «Kaixo»,  «kaixo»,
«zer moduz?» «ondo», eta han-
dik aurrera gaztelaniaz jarraitzen
zuten nirekin. Hori euskaldun

berriontzako arazo bat da, pen-
tsatzen dugulako gaizki ari gare-
la. Nik ez badakit hitz bat, gaztela-
niaz esaten dut, eta jarraitzen dut
euskaraz. Euskaldun zaharren
tendentzia da euskaldun berriok
zerbait txarto egiten badugu gaz-
telaniara jauzi egitea. Nire ustez,
arazo handiena da euskaldun za-
harren pazientziarik eza. Batzue-
tan, nik erantzuten dut gaztela-
niaz, eta beraiek jarraitzen dute
gaztelaniaz, eta esaten diet ezin
dudala beti ondo adierazi esan
nahi dudana, baina ulertzen du-
dala. Baina, berez, nik ez daukat
lotsarik euskaraz hitz egiteko;
akatsekin, baina euskaraz. 

Eta gustatzen zaizu egindako
akatsak zuzentzea?
Noski, bestela nola ikasiko dut?
Euskaraz ere badaude zure libu-
ru gehienak, baina idatzi, gazte-
leraz egiten dituzu. Zer egiten
zaizu zailagoa: euskaraz idaztea
ala hitz egitea?
Liburu bat ezin dut euskaraz ida-
tzi; pentsa, gaztelaniaz ere kosta-
tu egiten da... Orduan, liburuak
gaztelaniaz idazten ditut, baina
beste gauza batzuk, euskaraz.
Adibidez, Mikel Markezen azken
diskoan, bi abestik nire letra dute,
aurrenak eta azkenak, eta euska-
raz idatzi nituen. Oso pozik eta
harro nago.
Aurtengo Euskaraldirako zer
plan dituzu?
Aurten etxean gaudenez, eta La-
rrabetzun euskaraz hitz egiten
dugunez, bada, horrela jarraituko
dut. Facebooken eta abar euska-

raz gehiago idazteko ahalegina
egingo dut; bestela ere batzuetan
idazten dut euskaraz, baina nor-
malean gaztelaniaz gehiago.
Etxean baduzue euskaraz hitz
egiteko ohiturarik?
Semeak beti euskaraz egiten du,
eta esaten dit: «Ama, noiz men-
peratuko duzu euskara?», eta nik
beti erantzuten diot: «Ulertu
duzu edo ez?». Senarrarekin gaz-
telaniaz hitz egiten dut, baina
ulertzen du euskaraz, eta esaldi
motz batzuk euskaraz egiten di-
tugu. 
Nola ikusten duzu euskararen
egoera?
Jende ezkor asko dago, baina ni

baikorra naiz. Ni Gastei-
zen jaio nintzen, eta han
inoiz ez nuen euskararik
entzuten kalean; horre-
tarako, Goierrira edo Na-
farroa iparraldeko he-
rrietara joan behar ge-
nuen. Orain, euskara
hirietan ere entzuten da:
Bilbon, Gasteizen... Nire
birraitona-birramonak

euskaldunak ziren; nire aitona-
amonak, erdaldunak; nire gura-
soek asko maite zituzten euskal
historia eta euskal kondairak,
baina ez zekiten euskaraz; nik er-
dizka egiten dut; eta semeak oso
ondo. Beraz, hobetzen ari gara,
eta baikorrak izan behar dugu.
Badago euskaren inguruan be-
reziki amorratzen zaituen zer-
bait?
Bai, kokoteraino nago izenak in-
gelesez jartzeko moda horrekin:
Basque Culinary Center, Bilbao
Exhibition Centre, Basque
Team... Oso ondo dago euskal
gaiak munduan zabaltzea, baina
jarri izenak euskaraz; hemen jen-
de askok ez daki ingelesez, eta, in-
gelesek ulertzea nahi izanez gero,
bada, idatzi gidoi batekin edo pa-
rentesi artean ingelesezko izena
ondoan, baina ez ingelesezkoa
bakarrik. 

«Arazorik handiena
euskaldun zaharren
pazientziarik eza da»
Toti Martinez de Lezea  b Idazlea

Eguneroko bizitzan, euskara oso presente dago Martinez de Lezearen
bizitzan, besteak beste, herri euskaldun batean bizi delako: Larrabetzun. 
Uste du jendeak lehen baino gehiago hitz egiten diola orain euskaraz.

GORKA RUBIO / FOKU
«Agian Euskaraldiagatik
izango da, ez nago ziur, baina
jende asko enteratu da
euskaraz badakidala»

«Semeak esaten dit: «Ama, noiz
menperatuko duzu euskara?»,
eta nik beti erantzuten diot:
«Ulertu duzu edo ez?»
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urbil.es

Urbilen euskaraz
bizi nahi dugu. #UrbilKonpromisoa

U
da hasieran, argi
izpi bat ikusten zu-
ten Korrikaren an-
t o l a t z a i l e e k .
2021eko ekitaldia

egiteko modua izango zutela uste
zuten. Prestatuta zituzten jada
mezua, irudia, iragarkia eta aba-
rrak. Baina COVID-19ak eragin-
dako egoera ikusita, 2021ean egi-
tekoa zen ekitaldia urtebete atze-
ratzea erabaki dute. Aitortu dute
«kolpe gogorra» izango dela eko-
nomikoki AEKrentzat. Ikastolen
Elkartearentzat ere diru iturri ga-
rrantzitsua dira ikastolen aldeko
jaiak. Aurten, bertan behera gera-
tu dira guztiak —Herri Urrats, Ibi-
laldia, Araba Euskaraz, Kilome-
troak eta Nafarroa Oinez—. Du-
rangoko Azokak urteroko jaial-
diari eustea erabaki du, baina bir-
tuala izango da. Ondorioz, eragin
sozial eta ekonomikoa guztiz bes-
telakoa izango da. Bertsolari txa-
pelketak ere atzeratu egin dituzte,
tartean dagoeneko hasita zegoen
Iparraldeko Xilaba. Eta antzeko
beste hamaika adibide daude.  
Orain hiru aste, agerraldi bat

egin zuten Kontseiluak, Topagu-
neak, Durangoko Azokak, Erri-
gorak, AEK-k eta Ikastolen Elkar-
teak. Sei ordezkari elkartu ziren,
gehienezko muga hori zelako,
baina euskalgintzaren ordezkari-
tza zabal baten izenean hitz egin
zuten. Euskararen eta euskalgin-

tzaren egoera «larria» dela ohar-
tarazi zuten.  
Paul Bilbao Kontseiluako idaz-

kari nagusia izan zen hitza hartu
zuenetako bat. Alde batetik, he-
rritarrei hitz egin zien: aktibatze-
ko eta babesa emateko esan zien.
Gogoratu zuen, itolarriak itolarri,
euskalgintza ez dagoela geldirik,
eta hainbat egitasmo doitzen ari
dela. «Herritarrek ezin diete biz-
kar eman, orain ez: aparteko au-
kera dugu proiektu horietan parte
hartuz, proiektu horiek babestuz,
erakusteko euskaraz bizitzeko
nahia eta eskubidea dugula. Eus-
kalgintza bizirik dagoelako, de-
nok garelako euskalgintza». 
Alabaina, esan zuen herritarren

parte hartzea bezain garrantzi-
tsuak direla erakundeen eraba-
kiak. «Babes hori ezin da herrita-

Kontseiluak ‘Geroa euskaratik’ dinamika sortu du. COVID-
19aren krisiak sortutako kalteei aurre egiteko presazko
neurriak biltzen ditu. Egoera «larria» dela esan du.

Birusaren olatuak
harrapatuta

ADIERAZPENA

Kontseiluak ekainean plazaratu
zuen Geroa Euskaratik adierazpe-
na, «COVID-19ak agerian utzi di-
tuen hutsune eta desberdinkeriei
aurre egiteko».

Eskaerak, arloka
Hezkuntza. Aurtengo ikasturteko
eskolaratzean hizkuntza ardatz
izan dadila, besteak beste hiz-
kuntza beharrei erantzuteko erre-
fortzuak indartuz, bitarteko mate-
rialak gehituz, eta euskaraz hitz
egitea helburu duten programen
bidez ikasleen arlo emozionala
landuz.
Hezkuntza ez-formala. Aurre-
rantzean administrazioak haur,
gazte eta nerabeentzat antolatu-
tako eskolaz kanpoko jarduera
guztiak euskaraz eskaintzea.
Administrazioaren laguntzak
jasotzen dituzten hezkuntza ez-
formaleko ekinbide guztietan hiz-
kuntz irizpideak ezartzea, euskara
lehenetsiz.
Helduen euskalduntzea. Hel-
duen euskalduntzea doan izatea
ahalbidetzeko prozesuak azkar-
tzea, ikasleek matrikula gastuak
aurreratu behar ez izatea lehene-
tsita.
Euskal kultur sistema. Euska-
razko sortzaileen lana aitortzeko
eta babesteko araudia lantzen
hastea.

Lan mundua. Ekonomia berrakti-
batzera bideratutako programa
eta laguntza deialdi guztietan,
baita administrazioak aurrerantze-
an argitaratuko dituen kontratu
edo lizitazio guztietan ere, hizkuntz
eskubideak bermatzera bideratu-
tako klausula sozialak ezartzea eta
horiek betetzea.
Sustapena. Ekonomia berraktiba-
tzeko programa eta laguntza
deialdi guztietan onura publikotzat
jotako jarduera guztiek —besteak
beste, euskararen normalizaziora
bideratutakoek— lehentasuna iza-
tea laguntzak jasotzeko orduan.
Hedabideak. Erakunde eta
enpresa publikoen publizitate
kanpainak areagotzea, publizitate
instituzionala euskarazko hedabi-
deetan ere eskainiz. Euskarazko
ikus-entzunezko edukien sorrera
nabarmenki areagotzeko eta ETB1
kalitatezko edukiz hornitzeko, haur
eta gazteentzako edukiak, infor-
mazioa, fikzioa eta entretenitzeko
edukiak sortzeko inbertsioa han-
ditzea.
Ingurune digitala. Krisiak agerian
jarritako behar teknologikoetatik
abiatuz, burujabetza teknologiko-
an sakontzea, euskarak behar
dituen teknologiak garatzeko
proiektu berriak abian jarriz. Era
berean, ingurune digitala euska-
razko edukiz osatzea, eskaintza
etengabe handitzeko baliabideak
jarriz.

rren bizkar ipini. Administrazio-
ak, erakundeek eta eragileek ere
erantzukizunez jokatu behar du-
te, erantzukizunak partekatu be-
har dira». 
Euskalgintzako ordezkarien

esanetan, pandemiaren lehen
olatuak agerian utzitako «hutsu-
ne eta desberdinkeriak» bizi-bizi
daudela iritsi da bigarrena. «Eta
oraingoan ere estu hartu ditu eus-
kara eta euskalgintza, lehendik
zetozen gabeziak gordindu beste-
rik ez dituelako egin».

Adierazpena
Hain zuzen ere, hilabete batzuk
lehenago, ekainean, beste age-
rraldi bat egin zuten Kontseiluako
kide diren euskalgintzako ordez-
kariek, eta COVID-19aren krisiak
sortutako kalteei aurre egiteko,
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Euskalgintzako ordezkariak,
ekainean, adierazpenaren

aurkezpenean. J. MANTEROLA / FOKU

Geroa euskaratik adierazpena
aurkeztu zuten. «Euskara eta hiz-
kuntz eskubideak» errespetatu-
ko dituen etorkizun «berdinzale-
ago bat» eraikitzen hasteko eta
lortzeko «urgentziazko neu-
rriak» biltzen ditu adierazpen
hark. 
Pandemiak eragindako krisiak

«zaurgarrienei eta gutxitutako-
ei» egin diela kalterik handiena
nabarmendu zuten. «Euskal hiz-
tun komunitateon eskubideak
zapalduak izan dira ustezko bere-

halakotasunaren eta lehentasu-
naren izenean, eta euskalgintza-
rekiko erakundeen babes falta are
begi bistakoagoa izan da», kriti-
katu zuen Kontseiluak, eta era-
kunde publikoei «erabaki estra-
tegikoak» hartzeko eskatu zien. 
Hizkuntz Eskubideen Behato-

kiak emandako datuek ere berre-
tsi zuten konfinamendu garaian
hizkuntz eskubideak ez zirela
errespetatu. Alarma egoera hasi
zenetik —martxotik— ekainera ar-
te, inoiz baino kexa gehiago jaso

zituen; zehazki, 205, aurreko ur-
tean garai berean baino %47 kexa
gehiago dira. Erakunde publikoei
zuzendutakoak ziren hamarretik
sei (115 kexa). Besteak beste, kexa
horiek zioten herritarrek gaztele-
ra hutsean jaso zituzten erakunde
publikoetako ordezkarien adie-
razpenak eta sareko zein herrita-
rrentzako prestatutako argibide-
ak. Hilabete batzuk pasatu diren
arren, eskaera haiek «inoiz baino
beharrezkoak» direla berretsi
dute euskalgintzako ordezkariek.



Z
eintzuk dira herrietan
euskararen erabilera
sustatzeko aktibazio
prozesuetako gakoak?

Zer prozesu egin liteke Gipuzko-
an erakunde publikoen, euskal-
gintzaren, bestelako gizarte era-
gileen eta herritarren arteko lan-
kidetza modu eraginkorrean
antolatzeko eta tokian tokiko
egoera soziolinguistikoa eraldatu
ahal izateko? Bi galdera nagusi
horiei erantzuten die Tokian to-
kiko hizkuntza aktibazioa izene-
ko ikerketak, azken helburutzat
euskararen erabilerak gora egitea
hartuta. Soziolinguistika Kluste-
rrak egin du, Gipuzkoako Foru
Aldundiko Hizkuntza Berdinta-
suneko Zuzendaritzaren babesa-
rekin, eta lau urteko lanaren
emaitza da. Maiatzean aurkeztu
zuten.

Aipatutako bi galderei eran-

tzun ahal izateko, lehendabizi,
herritarrak aktibatzea lortu du-
ten sei esperientzia aztertu zituz-
ten ikerlariek: Gernikako (Biz-
kaia) Astra kulturarako fabrika
soziala, Lasarteko (Gipuzkoa)
Ttakun euskara elkartea, Otxan-
dioko (Bizkaia) Herri-ola herri-
gintza egitasmoa, Donostiako
Egian Euskaraz bizi nahi dugula-
ko ekimena, Emakumeen Mun-
du Martxa eta Eibarko (Gipuzkoa)
Akebai ekimena. 

Esperientzia arrakastatsu ho-
rietatik zenbait gako identifikatu
zituzten, eta, bigarren fasean, bi
esku hartze kontrolatu egin zituz-
ten, gako horiek nola landu dai-
tezkeen ikusteko. Arrasaten eta
Tolosan egin zituzten esku har-
tzeak. Hirugarren urrats bat ere
izan zuen ikerketak: orduantxe
izan zen lehen Euskaraldia, eta
Gipuzkoako bost esperientzia az-

tertu zituzten, arreta antolamen-
duan jarriz.

Hizkuntza aktibaziotzat zer
hartzen duten ere zehazten du
ikerketak: «Hizkuntzaren egoe-
ran eragiteko asmoz abiatzen den
antolakuntza prozesua litzateke,
elkarlan irekia eta malgua bila-
tzen duena, ekintza multzo bati
ekiteko». Izan ere, azterlanak ai-
patzen duenez, aktibazioaz hitz
egitean badago joera bat ekintza
masibo bat, ospakizuna edo su-

mindura adierazteko ekintza bat
edo ohiko bizimodutik kanpo
ateratzera behartzen gaituen
ekintza bat irudikatzeko. «Baina
hori icebergaren tontorra baino
ez da, ikusgarri zaiguna, agerikoa
dena. Hori gertatzeko, ordea, al-
dez aurretiko lana dago; lan ho-
rretan gakoak diren alderdiak
zeintzuk diren jaso nahi izan da
ikerketa honen bidez, eta egin li-
tekeen prozesua proposatu
dugu».

Ikerketak nabarmentzen du
herritarren aktibazioa ez dela
metodo egoki bat jarraitzearen
ondorio zuzena eta ziurra.  «Gi-
zartearen portaera ez da kontu
matematikoa; ez da planifikatu,
aurreikusi edota automatizatu
daitekeen zerbait. Hori baino
konplexuagoa da». Hala ere,
behin hiru fase horiek egin oste-
an, herritarren aktibaziorako
prozesua zein izan litekeen pro-
posatzen du ikerketak. Aktiba-

‘Tokian tokiko hizkuntza aktibazioa’ izeneko
ikerketa egin du Soziolinguistika Klusterrak.
Aktibaziorako gakoak identifikatu ditu, eta
prozesu bat ere proposatu du.

Zenbait pista
aktibaziorako

‘Tokian tokiko hizkuntza aktibazioa’ ikerketarako egindako lan saioetako bat. SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA
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tea, ekimena adosteko aurrepro-
zesua izango litzatekeena; aurre-
lanketa egitea: hor sartzen da,
besteak beste, komunikazio eta
sentsibilizazio estrategia diseina-
tzea; ekitea, hau da, egitasmoa
martxan jartzea eta hedatzea, eta,
azkenik, baloratzea: alegia, eba-
luazio bat egitea eta aurrera begi-
ra jartzea. 

 Gogoetarako ildoak
Herrietan euskara sustatzeko ak-
tibazio prozesuetako gakoei da-
gokienez, berriz, zaindu beharre-
ko sei puntu identifikatu ditu az-
terlanak: behar sozial bati
erantzutea, oinarrizko teoriak eta
diskurtsoak adostea, administra-
zio publikoak eta herri mugimen-
duak elkarlanean aritzea, modu
horizontalean antolatzea, talde
eragile bat eratzea eta prozesua
nola egiten den zaintzea.

Tokian tokiko hizkuntza akti-
bazioa ikerketaren emaitzen aur-
kezpenean, Imanol Larrea Sozio-
linguistika Klusterreko zuzenda-
riak adierazi zuen «lanerako eta
gogoetarako ildoak» jartzen di-
tuela mahai gainean ikerketak.
Garbiñe Mendizabal Hizkuntza
Berdintasuneko zuzendariak, be-
rriz, ondorioetako bat nabarmen-
du zuen: erakunde publikoen eta
eragile sozialen arteko elkarlana
onuragarria dela horrelako pro-
zesuetarako. «Lankidetza horri
sendo eutsi eta garatzeko garaia
da».

zioa erraztu dezaketen urratsak
eta eginbeharrak identifikatzen
ditu, baina desiratutako emaitzak
lortu ahal izateko, planifikaga-
rriak ez diren beste baldintza eta
elementu batzuk ere egon behar
direla dio. «Horrexegatik, akti-
baziorako metodologiaz hitz egi-
tea baino egokiagoa iruditzen
zaigu aktibaziorako prozesuaz
hitz egitea». 

Proposatutako prozesuan, lau
fase ageri dira: atariko lanak egi-

GAKOAK  

Herritarrak euskararen gainean
aktibatzeko zaindu beharreko ga-
koak zeintzuk diren identifikatu du
Soziolinguistika Klusterrak egin-
dako ikerketak. Hizkuntzaren ego-
eran eragiteko asmoz abiatzen
den antolakuntza prozesutzat har-
tzen du aktibazioa. Lau urteko
ikerketa izan da.

1 Behar sozial bati eran-
tzun. Aktibazio prozesuak
behar sozial bati erantzun

behar dio. Behar horren kontzien-
tzia edota zilegitasuna gizartean
nahikoa hedatua ez badago, elika-
tu, estimulatu edo sorrarazi egin
beharko da lehendabizi, garrantzi-
tsua baita herritarren kezkekin ko-
nektatzea eta aktibatzeko nahia
eta gogoa piztea. Horrela, herrita-
rren babesa lor dezake prozesuak,
eta sinesgarritasuna eta legitimo-
tasuna eskura dezake.

2Oinarrizko teoriak eta dis-
kurtsoak adostu. Oinarri
hori lantzeak abiapuntu sen-

doa emango dio aktibazio proze-
suari; hau da, hizkuntzaren eta he-
rri mugimenduen alorreko teoriak
eta proposamenak lantzea kome-
ni da. Edozein ekimen martxan ja-
rri aurretik, aintzat hartzekoak dira
tokian tokiko aurrekariak eta giro
soziala. Gainera, prozesuan, ko-
meni da beste esperientzia ba-
tzuen berri izatea eta trebakuntza

saioak tartekatzea, ibilbidean ikasi
egiten baita.

3Administrazio publikoak
eta herri mugimenduak el-
karlanean.Elkarlanean ari-

tzeko, konfiantzazko harremana
eraiki behar da. Horregatik, kome-
ni da prozesuan parte hartuko du-
ten norbanakoen eta eragileen ar-
teko botere harremanak oreka-
tzea; hitza, erabakimena eta
protagonismoa partekatzea, ale-
gia. Komeni da ekimena blinda-
tzea, alderdien arteko lehia politi-
koan eta hauteskunde alorrekoan,
eta ziurtatzea aktibazio prozesuak
guztien babes politiko-instituzio-
nal osoa duela. Era berean, gataz-
kak eta tentsioak kudeatu beharra
dago, eragileen artean sortzen di-
ren desadostasunak akordio ne-
goziatuekin bideratuz.

4 Modu horizontalean an-
tolatu. Egitura irekiak eta
horizontalak sortzea ko-

meni da, norbanakoen eta eragile-
en parte hartzea sustatzeko. Aniz-
tasuna zaintzea funtsezkoa da: ge-
neroan, adinean, joera politikoan,
klase sozialean, jatorri kulturale-
an... Euskalgintzatik haragoko oi-
narri zabalago batekin (eragilee-
kin eta herritarrekin) ere zubiak
eraikitzea komeni da, hartzaile hu-
tsak izan ez daitezen. Gainera,
konpromiso maila guztiak kon-
tuan hartu behar dira prozesuan,
eta, beraz, praktikan parte hartze

maila desberdinak egoteko bide-
ak aurreikusi behar da.

5 Talde eragile bat eratu.
Beharrezkoa da ekimena-
ren trakzio lana egingo

duen talde bat zehaztea. Idealena
litzateke talde hori zabala, hetero-
geneoa eta berria izatea. Sare guz-
tiaren barrura zein kanpora begira
egin beharko du lan. Talde horren
osaketa berariaz landu behar da,
taldekideek ezaugarri jakin batzuk
edukitzeko: sormena, indarra, au-
sardia, umorea... Taldea zenbat eta
askotarikoagoa, orduan eta iris-
men handiagoa; kontzienteki tal-
de bilakatzeko pausoak eman be-
har dituzte kideek.

6 Prozesua nola egiten
den zaindu.Aktibazio pro-
zesuari helburu argiak eta

ausartak ezarri behar zaizkio, nora-
bide jakin batean lan egiteko. Plan
bat finkatu eta ekimen zehatzak
eta sinpleak asmatzea komeni da.
Sorkuntza lan hori bideratzeko,
prozesu malgua sustatu behar da,
eta zailtasunak eta apalaldiak
gainditzeko prestatu behar da.
Barneko eta kanpoko komunika-
zioa zaindu behar da, eta garran-
tzitsua da bereziki lantzea emozio-
en eta harremanen arloa: entzuke-
ta aktiboa eta integratzailea,
hurbiltasun afektiboa, malgutasu-
na, umorea eta alaitasuna, bestea-
ren zailtasunekin enpatia, besteak
diren moduan onartzea.
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H
amasei haur eskola
publiko daude Iruñe-
an: Iruñeko Udalaren
11 eta Nafarroako Go-

bernuaren bost. Aurtengo ikas-
turtean, horietako lautan baka-
rrik dago euskarazko eskaintza:
Alde Zaharrean, Sanduzelain,
Arrotxapean eta Txantrean dau-
de eskola horiek. Badute, beraz,

ezaugarri komun bat: hiriaren
iparraldean daude. Horietako ba-
karrak du euskarazko murgiltze
eredua: Txantreako Izartegik.
HE Gurasoak plataformako ki-

deek haur eskolen mapa bat egin
dute, eta «euskararen basamor-
tua» deitu diete ekialdeko, men-
debaldeko eta hegoaldeko
auzoei . Salatu dute 0-3 urte arte-

ko umeak euskarazko haur esko-
la batera eraman nahi dituzten fa-
miliek hiria zeharkatu behar iza-
ten dutela egunero, hau da, hogei
minutu baino gehiagoko joan-
etorriak egin behar izaten dituzte-
la. «0-3 adin-tartea oso berezia
da, eta ez da erraza adin horretako
ume bat goizero-goizero autoan
sartzea eta hiriko beste puntarai-

no joatea. Are gutxiago beste ume
bat baldin badaukazu beste zen-
tro batean. Honek guztiak kontzi-
liazio arazoak eta beste ezintasun
asko sortzen dizkigu», azaldu du
Iñigo Otxoa plataformako kideak.
Gogoratu du Nafarroako Ararte-
koak ere askotan esan duela ger-
tutasun printzipio bete behar de-
la.

HE Gurasoak plataformak salatu du euskarazko plazak Iruñeko lau haur eskolatan
bakarrik eskaintzen dituztela.Lau horiek, gainera, hiriaren iparraldeko auzoetan
daude; ondorioz, familiek egunero hiria zeharkatu behar izaten dute. 

Haur txikia eskolara,
auzotik atera gabe

HE Gurasoak plataformako kideek egindako protesta bat, Iruñean euskarazko haur eskolak eskatzeko. HE GURASOAK

Norbere auzoan euskarazko
haur eskola bat egotea eskatzen
du plataformak, edo asko jota
ondoko auzoan izatea halako bat.
«Ez da posible lau edo bost auzo
zeharkatu behar izatea plaza bat
lortzeko». Gaineratu du, hainbat
familiak erdarazko ereduetara jo
behar izan dutela gertutasunaga-
tik, kontziliazioagatik edo beste-
lako arazo eta ezintasunengatik. 
Otxoaren esanetan, ez dute es-

kaeraren eta eskaintzaren para-
metroetan mugitu nahi. «Eskain-
tzak eskaera dakar, eta eskaintza
gertukoa eta zabala bada, are
gehiago. Iruindar bezala dagoki-
gun eskubide bat da euskara, eta
nahikoa da ume bakar batek es-
kaera egitea, euskarazko plaza bat
sortzeko». Datozen asteotan, bi-
lerak egingo dituzte Iruñeko Uda-
leko eta Nafarroako Gobernuko
haur eskolen kudeaketaren ardu-
radunekin, eta hurrengo ikastur-
tean 0-3 urteko etaparako euska-
razko irakaskuntza nahi duten fa-
miliei plataformarekin harrema-
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netan jartzeko eskatu diete: 
hegurasoak.harrera@gmail.co
mda helbidea. 

Eredu mistoaren aurka
Euskarazko plazak dituzten lau
haur eskoletatik hiru eredu mis-
tokoak dira, euskarazko eta gaz-
telaniazko adarrak baitituzte. HE
Gurasoak plataformakoak ez dira
eredu horren aldekoak, eredu
mistoetan, euskal eta erdal ada-
rrekoek ekintza asko batera egi-
ten dituztelako. «Eredu mistoek
pedagogikoki euskara barnera-
tzearen kontra egiten dute. Akti-
bitate komunak, jantokia edo lo
kuluxka adibidez, gailentzen den
hizkuntzan egiten dira, gaztele-
raz. Funtsezkoa ikusten dugu
adin tarte honetan murgiltzean
oinarritutako eredu bat, euska-
razko erreferentzia eta esperien-
tziekin osatua». 
Aurreko legegintzaldian, Jose-

ba Asiron alkate zenean, euska-
razko plazen kopurua gehitu egin
zuen Iruñeko Udalak, eta Doniba-
ne eta Arrosadia auzoetan ere jarri
zituen euskarazko plazak, alegia,
iparraldeko auzoetatik aparte ere
bai.  Beren seme-alabak euskaraz
heztearekin ados ez zeuden fami-
lia batzuek eskolaz aldatzeko es-
katu zuten, eta UPN, PP eta PSN-
ren babesarekin, udalaren aurka-
ko salaketa jarri zuten,
«inposaketa» arrazoituz. Azke-
nean, Nafarroako Auzitegiak sa-
latzaileei arrazoia eman zien,
udalaren prozedura desegokia
izan zela ondorioztatu baitzuen. 
Hala, Iruñeko Udalak bere egin

du epaileak esandakoa, eta aurre-
rantzean gazteleraz soilik matri-
kulatu ahalko dira haurrak eskola
horietan. Aldaketa pixkanaka
egitea da udalaren asmoa. «Bula-
rreko umeetan hasi da murrizke-
ta aurten; hurrengoan bularreko-
etan eta ibiltarietan izango da, eta
ondoren, handietan ere bai»,
kontatu du Otxoak. Hala, hiru ur-
teko epean pasatuko dituzte bi
haur eskola horiek gaztelera hu-
tseko eredura, eta 2022-2023

ikasturterako ez da euskarazko
plazarik izango bi auzo horietan.
Enrike Maia alkateak dioenez,
murrizketa horiek Iruñeko gura-
soen eskariaren arabera diseina-
tutakoak dira. HE Gurasoak tal-
deak, ordea, zalantzan jartzen du
eskaria zein den definitzeko era-
bili duten irizpidea. 

Iruñeko Lezkairu auzoan ere
beste haur eskola bat ari dira egi-
ten. «Nola da posible hegoaldean,
mendebaldean eta ekialdean
dauden zortzi haur eskoletatik

bakar bat ere ez izatea euskaraz
eta murgiltze ereduan? Eraiki-
tzen ari diren hamazazpigarrena
ere ez dagokigu euskarazko mur-
giltze ereduan?» galdetu dute
plataformako kideek.

Mendigorrian, 2021ari so
Iruñean, auzo batetik beste batera
joan behar izaten dute haur txi-
kiek euskaraz ikasi ahal izateko.
Eta Mendigorrian (Nafarroa), bes-
te herri batera. Herriko gurasoek
salatu dutenez, 12 urtetik behera-
ko eskolatutako haurren %35-
45k herritik kanpo ikasten dute, D
eredua aukeratzeagatik, nahiz eta
beren herrian ikastetxe bat egon. 
Gurasoak haserre daude, iraile-

an herrian bertan D ereduan ma-
trikulatzeko aukerarik ez du -
telako eduki, eta 2021-2022ko
ikasturtean zer gertatuko den ere
ez dakitelako. Eskaera jada egin
diote Nafarroako Gobernuko
Hezkuntza Departamentuari:
«Aurrematrikulazio garaia otsai-
lean izango da, baina jada erregis-
tratu ditugu Hezkuntza Departa-
mentuan D eredua irekitzeko es-
kariak», azaldu zuten
ikasturtean hasieran herriko au-
tobus geltokiak egindako protes-
ta agerraldi batean. 
Aurten lehenengo ikasturtean

euskaraz matrikulatu nahi duten
haurren eskaerak ez ezik, aurre-
ko urtean D ereduan Mendigo-
rrian ikasi nahi zutela zehaztu zu-
ten haurren eskaerak ere erregis-
tratu dituzte. Orain, eskaerari
jaramon egitea nahi dute: «Beste
behin eskatzen ari gara D ereduan
Mendigorrian matrikulatu nahi
ditugula gure seme-alabak. Ez al
da argi geratu hemen bere esku-
bideak eskatzen dituen herri bat
badela eta ez garela nekatuko ho-
rien alde egiteaz?».
Eta gainerako herriei ere egin

diete eskaera bat: Mendigorrian
bezala, Nafarroako beste herriren
bateko ikastetxean ere D eredua
ezarri nahi baldin badute, eskari
hori adieraz diezaiotela Hezkun-
tza Departamentuari.

Euskara dagokigun
eskubide bat da;
nahikoa da ume bakar
batek eskaera egitea
plaza bat sortzeko»
Iñigo Otxoa
HE Gurasoak plataformako kidea

‘‘
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Herritarren
presioak emaitzak
izan ditu Hiriburun

R
Uztailean, Hiriburuko (La-
purdi) Baste Quieta esko-

la publikoan euskara hutsezko
esperimentazioa abiatzea erre-
fusatu zuen Bordeleko errekto-
retzak, derrigorrezko irakas-
kuntza, «Errepublikako hizkun-
tzan» egin behar dela esanez,
eta horrek murgiltze ereduaren
etorkizuna kolokan jarri zuen.

Erabaki horrek haserrea era-
gin zuen herritarren, hautetsien
eta euskalgintzaren artean, eta
protestak egin zituzten euska-
razko irakaskuntza onar zedin
Baste Quieta ikastetxean nahiz
ondorengo eskarietan ere. Az-
kenean, urriaren 15ean iragarri
zuen Bordeleko Akademia
errektoreak esperimentazioa
onartuko dutela ikastetxe ho-
rretan eta ondorengo eskaerak
ez dituztela oztopatuko.





A
spaldiko aldarrikape-
na da: euskara ikastea
doan izatea Euskal
Herrian. Araban, Biz-

kaian eta Gipuzkoan, urrats bat
egin da aurten, eta gaur egun, B2
mailara arteko ikasleek debalde
ikas dezakete euskaltegi guztie-
tan, baldin eta bi baldintza bete-
tzen badituzte: %75tik gorako
asistentzia izatea eta dagokien
maila gainditzea. Hau da, ikasle-
ek matrikula ordaindu egiten
dute, eta maila gainditzen badute,
dirua itzuli egiten zaie. Eusko
Jaurlaritzak, Arabako, Bizkaiko
eta Gipuzkoako aldundiek eta
Eudelek otsailean adostu zuten
neurria.
Bi baldintza horiek ezartzearen

arrazoia zein zen azaldu zuen
Bingen Zupiria Kultura eta Hiz-
kuntza Politikako sailburuak:
«Gure ustez, diru laguntzek ikas-
leen konpromisoarekin lotuta
egon behar dute. Euskaltegietara

joatea eta ikasprozesuan aurrera
egitea eskatuko zaie». Urriaren
amaieran egindako beste agerral-
di batean, sailburuak iragarri
zuen urrunago joateko asmoa ere
badutela, hau da, legealdi hone-
tan matrikulazioaren doakotasu-
na ezarri nahi dutela C1 maila
egiaztatzen duten 16 eta 30 urte
bitarteko ikasleentzat, «pixkana-
ka». 

Lege proposamenak atzera
Horri lotuta, EH Bilduk lege pro-
posamen bat egin zuen orain bi
aste, «diskriminaziorik gabe»
euskara ikasteko doako eskubi-
dea aldarrikatzeko. Besteak beste,
eskatzen zueneuskara ikastea do-
akoa izatea C1 mailara arteko eza-
gutza lortu arte. Ez zuen aurrera
egin, EAJk, PSE-EEk, PP-Ciuda-
danos koalizioak eta VOXen aur-
ka bozkatu zutelako. Jaurlaritza-
ko Gobernu Kontseiluak esan
zuen proposamen berrietako ba-

tzuk dagoeneko Eusko Jaurlari-
tzaren programan daudela.
Nafarroan, zenbait udalek eta

Nafarroako Gobernuak ematen
dituzte euskara ikasteko diru la-
guntzak, baina han ere doakota-
suna ez dago bermatuta. Ikastur-
te hasieran, AEK eta IKA euskal-
tegietako ordezkariek salatu
zuten gaztelania ia dohainik ikas
daitekeela. «Nafarroako berezko
hizkuntza den euskara ikasteko,
ordea, ordaindu egin behar da»,
eta Nafarroako Gobernuari eska-
tu zioten euskara ikasteko aukera
debalde izatea ahalbidetzeko:
«Negargarria da euskara ikasi
nahi duten herritar gehienek or-
daindu egin behar izatea».
Lapurdin, Nafarroa Beherean

eta Zuberoan, ikasleek beren pol-
tsikotik ordaindu behar izaten di-
tuzte euskara ikastaroak, ez dago
inolako laguntza publikorik, ez
hasierako mailetan, ez hurrengo-
etan.

Bi baldintza betez gero, EAEn B2 mailara arte musu truk ikas daiteke
euskara; Nafarroan, laguntza batzuk daude, eta Iparraldean, hori ere ez.

Euskara ikastea doakoa
izatea, oraindik eskaera

Ikasleak, euskaltegi batean. MONIKA DEL VALLE / FOKU
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G
atika. Udalerri oso
euskalduna zen
1980ko hamarka-
dan. Gazteak bizi-
tzeko etxe gutxi ze-

goela iritzita, etxe berriak eraiki-
tzeko etxebizitza politika abiatu
zuten, eta jende asko joan zen hara
bizitzera Bilbo ingurutik —garai
hartan Gatika baino gune askoz
ere erdaldunagoa zen—. Ez zen au-
rreikusten etxe haiek euskararen-
gan eraginik izan zezaketenik, eta
ez zen hizkuntzari begirako neu-
rririk hartu. Hogei urteren buel-
tan, euskararen ezagutzak ia 20
puntu egin du behera herrian. Hi-
rigintza alorreko erabaki batek
hizkuntz aldaketa negatiboak no-
la eragin ditzakeen erakusten
duen adibide bat da: beste askoren
artean bat. 
Proiektu jakin batek —etxeak,

industrialdeak, turismo pla-
nak...— sor ditzakeen hizkuntz
kalteak indize objektiboen bidez
aurrez ikusten dituen prebentzio
tresna da eragin linguistikoaren
ebaluazioa. Tresna horren erabi-
leran trebatzen ari dira zenbait
ikasle aurtengo ikasturtean,  Ue-
mak, UEUk, EHUk eta Kontsei-
luak elkarlanean antolatutako
Eragin Linguistikoaren Ebalua-
zioa (ELE) graduondokoan. Amai-
tzean, unibertsitate adituaren ti-
tulua eskuratuko dute.
Ikasketa horien beharra nondik

nora etorri den azaldu dute Koldo
Telleria EHUko irakasle eta Eragin
Linguistikoaren Ebaluazioa uni-
bertsitate adituaren tituluaren zu-
zendariak, eta Miren Segurola Ue-
mako koordinatzaileak. 2014an,
Lurraldea eta Hizkuntza izeneko
jardunaldiak egin zituzten estrei-
nakoz, Uemak, Gipuzkoako Foru
Aldundiak  eta Kontseiluak anto-
latuta, UEUren lankidetzarekin.
«Ordurako argi geneukan euska-
ratik hartzen ez ziren erabakiek
Euskara Sailetatik hartzen zire-
nek beraiek baino eragin handia-
goa zutela tokian tokiko egoera
soziolinguistikoan», esan du Se-
gurolak. 

Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa  graduondokoa antolatu dute Uemak, EHUk,
UEUk eta Kontseiluak elkarlanean. Prebentzio tresna bat da ebaluazio hori, 
eta proiektu jakin batzuek euskararengan izan ditzaketen kalteak neurtzen ditu.

Indize objektibo bat,
kalteak aurreikusteko   
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Bigarren jardunaldietarako,
eragin hori neurtzeko balioko
zuen tresna bat prestatu zuten
Uemaren eta aldundiaren artean:
eragin linguistikoaren ebalua-
zioa. «Gaia erabat berria zen, eta
horren inguruan formazio akade-
mikoa izatea oso garrantzitsua ze-
la ikusten genuen. Behar bat zen
garai hartan bertan ere». Ordu-
tik, bide luzea egin da arlo horre-
tan; besteak beste, mugarri izan
da Euskal Autonomia Erkidegoko
2/2016 Toki Erakundeen Legea,
eragin linguistikoaren ebaluazio-
ak egitea derrigortzen duena.
«Horrek guztiak graduondokoa
antolatzeko adina eduki akade-
miko interesgarri sortu du. Duela
bi urte antolatu genuen graduon-
dokoa lehen aldiz, eta oso gustura
geratu ginen izandako erantzu-
narekin», zehaztu du Telleriak.

Aurtengo ikasturtean, hamasei
ikasle matrikulatu dira. Askotari-
ko profilak dituzte: arkitektoak,
euskara teknikariak, teknikari-
gaiak, turismo teknikariak eta an-
tzekoak dira. «Esparru askotara-
ko balio du. Eragin linguistikoa
eremu ezberdinetako plan edo
proiektuei egin dakieke, eta hori
neurtzeko gaitasunak izatea
ekarpen garrantzitsua izango da
norbere lanerako».

Eragin linguistikoaren ebalua-
zioak nola egiten diren galdetuta,
Segurolak azaldu du hiru eragin
mota aztertzen direla: gune jakin
batean biztanleria zenbat haziko

den, gune horretan bisitarien ko-
purua zenbat haziko den eta eus-
kararen ezagutzak beste modu-
ren batean zein eragin izan deza-
keen —harreman sareak aldatuko
direlako, hizkuntza politika alda-
tuko delako...—. «Horietakoren
bat gertatzen denean, hizkuntza-
rengan eragina izan dezakeela
ulertzen da metodologiaren ara-
bera, eta hortik hainbat indize
kalkulatzen dira». Bilakaera indi-

zea da horietako bat, aldaketa ho-
rrek leku horretan eragingo duen
hizkuntza ezagutzaren aldaketa
neurtzen duena. «Bilakaera indi-
zearekin, eragina datu objektibo-
etara ekartzeko saiakera egiten
da».

Telleriak gaineratu du badirela
subjektiboagoak izan arren eba-
luazioak aintzat hartzen dituen
aldagaiak ere. «Eragin linguisti-
koaren ebaluazioaren  galdetegia-
ren bidez, plan edo proiektu jaki-
nek hizkuntzari estuki lotutako
alderdietan zein eragin izango du-
ten aztertzen da, eta eragin kalte-
garriak saihesteko hainbat fakto-
re kontuan hartzen ote dituzten
ere ikusten da». Besteak beste,
herriaren hazkuntza jasangarria
izatea sustatzen ote den eta herri-
tarren integrazioa eta elkarbizitza
sustatzen duten etxebizitza edo
auzuneak sustatzen ote diren dira
kontuan hartzen diren faktore
subjektiboetako batzuk. 

Findu beharreko legea
2/2016 Toki Erakundeen Legea-
ren bidez eragin linguistikoaren
ebaluazioak egitea derrigorrezko
bihurtu izana urrats handitzat
daukate biek. Araba, Bizkai eta
Gipuzkoako udalerrietan du era-
gina, eta, euskararen ezagutza
%80tik gorakoa den herrietan,
plan eta proiektu guztiei egin be-
har zaie ebaluazioa; gainerakoe-
tan, hirigintza plan nagusiei, plan
partzialei, merkataritza guneei

eta industrialdeei lotutakoei egi-
tea bakarrik da derrigorrezkoa.
Legearen hasierako bertsioak esa-
ten zuen sustatzaileena zela eba-
luazioak egiteko ardura, baina
behin betiko bertsioan onartu zen
udalei zegokiela kasu guztietan
ebaluazioa egitea.  

Segurolaren ustez, nabaritzen
da legearen eragina, besteak bes-
te, legea onartu baino lehen egiten
zirenak baino ebaluazio gehiago
egiten direlako orain. «Ebalua-
zioarekin batera, neurriak datoz,
eta neurri horien bidez egoera so-
ziolinguistikoan eragingo litzate-
keen kaltea zenbateraino murriz-
tuko den ikustea ez da erraza
izango oraindik, baina etorkizu-
nean eragingo du, zalantzarik ga-

be». Hala ere, «hutsune nabar-
menak» ere ikusten dizkio lege
horri; esate baterako, neurriak
betearazteko bitartekoen ingu-
ruan. «Eragina negatiboa izatea
aurreikusten den kasuetan, ez dio
ezer neurri horien jarraipenaz edo
planak eta proiektuak bertan be-
hera uzteko ezinbestekotasu-
naz». 

Antzeko iritzia du Telleriak ere,
eta esan du benetan bermatu nahi
bada planek eta proiektuek hiz-
kuntzarengan kalterik ez eragi-
tea, lehenago esku hartu behar
dela. «Legea bera ere finduz joan
beharko da, planak egiten haste-
an izateko kontuan horiek izan
ditzaketen eragin soziolinguisti-
koak».

«Gaia erabat berria zen,
eta horren inguruan
formazio akademikoa
izatea oso garrantzitsua
zela ikusten genuen»
Miren Segurola
Uemako koordinatzailea

«Legea finduz joan
beharko da, planak
egiten hastean izateko
kontuan horien eragin
soziolinguistikoak»
Koldo Telleria
ELE graduondokoaren zuzendaria

Turismo plan batek ere izan dezake eragin linguistikoa. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU
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A
zaroaren hasieran
egindako agerraldi
batean, arlo sozioe-
konomikoan euskara

sustatzeko dagoen beharra zen-
bakitara ekarri zuten ELA eta
LAB sindikatuek eta Kontseiluak:
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoa-
ko enpresen %1ek baino ez dute
euskararen erabilera normaliza-
tzeko planen bat. Edo, beste era
batera esanda, 138.000 enpresa
daude era horretako inolako pla-
nik gabe. Nafarroan are txikiagoa
da zenbateko hori, %0,7k soilik
daukatelako euskararen garape-
nerako prozesu bat martxan.
Hori ikusita, lan eremua eus-

kalduntzeko beste urrats bat egi-
teko eskatuko diete Hego Euskal
Herriko patronal nagusiei, eta
neurri jakin bat jarri dute mahai
gainean: 50 langiletik gorako
enpresetan euskara planak nego-
ziatzeko baldintza txertatu dadila
EAEko eta Nafarroako lanbide
arteko itunetan. Alegia, berdinta-
sun planekin gertatzen den beza-
la, lantokietan euskara planak
ere egin daitezela nahi dute. 
Paul Bilbao Kontseiluko idaz-

kari nagusiak azaldu zuen eskae-
ra horren zergatia: «Euskararen
normalizazioa garatzeko ezin-
besteko esparrua da lan mun-

duarena. Gure egunerokoaren
zati handi bat lanean igarotzen
dugu, eta, ondorioz, gure hizkun-
tza praktikak eta eskubideak bal-
dintzatzen dituen esparru bat 
da, langile zein kontsumitzaile
gisa».
Hori horrela izanik, sindika-

tuek euren eguneroko borroken
agendan txertatu nahi dute hiz-
kuntza eskubideen auzia. Mitxel
Lakuntza ELAko idazkari nagu-
siaren esanetan, «langileen
eskubideen eta bermeen aldeko
borrokan» kokatzen da hizkun-
tza eskubideena. «Beraz, gure
borroketako ildo bat izan behar
du hizkuntzarenak, euskarare-
nak». Garbiñe Aranburu LABeko
idazkari nagusiak ere bide bere-
tik jo zuen neurri hori proposa-
tzeko arrazoiak ematerakoan:
«Ezinbestean erabaki ausartago-
ak hartu beharko dira. Alegia,
neurri eraginkorragoak eta bete-
arazleagoak, euskararen norma-
lizazioak norbanakoen bolunta-
rismoa gainditu behar baitu».

Eskaera  administrazioari 
Eskaera Confebask eta CEN
patronalei begira egindakoa izan
arren, Eusko Jaurlaritzari eta
Nafarroako Gobernuari ere pro-
posamena babesteko eskatu

diete. Horretarako, Administra-
zioarekin eta patronalekin biltze-
ko asmoa dute. Tartean, inbertsio
ekonomikoak eskatuko dizkiete,
plan horiek gauzatu ahal izateko.
50 langiletik gorako lan ere-

muetan eskatuko dituzte euskara
planak ELAk eta LABek. Propor-
tzioan, ez dira asko halako enpre-
sak: Araban, Bizkaian eta Gipuz-
koan, 2.000 enpresa inguruk
gainditzen dute muga hori, baina
kontuan hartzekoa da langileen
erdiek egiten dutela lan horietan.
Nafarroan antzeko proportzioe-
tan dabiltzala azaldu dute. Beraz,
baldintza horiek betetzen dituz-
ten lantokietan euskara planak
egingo balira irismen handia
izango luketela uste dute bi sindi-
katu horietako ordezkariek.
Beste faktore bat ere aintzat

hartu behar dela nabarmendu
zuen LABeko Aranburuk: dato-
zen bi hamarkadetan lan eremu-
ra sartuko diren langile gehienek
euskarazko hezkuntza jasoko
dutela. «Abagune paregabea
izango da eremu sozioekonomi-
koaren euskalduntzea bultzatze-
ko». Bestela, kontrakoa gerta
litekeela ohartarazi zuen: euska-
razko hezkuntza jaso duen belau-
naldia erdalduntzea eremu sozio-
ekonomikoak. 

Lan eremua euskalduntzeko urratsak nahi dituzte ELAk, LABek eta
Kontseiluak. 50 langiletik gorako enpresa guztietan euskara planak
negoziatzea nahi dute, baldintza hori lanbide arteko itunetan txertatuz.

Euskara planak,
negoziazioen parte

Garbiñe Aranburu (LAB), Paul Bilbao (Kontseilua) eta Mitxel Lakuntza (ELA). ARITZ LOIOLA / FOKU
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E
kainaren 13a zen,
2000. urtea. Or-
duantxe banatu zi-
ren lehen Bai Euska-
rari ziurtagiriak, Do-

nostiako Miramon Teknologia
Elkartegian egindako ekitaldi ba-
tean. 231 entitatek hartu zuten
arlo sozioekonomikoan euskarari
bai esateko konpromisoa. Hogei
urte joan dira ordutik, eta, gaur
egun, Euskal Herri osoko 1.300
entitate baino gehiagok dute
ziurtagiria. Rober Gutierrez Bai
Euskarari elkarteko zuzendaria-
ren esanetan, pozik egoteko mo-
dukoa da orain arte osatutako
ibilbidea, sortutako proiektuen-
gatik, baina, batez ere, zigiluak
«eragin» duenagatik. 
Gogoratu du helburua beti izan

dela era guztietako entitateei bi-
dea erakustea, hau da, akuilu lana
egitea. «Eragin dugu, lortu dugu-

lako enpresek eta administrazio-
ek ere arlo sozioekonomikoari
begirako proiektuak abiatzea.
Hainbat ekimen ez ziren sortuko
aurretik Bai Euskarari existitu
izan ez balitz». Proiektuaren
arrakastaren gakoetako bat «el-
karlana» izan dela azaldu du.
«Guk beti sinetsi izan dugu ho-

rretan». Era berean, horixe izan
da zailtasun nagusietako bat.
«Kosta egin da zenbait adminis-
traziorekin elkarlana bideratzea,
nahiz eta momentu honetan ego-
era aldatzen ari den. Alde horre-
tatik ere itxaropentsu gaude ge-
roari begira». 
Tresna bat da Bai Euskarari

ziurtagiria, euskararen arloan
urratsak egiten ari diren enpre-
sak identifikatzeko, beren lana
aitortzeko, gizarteratzeko eta
urratsak egiten laguntzeko balio
duen tresna bat. Izan ere, Gutie-
rrezen esanetan, entitateak nor-
malean ez dira hizkuntzak kude-
atzera ohituta egoten.

Ziurtagiriaren bidez,
marko bat proposatzen
diete, irizpide batzuk, eta
laguntzen zaie beren
egoeraren diagnosia egi-
ten eta helburuak pro-

posatzen. Nabarmendu du zigi-
lua ez dela gauza estatiko bat.
«Gure helburua ez da momentu
bateko argazkia ateratzea eta
argazki horrekin konforma-
tzea». 
Hain zuzen ere, Bai Euskarari-k

urtero egiten du ziurtagiria dute-
nen azterketa bat, eta, Gutierre-

Hogei urte bete ditu Bai Euskarari ziurtagiriak. Euskararen
alorrean urratsak egiteko tresna bihurtu da 1.300 entitate baino
gehiagorentzat. Haren eragiteko gaitasuna nabarmendu dute. 

Hogei urte gizartea eta
ekonomia akuilatzen

Bai Euskarari ziurtagiriak
banatzeko 2000. urtean
Donostian egindako ekitaldia.
GARI GARAIALDE / ARGAZKI PRESS

Ziurtagiriaz gain, euskara arlo
soziekonomikoan indartzeko
beste hainbat proiektu ere
baditu Bai Euskarari elkarteak
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zen ustez, gainean egoten direla-
ko dira urratsak eraginkorrago-
ak. Jarraipen horietan, entitate
batzuek zigilua galdu izan dute,
edo mailaz jaitsi izan dira, esate
baterako, langileen artean alda-
ketak izan direlako eta jada ez di-
relako zerbitzuren bat euskaraz
emateko gai, baina ez da ohikoe-
na izaten. 

Elkarte propiora
Kontseiluak sortu zuen Bai Eus-
karari ziurtagiria, eta 2007ra arte
haren barruan funtzionatu zuen.
Alabaina, proiektua asko handi-
tzen ari zen; era berean, iruditu
zitzaien alor sozioekonomikoan
euskara sustatzea ez zegokiola
euskalgintzari bakarrik; alegia,
beste eragile batzuk ere inplikatu
behar zirela. Hala, Kontseilutik
ateratzeko eta erakunde berri bat
sortzeko urratsa egin zuten urte
hartan. Bi baldintza jarri zituzten:
euskalgintzatik aparteko beste
eragile batzuk ere inplikatzea,
hala nola enpresak, sindikatuak
eta administrazioa, eta proiektua
bideragarria izatea ekonomikoki. 

Hasierako urteetan, 2010era
arte, elkarteak ziurtagiriarekin
bakarrik lan egin zuen, proiektua
sendotu ahal izateko. Gero,
ordea, beste egitasmo batzuei ere
heldu zien. Orain, 2020-2022
plan estrategikoa dute martxan.
Zuzendariak esan du bolada inte-
resgarria bizi duela elkarteak,
besteak beste jende berria sartu

delako lantaldean. «Eragiten
jarraitzea» dute helburu nagusi,
arlo sozioekonomikoko espazio-
ak euskaraz betetzeko; «kasu
honetan, gainera, eragiteko lan
hori egin nahi dugu komunitatea
sustatuz eta tresna baliabide eta
proiektu berritzaileak sortuz eta
partekatuz». 

Argi dute Bai Euskarari ziurta-
giria dela elkartearen proiektu
nagusia, elkartearen sorrera ere
hortik etorri zelako. Horregatik,
plan estrategikoan ere atal oso bat
ziurtagiriari begirakoa da. Arlo
sozioekonomikoan aritzen diren
entitateak eta espazioak aktiba-
tzea da beste erronketako bat.
Eta, helburu horri lotuta, aktiba-
zio horretan lagunduko duten
proiektuak sortzen ere ari da Bai
Euskarari elkartea. Besteak beste,
hauek: Enpresarean, enpresa eta
profesionalen sarea; Lansarean
euskara hutsezko lan ataria; Ara-
barako Lanabes proiektua; eta
Euskaragileak enpresen batzor-
dea.

Plan estrategikoan finkatutako
beste puntuetako bat da Iparral-
dearen eta Hegoaldearen arteko
saretzea sustatzeko ahalegina
egitea, eta proiektu zehatz bat
dute horretarako, «momenturen
batean ahaztuta izan baititugu
Iparraldeko eragileak». Baikor
dago Gutierrez. «Aukera ugari
ikusten dugu Bai Euskarari-ren
proiektua are handiagoa izateko
etorkizun hurbil batean».



K
ide berri bat izango du
laster Uema Udalerri
Euskaldunen Manko-
munitateak: Lesaka

(Nafarroa). «Lesaka herri euskal-
duna den arren, hainbat esparru-
tan ahulgune batzuk daudela na-
baritu dugu azken urteetan, hala
nola udal esparruan eta osasun-
gintzan», esan du Ladis Satruste-
gi alkateak. Euskararen normali-
zaziorako bidean lagungarri izan-
go zaielakoan egin dute Ueman
sartzeko eskaera. Abenduaren
12an egingo du urteko batzar na-
gusia hark, eta orduan onartuko
du. Urrats hori egindakoan, 88
udal batuko ditu mankomunita-
teak. Guztira ia 250.000 biztanle
ordezkatzen dituzte. 
Satrustegiren hitzetan, udale-

tik soilik bideratu ezin diren eus-
kararen aldeko «hizkuntza poli-
tika aurrerakoiak» egiteko auke-
ra izango dute Ueman sartuta.
Zenbait adibide jarri ditu: «Lesa-
kara bizitzera etortzen diren he-
rritar berrientzako harrera planik
ez dugu, eta Uemak eskaintzen
duen zerbitzuetako bat plangin-
tza horretan laguntzea da».  Osa-
sun zerbitzuaren kalitatea ere ho-
betu nahi dute. «Kalitatearen
ezaugarrietako bat arreta euska-
raz eskaintzea da. Gaur egun gure
herrian hori ziurtatua ez dagoe-
nez, Uemaren laguntza baliaga-
rria izanen zaigu». 
Era berean, egunerokotasune-

an herritarrek «nahi gabe» erda-
raz egiten dituzten tramite admi-
nistratibo asko euskaraz egitea
ere bultzatu nahi du Udalak:
errenta aitorpena, finantza era-
kundeekiko harremana eta abar.
«Norbanakoak egin behar dituen
prozesuak dira, baina euskaraz
errazago egiten laguntzen du Ue-
mak, eta haren esperientziaz ba-
liatu nahi dugu». 
Herritarren %79k dakite euska-

raz Lesakan, eta kalean %74 da
erabilera. Arnasgune bat da, be-
raz. Haurrek euskaraz ikasten
dute, D eredua besterik ez dagoe-
lako herrian. «Horrek, ezagutza-

ren galdetuta, argi du alkateak:
«Erronka nagusia normalizazioa
lortzea da, hor dago lanik handie-
na». Eta, horretarako, udala ere-
du izatea ezinbestekoa dela adie-
razi du. «Udal esparruan, eraku-
tsi behar dugu posible dela
euskarara erabiltzea bertako ges-
tioak egiterakoak. Guk herritarrei
mezu hori helarazten badiegu,
seguru gaude herritarrak ere ho-
rretan hasiko direla». Horrez

ren aldetik, lasaitasuna ematen
digu etorkizunera begira». Hala
ere, erabileraren inguruan badu-
te kezka: «Sumatzen dugu edo-
zein momentutan erdarak har-
tzen duela garrantzia eguneroko
bizitzan, euskararen ahulezia
agerian utziz». Alkateak uste du
beharrezkoa dela herritarren
kontzientziazioa sustatzea.
Udalean euskararen arloan di-

tuzten erronka nagusiak zein di-

gain, gogoratu du euskara hiz-
kuntza ofiziala dela Lesakan, eta,
ondorioz, herriko euskaldunei
hizkuntza eskubideak bermatu
behar zaizkiela. 

Erabateko adostasunik ez
Aurretik ere Uemako kide izan-
dakoa da Lesaka, zehazki 2013.
eta 2015. urteen artean. Alabaina,
aurreko udalbatzak erabaki zuen
mankomunitatetik ateratzea eta

indarrean zegoen euskara plana
bertan behera uztea. Lesakako
euskalgintzaren eta pleno areto-
an bildutako euskaltzaleen pro-
testa artean hartu zuten erabaki
hura, eta gaiak soka ekarri zuen.
Oraingoan ere ez dute aho batez
onartu Uemako kide izateko es-
kaera. Urriaren 29an egin zuten

udaleko osoko bilkuran, EH Bil-
duko sei ordezkarien aldeko bo-
toekin eta Geroa Baiko bost zine-
gotzien abstentzioarekin onartu
zuten erabakia.
Lesakaren eskaera onartutako-

tan, Bortzirietako udal guztiak 
—Igantzi, Arantza, Etxalar, Bera
eta Lesaka— izango dira Uemako-
ak. Soziolinguistika Klusterrak
berriki emandako datuen arabe-
ra, eskualde horretan herritarren
%68,4 aritzen dira euskaraz kale-
an. Bortzirietako Euskara Man-
komunitateak hala eskatuta,
2019ko udazkenean kale neurke-
ta bat egin zuen Klusterrak, eta
handik atera ditu ondorio horiek;
hain zuzen, 6.000 lagun inguru-
ren hizkuntza erabilera aztertu
du. 
Herriz herri badira aldeak.

Arantzan entzuten da euskara
gehien: %81 inguru. Euskara gu-
txien entzuten den herria, berriz,
Bera da, %51 inguruko erabilera
neurtu baitute han. Generoari da-
gokionez, emakumezkoek gehia-
go erabiltzen dute euskara. Adi-
nari dagokionez, berriz, haurrak
dira euskara gehien erabiltzen
dutenak. 

Abenduaren 12an egingo du batzar nagusia Uemak, eta orduan 
onartuko du Lesakak egindako eskaera. Aurrerantzean, beraz, 88 udal
batuko ditu mankomunitateak. Guztien artean 250.000 biztanle dituzte.

Lesaka, berriz ere
Uemako kide izatear

Lesakako plaza zaharra. Herritarren %79k dakite euskaraz Lesakan. IÑIGO URIZ / FOKU

«Sumatzen dugu
edozein momentutan
erdarak hartzen duela
garrantzia 
eguneroko bizitzan»
Ladis Satrustegi
Lesakako alkatea
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Xabier Cañas Euskal Wikilarien
Kultur Elkarteko kidearen esane-
tan, hezkuntza munduan sartu
izanak bultzada handia eman dio
euskarazko Wikipediari, bai eta
beste eragile batzuekin sortutako
aliantzek ere. Era berean, itzul-
tzaile neuronalak lana «bizkor-
tzeko eta errazteko» aukera eka-
rri duela dio.  
2016an sortu zenuten Euskal
Wikilarien Kultur Elkartea. Urte
hauetako jarduerari begira jar-
tzeko eskatuz gero, zer nabar-
menduko zenuke?
Wikilariok ez genuen elkar eza-
gutzen, eta lehen pausoa izan zen
elkarri aurpegia jartzea eta elkar
ezagutzea. Baina bost urte haue-
tan, mugarria hezkuntza proiek-
tua izan da. Eusko Jaurlaritzak
emandako diru laguntza baten
bidez, Wikipedia Euskal Herriko
unibertsitateetan sartu da, eta ho-
rrek bultzada handia eman dio
Wikipediari.
Beste hizkuntza gutxitu batzue-
kin alderatuta, zer egoeratan
dago euskarazko Wikipedia? 

Oso onean. Katalana alde batera
utzita, hura beste maila batean
dagoelako artikulu kopuruaren
aldetik, euskarazko Wikipedia
eredu da beste hizkuntza txikien-
tzat. Batetik, duen wikilari kopu-
ruagatik, artikulu kopuruaren
eta wikilari kopuruaren arteko
munduko ratiorik onenetakoa
baitu, hau da, wikilari asko daude
dagoen hiztun kopururako. Bes-
tetik, eredu da aliantzak sortzea
lortu duelako, batez ere hezkun-
tza erakundeekin, baina baita
bestelako erakundeekin ere.
Hala, guztien artean, euskararen
aldeko sinergia batzuk sortu dira,
eta estrategia bezala ere eredu bat
da, adibidez, galesentzat. Haiek
ere gure tankerako gauzak egiten
ari dira beren komunitateetan.
Esan duzu wikilari asko daudela
euskarak duen hiztun kopurura-
ko. Zein da horren gakoa?
312 Wikipedia daude, eta artikulu
kopuruan, 32. dago euskarazkoa.
Estatu hizkuntza diren beste ba-
tzuen gainetik dago, adibidez,
bulgarieraren eta danieraren gai-

netik. Hilean bost aldaketa baino
gehiago egiten dituzten 300 wiki-
lari daude euskaraz, eta hori kon-
paratzen badugu hiztun kopu-
ruarekin, ratio oso altua ateratzen
da. Horrek ez du esan nahi artiku-
luen kalitatea hain ona denik. Hor
badugu erronka bat. Euskarazko
Wikipedia hizkuntza handien
pare egotea nahi badugu edo ba-
liagarritasun bera izatea, wikilari
gehiago behar dira oraindik.
Artikuluen kalitatea neurtzeko
tresna bat badauka Wikipediak.
Zer parametrori begiratzen die
azterketa hori egiteko?
Robot tankerako sistema bat
dago, eta neurketa automatikoa
egiten du. Artikuluaren tamaina,
zenbat irudi dituen, formatua eta
horrelakoak hartzen ditu kon-
tuan, baita beste gauza inportante
bat ere: erreferentziak izatea. Itu-
rriak aipatzea garrantzitsua da. 
Itzultzaile automatikoek gara-
pen handia izan dute azken urte-
otan. Zenbateko eragina izan du
horrek euskarazko Wikipedian?
Handia. Adibidez, espainolaren

eta katalanaren arteko hizkuntza
aldea ez da hain handia, eta haien
itzulpenek oso ondo funtziona-
tzen zuten, eta artikulu asko egi-
ten zituzten itzuli. Baina euskara-
rekin ezin genuen halakorik egin,
itzulpenak nahiko kaskarrak zi-
relako. Horregatik, artikulu guz-
tiak ia osorik egin behar ziren.
Orain, itzultzaile neuronalarekin,
kalitate hori asko hobetu da, eta
horrek artikulu asko itzultzeko
aukera ematen digu, eta, ondo-
ren, orraztu eta txukuntzea baka-
rrik geratzen da. Asko bizkortzen
eta errazten du lana. Wikipediak
badu itzulpenak egiteko presta-
tutako modulu bat, eta hurrengo
lana izango da itzultzaile neuro-
nala han txertatzea.
Zer motatako artikuluak itzuli
ohi dituzue itzultzailearen bi-
dez?
Itzulpenak inportanteak dira ba-
tez ere urruneko gaiekin. Bertako
gaiak direnean, normalean nor-
bere iturriekin sortzen dira arti-
kuluak, baina, adibidez, aktoreei,
filmei eta beste hainbat gairi bu-

ruz ari garenean, ez dago gaitasu-
nik hori guztia sortzeko, eta itzul-
pena gakoa izaten da.
Hizkuntza handiekin alderatuta,
ekarpen bereziren bat egiten
diote hizkuntza txikiek Wikipe-
diari?
Hizkuntza txikion abantailetako
bat da oso azkarrak garela aldake-
tak egiten. Erabakiak azkar eta
modu arinean har ditzakegu.
Adibidez, guk Txikipedia txertatu
dugu Wikipediaren barruan, 8-13

urte artekoentzako entziklopedia
bat, ikusten genuelako euskara-
rekin bazegoela arazo bat, batez
ere hain euskaldunak ez diren
zenbait eremutan. Wikipedia
errazago bat egiteko aukera izan
genuen. Beste hizkuntza gehie-
nak ez dira hori txertatzeko gai
izan, eztabaidak izan dituztelako
eta beste errealitate soziolinguis-
tiko bat dutelako. Txikion beste
abantailetako bat da konplizitate-
ak lortzeko erraztasun handiagoa
dugula.
Zer motatako konplizitateak lor-
tu dituzue?
Guk aliantzak lortu ditugu hiz-
kuntzarekin konpromiso bat da-
goelako, erakunde asko horren
alde daudelako, eta bide horreta-
tik errazagoa da elkarren inda-
rrak batzea eta lankidetzan ari-
tzea, eta hori ere bada gakoetako
bat. Hizkuntza handietan, adibi-
dez, zaila da museo batekin lan
egitea.
Baduzue harremanik hizkuntza
gutxituetako beste Wikipedie-
kin? Topaketarik-edo egin ohi
duzue?
Bai, aurten ez dira egin, baina
beste urteetan nazioarteko topa-
ketak egiten ditugu. Normalean
herrialde zeltek antolatzen dituz-
te: Irlandan, Galesen, Bretainian
eta abar egon gara. Toki ona iza-
ten da gure esperientziak truka-
tzeko. Nazioarteko beste topake-
ta batzuk ere izaten dira,
adibidez, Wikimania eta Wiki-
media Conference: orokorrak
dira berez, baina hizkuntza
gutxituek gure arteko topaketak
egiten ditugu. Iaz, lehen aldiz,
hezkuntzaren inguruko nazioar-
teko konferentzia bat antolatu
zuen Euskal Wikilarien Kultur
Elkarteak, Donostian, eta herrial-
de guztietakoak gonbidatu geni-
tuen, baina bereziki hizkuntza
gutxituetakoak. Oso aukera ona
izan zen ohiko wikilariak eta abar
ezagutzeko. 

«Euskarazko Wikipedia eredu da
beste hizkuntza txikientzat»
Xabier Cañas  b Euskal Wikilarien Kultur Elkarteko kidea

Euskal Wikilarien Kultur Elkartea bost urte betetzear da. Artikulu kopuruan, 32. postuan dago
euskarazko Wikipedia. Cañasentzat, artikulu horien kalitatea hobetzea da orain xedeetako bat.

BERRIA

«Txikion beste
abantailetako bat da
konplizitateak lortzeko
erraztasun handiagoa
dugula»
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P untuEUS fundazioak .eus
domeinua merkaturatu
zuenetik, erabiltzaileen

eskaerarik ohikoena izan da: .eus
domeinudun posta elektronikoa
erabiltzea nahi zutela esaten zu-
ten. Eskaera horri erantzuteko
garatu dute PuntuEUS Fundazio-
ak eta Guebs euskal enpresak
ni.eus zerbitzua, hau da, .eusdo-
meinua duen eta pribatutasuna
errespetatzen duen euskarazko
posta zerbitzua. «Euskaratik eta
euskaraz sortua da: bezero arreta,
web interfazea, laguntza doku-
mentuak eta bezerogunea es-
kaintzen ditu, guztiak euskaraz.
Izan ere, PuntuEUSek gizartearen
transformazio digitalean euska-
ratik eragitea du helburu», azal-
du du Lorea Arakistain fundazio-
ko komunikazio arduradunak.
Maiatzaren 17an aurkeztu zu-

ten ni.eusposta zerbitzua, eta or-
dutik ia 5.000 kontu sortu dituz-
te. «Askoz datu gehiago ez dau-
kagu, pribatutasuna bermatze
aldera ez dugulako erabiltzaileei
buruzko informaziorik jaso-
tzen». Arakistainen esanetan,
oso ona iruditzen zaie datua, eta,
gainera, hazkundea egonkorra
dela ikusten dute, egunero-egu-
nero sortzen baitira kontu be-
rriak. Bi bertsio ditu posta zerbi-
tzuak. Bat, doakoa: norberak
hauta dezakeen izenarekin sor-
tzen du posta kontua (adibidez:
olatz@ni.eus). Bestea ordainpe-
koa da, eta domeinua pertsonali-
zatzeko aukera ematen du (adibi-
dez: info@olatz.eus). 
Pribatutasuna da zerbitzuaren

ezaugarri nagusietako bat. «Argi
genuen PuntuEUS Fundazioak
bultzatutako ekimen batek era-
biltzaileak zaindu eta babestu be-
har zituela. Horregatik, iragarki-
rik ez, tracking-ik ez, eta komu-
nikazio zifratuak». Erabiltzaileen
erabileraren inolako jarraipenik
ere ez du egiten.
Urte erdi honetan erabiltzaile-

en ekarpen ugari jaso dituztela
esan du Arakistainek. «Komuni-
tatearen gertutasun eta harreman
hori sekulakoa da guretzat». Ha-
sieran, norbanakoei begira aritu
ziren gehienbat. Orain, ostera,
zerbitzu osagarriak eta arlo profe-
sionalean erabiltzeko zerbitzuen
eskariak ari dira jasotzen, eta es-
parru hori indartuko dute
2021ean.

Erabiltzaileen eskaera batek bultzatuta sortu dute ‘ni.eus’ posta zerbitzua
PuntuEUS fundazioak eta Guebs enpresak elkarlanean. Ez du iragarkirik
erakusten, eta ez du erabiltzaileen inolako jarraipenik egiten.

Urte erdian 5.000 kontu
PuntuEUS fundazioaren ekitaldi bat. MARISOL RAMIREZ / FOKU

2020ko azaroaren 20tik abenduaren 4ra

GEHIAGO,  
GEHIAGOREKIN,  
GEHIAGOTAN
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M
ende erditik gorako
bidea ari da egiten
dagoeneko euskara
batua, eta erabilera

zabala du gizarteko arlo askotan,
bai ahoz, bai idatziz. Gainerako
lau lurraldeetan bezala, Lapur-
din, Nafarroa Beherean eta Zube-
roan ere presente dago. Alabaina,
Euskaltzaindiak badu kezka bat:
«Adituetarik kanpo, Ipar Euskal
Herrian euskara batua guti edo
gaizki ezagutua dela ohartzen da.
Sarritan tokiko hizkerekin na-
hasten da batua, eta beste batzue-
tan ez da jakiten noiz erabili behar
den eta nola». Horren harira,
tresna digital berri bat sortu du,
Ipar Euskal Herriko hiztunei hiz-
kuntza aniztasuna kontuan har-
tzen duen euskara batua hedatze-
ko tresna berri bat emateko. Eus-
kara eskuz esku izena du, 
Zein forma erabil testuinguru

batean edo bestean? Zein da eus-
kara batuan forma egokia? Bu-
ruan dugun forma jakin hori era-
bil al daitekea euskara batuan?
Halako galderak argitzen lagun-
tzen du Euskaltzaindiak sortu
duen tresna linguistiko berriak.
Helburu nagusia da Euskaltzain-
diaren arauak aurkeztea, baina
modu  sinplifikatuan. Aurkezpen
horretan, Iparraldeko hizkeren
berezitasunak azpimarratzen
dira. 
Hizkuntza idatziari eta ahozko-

ari lotuak diren eremu guztiak
biltzen ditu tresnak: ortografia,
morfosintaxia, hiztegigintza, fo-
netika eta fonologia, onomastika,

dialektologia, literatura, euskara
batua eta Iparraldeko euskalkiak,
euskara batua eta euskararen es-
tatusa Iparraldean. Ataletako ba-
tean, adibidez, euskara estanda-
rrerako zenbait hitz Iparraldeko
ohiko moldean nola erabiltzen di-
ren erakusten du: aurpegia-bi-
saia, aurre-aitzin, bilera-bilkura,
emakume-emazte... 
Horrez gain, euskara batua Ipar

Euskal Herriko hizkuntza tes-
tuinguruan kokatzeko, zazpi le-
kukotasunen bideoak ere bildu
dituzte: Gexan Alfaro, Aurelia Ar-
kotxa, Jean Louis Davant , Janba-
ttitt Dirassar, Aines Dufau eta
Xarles Bidegain euskaltzainak eta
Itxaro Borda idazlea elkarrizketa-
tzen dira bideo horietan. Horrez
gain, euskara batuaren eta Ipar
Euskal Herriaren arteko loturari
buruzko sei artikulu idatzi dituzte
zenbait adituk. 

Euskara Eskuz Esku tresnak ez
du webgune propiorik, Euskal-
tzaindiarenean txertatu dute. Za-
lantzaren bat izanez gero, Euskal-
tzaindiak gogoratu du erabiltzai-
leek zuzenki idatz dezaketela
erakundera, eta Jagonet zerbi-
tzuaren bidez, berehalako eran-
tzun pertsonalizatua  eskuratuko
dutela.

Euskaldun alfabetatuentzat
Batez ere euskara batua erabili
nahi duen Iparraldeko euskaldun
alfabetatuei begira egindako ba-
liabidea da Euskara eskuz esku:
irakasleak, ikasleak, euskara ida-
tzia erabiltzen dutenak eta abar.
Era berean, diasporan edo Hego
Euskal Herrian gai horretaz inte-
resa duen ororentzat ere baliaga-
rria da. Proiektu horrek Eskualde
Garapenerako Europako Funtsa-
ren %65eko diru laguntza jaso du.

Euskaltzaindiak ‘'Euskara eskuz esku' tresna linguistikoa sortu du.
Euskara batuaren arauak modu sinplifikatuan agertzea da haren xedea,
eta Ipar Euskal Herriko hizkeren berezitasunak azpimarratzen ditu.

Batuari ekarpena,  
Iparraldeko begiradatik

‘Euskara Eskuz Esku’ tresnaren aurkezpena. EUSKALTZAINDIA
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B
este herri askotan ger-
tatu den bezala, noka
egiteko ohituraren
transmisioan eten bat

egon da Oñatin (Gipuzkoa) ere. Ez
dago galduta, oraindik badagoe-
lako dakien eta erabiltzen duen
jendea, baina 55 urtetik behera-
koen artean oso gutxi entzuten
da, bai behintzat eremu publiko-
an. «Hizkera desprestigiatua izan
da: baserritarren eta ezjakinen
hizkeratzat hartua. Guraso askok
seme-alabei ez diete hika egin.
Bereziki alabei. Izan ere, emaku-
me finentzat ez zen aproposa»,
esan du Idoia Etxeberria Ingo Xo-
nau proiektuko kideak. Emaku-
meen hitanoa kinka larrian zego-
ela ikusita, iaz sortu zuen noka
sustatzeko proiektu hori Oñatiko
Badihardugu euskara elkarteak.
Lehenik eta behin, elkarrizke-

tak egin zizkieten 54 herritarri,
Oñatiko noka jasotzeko, eta leku-
kotza horiek pixkanaka aho-
tsak.euswebgunean jarriz joan
dira. Zenbait ikus-entzunezko ere
prestatu dituzte, horien artean
noka aritzea galdu izanaren arra-
zoiak azaltzen dituen dokumen-
tal labur bat. Iaz, ikerketa diag-

nostiko txiki bat ere egin zuten,
baserri auzoetan, hika dakiten
emakumeak zenbat eta zer adi-
netakoak diren jakiteko eta ezku-
tuan dagoen mundu hori ikusa-
razteko. «Herriko hamasei base-
rri auzoetan ibili ziren datu
biltzaileak. Emaitza izan da gu-
txienez 370 emakumek dakitela
hika Oñatin, herrigunea kontuan
hartu gabe. Noka bizirik dago, be-
raz». Eta, erabilera sustatzeko,
Ingo xonau? dioten txapak ere
atera zituzten.

Aurten, berriz, Hikalaguna egi-
tasmoa jarri dute martxan. Min-
tzalagun taldeak dira, baina zuka
ez, hika aritzen dira. «Otsailean
ipini genuen martxan, eta oso ha-
rrera ona izan zuen: hirurogei la-

gunetik gora animatu ziren. Adi-
nez ere, 16 urtekoetatik hasita,
denetik zegoen, eta gehienak
emakumeak ziren». Etxeberriak
kontatu duenez, dakitenak eta
ikasi nahi dutenak elkartu zituz-
ten, eta, sei taldetan banatuta, as-
tean behin ordubeteko mintza-
praktika egiten hasi ziren, Oñati-
ko tabernetan. Talde bakoitzak
erabakitzen zuen non eta noiz ge-
ratu.
COVID-19ak, ordea, neurri ba-

tean zapuztu egin zuen egitas-
moa. «Gehienek biltzeari utzi
zioten, bakan batzuk mintza-
praktika birtualak egiten ere hasi
ziren arren». Irailean berriro
saiatu ziren Hikalagunari bultza-
da bat ematen, eta bost talde sor-
tzea lortu zuten, baina, orain, gel-
dirik dago berriz ere egitasmoa.
Hala ere, jarraitzen dute noka
sustatzeko ahaleginetan. Orain

gutxi Oñatiko hika poltsikaran
izeneko liburuxka argitaratu
dute. 

Aditzak, patrikan
Hitanoari buruzko oinarrizko in-
formazioa eta aditz taulak biltzen
ditu, eta ilustrazioekin eta adibi-
deekin osatu dute. «Mirari Sagar-
zazu marrazkilariak egin ditu
ilustrazioak, eta ederki geratu da.
Mimo handiz egin dugu. Gainera,
poltsikoan eramateko moduko
neurria dauka: 10x10 zm». Beste-
ak beste hikalagunen artean, hika
ikastaroetan eta ikastetxeetan ba-
natuko dute, eta sarean ere bada-
go deskargatu nahi duenarentzat.
Horretaz aparte, Oñatiko hika.
Txuletia eskuorria ere atera dute,
gehien erabiltzen diren aditzekin.
Herriko etxe guztietara banatu
dute, Kontzejupetikherri aldiz-
kariaren batera. Jabetze Eskolan

emakumeentzako hika ikastaroa
antolatzea izan da aurtengo beste
proiektuetako bat.
Etxeberriaren esanetan, Ingo

Xonau proiektuak sortu du inte-
resa herrian. «Badago mugimen-
dua. Proiektua hasi zenetik, ba-
naka batzuek ikasi edo aktibatu
ere egin dugu. Alde daukaguna:
gaur egun hitanoa ez dagoela
gaizki ikusita, sasoi batean bezala.
Gazteentzat erakargarri izan dai-
teke hika egitea, identitate marka
bat». Noka ez bezala, toka sendo
ikusten du herrian, baita gazteen
artean ere. 
Hitanoa sustatu nahi duten bes-

te elkarte batzuekin ere badute
harremana Oñatikoek. Gabirian
(Gipuzkoa), Errenterian (Gipuz-
koa), Orion (Gipuzkoa), Donos-
tian, Baztanen (Nafarroa), Arra-
tian (Bizkaia) eta abar antolatu
izan dituzte halako egitasmoak.

Noka aritzeko ohitura galtzen ari zela ikusita,
Ingo Xonau proiektua sortu zuen iaz Oñatiko
Badihardugu euskara elkarteak. Besteak beste,
Hikalaguna egitasmoa jarri dute martxan aurten.

Kafe baten
bueltan, noka 

Oñatiko Hikalaguna egitasmoan parte hartu duten zenbait herritar. BERRIA

Gaur egun, hitanoa ez
dago gaizki ikusita;
gazteentzat erakargarri
izan daiteke hika egitea:
identitate marka bat»
Idoia Etxeberria
Ingo Xonau proiektuko kidea

‘‘
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Ospakizun
egun berezia

Pandemia baten erdian dator
Nafarroaren Eguna. 

Osasun langileek jasoko dute
urrezko domina, eta ekitaldiak

gaur egungo egoerara
egokituko ditu

gobernuak.

Nafarroaren 
Eguna

Osteguna, 2020ko abenduaren 3a

Testuak: Miren Garate

berria
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N
afarroaren Egune-
ko ekitaldi nagu-
sietako bat izaten
da: urrezko domi-
naren banaketa.

Aurten, hirugarren urtez ja-
rraian, herritarrek aukeratu di-
tuzte Nafarroako Gobernuak
ematen duen sari gorena jasotze-
ko hautagaiak. Hiru ziren: Osasu-
na futbol taldea, 100 urte bete di-
tuelako; Iruñeko Gurutzeko Plaza
institutua, 175 urte bete dituela-
ko; eta osasun langileak eta langi-
le soziosanitarioak, pandemia ga-
raiotan egindako ahaleginagatik.
Azken horientzat izango da azke-
nean. «Arreta handiz, eurentza-
ko eta euren familientzako arris-
kuari aurre eginez, eta oso baldin-
tza txarretan ardura eta esfortzu
handiarekin lan egin dute», esan
zuten gobernuko ordezkariek
erabakiaren berri ematerakoan.
Gaur jasoko dute domina, Na-

farroako Jauregiko Tronuaren
aretoan, 12:00etan. Afapna sindi-
katuak proposatu zuen osasun ar-
loko langileen hautagaitza, eta
«oso pozik» dago pertsona ho-
rien lana aitortu egin delako.
«Haien sakrifizioa izan da pande-
miaren erasoei eusteko gakoa».
Maria Txibite izango da ekitaldiko
buru, eta, besteak beste, COVID-
19ak Nafarroan eragindako egoe-
ra biltzen duen dokumental baten

zati bat ikusteko aukera izango da
bertan. Sartzeko aukera gonbida-
pena jaso dutenek bakarrik izan-
go dute, erabat murriztuko baitu-
te aurten edukiera. Hala ere, In-
ternet bidez ikusteko aukera
izango da, Nafarroako Gobernua-
ren Youtube kanalaren bidez.
Gauza bera gertatuko da Nafa-

rroaren Egunaren harira antola-
tutako gainerako ekitaldi guztie-
kin ere. Izan ere, pandemiak era-
gindako egoera medio, erabat
ezberdina izango da aurtengo fes-
ta. Pablo Roncal Komunikazioko
eta Erakundeekiko Harremane-
tako zuzendari nagusiak azaldu
duenez, lau ardatz nagusi ditu an-
tolatu duten egitarauak: domina
banaketaren ekitaldi instituzio-
nala, Nafarroako Jauregiko bisita
birtualak, musika, eta diaspora-
rekin harremanak. 
Urteroko ohitura da abendua-

ren 3aren bueltan Nafarroako
Jauregiak, foru erakundeen egoi-
tza historikoa denak, ateak zabal-
tzea, bere areto eta galeriak jen-
deari erakusteko. Aurrez aurreko
bisitarik ez da izango aurten,
baina bai birtualak, horretarako
prestatutako plataforma baten
bidez. Lehendakariaren agurrak
ematen dio hasiera bisitari, eta,
ondoren, aurrez aurreko bisiteta-
ko pausoei jarraitzen zaie, gale-
riak, areto berdea, erakundeen

Osasun langileek eta langile
soziosanitarioek jasoko dute Nafarroako
Gobernuaren urrezko domina. Horrez
gain, musika izango da Nafarroaren
Eguneko protagonista nagusia.

Jende gutxiko
ekitaldiak 
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sitore nafarraren Beethoven iru-
diak, Kapritxo sinfonikoa, eta
Ludwig van Beethovenen Kora-
la/Bederatzigarren sinfoniahau-
tatu dituzte. Kontuan hartu
behar da aurten betetzen direla
250 urte konpositorea jaio zene-
tik.  Kontzertuak 85 minutuko
iraupena izango du, eta Sofia
Esparza sopranoak, Maite Beau-
mont mezzosopranoak, Jose Luis
Sola tenorrak eta Simon Orfila
baxu-baritonoak ere parte hartu-
ko dute.
Baluarteko ez da izango, ordea,

gaurko egunez musikak hartuko
duen gune bakarra. Nafarroaren
Eguneko musika emanaldiei aza-
roaren 28an eman zitzaien hasie-
ra, Agoitzen, eta hurrengo egu-
netan ere zenbait kontzertu
izango dira. Gaur, Los Arcosen
(Lemon y Tal) eta Los Arcosen (El
sexto sentido emankizuna ) izan-

go dira kontzertuak. Bihar, Bur-
latan (The Old School Quartet eta
Los Flamingos) eta Zangozan
(Joaquin Taboada Trio); larunba-
tean, San Adrianen (Andrea San-
tiago); igandean, Atarrabian
(Incorrectas); eta asteartean,
Altsasun (Suakai). Kontzertu
guztiak 19:00etan izango dira, eta
bost euroko prezioa izango dute. 
Berrikuntza gisa, aurten, kan-

poan dauden nafarren bilkura
bat egiteko asmoa ere badute.
Nafarroako Etxeen Federazio
Nazionalak antolatuta, telebista
formatuko saio bat emango dute,
Internet bidez. Atzerriko hainbat
Nafarroako etxe bisitatuko dituz-
te, eta herrialdetik kanpo bizi
diren nafarren bizipenak ere bil-
duko dituzte. Halaber, kanpoan
bizi eta lan egiten duten gazteen
agurrak jasoko dituzte sare sozia-
len bidez.

Urrezko dominaren
banaketa. Iazko
ekitaldian, Adeceni
elkarteak jaso zuen saria .
IÑIGO URIZ / FOKU

bulegoa, erretratuen aretoa, saio-
en aretoa, tronuaren aretoa eta
kapera eta jantokia ikusteko.
«Abagune ederra da eraikin
enblematiko hau eta haren bar-
nean dauden altxor artistiko eta
historikoak ezagutzeko», esan
dute gobernuko ordezkariek.

Kontzertuak, herrietan
Musika izaten da Nafarroaren
Eguneko beste protagonistetako
bat, eta aurten ere goi mailako
kontzertua antolatu dute. Nafa-
rroako Orkestra Sinfonikoak eta
Iruñeko Orfeoiak emango dute,
Jose Miguel Perez-Sierra maisua-
ren eta Igor Ijurra abesbatzaren
zuzendari titularraren gidaritza-
pean. Baluarteko auditoriumeko
areto nagusian izango da,
19:30ean. 
Aukeratutako programari

dagokionez, Koldo Pastor konpo-



U
rtero, Orreaga fun-
dazioak hainbat
ekitaldi antolatu
ohi ditu abendua-
ren 3an Iruñean.

Besteak beste, egitarauaren parte
izaten dira egiten duten kalejira,
Udaletxe plazatik hasita, Estafeta
kalean barrena, Foruen monu-
menturaino; joaldunek, musika-
riek eta dantzariek lagunduta,
monumentu horren aurrean
«Nafarroaren aldeko borrokan
hildakoei» egiten dieten lore es-
kaintza; ekitaldi nagusia; eta herri
bazkaria. Orain bi urte, Euskaral-
diarekin ere bat egin zuten. Ho-
geitaka urtean ospatu izan dute
egun hori. Baina aurten ez. Aur-
ten kaleko ekitaldirik ez egitea
erabaki dute. 
«Pena handiarekin, baina bes-

te baterako utzi beharko dugu. Ez
daude baldintza onak kalean eki-
taldiak egiteko, eta nahiago dugu
arriskurik ez hartu», esan du
Koldo Amatria fundazioko lehen-
dakariak. Beste zerbait egin edo
ez aztertzen aritu dira, baina az-
kenean, «egun arraroa» izango
den arren, kalean ezer ez egitea
erabaki dute.
Nafarroaren Eguna beharrean,

«nafarren biltzarra» deitu ohi
diote fundazioko kideek egunari,
Nafarroa osoaren eta nafar guz-
tien eguna dela iritzita. Eta ospa-
kizun egun bat izateaz gain, alda-
rrikapen egun bat ere izaten da.
Hain zuzen ere, kalea ezinbeste-
koa duen egun bat. Horri lotuta,
Orreagako kideek Nafarroako
Gobernuari ere behin baino
gehiagotan eskatu izan diote ka-
lera ateratzeko Nafarroaren Egu-
na.

Saria, Urbeltzi
Badago Orreaga fundazioak
abenduaren 3aren bueltan anto-
latu ohi duen beste ekitaldi bat:
Pedro de Navarra Mariskalaren
saria. Nafarroaren, euskararen
eta euskal kulturaren alde egin-
dako lana saritzea izaten da haren
helburua, eta sari horri eutsi egin
dio aurten ere fundazioak. Juan
Antonio Urbeltz folklorista eta
antropologo iruindarrarentzat
izan da, Amatriaren esanetan,
«urte askoan folklorearen eta
ikerketaren arloan egin duen lan
handiagatik».  
Atzo izan zen sari banaketa,

Iruñeko Kondestablearen jaure-
gian, eta ekitaldi berean Dantza
ikusteko aukera izan zuten berta-
ratutakoek. 2018an estreinatu zu-
ten film hori, eta ia hitzik gabe
kontatzen du istorio bat, euskal
dantzen bidez. Telmo Esnal da
zuzendaria, baina Urbeltz ardu-
ratu zen koreografiez.

Abenduaren 3an, Orreaga fundazioak egitarau propioa antolatu ohi du. 
«Pena handiarekin» bada ere, aurten nahiago izan du arriskurik ez hartu.

Kaleko ekitaldirik ez aurten    

Iruñeko Udaletxe plazatik abiatuta, kalejiraren hasi ohi dute Nafarren Biltzarra Orreaga fundazioko kideek. IÑIGO URIZ / FOKU

Lore eskaintza izaten da urteroko ekitaldietako bat. IÑIGO URIZ / FOKU
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