
EMARI, hilean behingo UEMAren 
agerkari berria, udalerri euskaldunei 
buruzko informazioarekin
UDAL ORDEZKARIEK ETA EUSKARA ZERBITZUETAKO TEKNIKARIEK JASOTZEN 
ZUTEN INFORMAZIOA HERRITARRENGANA ERE ZABALTZEA DA HELBURUA 

UEMAren berripapera urtean bi aldiz heltzen da mankomunitateko herritarren 
postontzietara. Orain, EMARI agerkari berriak, hilean behin sarean zabalduko du udalerri 
euskaldunei eta hizkuntza politikari buruzko informazioa, edonork edonondik irakurri 
ahal dezan. UEMAren lana eta udalerri euskaldunen egoera ezagutaraztea da asmoa.
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EUSKARAREN ARNASGUNEETATIK SARERA 
UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEAren agerkaria 

Urriaren 3an 
egingo du 
UEMAk  
Batzar Nagusia, 
Azpeitian
 
ZUZENDARITZA BATZORDE BERRIA 
ETA LEHENDAKARIA HAUTATUKO 
DITUZTE UDAL ORDEZKARIEK

 
Legegintzaldi honetako lehen Batzar 
Nagusia datorren urriaren 3an egingo 
du UEMAk, Azpeitiko San Agustin 
kultur gunean.  
UEMA osatzen duten 73 udalerrietako  
ordezkariak daude gonbidatuta 
batzarrera. Besteak beste, 
mankomunitatearen hurrengo lau 
urteotako jarduna gidatuko duen 
Zuzendaritza Batzorde berria izendatu 
beharko dute. Zuzendaritza  Batzordea 
ez ezik, pasa den legegintzaldian 
Maren Belastegi bergararrak izan 
duen lehendakari karguan ariko den 
ordezkaria ere hautatu beharko dute 
batzarrean bildutako zinegotziek eta 
alkateek.  

Batzar Nagusia da UEMAren egituran 
organu gorena. Honek Zuzendaritza 
Batzordea hautatzen du, eta UEMAk 
Aulestin, Azpeitian eta Oiartzunen 
dituen bulegoetan lan egiten duen 
lan-talde teknikoa aritzen da gero 
zuzendaritzak erabakitako ildoak 
garatzen eta herriz herri eguneroko 
lana eta zerbitzuak bideratzen. 

emari

Errefuxiatuei babesarekin 
batera euskara ere emateko 
neurriak eskatu ditu UEMAk

Aktak euskara hutsean 
bidaltzea erabat legezkoa 
dela ebatzi dute epaileek   



Euskararen arnasguneei 
buruzko erakusketa eta 
hezkuntza proiektua, prest 
UDALERRI EUSKALDUNETAN EUSKARAK IZAN DUEN 
BILAKAERA JASOTZEN DU HERRIZ HERRI IBILTZEKO UEMA-K 
PRESTATU DUEN HAMALAU PANELEKO ERAKUSKETAK

Datozen urteetan, euskararen arnasguneen ideia eta 
hizkuntza ekologiaren ikuspegia ikasgeletan zabaltzea 
da UEMAren helburuetako bat. Bide horretan, DBH eta 

Batxillergorako materiala sortzen hasita gaude eta udazkenean 
hainbat ikastetxetan esperimentazio fasea jarriko dugu martxan. 
Alegia, Azpeitia, Orio, Zarautz eta Zumaiako sei ikastetxetan 
200 ikaslek baino gehiagok hartuko dute parte. Proiektu pilotu 
horietatik ondorioak atera, materiala berrikusi eta 2016-2017rako 
zabalkunde orokorra egitea da asmoa.

Horrez gain, udaletan gai hau ezagutarazteko erakusketa ere 
prestatu du UEMAk: ‘Euskararen arnasguneak. Nondik gatoz 
eta nora goaz?’. Uztailaz geroztik udalen eskura dago hamalau 
paneleko erakusketa. Abuztuan Lesakan ikusteko aukera izan zen, 
eta aurrerantzean nondik nora ibiliko den zehazteko, komeni da 
aldez aurretik eskaera egitea eta UEMAko teknikariei jakinaraztea. 
Oraingoz, Larraun (urriaren 2tik 11ra), Bera (12tik 18ra), Antzuola 
(azaroak 27-29) eta Oñati (azaroak 30etik abenduak 9ra) dira 
udazkenean erakusketa ikusgai jarriko duten herriak. Erakusketa 
doan eskaintzen du UEMAk bertako kide diren herrietan, eta 
garraioa eta muntaketaz ere arduratzen da. Harremanetarako: 
arnasguneak@uema.eus

'Euskaraz bizi nahi dut' 
lehiaketako film labur 
onenak UEMAko herrietan 
izango dira ikusgai
KONTSEILUAK ETA DONOSTIA ZINEMALDIAK 
ANTOLATUTAKO LEHIAKETAN GAILENDU DIREN LANAK 
UDALERRI EUSKALDUNETAN ZABALTZEA DA ASMOA

Kontseiluak Donostia Zinemaldiarekin elkarlanean 
antolatzen duen 'Euskaraz bizi nahi dut' film labur 
lehiaketaren laugarren edizioaren sari-banaketa gala pasa 

den larunbatean egin zen, Donostian, Zinemaldiaren baitan. Jon 
Garaño zuzendari, gidoilari eta ekoizleak, Donostia Zinemaldiko 
zuzendaritzako kide Maialen Belokik eta Kontseiluko idazkari 
nagusi Paul Bilbaok osatu dute aurten epaimahaia, eta 
pofesionalen eta amateurren kategoriatan banatu dituzte 
sariak. Hiruna sari banatu dira kategoria bakoitzean.

 Iker Azkoitiaren 'Semeak' film laburra gailendu da 
aurten profesionalen kategorian, eta Mattin Zeberioren 'Nire 
eguneroko hautuak', berriz, amateurrenean. Behin sariak 
banatuta, film labur horiek, aurtengo saridun guztiak, eta 
aurreko ediziotako irabazleak emanaldi bakarrean ikusteko 
aukera emango dute orain Kontseiluak eta UEMAk elkarlanean. 

 Zehazki, UEMAko kide diren udalerriei film laburrak 
herrian bertan doan ematea eskaini die UEMAk, Kontseiluaren 
ekimena udalerri euskaldunen sarera zabaltzeko aukera ikusita. 
Hartara,  zinema aretoetan hain urria den euskarazko eskaintza 
garaikidea osatzeko modua izango dute udalek, nahi  izanez 
gero. Era berean,  euskarazko zinema, egile berrien lana eta 
'Euskaraz bizi nahi dut' lehiaketa bera zabaltzeko ere baliagarria 
da ekimena.  Donostia Zinemaldiaren laguntzaz gain, hainbat 
hedabide eta erakunderen babesa ere izan du aurten euskarazko 
film laburren lehiaketak.

Hainbat herritan izango da ikusgai hurrengo asteotan euskararen  
arnasguneei buruzko erakusketa. Hamalau panelek osatzen dute.



Herri txikietan ere euskara 
ikasteko aukera bermatu nahian
EUSKALTEGIRIK GABEKO HERRIETAN UEMA-K KOORDINATZEN DU 
IKASLE TALDEAK SORTZEKO LANA, EUSKALTEGIEKIN ETA UDALEKIN 
ELKARLANEAN, HERRITARREK KANPORA JOAN BEHAR EZ IZATEKO

Ikasturte berriarekin batera, euskaltegiak hasi dira matrikulazio 
kanpainarekin. Herri txikietan, ordea, askotan ez dago euskaltegirik, eta 

bertako biztanleek alboko herri handiagoetara joan behar izaten dute 
euskara ikastera. Horren aurrean, bi eratako laguntza eskaintzen du UEMAk 
herri txikietan. Batetik, herrian bertan ikasle taldeak sortzeko koordinazio-
lana egiten du, beti ere eskualdeko euskaltegiekin elkarlanean. Bestetik, 
diru-laguntzak jasotzeko arautegi, ordenantza eta antzekoen inguruko 
laguntza ere ematen du, udalarekin batera.

Babesarekin batera 
errefuxiatuei euskara ere 
emateko neurriak proposatu 
ditu UEMAk
UDALERRI EUSKALDUNETAN KONTUAN HARTZEKO NEURRIAK DIRA

Siriatik ihes egindako milaka errefuxiatuei laguntzeko asmoz euskal 
herrietan sortzen ari diren babes ekimenen harira, UEMAk gutuna bidali 
die Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko kide diren herrietako alkateei 
eta ordezkariei, etorri berriei euskara ematea ere benetako harrera egiteko 
ezinbestekoa dela iritzita. Horretarako, hainbat neurri proposatu ditu UEMAk, 
errefuxiatuak hartuko dituzten udalerrietan kontuan hartzeko. Azken 
asteotan UEMAk gainerako erakunde publikoekin egin dituen bileretan 
nabarmendu du gai hau, errefuxiatuen harrera koordinatzeko sortu diren 
mahaietan hizkuntzarekin lotutako arduradunak ere egon daitezen eskatuz.

Euskalgintzarekin 
harremana 
sendotzeko nahia
UEMA INDARTZEKO ASMOA ERE AIPATU 
DU GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAK 

Gipuzkoako Foru Aldundiak legealdi 
honetan izango duen hizkuntza politika 

hizpide hartuta, Markel Olano Ahaldun Nagusia 
elkarlanaren alde agertu da batzar nagusietan. 
Alderdi politikoei eskatu die ‘liskarrerako’ ez 
erabiltzeko euskara. Euskararen inguruan 
gutxieneko adostasuna eta ‘zoru komuna’ 
lortu nahi du GFAk, eta Olanok iragarri du 
euskalgintzako eragileekin harremana sendotu 
nahi duela, bereziki ‘giltzarri’ diren alorretan 
erabilera bultzatzeko: aisialdia, kirola, lan 
mundua, udalak… UEMA Udalerri Euskaldunen 
Mankomunitatea aipatu du eragile horien 
artean. Ildo berean mintzatu da Hizkuntza 
Berdintasunerako zuzendari Mikel Irizar ere.

Proposamen 
zehatzak

ERREFUxIATUAK HARTUKO DITUZTEN 
UDALENTZAT 

 Errefuxiatuei hasieratik ezagutzera ematea 
gure herrietako errealitatea, hauetan 

erabat errotzeko euskara ikastearen garrantzia 
nabarmenduz. 

Haur eta gazteen kasuan, eskolaratzea ahalik 
eta samurrena izan dadin, euskara ikasteko 

errefortzu ikastaroak bermatzea, herrietan 
horretarako baliabideak jarriz edo indartuz. 

Helduen kasuan, doako euskalduntzea 
bermatzea, hala badagokio horretarako 

berariaz salbuespen neurriak onartuta. 

Hau guztia posible izan dadin, aldez aurretik 
herriko euskaltegiekin biltzea eta lanerako 

protokoloa zehaztea, bai euskaltegiak horretarako 
prestatuz eta bai mintzalagun sareak indartuz. 
 
Etorri berrien euskalduntzeak duen garrantziaz 
ohartuta, UEMAk bere baliabideak jarriko ditu 
udalen eskura, gai honen inguruko zalantzak 
argitzeko edota egin beharreko urratsetan 
laguntzeko.

argazkia: argia.eus



Aktak euskara hutsean bidaltzea legezkoa 
dela ebatzi du Donostiako Auzitegiak
UDALERRI EUSKALDUNEN ALDEKO HAINBAT EPAI PLAZARATU DITU IRAILEAN, cARLOS URKIJO 
ESPAINIAKO GOBERNU ORDEZKARIAK AUZIBIDEAN JARRITAKO SALAKETEI ERANTZUNEZ

Epaitegietatik datozen albisteengatik, 
mugitua ari da izaten iraila Udalerri 
Euskaldunen Mankomunitatean. Izan 

ere, azken egunetan Donostiako Admin-
istrazioarekiko Auzien Epaitegiak hainbat 
epai plazaratu ditu. Zehazki, Arama, Amez-
keta, Bergara, Elgeta eta Gaintzako udalen 
aldeko epaiak dira, Espainiak EAEn duen 
Gobernu Ordezkaritzak egindako 
errekerimenduen harira. Udal 
horiek, Udalerri Euska-
ldunen Mankomunitateko 
kide diren dozenaka 
udalek bezala, euskara 
hutsean bidaltzen dituz-
te aktak eta erabakiak 
Gobernu Ordezkaritzara, 
eta horren aurka jo zuen az-
ken honek. Orain plazaratutako 
epaiak, ordea, argiak bezain sendoak dira, 
udalerri euskaldunen aldekoak, EAEko 
Euskararen Legeak horretarako eskubi-
dea ematen diela nabarmenduz. Gainera, 
abokatu eta prokuradoreen ordain-sarien 
kostak ere ordaintzera zigortu du Espainia-
ko Gobernu Ordezkaritza, honek hurrengo 
egunetan epaia errekurritzeko aukera duen 
arren. Epaiak irabazi dituzten udalen artean 
daude Bergara eta Elgeta.

Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko 
kide diren udal gehienak, UEMA bera, 
Gipuzkoako Foru Aldundia eta Urola Kosta-
ko Udal Elkartea auzibidean jomugan jarri 
zituen aurreko legealdian carlos Urkijok, 
Espainiak EAEn duen Gobernu Ordezkari-
ak. Sei multzotan banatzen dira auzibidean 
jarritako udalen aurkako errekerimenduak 
eta helegiteak: UEMAko kide izatea, hiz-
kuntza irizpideak, euskararen erabilera pla-
na, kontratazio irizpideak, diru laguntzak, 
eta aktak zein erabakiak euskara hutsean 
bidaltzea.

Azken multzo honi dagozkion 
epaiak dira orain iritsi direnak. Izan 
ere, legez, erabaki guztiak Espaini-
ako Gobernu Ordezkaritzara bidaltzera  
derrigortuta daude udalak, eta erabaki ho-
riek euskaraz hartzen eta idazten dituztenez 
udal askok, barne dokumentuak direnez, 
euskara hutsean bidaltzen dituzte, itzuli 

gabe. Erabaki horiek EAEn ofizialak 
diren bi hizkuntzatan bidaltzera  

derrigortu nahi ditu Gobernu 
Ordezkaritzak udalak, eta 
horregatik eraman ditu  
dozenaka udal epaitegitara. 
Orain, udalerri euskaldun 

hauen aldeko epaiak, bidea 
zabal diezaieke ataka berean 

dauden gainerako udalei ere.

Gobernu Ordezkaritzaren oz-
topoak salatzeko eta euskararen arnas-
guneak diren udalerrietako udalek hartu-
tako erabakiak babesteko, manifestazioa 
deitu zuten Kontseiluak eta UEMAk Donostian  
otsailaren 28an, ‘Oztopoen gainetik euska-
raz biziko gara!’ lelopean, eta milaka la-
gun atera zen kalera. Eusko Jaurlaritzak ere  
aktak euskara hutsean bidaltzea legezkoa 
dela dioen txosten juridikoa bideratu zuen 
sasoi hartan EAEko udaletara, eta Udal 
Legearen proiektuaren bitartez jarduera hori 
babesteko borondatea agertu du gerora 
egindako bileretan.

Amezketa, Arama, Bergara, Elgeta eta  
Gaintzako udalen aldeko epaiak ez dira 
aktak euskara hutsean bidaltzeagatik hel-
tzen diren lehenak. Pasa den urtean, Le-
keitioko Udalaren kontra jarritako epaia 
ere heldu zen, baina kasu hartan aurkakoa 
izan zen epaia. Gai honetan aritzen diren 
abokatuen arabera, Euskararen Legeak duen  
anbiguotasunari heltzen diote epaileek, 
irakurketa zurrunagoa edo malguagoa egite-

ko. Gerta daiteke auzitegi batek kontu bat  
erabakitzea, eta beste auzitegi batek kon-
trakoa. Areago joanda, auzitegi berean are-
to batean edo bestean ezberdinak izatea 
gai beraren inguruko epaiak. Horren aur-
rean, udalerri euskaldunek euskaraz biz-
itzeko duten eskubidea bermatuko duen 
lege-babesa aldarrikatu dugu UEMAtik 
azken hilabeteotan, etengabeko oztopoei 
aurre egin  ahal izateko.

Izan ere, albiste pozgarria da oraingoan 
epaitegietatik heldu zaiguna. Gustura 
gaude, euskara hutsean bizitzeko eskubi-
dea dugula argi nabarmentzen duelako, 
baina egun hauetan hedabideetan nabar-
mendu dugun moduan, ezin dugu auzitegi 
batean haizeak nondik jotzen duen edo 
epaile batek zer-nolako eguna izan duen 
zalantzan ibili, kezkarekin. Lege-babesa 
behar dugu, eta ezinbestekoa da EAEko 
Udal Legea izango denak hori bermatzea 
eta behin betiko blindatzea euskara  
hutsean bizi ahal izateko eskubidea. 
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IRITZIA>
MAREN BELASTEGI 
UEMA-KO LEHENDAKARIA  
2011-2015 LEGEALDIAN

"Benetako lege-babesa  
behar du euskarak"[Iturria: 'Puntua' aldizkaria.  

Goiena, 2015eko irailak 25].

ALBISTEA>

"Ezinbestekoa 
da EAEko Udal 
Legeak behin 

betiko bermatzea 
euskara hutsean 
bizi ahal izateko 

eskubidea"


