
Josu Labaka: “Euskararen 
normalizazioan liderrak izatea 
dagokigu udalerri euskaldunoi”
EuskararEn arnasgunEEk hizkuntza poLitika aurrErakoia Eta 
ausarta EzinbEstEkoa dutELa nabarmEndu du  
uEma-ko LEhEndakari bErriak, batzar nagusiak hautatu ostEan

Legegintzaldi berriko lehen batzar nagusia egin du gaur goizean udalerri Euskaldunen 
mankomunitateak, azpeitiko san agustin kulturgunean, eta Josu Labaka zinegotzi 
azpeitiarra hautatu dute batzarkideek uEmaren lehendakari, hurrengo lau urterako. 
Labakarekin batera, zuzendaritza batzordea osatuko duten beste hamar kideak ere 
hautatu dituzte batzarrean bildu diren alkate eta zinegotziek.

 
gaur egun, 73 udalerri dira uEmako kide, eta kopuru horri eustea ez ezik, legealdi 
berrian herri gehiagori atea zabaltzea eta euskararen arnasguneak sendotzen segitzea 
da asmoa.  Lehendakari kargua hartu eta berehala egin dituen lehen adierazpenetan, 
Josu Labakak eskerrak eman dizkie batzarkideei, emandako konfiantzagatik, eta baita 
maren belastegi aurreko lehendakariari eta zuzendaritza batzordekide guztiei ere. 
orain, lekukoa hartuta, lana soberan dutela nabarmendu du, eta “arduraz eta ilusioz” 
egingo diotela bideari. izan ere, “euskararen  normalizazioan liderrak izatea dagokigu 
udalerri euskaldunoi eta euskararen arnasgune garen guztioi” adierazi du. “Lidergoak, 
ezinbestean, hizkuntza politika berezitua behar du, batetik arnasguneak zaindu eta 
zabaldu ahal izateko,  eta bestetik gune erdaldunagoak euskarara ekartzeko. politika 
berezitu horiek erabaki aurrerakoi eta ausarten eskutik joan behar dute ezinbestean, 
eta horretarako oso garrantzitsua da udalerri euskaldunak saretzea”. saretze horretan 
denon lana beharrezkoa delakoan, Labakak elkarlanean aritzeko deia egin die erakunde 
publikoei, alderdiei eta euskalgintzako eragileei. 
Josu Labaka (azpeitia, 1978) azpeitiko udal gobernuko kidea da gaur egun. zehazki, 
Euskara, kultura, zerbitzu orokorrak eta parte-hartzea sailetako zinegotzi arduraduna da. 
herri mugimenduetan ibilbide luzea egin ondoren, azken urteotan komunikazioan aritu 
da lanean.

hurrengo lau 
urteotarako 
zuzendaritza 
batzorde berria 
ere onartu dute 
 
hainbat aLdErditako kidEEk 
osatzEn dutE gaur batzar 
nagusiak hautatu duEn 
zuzEndaritza batzordE bErria. 

 
Lehendakari berria ez ezik, hurrengo 
lau urteotan uEmaren zuzendaritza 
batzordea osatuko duten udal 
ordezkariak ere izendatu ditu gaurko 
batzar nagusiak.  honakoak dira: 
 
· Lierni altuna (aramaio) 
· onintze amezaga (gatika) 
· mikel ansotegi (aulesti) 
· maider arrieta (Lesaka) 
· amaia azkue (berastegi) 
· andere Enbeita (muxika) 
· nekane iribar (zarautz) 
· Josu Labaka (azpeitia) 
· manuel Labaka (beizama) 
· Eneka maiz (Etxarri aranatz) 
· Josetxo mendizabal (zestoa) 
 
uEmako kide diren herriek duten 
ordezkaritzaren arabera osatu ohi 
da zuzendaritza batzordea, beti 
ere herrietako aniztasun politikoa 
ahal den egokien islatuz. horrela, 
oraingoan ere, batzordekide berrien 
artean, Eh bilduko eta EaJko alkate 
eta zinegotziak daude, hautetsi 
independeteen ordezkaritzarekin 
batera. Era berean, hego Euskal 
herriko lau herrialdeetako hautetsiek 
osatzen dute berriro ere uEmaren 
zuzendaritza.

prEntsa oharra 
· gaia: 

uEmaren batzar nagusia eta 
lehendakari berria


