
Garikoitz Goikoetxea Azpeitia

Arnasguneek garrantzi handia
hartu dute euskalgintzan azken
urteetan. Kezka kutsutan maiz,
erdalduntzen ari baitira euskara
sendoen dagoen eremuak. Horri
nola aurre egin, prebentzioan ja-
rri dute indarra urteotan; besteak
beste, lortu zuten EAEko Udal Le-
gean txertatzea hirigintza planek
euskarari nola eragiten dioten az-
tertzeko betebeharra. Beste pauso
bat eman nahi dute orain: pre-
bentziotik garapenera. «Udalerri
euskaldunak benetan garatzea da
arnasguneen izaerari eusteko bi-
de bakarra; bestela, herriak desa-
gertuz edo erdaldunduz joango
dira», ohartarazi du Josu Laba-
kak, Uema Udalerri Euskaldunen
Mankomunitateko lehendaka-
riak. Hiru arlotatik heldu diote
«garapen iraunkorrari»: sozio-
kulturala, sozioekonomikoa eta
sozioekologikoa. Oinarrizko pro-
posamen txosten bat egin dute.
Lurraldea eta hizkuntza jardu-

naldien laugarren aldia egin zu-
ten atzo Azpeitian (Gipuzkoa), eta
han aurkeztu zuten dokumen-
tua. Lau eragilek ondu dute, aditu
batzuekin lankidetzan: Uemak
berak, Kontseiluak, UEU Udako
Euskal Unibertsitateak eta Gain-

degiak. Proposamena aurkeztea-
rekin batera, aztertutako arloei
buruzko mahai inguruak egin zi-
tuzten Sanagustin kulturgunean.
Aurreko urteetako saioetan na-

barmendu dute hizkuntza politi-
ka ez dela soilik euskara sailetatik
egiten. Oinarri hori hartu dute
orain ere. «Ikuspegi holistikoa»,
Kontseiluko ordezkari Iker Sala-
berriaren esanetan. «Askotan,
zeregin edo ondorio nabarmena-
goak dituzte hizkuntza politikako
sailetik aparteko beste sailetatik
egiten diren politika publikoek».

Biztanle gorabeherak
Arnasguneen garapenarekin lo-
tutako proposamenak taxutzeko,
lehenik aztertu dute zein arazo ari
diren sortzen. Biztanle aldetik ba-
dira oztopoak: gazteak joan egi-
ten dira, jaiotza tasa txikia da, eta
erdaldunen immigrazioa indartu
da. Hirigintzaren esparruan alda-
ketak egin beharra ikusten dute,
garapena «iraunkorra eta oreka-
tua» izatea, eta, horrekin batera,
gazteak herrian geratzeko bideak
jartzea. Bizi proiektua egiteko au-
kera izatea, azkenean. Enplegua-
rekin lotuta, esaterako: «Herrian
edo gertuko inguruan bizimodua
ateratzeko bitartekoak behar di-
tuzte arnasguneko biztanleek».

Oinarrizko zerbitzuek ere ga-
rrantzi handia dute horretan: zer
zerbitzu dauzkaten arnasgunee-
tan, edo nora joan behar duten.
Tokiko zerbitzuak garatu behar
direla ohartarazi dute txostenean:
herriak eta eskualdeak. «Herrian
bertan eskuragarri ez dauden zer-
bitzuen bila hiriburura jotzea bul-
tzatu beharrean, eskualde barru-

ko edo inguruko herrien arteko
mugikortasuna erraztea». Ho-
rrekin lotuta, uste dute arnasgu-
neak hedatzeko eta elkarrekin lo-
tzeko bitartekoak behar direla,
haien inguruko herriak eta es-
kualde buruak bereziki babestu-
ta. Sareak egin behar direla, alegia.

Arnasguneetako herritarrekin
eurekin zer landu, kulturaren es-
parruari begiratu diote, batetik.
Euskal kulturaren garapena eta
transmisioa behar dela, eta euskal
munduko erreferenteak bultza-
tu. «Hortaz, ezinbestekoa da eus-
kal kulturaren sormena, transmi-
sioa eta ikusgarritasuna bidera-
tzea, eta arnasguneak horrekin

blaitzea». Bestetik, nor-
tasunean indar egin nahi
dute: «Hiztunak zer iri-
tzi, ikusmolde eta jarrera
duen bere hizkuntzaz eta
hizkuntza komunitate-
az, horrek modu naba-
riak eragiten du hiztun
horren jokaeran eta hiz-
kuntzaren erabileran».
Giltzarritzat jo dute he-
rritar horiek ahaldun-
tzea, arnasguneen estra-
tegikotasunaz kontzien-
tzia hartzea, eta euskara
balio aurrerakoiekin lo-
tzea: «Euskaraz bizitzea

ongi bizitzearekin lotu behar da».
Asmo horiek esparru bat baino

gehiago hartzen dute, beraz, eta
ohartarazi dute erakundeek «ze-
harkakotasunez» jokatu behar
dutela. «Arnasguneei aitortu be-
har diete euskararen normaliza-
ziorako duten balio estrategikoa».

Arnasguneak garatu, babesteko
Eremu euskaldunenetan zer hizkuntza politika egin, lan ildoak eraberritzeko proposamena
aurkeztu du euskalgintzak b «Garapen iraunkorra» bermatzeko oinarriak jartzea du helburu

Gamiz-Fika ingurua. Udalerri euskaldunetan euskararen ezagutzak eta erabilerak izandako beherakadaren adibidea da herri hori. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

PROPOSAMENAK  

Arnasguneak garatzeko esku

hartze zehatzak proposatu di-

tuzte txostenean. Hauek dira:

1
Garapen demolin-

guistikoa.Lurralde an-

tolaketako gidalerroe-

tan, hazkunde endogenoaren

beharretara egokitzea gehie-

nez eraiki daitezkeen etxeen

kopurua. Gazteek herrian ja-

rraitzeko ekintza planak egi-

tea: etxebizitzak eta laguntzak.

2
Garapen sozioekono-

mikoa.Tokiko gara-

pen sozioekonomiko-

rako plana egitea, arnasgune-

etako herritarren beharrak eta

konpetentziak aintzat hartuta,

eta inguruaren aukerak kon-

tuan izanda: ikerketa, nekaza-

ritza... Lantoki berrien ezarpe-

nean hizkuntza irizpideak jar-

tzea. Ekonomia sozial eta

eraldatzailean oinarritutako

proiektu komunitarioak eta

ekonomikoak sustatzea.

3
Eskualdeko oinarriz-

ko zerbitzuak.Arnas-

guneak garatzeko oi-

narrizko zerbitzuak kataloga-

tzea (hezkuntza, osasuna,

gizarte zerbitzuak...), eta he-

rrian edo eskualdean emate-

ko plana garatzea, horretara-

ko baldintzak malgutuz —esa-

te baterako, zerbitzu horietako

kopuruetan eta ratioetan—.

4
Garapen soziokultu-

rala.Herri giro bizia

bermatzeko helburua-

rekin, ekipamenduak eta el-

karteak eratzea, laguntzea, lo-

tzea eta estrategikoki koka-

tzeko neurriak hartzea,

hirigintza plangintzaren bidez.

5
Nortasuna.Proiektu

curricular bat lantzea

hizkuntza jarrerak eta

praxi egokiak lantzeko. Kan-

potik joandakoei transmititzea

bertako kultura eta praxiak,

eta inklusioa errazteko harrera

programa egokiak abiaraztea.

6
Arnasguneen arteko

sarea.Lurralde plan

sektorialak diseinatzea

arnasgune geografikoen eta

soziofuntzionalen arteko sare-

ak sortzeko. Horretarako mu-

gikortasun planak definitzea.

7
Politika publikoak.Ar-

nasgune geografikoen

eta soziofuntzionalen

lege kategorizazioa lantzea

eta izendapena lortzea. Ho-

rren bidez, arnasguneetako

politika publikoetarako bal-

dintza bereziak ezartzea.

Garatzea da arnasgune izaerari
eusteko bide bakarra; 
bestela, herriak desagertuz
edo erdaldunduz joango dira»
Josu Labaka
Uemako lehendakaria

«Hizkuntza politikako sailetik
aparteko sailek egindako
politika publikoek ondorio
nabarmenagoak dituzte maiz»
Iker Salaberria
Kontseiluko ordezkaria
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