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2015-2019 agintaldiaren balantzea. Zertzelada nagusiak.

UEMAk 5 helburu estrategiko ditu:

1. Udalerri euskaldunen lurgunea osatzea.
2. UEMA erakunde gisa sendotzea.
3. Udalerrien erabateko euskalduntzea

· udalen euskalduntzea
· udalerrien euskalduntzea

4. Herritarren sentsibilizazioa eta ahalduntzea
5. Udalerri euskaldunen zaintza eta garapena

2015-2019 agintaldian, aurrerapauso nabarmenak eman dira helburu horiek betetzeko 
ildoetan.

1. Udalerri euskaldunen lurgunea osatzea

2015ko udazkenean, agintaldi hasieran, 73 herri ziren UEMAko kide.
2019ko maiatzean, 86 herri dira UEMAko kide.
245.000 biztanle inguruko lurgune euskalduna osatzen dute guztien artean.

2. UEMA erakunde gisa sendotzea

UEMAk 25 urte bete zituen 2016an, eta ordura arte egindako lana jendarteratzeko
eta  UEMAren  nondik  norakoak  zabaltzeko  baliatu  zen  urteurrena  komunikatiboki,  bai
hedabideetan eta baita udalerri euskaldunetako herritarren artean ere.

25. urteurrena ospatzeko ekitaldia bera, UEMAren sorreraren eta izaeraren isla izan
zen: euskalgintzaren eta erakunde publikoen arteko zubi sendoa.

Agintaldi  hasieratik,  UEMAren  Zuzendaritza  Batzordean  alderdien  arteko
aniztasuna eta adostasuna lortzeko ahalegina egin zen,  eta horrek agintaldi  honetan
elkarlana areagotzea  ekarri  zuen,  alderdien  arteko  lehiaren  gainetik  adostasuna  eta
oreka gailenduz. 

Herrien  beharrei  erantzuteko,  berriz,  barne  mailan  antolaketa  berria  jarri  zuen
martxan UEMAk. 

UEMAren  helburuak  bideratzeko,  berriz,  hainbat  erakunde  eta  eragilerekin
elkarlanerako hitzarmenak sinatu ditu ditu UEMAk: Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru
Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, EHU, Garabide, PuntuEUS... 



Beste hainbatekin, berriz,  elkarlana estutu du azken urteotan, hizkuntza politikan
zein  euskararen  biziberritzearen  inguruko  jardunaldi  eta  ekimenetan:  Euskarabidea,
Kontseilua, UEU, Sozilinguistika Klusterra, Gaindegia, finantza erakundeak...

Bi urtetik behin, Udalerri Euskaldunen Eguna. Udalerri euskaldunen eta herritarren
bilgune. Bi urtetik behin, berriz, udalerri euskaldunei buruzko jardunaldiak.

3. Udalerrien erabateko euskalduntzea

 · udalen euskalduntzea

UEMAko kide  diren  ia  udal  guztietako  erabilera  planak  egin  ditu,  metodologia
aldaketarekin: Bikain ziurtagiriaren araberako ebaluazio irizpide berriekin. 

Era berean, administrazioa euskalduntzearen baitan, udal barruko ohiko lanekin ere
jarraitu du UEMAk: udal langileak trebatuz, udalen hizkuntza irizpideak jendarteratuz eta
herritarren eskubideak bermatu daitezen oinarrizkoak diren kontuei arreta jarriz.

· EAEko 86/97 dekretua.
· EAEko udal legea.

· udalerrien euskalduntzea

Ohiko kontuez gain,  merkataritza eta ostalaritza euskalduntzeko kanpaina eta
bitartekoak biderkatu egin dira. 

Herritar berrien harrerarako protokolo berriak egin eta eskaini zaizkie udalei, herri
txikietan  ere  euskara  herrian  bertan  ikasteko  modua  bermatu  da,  eta  Euskaraldia
bideratzeko behar izan den laguntza guztia jaso dute behar izan duten udalerriak.

Herritarrek administrazio publikoen baitako zerbitzuak euskaraz jaso ditzaten ere
lan handia egiten jarraitu da, hutsuneak azaleratuz eta konponbiderako proposamenak
eginez, osasungintza alorrean, bereziki. 

Nafarroan,  gainera,  agintaldi  honetan  bi  agerraldi  ere  egin  dira  parlamentuan,
herritarren  hizkuntza  eskubideak  bermatu  daitezen  hainbat  alorretan  eta  sailetan  egin
beharreko aldaketak aurkezteko.

Abizenak  euskalduntzeko,  errenta  aitorpena  euskaraz  egiteko,  finantza
erakundeekin euskaraz aritzeko, haurrak euskaraz erregistratzeko eta antzeko kanpaina
guztiak ere, udalerrien euskalduntzearen baitan egin ditu UEMAk, udalekin eta hainbat
eragilerekin elkarlanean.

4. Herritarren sentsibilizazioa eta ahalduntzea

Ezagutza eta erabileraren arteko aldea leuntzeko eta hizkuntza ohiturak euskararen
mesedetan  aldatzeko,  herritarren  sentsiblizazioa  eta  ahalduntzea  ezinbestekoa  da
UEMArentzat. Arlo hau da azken urteotan ahalegin eta baliabide berriekin hornitu dena.



Agintaldi  honetan sortu eta zabaldu da UEMAren  hezkuntza proiektua,  udalerri
euskalduentako eskola guztietan, ikasle guztiek sistematikoki jaso ditzaten soziolinguistika
edukiak,  hizkuntza ekologiaren ikuspegitik:  arnasguneak zer  diren,  hizkuntza batentzat
zergatik  diren  garrantzitsuak,  euskararen  egoera  zein  den eta  abar  azalduz,  adinaren
araberako unitate didaktiko eta bitarteko ezberdinekin.

Ildo  horretan,  beti  ere  gazteak  kontzientziatu  nahian,  eskolatik  kanpoko  gazte
topaketak eta udalekuak ere antolatu ditu agintaldi honetan lehen aldiz UEMAk.

Ikasleentzat ez ezik, herritarrentzako tailer gehiago sortu eta eskaini ditu UEMAk
agintaldi  honetan,  arnasguneei  buruzko  erakusketaren  osagarri  gisa:  haur  eta
gurasoentzako tailerra, motibazio tailerrak eta antzekoak.

Herritarren sentsibilizazioan eta ahalduntzean eragiteko, komunikazioari garrantzi
handia eman  dio  UEMAk  agintaldi  honetan:  webgunearen  edizio  jarraitua,  sare
sozialetako eguneroko jarraipena, hedabideekiko harreman iraunkorra, eta sei hilabetetik
behin UEMAren Berripaperaren 100.000 ale argitaratzea eta banatzea dira horren lekuko.

Komunikazioari  dagokionez,  berariaz  aipatzekoa  da  Eusko  Jaurlaritzarekin  eta
Nafarroako Gobernuarekin batera udalerri  euskaldunen inguruko komunikazio kanpaina
sendo eta aitzindari baterako urratsak adostu direla lehen aldiz. Agintaldi berrian ikusiko
dira emaitzak.

5. Udalerri euskaldunen zaintza eta garapena

Elkarlanean  egindako  jardunaldiek  eta  hausnarketa  saioek  hainbat  ildo  zabaldu
dituzte azken urteotan, eta horietako garrantzitsuenetakoa udalerri euskaldunak zaintzeko
eta garatzeko beharrezkoak diren ekimenak abiaraztea izan da.

UEMA, Gipuzkoako Foru Aldundia, EHU, UEU, Kontseilua eta Gaindegiaren artean
hainbat urtean antolatutako  Lurraldea eta Hizkuntza jardunaldiek emaitza oparoa izan
dute azken urteotan: udalerrietan abiarazi beharreko proiektuek izango duten hizkuntza
eraginak  aztertzeko  eta  beharrezkoa  balitz  neurri  zuzentzaileak  hartzeko,  Eragin
Linguistikoaren Ebaluazioaren beharra jarri zen mahai gainean lehenik. 

ELE egiteko  modua sortu  zuen  UEMAk,  eta  EAEko udal  legeak lege  bihurtu
zuen, udalerri guztientzat ezinbestekoa bihurtuz proiektu zehatz batek izan dezakeen
hizkuntza  eragina  aztertzea.  Udalen,  euskalgintzaren,  unibertsitatearen  eta  erakunde
publikoen arteko elkarlanaren adibiderik esanguratsuena izan da Eragin Linguistikoaren
Ebaluazioa agintaldi honetan.

Udalerri  euskaldunen  zaintza  eta  garapena  uztartuz,  euskara  turismo
eskaintzaren oinarrian jartzeko ildoa ere  zabaldu da agintaldi  honetan,  gure  postalik
ederrena euskara dela nabarmenduz bisitariei. Horren inguruko sentsibilizazio lan handia
geratzen da egiteko oraindik udaletan, ostalariek, merkatariek eta zerbitzu sektore osoak
ulertu dezan gai hau zein estrategikoa den.

Azken  hilabeteotan,  berriz,  udalerri  euskaldunei  eusteko  modu  bakarra  udalerri
euskaldunak  benetan  garatzea  delakoan,  udalerri  euskaldunak  garatzeko
ezinbestekoak diren ildoak  aztertu ditu UEMAk, hainbat eragilerekin batera egindako
hausnarketan eta antolatutako jardunaldietan. 



Udalerri  euskaldunak garatzeko ildo horiek guztiak izango dira erronka eta
lehentasun  hurrengo  agintaldian.  Hasteko,  udal  ordezkariak  eta  herritarrak
sentsibilizatuz gaiaren inguruan, ondoren hainbat ekimen abiarazteko ildo horiek lantzeko
eta udalerri euskaldunak garatzeko.


