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“udalerri
euskaldunen
garrantzia
ofizialki aitortzea 
ezinbestekoa 
da”

Hiru urte igaro dira UEMAko lehen-
dakari kargua hartu zenuenetik. 
Zein da egiten duzun balantzea?
Ibilbide luzea du UEMAk, eta gure lana 
beste batzuek hasitako bidean sakontzea 
izan da. UEMAk garai hobeak eta 
okerragoak ezagutu ditu, baina hortxe 
dauka eraikitako altxorra: euskaraz 
funtzionatzen duten udalak. Gu, gure 
taldea, zuzendaritzara iritsi ginenean, 
20. urteurreunaren harira antolatutako 
ekitaldietatik zetorren UEMA. 20 
urteko ibilbidearen gaineko errepasoa 
egiteko baliatu zen urteurrena, eta 
orduan, udalen euskalduntzetik harago 
hizkuntza ekologiaren diskurtsoan 
edo euskararen arnasguneen inguruan 
sakondu beharra aipatu zen. Aditzera 
eman zen egindako bidea oinarri 
hartuta, eragite eremua zabaldu eta 
fase berri batean sartzea komeni zela. 
Eta hain justu horixe da guk egin 
dugun ekarpena; agintaldiaren hasieran 
hausnarketa prozesu bat egin genuen, 
eta ordutik, UEMAren ibilbide berria 
izango dena definitu eta garatzen ari 
gara.  

Zeintzuk dira hausnarketa proze-
sutik ateratako ondorio nagusiak? 
Zeintzuk dira ibilbide berrirako ja-
rritako oinarriak? 

Hausnarketa prozesutik ateratako 
ondorio nagusia izan zen UEMAk 
ondoena egin duen lan horretan, udalen 
euskalduntzean jarraitu behar duela. 
Baina, eragite eremua zabaldu eta 
euskararen arnasguneak sendotzeko eta 
zabaltzeko neurriak ere hartu behar ditu. 
Hau da, UEMAko udalerrietan dauden 
hutsuneak gainditu eta osotasunez 
euskaraz biziko diren udalerriak eraikiz, 
euskararen lurraldea eraikitzeko lan 
egin behar dugu. Bide horretan, udalerri 
euskaldunek hizkuntzaren ikuspegitik 
daukaten garrantzia ofizialki aitortzea 
ezinbestekoa da.  

Gero eta gehiago entzuten da euska-
raren arnasguneen kontzeptua. Zer 
dira arnasguneak? Zenbaterainokoa 
da arnasgune horiek daukaten ga-
rrantzia? 
Soziolinguistikako adituek onartzen 
dutenez, edozein hizkuntzak, biziko 

bada, nagusi izango den eremua behar 
du. Euskarak udalerri euskaldunetan 
dauka nagusi den eremua, eta  hortxe ditu 
arnasguneak. Udalerri horiek eta bertako 
herritarrek ekarpen garrantzitsua egin 
dute hizkuntzaren biziraupena lortzeko, 
eta ekarpen ezin hobea egin dezakete 
euskararen normalizaziorako bidean ere. 
Euskararen arnasguneak sendotzea eta 
hedatzea lortzen ez badugu, ziurrenik, 
alferrik izango dira euskara normalizatzeko 
egindako bestelako ahaleginak. Eta hain 
justu, horregatik dute berebiziko garrantzia 
euskararen arnasguneek. 

Lea-Artibai eta Urola Kosta eskualdeak 
dira Euskal Herriko eremu euskaldunenak. 
Hutsuneak hutsune, nagusiki euskaraz 
bizi dira, eta ondorioz, bi eskualde 
horietan aurki ditzakegu eskualde mailako 
arnasgunerik osasuntsuenak. Eskualde 
horietan eta beste hainbat udalerri 
euskaldunetan belaunaldiz belaunaldi 
transmititu da euskara. Naturalki 
erabiltzen dute euskara egunerokoan, eta 
horrela, biziberritu eta aberastu egiten da 
hizkuntza, freskatu.

Zein da udalerri euskaldunetako 
egoera? Osasuntsu al daude euska-
raren arnasguneak? 
Udalerri euskaldun deitzen diegu bertako 

“Euskarak udalerri 
euskaldunetan dauka 
nagusi den eremua, 
eta  hortxe ditu 
arnasguneak”

herritarren %70 baino gehiagok euskaraz 
dakiten herriei. Argi dago erabilera 
bermatzeko eta arnasguneak sortzeko 
oinarrizko baldintza ezagutza dela. Eta 
baldintza horretatik abiatuta elkartu 
gara udalerri euskaldunak UEMAn. Uste 
dugu, ezagutza handiko udalerrietan 
badagoela bestelako hizkuntza politika bat 
egiteko beharra. Eta horretan dihardugu, 
hizkuntzaren ikuspegitik bereziak diren 
eta aparteko balioa daukaten udalerri 
horiek dituzten beharrak asetzen. 

Beste udalerriekin alderatuta, eta batez 
ere eremu erdalduneko herriekin 
parekatuz gero, udalerri euskaldunetako 
egoera oso ona dela esan daiteke. 
Euskararen arnasgune diren udalerriak 
sendo ageri dira. Hala ere, esan beharra 
dago ezagutzak bere horretan ez duela 
erabilera bermatzen. Ezagutza handiko 
hainbat udalerritan egindako azterketek 
erabileraren gaineko datu kezkagarriak 
erakutsi dituzte, eta aipatu behar da zenbait 
udalerri euskaldun ez direla euskararen 
arnasgune. Izan ere, arnasgune izaera 
erabilerak ematen dio, eta ez ezagutzak. 

Udalerri euskaldunen bilakaera eta 
bilakaera horretan eragin duten 
faktoreak aztertzen dabil UEMA. 
Noiz aurkeztuko dituzue azterketa-

ren emaitzak? Zer espero dezakegu 
azterketa horretatik? 
UEMArentzat garrantzitsua da udalerri 
euskaldunen bilakaera aztertu eta 
bilakaera horretan eragin duten aldeko 
eta kontrako faktoreak detektatzea. 
Finean, UEMAren lana eraginkorrago 
egiteko informazioa jasoko dugu azterketa 
horietatik. Jakingo dugu zeintzuk diren 
indartu beharreko faktoreak, baita 
kontrako zein faktore aldatu behar diren 
ere. Eta horrela, euskararen lurgunea 
indartzeko bide-orria zehaztea da gure 
helburua. 

Azterketaren emaitzak otsailean aurkez-
tuko ditugu, Lurraldea eta Hizkuntza II. 
jardunaldian. Emaitzei dagokienez, ez 
dugu sorpresarik espero. Egin diren az-
terketa guztiek -horietako asko azalekoak 
badira ere- galera gertatzen ari dela irado-
kitzen dute. Eusko Jaurlaritzaren V. Mapa 

Soziolinguistikoan, esaterako, aipatzen da 
eremu euskaldunenetan atzerakada gerta-
tu dela; 20 urtetan 18 udalerri euskaldun 
gutxiago ditugu. Egiten ari den azterke-
tak jada aurreikusten dugun hori konfir-
matuko duela uste dugu, baina gertatzen 
dabilenari buelta emateko argibideak ere 
eskainiko dizkigu, eta horixe izango da, 
ziurrenik, azterketa horiek egin dezaketen 
ekarpenik handiena.

Gero eta udalerri euskaldun gu-
txiago ditugula aipatu duzu. Nola 
ikusten dituzu udalerri euskaldunak 
etorkizunean?
Euskalgintzako eragileekin elkarlanean 
arnasguneen gaia jendarteratzen gabil-
tza, pixkanaka. Adostasun zabala dago 
arnasguneek euskararentzat daukaten ga-
rrantzia azpimarratzerakoan. Eta horrek 
baikor izateko arrazoiak ematen dizkigu. 
Udalerri euskaldunei teorian onartzen 
zaien garrantzia praktikara eramateko 
unean gaude. Euskararen arnasguneek 
politika bereziak behar dituzte, eta poli-
tika horiek martxan ipintzeko instituzio-
en arteko elkarlana da gakoa. UEMAk, 
bere aldetik, politika ausartak bultzatuko 
ditu, eta uste dugu beste instituzioak bi-
delagun izango ditugula. Politika berriak 
aktibatu ahala euskararen arnasguneak 
berrindartzea azkartuko dugu.   

“Politika berriak 
aktibatu ahala 
euskararen arnasguneak 
berrindartzea azkartuko 
dugu”



2013an egindako diagnostikoen bidez, UEMAk sailkatu 
egin du mankomunitateko udal bakoitza. Datuek 
erakusten dute, oro har, UEMAko udalak oso maila 
onean daudela euskararen erabileri dagokionean.

Udal gehienak Tontorrean eta Gorabidean
sailkatuta daude, eta beraz, zerbitzu
hizkuntza ez ezik lanerako hizkuntza ere bada
euskara UEMAko udaletan. Euskara nagusi da
udal horietan, eta gainera, hainbat udal
euskaraz osotasunean funtzionatzeko
gai dira.

elkarrizketa
Maren Belastegi
UEMAko lehendakaria

Belastegi: 
“UEMAko hainbat 
udal gai dira 
osotasunean
euskaraz 
funtzionatzeko”
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Tontorrean

Gora bidean
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Abian

mailaz
aila

Udalen euskalduntzea UEMAk egin 
duen ekarpenik esanguratsuena izan 
dela aipatu duzu. Zein da euskararen 
egoera UEMAko udaletan?
UEMAk sorreratik garrantzia berezia 
eman dio euskararen normalizazioan uda-
lak eredu izateari. Administrazioak euska-
raren normalizazioan duen ardura handia 
da. Administrazio publikoa euskaldunduz 
gero, urrats ikaragarria emango genuke 
euskararen normalizazioan. Horrek langi-
leen euskalduntzea ekarriko bailuke bere-
kin, euskarari balorea ematea… Baina, zo-
ritxarrez, administrazioak nagusiki erdaraz 
funtzionatzen jarraitzen du.

UEMAk frogatu du administrazioan eus-
karaz funtzionatu daitekeela. Emaitza ezin 
hobeak lortuta, aitzindariak gara adminis-
trazioa euskalduntzen. UEMAko hainbat 
udal gai dira euskaraz funtzionatzeko. Eta 
Mankomunitateko udalak dira herrita-
rren hizkuntza eskubideak errespetatzen 
dituzten instituzio bakarrenetakoak. Eta 
hori bere horretan kezkagarria bada ere, 
oro har administrazioak zerbitzuak eus-
karaz eskaintzeko dituen zailtasunak age-
rian uzten dituelako, UEMAk egindako 
lanari balorea ematen dio.

Administrazioaren euskalduntzea 
amaierarik gabeko lana dela dirudi 

batzuetan. Tontorrean egonda ere 
urratsak ematen ari dira UEMAko 
udalak? 
Egia da UEMAko hainbat udal ia tonto-
rrera iritsita daudela. Hala ere, beti dago 
zerbait euskalduntzeko: Espainiako Es-
tatuko administrazioak ematen dituen 
hainbat zerbitzu (aplikazio informatikoak, 
inprimakiak...), kanpo zerbitzuekiko ha-
rremanak... Bestetik, onartu behar da 
UEMAn dauden zenbait udalek, oraindik 
ere, badutela zer eginik gailurrera iristeko. 
Horregatik, etengabeko lanean dihardugu. 
UEMArentzat lehentasunezkoa da maga-
lean dauden udalak gora igotzea, gailurrera 
hurbiltzea. Eta horregatik, gure ahaleginak 
horretan zentratuta ari gara lanean.

UEMAk bultzatuta udalek hartu di-
tuzten hainbat erabakiren aurka 
egin du Carlos Urkixo Espainiako 
estatuaren EAEko ordezkariak. Zer 
ondorio dakarte errekerimendu 
eta helegite horiek UEMArentzat? 

Argi eta garbi esan behar da Urkixoren 
errekerimendu eta helegite horien helburu 
nagusia dela euskararen normalizaziorako 
bidea oztopatzea. Helburu hori lortzeko, 
eztabaida faltsuak piztu, euskara sustatzeko 
lana desitxuratu eta giroa nahasi nahi du 
Urkixok. Finean, euskararen aurkako era-
soak dira, salatu eta gelditu beharrekoak. 

UEMA eta udalak babesik gabe gaude 
eraso horien aurrean. Indarrean dagoen 
euskararen legeak nahiko murritzak dira 
berez. EAEko kasuan, Auzitegi Konsti-
tuzionalak mugatu egin zuen, bere ga-
raian. Eta orain, lege horien gero eta 
irakurketa murriztaileagoa egiten da. Eta 
horrek zailtasun nabarmenak eragiten 
ditu administrazioa euskalduntzeko. 

UEMAko hainbat udalek Eusko Jaur-
laritzari eta aldundiei eskatu diete 
harremanak euskara hutsez eduki 
nahi dituztela. Zein izan da jasotako 
erantzuna? 
Euskararen arnasguneak sortu ditugu ad-
ministrazioan. Eta arnasgune horiek, da-
gokien funtzioa betez, eragin egiten dute 
beren ingurunean. Euskaraz funtziona-
tzen duten udalek harremanak ere euska-
raz izan daitezen behar dute. Eta horrela, 
udaletik harago beste instituzioen euskal-
duntzean ere eragiten da.  

“udaletik harago 
beste instituzioen 
euskalduntzean ere 
eragiten da”

Tontorrean dauden udal gehienek ezaugarri hauek dituzte:
• Herri txikitako udalak dira.
• Herrian, euskaldunak %90 edo gehiago dira
• Aspalditik daude UEMAn, eta aurreko urteetan/hamarkadetan  
  aurrerapen handia egin dute.
• Herritarrek naturaltasunez hartzen dute udalek euskaraz egitea.
• Udalaren jardunean gaztelaniaz egitea bi faktore hauengatik izan  
   ohi da:
  - Beste erakunde publiko batek behartuta.
  - Herritar batek eskatuta.

Aulesti, Amoroto, Berriatua, Berastegi, 
Gizaburuaga, Zestoa, Beizama, Ajangiz, Ezkio-
Itsaso, Aizarnazabal, Gaintza, Zaldibia, Bermeo,  
Arantza, Altzaga, Arama, Itsasondo, Segura, Aduna, 
Ikaztegieta, Lizartza, Leaburu-Txarama, Gaztelu, 
Orexa, Baliarrain, Altzo, Antzuola, Orendain, 
Etxalar eta Igantzi.

Magalean dauden udal gehienek ezaugarri hauek dituzte:
• Azken urteetan erdaldun kopurua handitu den herriak dira. 
• UEMAn denbora gutxi daramaten herriak dira. 
• Euskararen erabileran aurreratzeko asko duten herriak dira. 
• Euskaraz aritzeko zailtasunak daude. 
• Euskara gaitasunik ez duten langileak dituzte. 

Mallabia, Atxondo, Izurtza, Mañaria, Otxandio, Deba, 
Gatika, Lesaka, Busturia, Artea, Basaburua, Bergara 
eta  Baztan.

Abian
• Erabileran erdara izaten da nagusi, bai ahozkoan, bai idatzizkoan.
• Idatzizkoan, erdaraz sortu ohi dira agiriak, eta euskararen presentzia  
   itzulpenen bidez baino ez da ziurtatzen.
• Hainbat lanpostutan langile elebakar erdaldunak egoten dira, eta,      
   kasu batzuetan, kontratazio berrietan ez da euskara aintzat hartzen.

Ez dago herririk maila honetan sailkatuta. 

Gora bidean dauden udal gehienek ezaugarri hauek dituzte:
• Herri ertain edo handiak dira gehienak.
• Asko aurreratu dute, euskarari lehentasuna emateko hizkuntz  
  politikaren baitan.
• Jauzi kualitatibo bat eman behar dute tontorrean dauden herrien  
  mailara iristeko.
• Euskaldunen ehunekoa ez da Tontorrean daude udalerritakoa bezain  
  handia.
• Aurrerapenak egin dituzte udal langileak euskaldunak izateko:
- Lehendik zeudenak.
- Kontratatu dituztenak.
• Euskara hutsez funtzionatzeko zailtasunak daude.
- Zabalkunde handiko euskarrietan (bandoak…).
• Beste erakunde publikoekin dituzte arazoak.
• Enpresekin harremanak euskaraz izateko arazoak dituzte.

Arbizu, Markina-Xemein, Munitibar, Ondarroa, Le-
keitio, Aramaio, Mutriku, Azpeitia, Elgeta, Zumaia, 
Orio, Oñati, Getaria, Goizueta, Muxika, Araitz, Areso, 
Etxarri Aranatz, Larraun, Leitza, Irura, Anoeta, Alegia, 
Amezketa, Oiartzun, Usurbil, Zarautz, Tolosa eta Bera.



Zerbitzuak euskaraz jasotzeko eskubidea aitortzen die legeak 
EAEko herritar guztiei eta Nafarroako “eremu euskalduneko” 
herritarrei. Baina errealitateak erakusten du eskubide horiek 
ez direla bermatzen. UEMAko udalerri ugaritan goi adminis-
trazioak eskaintzen dituen zerbitzuak erdara hutsez ematen 
dira. Hutsune horiek gainditu eta herritarren hizkuntza es-
kubideak bermatzea garrantzitsua da UEMArentzat. Horre-
gatik, hainbat eragilerekin elkarlanean dihardu administrazio 
publikoak euskarazko zerbitzuak eskaini ditzan lortzeko.   

UEMAko ordezkariek agerian utzi dute hizkuntza eskubideen urraketa sistematikoa dela Nafarroan. “Legeak dioena Nafarroako 
Gobernuak ez du betetzen. UEMAk egindako azterketaz gain, hor dira Behatokiaren, Arartekoaren edota Europako Kontseiluaren 
txosten ugari. Bistan da Nafarroako Gobernuak Legearen irakurketa murritza eta atzerakoia egiten duela. Dekretu bidez legearen 
garapena murriztu nahi izan da, eta erabakiak bultzada politiko bati erantzuten dio, eta ez inolako irizpide teknikori.”

Mediku eta pediatra euskaldunak eskatzeko 
kanpainak hainbat udalerri euskaldunetan 
gauzatu dira eta egiten ari dira. Kasu batzuetan, 
Osakidetzak, eta, batez ere, Osasunbideak ez 
diete bide eman eskariei. Baina UEMA, udalak, 
euskalgintza eta herritarren arteko elkarlanari 
esker, emaitzak ere lortu dira. Eskaeren ondotik, 
zenbait herritan euskarazko zerbitzua eskaintzeko 
neurriak hartu ditu Osakidetzak.

Berastegiko Udalak UEMAn sartzeko hartutako erabakiari helegitea jarri dio Espainiako Estatuko EAEn duen 
ordezkariak. UEMAk, bat eginda, babestu du Berastegiko Udala. Erasoa salatzeko egindako agerraldian hainbat 
alderditako ordezkarik parte hartu zuten; EHBildukoak, EAJkoak eta Independienteak.

UEMAk udalerri euskaldunetako osasun etxe 
eta liburutegietan egindako azterketak 
argi erakutsi du Nafarroako Gobernuak ez 
duela euskarazko zerbitzurik bermatzen. 
Egoera gainditzeko proposamen zehatzak 
eraman zituzten Eneka Maizek eta Jon 
Abrilek,  UEMAko zuzendaritza batzordeko 
kideek, Nafarroako parlamentura; plantilla 
organikoa aldatu eta lanpostuei hizkuntza 
eskakizuna jartzeko eskatu dute. Nafarroako 
parlamentuak, ordea, atzera bota zuen 
Mankomunitatearen eskariak biltzen zituen 
mozioa, urriaren 25ean.

Berastegiko Udalak UEMAn, Udalerri 
Euskaldunen Mankomunitatean, sartzeko 
erabakia hartu zuen 2014ko martxoaren 
31n egindako osoko bilkuran.   Aho 
batez hartu zuten erabakia Berastegiko 
udal ordezkariek.   Erabakiaren ondotik, 
Espainiako Estatuko abokatuaren lehen 
errekerimendua 2014ko maiatzaren 
30ean jaso zuten Berastegiko Udalean. 
Errekerimenduei erantzun arren, irailaren 
1ean helegitea jarri zion Berastegik 
hartutako erabakiari. Bere esanetan, 
legez kontrakoa izan daiteke Berastegiko 
Udalak   UEMAn sartzeko hartutako 
erabakia.

Bitartean, gero eta udal gehiago dira, Be-
rastegiko Udalaren antzera, Mankomu-
nitateko kide izateko erabakia hartu du-
tenak.  Inolako eragozpen eta oztoporik 
gabe egin dute bidea.
Agintaldian zehar, euskara sustatzeko 
erabaki ugari jarri ditu ezbaian Urkixok. 
Hainbat udalek jaso dituzte Urkixoren 
errekerimenduak, baita, helegiteak ere. 
“Orain salatzera gatozen helegite hau, eus-
kararen aurkako erasoaldi orokorraren 
baitan kokatzen dugu. Izan ere, Beraste-
giko Udalaren aurkako eraso hau, UEMA-
ren aurkakoa ere bada, eta ondorioz, baita 
euskararen aurkako erasoa ere.” 
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Zerbitzuak euskaraz 

UEMAk administrazio publikoko lanpostuei hizkuntza
eskakizuna ezartzeko eskatu du Berastegi UEMAn sartzeko erabakiari

helegitea jarri dio Urkixok

“Orain salatzera gatozen 
helegite hau, euskararen 
aurkako erasoaldi 
orokorraren baitan 
kokatzen dugu”

motze
an era

soak

Aulesti, Berastegi, Gatika, Arma eta Etxarri Aranazko udaletako ordezkari politikoak, UEMAko lehendakariarekin batera, Urkijoren erabakia salatzeko egindako prentsaurrekoan.



LURRALDE-ANTOLAMENDUA
ETA HIZKUNTZAREN ARTEKO
HARREMANA AZTERGAI

2014ko urtarrilean, 200 pertsona baino gehiagok parte hartu zuten 
UEMAk, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Kontseiluak eta UEUk antolatu zuten 
“Hizkuntza eta Lurraldea. Lurraldea eta Hizkuntza” jardunaldian. Bertan, 
lurralde-antolamenduak eta hirigintzak hiztun-komunitatearengan duen 
eragina aztertu zen.

Lurralde-antolakuntza eta hirigintza ez dira neutroak eta eragin zuzena dute 
berezko hizkuntzan. Haien eragina ez da inoiz kontuan hartu Euskal Herrian: 
lurralde-antolakuntzako araubideak ez dio arretarik jarri. Nahiz eta horrek 
euskararen arnasguneetan eragin nabarmena izan duen. 

Antolatzaileek jardunaldiaren balorazio positiboa eginda, konpromisoa hartu 
zuten ikerketa zehatz eta objektibo bat egiteko, datuen bidez frogatzeko 
hirigintza-hazkundearen eta euskararen galeraren arteko harremana. ELE 
(Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa) izeneko tresna definitzen ere aritu dira, 
bigarren jardunaldi batean aurkezteko. 2015eko otsailaren 5ean eta 6an 
egingo dira Lurraldea eta Hizkuntza II. Jardunaldiak Donostiako Carlos 
Santamaria zentroan. 


