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Urtebetez behintzat jarraituko du
Tolosak (Gipuzkoa) Uema Udale-
rri Euskaldunen Mankomunita-
tean. Udalak zer egingo zuen aire-
an egon da azken hilabeteetan; ir-
teteko asmoa zehatz ere adierazia
zuen udal gobernuak orain bi as-
te, baina atzera egin du. Beste ur-
tebete behintzat taldean segituko
du, eta tarte horretan erabakiko
du Ueman jarraitzeko biderik ba-
dagoen. Mankomunitateak berak
proposamen bat bidali dio udala-
ri, lan ildoak zehazteko —udalaren
argudioa da zerbitzu aldetik Tolo-
sak ez duela Ueman egon behar—.
Gisa horretan, EAJren gainontze-
ko udalen bide bera hartu du To-
losak ere: Uemako kide izatea. Le-
keitioko Udala (Bizkaia) bakarrik
dago dudan momentu honetan.

Aurreko agintaldian sartu zen
Tolosa Ueman, alkatetzan Bildu
zegoelarik. EAJk ez zuen babestu
erabakia, oraingo argudio berbe-
rarekin: Tolosak badituela nahiko
euskara zerbitzu, eta ez duela be-
harrik Ueman egoteko. Maiatze-
ko hauteskundeetan aldaketa iri-
tsi zen, eta jeltzaleek hartu zuten
udal gobernua. Irailean, Tolosal-
deko Ataria-n, Olatz Peon alkate-
ak iragarri zuen udalak ez lukeela
Uema barruan egon beharko. Ez
zuen zehatz esan atera egingo zi-
rela, baina duda handia sortu zen.

Aste gutxiren buruan, udaletan
izandako aldaketen ondotik, Ue-
maren batzar berria osatu zuten.
Hark hautatzen du zuzendaritza.
Tolosako Udalak ez zuen inor bi-
dali bilkurara. Salbuespena zen
EAJren udalen artean; gehienek
parte hartu zuten bileran, eta hiru
zuzendaritza taldean ere sartu
dira —Gatika, Zarautz eta Zestoa—. 

Ezezkoan zegoen Tolosa. Iza-
tez, orain bi aste, udaleko euskara
batzordean, irteteko proposame-
na egin zuen Jokin Azkue zinego-
tziak; aurrekontuetan ez zuten ja-
rri diru sailik Uemari pagatzeko.

Berriro elkartu zen euskara ba-
tzordea atzo, eta erabakia aldatu-
ta agertu zen udal gobernua. Ue-
mari berari bilera aurretik jakina-
razi zion albistea Azkuek. Ondo-
ren, batzordeko kideei azaldu zien
urtebeteko luzapena onartu du-
tela, tarte horretan ikusiko dutela
elkarlan ildoak posible ote diren,
eta hartuko dutela erabakia. Ue-
mak berak egin dio proposamena
udalari jada. Hizketan hasiko dira.

Mugimendu handiak
Zer gertatu da bi astean erabakia
hainbeste aldatzeko? Azkue zine-
gotziak ukatu egin du alderditik
agindurik jaso dutela. Mugimen-
du batzuk izan direla jakin du BE-
RRIAk. Publikoak izan dira horie-
tako batzuk. Gipuzkoako Diputa-
zioko Hizkuntza Berdintasuneko
zuzendari Mikel Irizarrek, adibi-
dez, Uemaren aldeko jarrera argia
azaldu du, eta, areago, aldundia-
ren ildoarekin ere lotu du, garran-
tzitsua delakoan Uemaren lana.

Bide beretik, kontuan izateko-
ak dira Markel Olano ahaldun na-
gusiak orain bi aste, Abadia sarien
banaketan, esandakoak. Euskal-
gintza eta erakundeak elkarlane-
an aritzeko «esfortzua» eskatu
zuen, eta alderdikideei ere utzi
zien mezua: «Nahi nuke guztiok
barneratzea bidegurutze une ba-
tean gaudela. Nire alderdiari eta
nire soziologiari begira, batik bat.
Izan gaitezen horren jabe eta kon-
tsekuente gure jarreretan ere».
Agintaldiko ildoak aurkeztean,
elkarlana aipatzeaz bat, Uema
propio aipatu zuen Olanok. Ain-
tzat hartu behar da ere Uemaren
zuzendaritzan sartu diren udalen
artean Zarauzkoa dagoela; udal
gobernu horretan dago Imanol
Lasa, aldundiko bozeramailea.

Azkuek berak ardura postuak
ditu hizkuntza politikan; Eusko
Jaurlaritzako Hizkuntza Norma-
lizatzeko zuzendaria da. Horrek
berak ere zeresan handia ematen
dio Tolosako Udalaren erabakiari.

Azken asteetan Tolosako mugi-
mendu euskaltzaleak izandako
rola ere nabarmentzekoa da. Ue-
matik joatea atzerapausoa litzate-
keela ohartarazi dute. Uemaren-
tzat ere zeresan handia du, Tolosa
taldeko herri nagusietakoa baita.

Lekeition, negoziaziorik ez
Tolosa beste urtebetez behintzat
Ueman izango dela ziurtaturik,
Lekeitio (Bizkaia) dago zalantzan
—dudako hirugarrenak, Lesakak
(Nafarroa), irtetea erabaki du, Ge-
roa Bairen botoekin—. Erabakirik
ez dute hartu oraindik Lekeitioko
Udalean, nahiz udal gobernuak
Uema uzteko nahia azaldua duen.

Mugimenduak izan dira. Uda-
leko bi taldeak, EAJ eta EH Bildu,
negoziatzen aritu dira, gobernu
itun bat lortzeko. Uematik ez irte-
tea jarri zuen baldintzen artean
koalizioak, eta erabakia atzeratu
egin zen. Baina orain bi aste hau-
tsi egin ziren negoziazioak. Ikus-
teko dago orain udal gobernuak
Uematik irtetea erabakiko duen.

Ueman izango da
Tolosa, oraingoz
Datorren urtean behintzat mankomunitatean egotea onartu
du EAJren gobernuak b Uemarekin elkarlanerako zein bide
egon daitekeen aztertzen hasi dira b Lekeitio da duda orain

G. G. 

Ueman jarraitzeko erabakia udal

«Etorkizuna
baduela ikusten
badugu, ikusiko
dugu zer urrats
egiten ditugun»

Jokin Azkue 
Tolosako Euskara zinegotzia
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Udalerri Euskaldunen Eguna Tolosan 

egin zuten iazko ekainean. G. RUBIO / ARP

ADIERAZPEN BILDUMA

bbb «Tolosak baliabide izugarri

ditu euskararen biziberritzerako:

udal euskaltegiak, euskara saila,

Galtzaundi, euskara hutsezko ko-

munikabideak… Uema, berriz, oso

garrantzitsua izan liteke baliabide

horiek ez dituzten udalerri txikia-

goentzat. Uemak orain eskaintzen

dituen zerbitzuekin, Tolosak ez

luke barruan egon beharko»

Olatz Peon

Tolosako alkatea

bbb «Nire proposamena da

Uema indartzea, orain arte baino

zerbait gehiago izatea. Defektuz

euskaraz funtzionatuko duen Gi-

puzkoa horretan, Uema oso inpor-

tantea da. Animatuko ditut udalak

Ueman sartzera, eta saiatuko naiz

diputazioak ere anima ditzan»

Mikel Irizar

Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza

Berdintasuneko zuzendaria

bbb «Tolosa Uematik ateratzeak,

Udalerri Euskaldunen Mankomu-

nitateak duen funtzioari uko egite-

tik haratago, euskaldunen komu-

nitatean arrakalak, errezeloak,

gaizki ulertuak... ekar ditzake. Ho-

rregatik guztiagatik, Tolosako

Udalari Ueman mantentzeko eta

Uema erabiltzeko deia egiten dio-

gu, elkarrekin asko dugulako ira-

bazteko; eta, elkarrengandik

urrunduz, berriz, galtzeko»

Xabier Saizar eta beste batzuk

Galtzaundi euskara elkartea

72
UEMA-KO UDALERRIAK

Udalerri Euskaldunen Mankomu-

nitatean 72 herri daude gaur egun,

Lesaka irtenda. Horietatik hamahi-

rutan, EAJ dago udal gobernuan.

Zuzendaritza. 11 kide ditu Uema-

ko zuzendaritzak. Hau da banake-

ta: zazpi ditu EH Bilduk; hiru EAJk,

eta bat independenteek. Josu La-

baka (EH Bildu) da lehendakaria.
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Lankidetzarako akordio bat sina-
tu dute Uema Udalerri Euskaldu-
nen Mankomunitateak eta EHU
Euskal Herriko Unibertsitateak.
Lehenbiziko aldia da bi erakunde
horiek gisa horretako hitzarmen
bat izenpetzen dutena. Udalerri
euskaldunek euskararen norma-
lizazioan duten garrantzia kon-
tuan harturik, unibertsitateare-
kin elkarlanean jardunda «ekar-
pen ezin hobea» lor daitekeela
nabarmendu dute bi erakundeek.
Besteak beste, hitzarmenaren bi-
tartez, azterlanak egingo dituzte.

Akordioa atzo izenpetu zuten
EHUko jarduneko errektore Fer-
nando Plazaolak eta Uemako le-
hendakari Josu Labakak. Bost ur-
terako hitzarmena egin dute, eta
aukera izango dute beste lau urte-
rako ere luzatzeko. Jarraipen ba-
tzorde bat ere osatu dute EHUk
eta Uemak —bakoitzak bi kide
izango ditu batzorde horretan—;
hark egingo du hitzarmenaren ja-
rraipena, eta lankidetzarako itun
zehatzen ardura ere edukiko du.

Batetik, ikerketa lanak izango
ditu ardatz hitzarmenak: azterla-
nak egiteko lankidetzan arituko
dira, eta jardunaldiak antolatzen

ere bai. Bestetik, prestakuntza:
EHUko adituek laguntza tekni-
koa eta juridikoa emango diete
Uemari eta mankomunitateko
herriei; haiek, berriz, praktikak
egiteko aukera emango diete uni-
bertsitateko ikasleei. Hirugarre-
nik, euskararen erabilera susta-
tzeko jarduerak bultzatzea eraba-
ki dute akordio horren bitartez.

Ikasleak eta idazkariak

Lehen urterako dituzten bi asmo
zehatzen berri eman du Uemak.
Batetik, EHUko ikasleek udalerri
euskaldunetan «azterketa sozio-
linguistiko zehatzak» egitea; az-
ken urteetan kezka gero eta naba-
riagoa da arnasgune horietan le-
kua galtzen ari delako euskara,
ezagutza eta erabilera jaisten ari
direlako. Bestetik, EHUko zuzen-
bide adituek prestakuntza eman-
go diete herri euskaldunetako
udal idazkariei; aldatu egin dituz-
te Herri Administrazioen Araubi-
de Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen legeak
aurten, eta lege zaharraren alde-
an indarrean diren arauek zer be-
rritasun dituzten azalduko diete.

Beste proiektu batzuk ere badi-
ra. Jarraipen batzordeak erabaki-
ko du ildoak zein izango diren.

Lankidetzan ariko
dira Uema eta EHU,
eta ikerketa lanak
bultzatuko dituzte
Lehen aldia da Uemak eta unibertsitateak era
horretako hitzarmen bat egiten dutena b Bost
urtean, hainbat plan elkarrekin egingo dituzte

Miren Segurola Uemako koordinatzailea eta Josu Labaka lehendakaria, atzo,

EHUko irakasle Iñigo Urrutia eta Iñaki Agirreazkuenagarekin. BERRIA

taldeak berak hartu duela azaldu
du Jokin Azkue zinegotziak (As-
teasu, Gipuzkoa, 1961), agindurik
ez dutela jaso alderdiaren aldetik.
Zer asmo urtebete honetarako?

Orain dela hamabost egun Eus-
kara Batzordean esan genuen To-
losako Udalari ez ziola inolako
balio erantsirik ematen Uemak.
Tolosan badugu euskara zerbitzu
indartsu bat, euskaltegia... Ez ge-
nuen ikusten balio erantsirik ze-
goenik. Uemak ere ez du bestela-
korik eman. Ateratzea proposatu
genuen. Iritzi kontrajarriak suer-
tatu ziren. Guk esan genuen bir-
pentsatuko genuela, baina ez ge-
nuela ikusten aukera handirik.

Tarte horretan Uemak bidali
digu zer eskaintza egingo liguke-
en, beste inork eskainiko ez luke-
ena. Uemarekin ez dugu hitz egin
oraindik. Zenbait zerbitzu plante-
atzen dira, eta hitz egingo dugu
bide hori nola jorratu. Ikusten ba-
dugu baduela etorkizuna, ikusiko
dugu zer urrats egiten ditugun.
Hori da hartzen dugun konpro-

misoa. 2016an Ueman jarraituko
dugu, eta ea zer bide egiten du-
gun. Horrek erakutsiko digu au-
rrerantzean zer izango den.
Ateratzeko atea ez dago itxita. 

Ez. Planteatzen dugu 2016an ja-
rraitzea. Gero aztertuko dugu.
Uemaren batzarrerako ordezka-

ririk izendatuko duzue orain?

Ez dugu oraindik ezer erabaki.
Aurren-aurrena nahi duguna da
Uemako zuzendaritzarekin bil-
du, eta ikusi egin duten eskaintza
nola gauzatu litekeen eta horko
zerbitzuekin zerekin gauden ados
eta zerekin ez. Gero aztertuko
dugu. Bidea egin egin beharko da.
Oinarria arazo teknikoa da, edo

badago osagai politikoa ere?

Ez ditugu planoak era horretan
bereizi behar. Ueman egotea edo
ez egotea udalbatzak erabakitzen
du; erabaki politikoa da. Baina
erabaki politiko hori sostengatu
behar da txosten tekniko batean.
Esparru teknikoari erreparatzen
badiogu, nahikoa da irakurtzea
Uemaren estatutuak, zer zerbitzu

eskaintzen dituen, nori eskain-
tzen zaizkien. Hor Tolosak ez dau-
ka leku garbi bat. Hori gertatzen
da, azken batean. Ueman sartze-
ko erabakia hartu zenean, Inaki
Irazabalbeitia Euskara zinegotzi
zenak esaten zuen erabaki politi-
koa zela. Erabaki politiko horrek
behar du sostengu teknikoa, eta
ez dauka. Hemen euskarako az-
piegitura handiak ditugu. Uemak
egin digu zerbitzu teknikoen es-
kaintza bat. Baldin badago ados-
tasun bat, hor euskarri tekniko
bat egongo da. Horren baitan da-
tor erabaki politikoa.
Jarrera aldaketa bat egon da ha-

mabost egunean udal taldean?

Orain bi aste ateratzea proposatu
genuen, eta orain pentsatu dugu
jarraitzea. Guk geuk proposatu
genuen ateratzea.
Alderdiaren aldetik aholkurik

edo agindurik jaso duzue?

Ez. Udalaren erabakia izan da.
Udalak askatasun osoa izan du
erabakia hartzeko. Badira atera
direnak ere.


