
Harian 2
Ekaineko galdeketetan
parte hartzera deitu dute
lehena antolatu zutenek

Bi urte joan dira Etxarri Arana-
tzen Euskal Herriaren etorkizu-
nari buruzko galdeketa egin
zutenetik. Hura antolatu zutenak
eta ekainean egingo diren galde-
keten antolatzaileak elkartu dira,
parte hartzera dei egiteko. «Era-
bakiaren aroa» martxan jarri
dela ziurtatu dute. b 7

Kultura 30
Europa inprobisatua
Kantu Inprobisatuen Nazioarte-
ko Topaketa egingo dute Mintzo-
lak eta Donostia 2016k udan, Eu-
ropa Bat-batean izenpean. b 30
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Udal Legea bihar sartuko da indarrean, eta,
besteak beste, hirigintza planetan eragin
soziolinguistikoa ikertzera behartuko du b 2

R Hirigintza plan bat eten
dute Galesen, hizkuntza
eraginaren ondorioz

Ihes etena 
Turkiak eta Europak errefuxiatuak 

kanporatzeko ituna egin zutenetik, 

iheslariak itxita daude. Lesbosko 

egoera «oso gogorra» dela adierazi 

dio BERRIAri hango alkateak. b 18

Laboral Kutxa Baskonia84

68 Panathinaikos

Kirola 26Aktak euskaraz egiteko
babesa emango du Udal
Legeak aurrerantzean
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Informazioaren alde
Axier Lopezi elkartasuna agertu, eta kazetariak beren lana egiteagatik zigortzea onartezina dela azaldu dute b 10

Emakumeen Birako lehen etapa faboritoengandik urrun hasi, eta irabazi:
pozez ospatu du «ezusteko» garaipena Lotta Lepistok (Cervelo) —irudian,
erdian— b Faboritoetako bat kolokan da, Johansson ondoezik hasi baita b 26

Ezusteko
batekin hasi da Bira

R ELKARRIZKETA

«Etsitzear egon naiz sarri. Buruz indartsu izan behar da»

Emma Johansson. Wiggle taldeko txirrindularia



Garikoitz Goikoetxea 

Euskara biziberritzeko politikan
berrikuntza batzuk eragingo ditu
EAEko Udal Legeak. Gaur argita-
ratzekoa dute aldizkari ofizialean,
eta bihar jarriko dute indarrean.
Euskara sustatzeko bidean azke-
naldian nabarmenduriko gatazka
batzuk bideratzeko asmoa bista-
koa da artikuluetan. Besteak bes-
te, indarrik gabe utziko du Espai-
niako Gobernuaren ordezkariak
udalen euskarazko jardunaren
kontra abiatutako ildoa. Gainera,
hirigintzak euskararen egoeran
duen eraginari buruzko kezka za-
baltzen hasi den honetan, zehazki
jaso dute horrelako ikerketak egi-
teko beharra. Neurriak, hala ere,
ez dira bete beharrekoak izango.

Eusko Legebiltzarrean joan den
astean onartu zuten Udal Legea,

euskaraz jakitea. Betebeharrik ez
dago legean: «Toki erakundeek
beren jarduerak euskaraz egitea
ahalbidetze aldera, hautetsiek hiz-
kuntza ofizialetan behar besteko
gaitasuna izatea sustatuko da».

EUSKARAREN BALIOTASUNA

bbb Euskarazko akten bermea

Euskarazko udal jarduna hizpide
izan da azken urteetan, Espainia-
ko Gobernuaren EAEko ordezka-
riaren jokabideagatik. Udalak au-
zitara eraman ditu Carlos Urkijok,
aktak eta horrelako agiriak eus-
karaz bidaltzen dizkiotelako. Au-
zibide gehienak irabazi dituzte
udalek, baina lege babesa jaso
dute orain. «Ebazpenak, aktak
eta erabakiak euskaraz idazten
direnean, euskaraz bidaliko zaiz-
kie kopiak eta laburpenak EAEko
administrazioari eta estatukoari».

Hirigintza planen hizkuntza eragina
aztertu beharko dute EAEko herriek
Udal Legea gaur argitaratuko du aldizkari ofizialak, eta bihar indarrean izango da b Udalek euskara lan
hizkuntza izatea bermatuko du: aktak euskaraz egin ahalko dituzte, eta horrela igorri beste erakundeei

Udalen euskarazko jardunaren aurka ekin dio Urkijok azken urteetan, eta haren aurkako protestak izan dira. Irudian, Tolosako Udalaren aurrean egindako elkarretaratze bat. JUAN CARLOS RUIZ / ARGAZKI PRESS
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EAJk eta EH Bilduk adostuta. Al-
daketa handia da, horrelako arau
baten aterperik ez baitute eduki
orain arte Arabako, Bizkaiko eta
Gipuzkoako udalek. Eskumenen
eta finantzaketaren gaia zehaztea
da legearen oinarrietako bat, bai-
na euskararen arlora ere berrita-
sunak dakartza. Hona nagusiak:

ELEBITASUN EREDUA

bbb Bi hizkuntzak baliagarri

Euskara eta gaztelania, biak maila
berean jarri dituzte Udal Legean
ere, baina badago berritasun bat:
batek ez du bestearen beharrik.
Alegia, ez dago bi eletan aritu be-
harrik. Hizkuntza ofizialei buruz-
ko artikuluak hau dio: «Euskara
Euskal Herriko berezko hizkun-
tza da eta, gaztelania bezala, EAE-
ko toki erakundeen hizkuntza ofi-
ziala. Alde horretatik, erakunde-

on jardueretan erabilera normal
eta orokorreko zerbitzu hizkun-
tza eta lan hizkuntza izango da».

Kataluniako Udal Legearen an-
tzeko formulazioa da EAEko Udal
Legerako hartu dutena. Aditu ba-
tzuen arabera, formulazio horrek
Euskararen Legea gainditu egiten
du, arau hark euskararen eta gaz-
telaniaren artean ezarritako ele-
bitasun simetrikoa arintzen baitu.

Herritarren hizkuntza eskubi-
deetan ez du eragingo aldaketa-
rik, nolanahi ere. Erakundeekiko
harremanetan, herritarrek izan-
go dute hizkuntza hautatzeko es-
kubidea, ez instituzioek —eskubi-
deak ez, obligazioak dituzte
haiek: herritarren hautua bete
egin beharko dute—. Areago: uda-
leko lan hizkuntza ez den hizkun-
tzan izan nahi badu harremana
herritar batek, horrek ezingo dio

eragin «karga edo betebeharrik».
Finean, erabat euskaraz funtzio-
natzeko modua dute udalek, bai-
na gaztelaniaz harremana eduki
nahi dutenei hala egin beharko
diete, haiei «kargarik» jarri gabe.

HAUTETSIAK

bbb Ikasteko obligaziorik ez

Hautetsiei buruz zehazki mintzo
da artikulu bat. Udaleko deial-
diak, gai zerrendak, mozioak eta
horrelakoak euskaraz egiteko bi-
dea ireki du legeak, baina baldin-
tza batekin: «Euskaraz ez dakiela
behar bezala alegatzen duen ezein
kideren eskubideak ez urratzea».

Hautetsien euskara gaitasuna
eztabaidagai izan zuten legearen
tramitazioan. Agerraldien txanda
egin zutenean, Gipuzkoako Eus-
kara zuzendari ohi Zigor Etxebu-
ruak proposatu zuen hautagaiek

d
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Euskara edo gaztelania, bietako
edozein erabiliko dute erakunde-
en arteko harremanetan, «beste
hizkuntza ofizialerako itzulpenik
aurkeztu beharrik izan gabe».
Urkijoren nahia hori zen: agiriak
erdarara itzultzea. Udal Legean,
euskara erakundeen artean «gero
eta gehiago erabiltzea» da asmoa.

HIZKUNTZA POLITIKA

bbb Erabileraren sustapena

Udalen eskumenak zehaztea da
legearen oinarri nagusia, eta eus-
kararen arloan ere badu eragina:
euskara sustatzeko eskumena
izango dute, baita «erabilera nor-
malizatzeko beharrezkoak diren
planak onetsi eta garatzekoa» ere.
Hau dio legearen sarrerak: «Eus-
kara babestu eta normalizatzeko
lana, Euskal Herriaren hizkuntza
berezkoa eta komuna denez, le-
henik, euskal botere publiko guz-
tiei dagokie, baina euskal udalak
bide erakusle izan behar dira».

Erabilera sustatzeko eskume-
nen gaia argitzea giltzarri da eus-
kara planak egiteko. Oraintsu,
adibidez, auzitegiak bertan behe-
ra utzi du Zarauzko Udalaren (Gi-
puzkoa) euskara plana, horretara-
ko eskumenik ez daukala esanez.

ERAKUNDEAK

bbb Ueman sartzeko baimena

Urkijoren beste salaketa ildo bat
izan da: Uema Udalerri Euskaldu-
nen Mankomunitatean sartu di-
ren udalen aurka jo du. Zeraingo,
Berastegiko eta Eako udalak sala-
tuak ditu, adibidez. Udal Legean
espresuki jaso dute hau: «Man-
komunitate, partzuergo, elkarte
eta udalerriz gaindiko bestelako
erakundeak sortu edo halakoetan
esku hartu ahal izango dute». Hi-
tzarmenak ere babestuta daude.

HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

bbb Itundutako zerbitzuetarako

Erakundeen kontratuetako hiz-
kuntza irizpideek ere jarri dute
zeresana Urkijoren salaketenga-
tik. Udal Legeak baimena eman
du «kasu bakoitzean beharrez-
koak diren klausulak» sartzeko.
Udalari aplikagarri zaion hizkun-
tza legedia kontratuan sartzea da
asmoa. Bi xede ditu horrek. Bat:
«Herritarrak artatuak izan daite-
zela berek hautatzen duten hiz-
kuntza ofizialean». Bi: «Zerbi-
tzua eman dadila, hizkuntza bal-
dintzei dagokienez, administra-
zio titularrari exijitu ahal zaizkion
baldintza beretan». Enpresek ku-
deatutako zerbitzuei eragingo die.

HIRIGINTZA PLANAK

bbb Eragina aztertzeko beharra

Azkenaldian indar handia hartu
du euskararen arnasguneetan hi-

rigintzak duen eraginak. Plan ur-
banistikoen eragina neurtzeko
tresna bat ere sortua dute Uemak
eta Gipuzkoako Foru Aldundiak,
eta lehen azterketak egin dituzte.
Orion (Gipuzkoa), hirigintza pla-
naren eragina neurtu dute —«er-
taina edo moderatua» da eragina,
eta auzo batean, «larria», aurrei-
kusitako etxe saila egiten bada—.

Azterketa horiek beste herrie-
tara zabaltzea onartu dute Udal
Legean: «Udal euskaldunetako
egoera soziolinguistikoan eragina
izan dezaketen proiektu edo plan-
gintzak onesteko prozeduran,
ekimen horiek euskararen erabi-
leraren normalizazioari dagokio-
nez izan lezaketen inpaktua eba-
luatuko da». Ebaluazioa egin bai,
baina ez da derrigor bete beharre-
koa izango. Hauxe dio: «Emai-
tzen arabera egoki irizten zaiz-
kien neurriak proposatuko dira».

Arnasguneen kontzeptua txer-
tatu dute legean. «Toki erakun-
deek euskaraz funtzionatzea lor-
tzen joateko neurriak» hartzea
zehaztu dute, «bereziki euskara-
ren arnasgune diren lurraldee-
tan». Horretarako bideen artean
aipatu dute udal hautetsiek eus-
karaz ikasteko bitartekoak jartzea.

‘Lurraldea eta
hizkuntza’ saioa,
maiatzaren 12an

R
Hirugarren urtez, Lu-

rraldea eta hizkuntza

jardunaldiak egingo dituzte

maiatzaren 12an Donostian,

Oraina eta geroa lelopean.

Eragin linguistikoaren eba-

luazioa izango dute ardatz:

eginiko azterketak aurkez-

tuko dituzte, neurri zuzen-

tzaileak proposatu, eta eba-

luazioak legean txertatzeko

modua aztertu. Doakoa da

matrikula. Uemak, Gipuzko-

ako Aldundiak, UEUk eta

Kontseiluak antolatu dute.

Hizkuntzen lege
bat proposatuko
diote Espainiari

R
Valentziako Gober-

nuak iragarri du lege

organiko bat proposatzeko

asmoa duela Espainiako Es-

tatua hizkuntza gutxituen

arloan inplikatzeko. Jakina-

razi du bilera bat egingo du-

tela maiatzean hainbat erki-

degok, eta han parte hartu-

ko dutela Eusko Jaurlaritzak

eta Nafarroako Gobernuak

ere. Gogoan izatekoa da Es-

painia eleaniztuna agiria si-

natu dutela oraintsu, lege

organiko baten eske. Tarte-

an dira Gasteizko eta Iruñe-

ko gobernuetako kideak.

G. Goikoetxea 

Galesko herri zaharrena dela esa-
ten dute. Bangor. Herrialdearen
ipar-mendebaldean dago. 19.000
biztanle inguru ditu, baina horie-
tatik gehienak unibertsitate ikas-
leak dira. Etxebizitzak egiteko hi-
rigintza plan handi bat martxan
izan dute orain arte: 366 etxebizi-
tza egiteko asmoa. Bertan behera
geratu da, ordea. Hirigintza pla-
nak galesari kalte egiteko arris-
kua ikusi dute, eta eraikitzaileari
baimenik ez ematea erabaki du
herri kontseiluak —proiektuaren
alde bozkatu dute hiru ordezka-
rik, eta kontra, hamarrek—. Urte
hasieratik, legeetan sartua dago
hirigintza planak onartzerakoan
hizkuntza aintzat hartu beharra.

Planifikazio Legea aldatu dute
Galesen, eta orain hirigintza egi-
tasmo bat baimentzerakoan ezin-
bestekoa da galesarentzat izango
lukeen eragina aztertzea. Carl
Sargeant Planifikazio ministroak
legea aurkeztean esan zuen «mu-
garria» dela irizpide hori txerta-
tzea, eta Gales osoan «koheren-
te» jokatzen ahaleginduko direla.

Mentrau Iaith Cymru elkarteko
koordinatzaile Meirion Daviesek
BERRIAri azaldu dionez, gales hiz-
tun gehieneko eskualdean dago
Bangor: %65 bat dira gales hiztu-
nak —Bangor herrian gutxixeago,
unibertsitatearen eraginagatik—.
Hamalau hektareako hirigintza
plana zen, eta protestak eragin zi-
tuen. Azterketa egin zutenean,

neurri zuzentzaile gisa proposatu
zuten etxeak zatika eraikitzea, ez
denak segidan, eta galesa ikaste-
ko ikastaroak ematea biztanleei.
Herri kontseiluak harago jo du:
egitasmoa bertan behera utzi du.

Daviesek azaldu du lehen aldia
dela bigarren pausoan proiektua
bertan behera uzten dutena. Hala

ere, enpresak aukera du helegitea
jartzeko. Ez du argitu zer egingo
duen. Hizkuntzen gaia kontuan
hartu dutela esan du —txosten bat
ere egin du galesarentzat eragin
ona izango duela esanez—. Keith
Nutter, zuzendaria: «Hiru etxebi-
zitzatik bat prezio eskuragarriko-
ak ziren, eta horietako gehienak
gales hiztunek erosten dituzte». 

Ingalaterratik joandakoak
Etxe gehienak kanpotarrentzat
pentsatuak direla aitortu du en-
presak. Hori da egoera, Daviesen
arabera: «Bizitzeko leku atsegin
gisa ikusten da Gales. Normalean
etxeak erosteko diru gehiago dago
Ingalaterran. Leku batzuetan, er-
diak baino gehiago dira Ingalate-
rran jaiotakoak». Galesarentzat
eragin txarra dauka horrek: «Hi-
rigintza proiektuak eta gales hiz-
tun gazteak Ingalaterrara joatea
dira gales hiztunen komunitatea-
rentzat mehatxurik handienak». 

Oraintsu Euskal Herrian izan
da Davies, Uemarekin, lege alda-
ketaz hizketan. Ezinbestekotzat
jo du: «Lege aldaketa gabe, ezi-
nezkoa zen garapen hau izatea».

Hirigintza plan bat bertan
behera utzi dute Galesen,
hizkuntza eragina dela eta
Herri batean 366 etxebizitza egiteko proiektua atzera bota dute, galesari
eragingo liokeela eta b Legeetan jasoa dute hizkuntza kontuan hartzea

Gales ipar-mendebaldean dago Bangor herria. Han egin nahi zuten etxe saila utzi dute bertan behera. BERRIA

Hirigintza proiektuak
eta gales hiztun gazteak
Ingalaterrara joatea dira
komunitatearentzat
mehatxurik handienak»
Meirion Davies
Mentrau Iaith Cymru elkarteko kidea

‘‘
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Ane Urrutikoetxea Zarautz

Euskararen arnasgune diren uda-
lerrietako hizkuntza ezagutza eta
erabilera maila jaitsi dela ikusita,
hezkuntza programa bat jarri du
martxan Uema Udalerri Euskal-
dunen Mankomunitateak. Sozio-
linguistika edukiak ikasgeletan
txertatzeko helburuarekin disei-
natu dute programa; irailean hasi
zuten esperimentazio fasea, Ale-
giako, Azpeitiko, Orioko, Zarauz-
ko eta Zumaiako (Gipuzkoa) zaz-
pi ikastetxeetan. Programa 400
ikaslerekin landu ondoren, emai-
tzak aurkeztu zituzten atzo Za-
rauzko Berritzegunean. Ondo-
ren, programa hobeto ezagutzeko
hainbat ariketa praktiko egin zi-
tuzten bertaratutako ikasle, eus-
kara teknikari eta irakasleekin.

Uemako teknikari Xabi Aizpu-
ruak diseinatu du hezkuntza pro-
grama, eta 2016-2017ko ikastur-
tean martxan jartzea espero du
Uema osatzen duten 73 herrietan.
Esperimentazio fasearekin gus-
tura dago Aizpurua; azken hiru
hilabeteetan bost jardunaldi egin
dituzte, eta saio horietan euskara-
ren normalizazioari buruzko gal-
detegiak bete dituzte ikasleek.
Batxilergoan, gainera, sei gelako
ikastetxe batean probako espe-
rientzia egin dute:«Herri euskal-
dunek eragile rola betetzen dutela
kontuan izanda, ezinbestekoa da
udalerri euskaldunetako joera
gelditzea eta, eredu izaten jarrai
dezaten, tontorrean mantentzea,
besteak gorantz erakartzeko». 

Ikasleei hizkuntzaren egoera
aurkeztu die Aizpuruak, eta egin
dezaketenaz ohartarazi ditu:
«Hizkuntzen arteko harremanak
erakutsi nahi dizkiegu, euskal-
dun gisa ahaldundu eta aktiba-
tzeko». Bereziki DBH eta Batxi-
lergoko ikasleei zuzendutako
proiektua da, baina adin guztieta-
ra zabalduko dute. «Asmoa da
Uemako herriekin hasi eta ahalik
eta udalerri gehienetara iristea:

Haur Hezkuntzako 90, Lehen
Hezkuntzako 87, DBHko 48, Ba-
txilergoko 20 eta Lanbide Hezike-
tako 13 gelatan hasiko gara orain-
goz».

Proiektu iraunkorra eta inte-
grala izan dadin espero du Aizpu-
ruak: «Epe luzerako ikuspegiare-
kin diseinatu dugu, eta pixkana-
ka, hezkuntza ziklo guztietara
zabalduko dugu». Erakunde eta
elkarteekin elkarlanean ariko
dira, irakasleei heziketa eskainiz.
Hala, curriculum-dokumentue-
tan txertatuta joango da.

Programaren bidez, ikasle eta
irakasleen artean jarrera aldatzea
bilatzen du Uemak, eta hizkuntza
bat mantentzeak dakarren erron-
ka ulertarazi. «Hizkuntza bat ez
da soilik gramatika, bizirik dago-
en ekosistema bat da. Horregatik
da horren garrantzitsua hainbat
kontzeptu ezagutzera ematea».
Aizpuruaren esanetan, arnasgu-
neak, ofizialtasuna eta berezko
hizkuntza terminoak arrotzak
egiten zaizkie hainbat ikasleri:
«Arnasguneen kontzeptua ez da-
tor liburuetan, eta ofizialtasunaz
ere ez zaie nahikoa azalpen es-
kaintzen. Esperimentazio fasean
parte hartu zuten ikasleek uler-
men sakonagoa bereganatu zuten
tailerretan parte hartu ondoren».

Atzerakada geldituz
Duela urte batzuk hasi zen Uema
euskararen arnasgunetzat hartu-
tako herrietan atzerakada nabari-
tzen, eta, atzerakada hori geldi-
tzeko asmoz, udalerrietan euska-
rarekin zuten pertzepzio
soziolinguistikoa ikertzen hasi
zen Aizpurua: «1981ean erabat
euskaldunak ziren herri askotako
maila %60-70 da egun. Kezkatze-
koa iruditzen zaigu. Edozein hiz-
kuntzak behar du nagusi den ere-
mu bat; horregatik, arnasbide di-
ren udalerrietan atzerakada
gelditu nahi dugu, eta gainontze-
ko herrietan hazkunde joera
mantendu».

Ikasgeletan
soziolinguistika
edukiak emango
ditu Uemak
Udalerriak euskaldundu eta herritarrak
ahalduntzeko hezkuntza programa aurkeztu
du Xabi Aizpurua Uemako euskara teknikariak

Irailean martxan jarriko du hezkuntza programa Uemak; Zarautzen aurkeztu zuen atzo. GORKA RUBIO / ARGAZKI PRESS
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Xuxurla

J uan Martin Elexpururen larunbateko arti-
kuluaren haritik (Iruñaren alde) hona
aitorpen bat: idatzi behar dudan guztietan
Nafarroako hiriburuaren izena, katu bat

sentitzen naiz eleen matazan endredatuta. Iruña
ala Iruñea?, eta Googlen begiratu behar izaten

dut. Ondorioa: nire senak
naturaltzat daukana bazter-
tu eta nire diziplinak arauari
dion amen-amena nagusi-
tzen da. Ez dut zipitzik esan-
go berezik eta bereizik eragi-
ten dizkidaten burukominen
gainean, are gutxiago katu
amorratu baten gisa jartzen

nauen beste hainbat nahasgarri bihurriagoren
inguruan. Hizkuntza artifizio bat da; halaxe
hitzak ere. Iruña bezala Iruñea, baztertua bezala
aukeratua. Baina hitzaldi bat entzuteko Iruñean
elkartzeak eta segidako poteoa Iruñan egiteak
badu eskizofrenia puntu bat. Egin dezagun,
ordea, eltzerako on:  hitzaldi osteko poteoan
egindako ligeari galdetu ordez  «¿en tu casa o en
la mía?» beti dugu «Iruñan ala Iruñean, kari-
ño?»  xuxurlatzeko parada.

HITZ BESTE

Anjel Lertxundi

Gela erdiko elefantea

H eriotza haurrekin lantze-
ko liburu bila nenbilela,
Ermuko liburutegiak bere
garaian ateratako eta tabu

diren hainbat gai lantzeko ipuinen
katalogoarekin egin dut topo asteon,
eta bertan izan dut lehenengoz Terry
Ketteringen Elephant in the Room
(elefantea gelan) olerki ezin aproposa-
goaren berri. Heriotzaz mintzo da
Kettering, baina gurean tabu diren
beste hainbat eta hainbat gairentzako
berdin-berdin balio luke olerkiak.
Gelan elefante handi bat dagoela dios-
ku, ia gela osoa okupatzen. Ez da erre-
za gela barruan alde batetik bestera

joatea. Estu-estu pasatzen gara haren
kontra igurtziz, «nola zaude?» eta
«ondo nago» elkarri esanez eta inola-
ko garrantzirik gabeko beste hainbat
kontu aipatuaz.

Eguraldiaz, lanaz edota beste edoze-
ren gainean hitz egiten dugu, hori bai,
gela erdiko elefanteaz izan ezik. Denak
dakigu, bai, elefantea hor dagoela.
Pentsamendua harengan dugu hizke-
tan ari garen bitartean. Gure buruan
dugu une oro. Oso handia baita gure
animaliatzar hori. Denok mintzen gai-
tuela argi dago, baina ez dugu hari
buruz inoiz hitz egiten.

Ordua dugu, bada, behingoagatik

gauzei euren izenez deitzeko eta elefan-
tea ez balego legez hitz egin beharrean,
begietara zuzen begiratzeko. Pisu han-
dia kenduko dugu gainetik, dudarik
gabe, mina bera ziurrenez arinduko ez
dugun arren. Berarekin bizi behar bai-
tugu halabeharrez. Hor egongo da nahi
ala nahi ez. Naturaltasun osoz egitea
hobe denontzat. Hitz egin dezagun he-
riotzaz, ausentziaz legez beste hainbat
gai delikatuz. Nagusion artean legez,
baita haurrekin ere.

Hain zuzen ere, haurren naturalta-
sun horretatik badugu zer ikasia. Hala
ere badirudi ez dugula ikusi ez ikasi
nahi.

LARREPETIT

Zihara Enbeita

Harian b 23
Iritzia
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Baztan, Gales
Mikel P. Ansa @peruarenaansa

C arlos Urkijo Espainiako Gobernuaren
ordezkaria legezko «desengonkorta-
suna» ereiten aritu da azkeneko urte-

etan, udal askok euskaraz eta euskararen in-
guruan harturiko erabakiak desegin nahian.
Udalei, beraz, legezko aterpea eta egonkorta-
suna eman beharko lieke udal lege berriak,
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bihar inda-
rrean sartuko denak, eta era horretako hele-
gite gehiago jartzeko bidea itxi beharko lioke
Urkijori. Udal lege berriarekin, tokiko era-

kundeek ez dute dena ele bitan egiteko de-
rrigortasunik edukiko, euskara hutsean
harturiko aktek balioa izango dute, euskara
normalizatzeko planak garatu ahal izango
dituzte, zerbitzuak kontratatzean hizkun-
tzari buruzko klausulak jarri ahal izango di-
tuzte... Udal askok urratu duten bideak ba-
ditu legezko bermeak, beraz. 

Baina beste berritasun bat ere badakar
Udal Legeak: hirigintza planak egiterakoan,
udalek plan horien eragin soziolinguistikoa
aztertu beharko dute. Egia da: azterketa ho-
riek, gero, ez dituzte udalak behartuko neu-
rri zuzentzaileak hartzera. Baina urrats be-
rria da. Euskarak, bizirik iraungo badu, be-
har ditu nagusi izango den eremuak; mende-
ko ez, baizik eta ahal guztiekin garatuko den
eremuak; beste hizkuntza batek irentsiko ez
duen eremuak. Eta horiek, gaur-gaurkoz, ar-

nasguneak dira. Eta, dituzten berezi-
tasunengatik eta garrantziarengatik,
arnasguneek Udal Legeaz aparteko
babes juridikoa beharko lukete, ba-
bes berezia, neurrira egindakoa. Eta
hara non, Galesek seinalatu duen bi-
dea: han ere hirigintza planen eragin
linguistikoa aztertu beharrekoa da,
eta egitasmo bat bertan behera utzi
dute, hain justu galesari kalte egingo
liokeelakoan. Aroztegiari buruzko
eztabaidarako, horra apunte bat.Urkijoren helegiteen aurkako protesta, Zarautzen. G. R. / ARP


