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Nafarroan hautagaitza
bateratua osatzeari ezezkoa
emango dio Ahal Dugu-k

Harian 2

Industriak jaitsarazi du
langabezia datua, baina
moteldu egin da erritmoa

2.615 langabe gutxiago zenbatu
dituzte Hego Euskal Herriko en-
plegu zerbitzuek apirilean, eta
afiliatuen kopurua igo egin da,
baina langabeen %61ek ez dute
inolako laguntzarik jasotzen. b 14

Sakabanaketara gidari
Hamalau kartzelatara laguntzen
diete senideei, furgonetak gida-
tuz; 846 boluntario dira gaur
egun. Etzi Bilboko kaleetara ate-
rako dira, furgoneta martxan, as-
tero egiten dituzten bidaiak «iku-
sarazteko» asmoz. b 8

Ofizialki, biharko batzarraren ostean erabakiko du Hiritarren Kontseiluak, baina aste honetan
egin duen bileran aho batez eman dio ezezkoa b Barneko iturriek Laura Perezi leporatu diote
prozesua bere onerako prestatu eta luzatzea b Ezkerrak ere uxatu du hautagaitza bakarra b 11
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Nafarroaren eta Jaurlaritzaren artean hitzarmen bat zegoela ukatu zion Madrili b EITBk gaur goizean etengo du seinalea b 6

UPNk informazioa 
gorde zuen EITBri buruz

Badira 86 udalerri, baldintzak bete arren,
Uematik kanpo; mankomunitatean dauden
herriak (76) baino gehiago dira b Orain 
25 urte sortu zen, 16 kiderekin; mende
laurden horretan oinarri bat eman
die arnasguneei, historian traba
asko izan dituen arren b 2-5

Udalen erdiak
kanpoan dira

Kirola 24
«Ez daukat ezer demostratu
beharrik. 20 urte dauzkat,
eta ez daukat presarik»

Jokin Altuna
Aspeko pilotaria b 24

Kultura 26

Bi mataza bertsoaren
hari bakarrerako
Bertsolaritzaren aldaketak eta
egoera, barrunbeak eta azaleko-
ak, errimarik gabeko buruz buru-
koan aletu dituzte Amets Arzallu-
sek eta Maialen Lujanbiok. b 26

IRUÑEA.  Miguel Sanzen —ezkerrean— eta Patxi Lopezen —eskuinean— eskuak, 2009an, Nafarroako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak hitzarmena sinatu zuten egunean. J. MANTEROLA / ARP
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Uemak 25 urte
Gaur egungo egoera

Garikoitz Goikoetxea 

Urteurrena du gaur Uemak, Uda-
lerri Euskaldunen Mankomuni-
tateak. Mende laurden bete du.
Inoiz baino herri gehiagorekin iri-
tsi da urteurrenera: 73 dira orain,
eta hilabete bukaerako batzarre-
an beste hiru sartuko dira. 76 kide
denera. Asko handitu da Uema
urteotan —hamasei kiderekin
hasi zuen bidea—, baina badu are
gehiago hazteko modua. Ueman
sartzeko baldintza soziolinguisti-
koak dituzten beste 86 herri dau-
de Hego Euskal Herrian. Orain
Ueman daudenak baino gehiago.

Euskaldunen indizea %70etik
gorakoa duten herrien bilgunea
da Uema. Portzentaje hori bi alde
elkartuta osatzen dute: euskaldu-
nen ehunekoa eta hiztun pasibo-
en erdiak batuta. Datu soziolin-
guistikoak oinarritzat hartuta,
BERRIAk azterketa egin du Ueman
sartzeko aukera duten Hegoalde-
ko herriei buruz —Iparraldekoek
oraingoz ez dute Ueman sartzeko
modurik—. Mapa soziolinguisti-
koa da oinarria: 2011koak dira
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako da-
tuak; Nafarroakoak, zaharragoak,
2011n ez baitzuten eman 5.000 biz-
tanletik beherako herrien daturik.

Ueman sartzeko baldintza 162
udalerrik betetzen dute, zenbaki
horien arabera. Gipuzkoan daude
gehienak: 68. Atzerago datoz Biz-
kaia (57 herri), Nafarroa (36 herri)
eta Araba (herri bakarra). Aukera
bakarrik ez, Ueman sartzeko era-
bakia ere Gipuzkoako udalerriek
hartu dute gehiago. Herrialde ho-
rretan, aukera duten udalen %59
dira mankomunitateko partaide.
Bizkaian eta Nafarroan kontra-
koa da proportzioa: gehiengoa ez
da Ueman sartu —Bizkaian %61
daude kanpoan; Nafarroan, %64—.
Araban, Uemako kide da aukera
duen udalerri bakarra: Aramaio.

Herri kopuruari erreparaturik,
Bizkaian daude baldintzak bete
bai baina Ueman sartzeko eraba-
kia hartu ez duten herri gehienak:
35 dira. Gipuzkoan 28 daude pau-
soa eman gabe, eta Nafarroan, 23.

Baldintza soziolinguistiko au-
rreratuak dituzte herri horiek, eta
hiriguneetan ez du egoera hori
euskarak. Indargune batzuk sor-
tzeko aukera bistan dago, halere.
Zortzi eskualdetan, herri guztiek
betetzen dute Ueman egoteko au-
kera: Bizkaian daude bi —Lea Arti-
bai eta Gernika-Bermeo—, Gipuz-
koan beste bi —Urola Kosta eta To-
losaldea—, eta Nafarroan lau —Lei-

tzaldea, Baztanaldea, Malerreka
eta Bortziriak—. Eskualde horieta-
ko batean ere ez daude, ordea, he-
rri guztiak Ueman; Bortzirietan,
bai, oraintsu arte hala egon dira,
baina Lesaka joan egin zen iaz,
Geroa Bai gobernura iritsi zenean.

EH Bilduk, %70; EAJk, %30
Udalean zein alderdi politiko da-
goen alkatetzan, alde nabarmena
dago Ueman egoteari dagokio-
nez. EH Bilduk baldintzak bete-
tzen dituzten udalerrien %70 ditu
mankomunitatean sartuak. Alde
handia dago: EAJk %30 ditu, eta
udal talde independenteek, %27.

Baldintzak dituzten udalerrien erdiak
baino gehiago ez dira Uemako kideak
Mende laurden bete du Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak b Hasieran hamasei herri ziren, eta
76 dira orain b Nabarmen hazteko aukera du oraindik ere: beste 86 udalerri daude sartzeko moduan

ITURRIA: ERREDAKZIOAN LANDUA, UEMAREN ETA MAPA SOZIOLINGUISTIKOEN DATUEKIN

Udalerri euskaldunak eta Uema

Ueman sartzeko baldintzak

betetzen dituztenak

Ueman daudenak

Euskaldunen indizea %70etik gorakoa duten udalerriak

4. Areso

5. Basaburua

6. Baztan

7. Bera

8. Etxalar

9. Etxarri Aranatz

10. Goizueta

11. Igantzi

12. Larraun

13. Leitza

36. Zaldibia

37. Zarautz

38. Zerain

39. Zestoa

40. Zumaia

NAFARROA

1. Araitz

2. Arantza

3. Arbizu

27. Mutriku

28. Oiartzun

29. Oñati

30. Orendain

31. Orexa

32. Orio

33. Segura

34. Tolosa

35. Usurbil

20. Getaria

21. Ikaztegieta

22. Irura

23. Itsasondo

24. Leaburu-Txarama

25. Legorreta*

26. Lizartza

13. Berastegi

14. Bergara

15. Deba

16. Elgeta

17. Ezkio-Itsaso

18. Gaintza

19. Gaztelu

3. Alegia

4. Altzaga

5. Altzo

6. Amezketa

7. Anoeta

8. Antzuola

9. Arama

10. Azpeitia

11. Baliarrain

12. Beizama

17. Markina-Xemein

18. Munitibar

19. Muxika

20. Ondarroa

21. Otxandio

22. Ziortza-Bolibar*

GIPUZKOA

1. Aduna

2. Aizarnazabal

7. Berriatua

8. Busturia

9. Dima*

10. Ea

11. Gatika

12. Gizaburuaga

13. Izurtza

14. Lekeitio

15. Mallabia

16. Mañaria

ARABA

1. Aramaio

BIZKAIA

1. Ajangiz

2. Amoroto

3. Artea

4. Atxondo

5. Aulesti

6. Bermeo

*Hilabete bukaeran sartuko dira ofizialki Ueman
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Uemak 25 urte
Gaur egungo egoera

Talde nagusia EH Bildu da Ue-
man gaur egun —zuzendaritzan,
lehendakaria eta sei kide gehiago
ditu koalizioak—. Ueman soilik ez,
%70etik gorako euskaldun indi-
zea duten herri guztien artean ere
EH Bilduk du gehiengoa: 162 he-
rrietatik 71 daude koalizioaren al-
katetzapean —%44—. Horietatik ia
herenak Ueman sartu gabe ditu:
21 udalerri. Zortzina Bizkaian eta
Gipuzkoan, eta bost Nafarroan.
Kontuan hartzekoa da, hala ere,
Uemaren goraldia batez ere EH
Bilduren udalen ekimenari dago-
kiola. Aurreko agintaldian batik
bat koalizioko herriak sartu ziren,
eta orain ere hala dira eskaria egin
duten hiru herriak: Dima, Lego-
rreta eta Ziortza-Bolibar. EAJko
zinegotziak abstenitu egin dira
hiru herrietan erabakia hartzean.

Zuzendaritzan, elkarrekin
Jeltzaleek ekimen txikiagoa era-
kutsi dute Ueman sartzeko. Bal-
dintzak betetzen dituzten herri
gehienak kanpoan dituzte: 43 he-
rrietatik 30. Gehienak Bizkaikoak
dira: 22. Gipuzkoan zazpi dituzte.
Nafarroan, bat: Lesaka —Geroa
Bai dago gobernuan, eta alkatea,
Jose Luis Etxegarai, EAJko kidea
da—. Gogoan izatekoa da, gainera,

azken hauteskundeetan jeltzale-
en esku geratu diren bi herrik Ue-
matik joateko asmoa agertu zute-
la: Tolosak —urtebetez behintzat
segitzea erabaki zuen azkenean—
eta Lekeitiok —oraindik ez du ja-
kinarazi erabaki ofizialik—. Beste
garai batzuetan ere izan dira sar-
tu-irtenak, baina oraingo legeal-
dian zuzendaritza batzordean el-
karrekin ari dira EH Bildu eta EAJ.

Herrietako talde independen-
teetan dago beste hutsunea. Gu-
txiengoa dira Ueman daudenak:
48 herritatik, hamahiru. Nafarro-
an dute indarrik handiena era ho-
rretako hautagaitzek, eta hutsu-
nea hor nabari da batez ere: 21 he-
rritan dute alkatetza talde inde-
pendenteek, eta lau daude Ueman.

Biztanle kopuruari erreparatu-
ta, gaur egun Ueman dauden he-
rrietan 232.200 biztanle bizi dira:
Gipuzkoan 153.200, Bizkaian
54.000, Nafarroan 23.400 eta
Araban 1.500. Falta diren herriak
sartuta, %62 handituko litzateke
mankomunitateko biztanle ko-
purua: denera 376.500 lirateke.
Igoerarik handiena Bizkaikoa li-
tzateke: 55.000 biztanle daude
orain, eta 109.000 izan daitezke.

Uemako herri dela adierazteko seinalea, Zarautzen. Bildu alkatetzan zela sartu zen, eta EAJrekin jarraitzen du. Areago, Uemako zuzendaritzan dago. GORKA RUBIO / ARP

ra arduraduna da Ana Esther Fu-
rundarena (Zornotza, Bizkaia,
1966). Eusko Jaurlaritzako Hiz-
kuntza Politikarako Sailburuor-
detzako aholkulari ere bada. Gal-
derak idatziz bidaltzeko eskatu
dute alderdiko komunikazio ar-
duradunek. Idatziz erantzun ditu.
25 urte ditu aurten Uemak. Ha-

ren jarduna nola ikusten duzu?

Duela 25 urte, Uema sortu zene-
an, erakunde horrek bazuen bere
zentzua eta helburua. Hutsune-
ak, gabeziak eta beharrak ugariak
ziren, eta jardunbideak, hamaika.
Uema mankomunitate gisa sortu
zen kide ziren udalei hizkuntza
aholkularitza, koordinazioa eta
abar emateko. Orduan, euskarak
ez zituen, erakunde mailan, gaur
egun dituen bermeak. Ordutik
gauzak aldatu egin dira, eta beste
egoera batean gaude; beraz, tres-
nak ere bestelakoak izan daitez-
ke, eta dira. Euskarak, zorionez,
badu gaur egun berme nahiko
erakunde guztietan. Euskarak,

zorionez, baditu behar dituen
bermeak udal antolakuntzan.
EAJren udal batzuk Ueman dau-

de, baina gehienak, ez. Zein da

alderdiaren irizpidea?

Ezinbestekoa da udalek era koor-
dinatu eta elkartuan jokatzea es-
parru guztietan, eta horretarako
Eudel dago. Euskadiko udal guz-
tiei eskaintzen die laguntza eta
aholkularitza —baita hizkuntzari
dagokionean ere—, eta toki gober-
nuen arteko koordinazioa sendo-
tzen du, bai euren artean, bai
Jaurlaritza eta aldundiekin ere. 
Barruan ez dauden udalak sar

daitezen ahalegintzen da EAJ?

Udalak adinez nagusiak dira, eta
askatasun osoa dute nahi duten
elkarteetan kidetzeko. Gure us-
tez, Uemaren izatearen edukia
Eudelen barruan dago. Eudelek
udalei eskaintzen die sare propio-
ak edota sektorialak sortzea Eu-
delen barruan.
Udal Legean akordioa egin dute

EAJk eta EH Bilduk. Euskarari bu-

ruzko gaiak ere badira. Elkarlan

bidea zabaltzeko balio dezake?

Euskararen erabilerari buruzko
zenbait puntu garrantzitsu aipa-
tzen eta zehazten dira. Euskara
zerbitzu eta lan hizkuntza izateari
buruz, herritarren hizkuntza es-
kubideei buruz eta udal eskume-
nei buruz: plangintza egiteko es-
kumenak, ezagutza sustatzeko,
erabilera dinamizatzeko... Elkar-
lana beti da ona, eta prest gaude.
Uema izan liteke elkarlan foroa?

Uste dugu Eudel dela toki edo foro
aproposena elkarlanerako. Uda-
len elkarlanerako foro naturala
Eudel izanik, benetako erronka
zera da, Eudeletik eskaintzen di-
ren zerbitzuek udalen premiei
erantzuteko eta udalen beharrak
asebetetzeko bestekoak izatea,
eta unean uneko premiei egoki-
tzea. Eudel sendoagoa eta elkarla-
nerako tresna egokiagoa bilaka-
tzea da gure asmoa. Asko egin
daiteke Eudeletik, are gehiago
orain, lege berria onartuta.

«Uste dugu
Eudel dela 
toki aproposena
elkarlanerako»

Ana Esther Furundarena 
EAJ
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(Lazkao, Gipuzkoa, 1979). Uema-
ren lana goraipatu du, eta azaldu
du koalizioko udalei dei egiten ari
direla mankomunitatera sartzeko.
25 urte ditu aurten Uemak. Ha-

ren jarduna nola ikusten duzu?

Aitzindari eta bide urratzaile izan
da Uema. Ibilbide luzea eta lan
asko egin du. Eremu instituziona-
lean, udalen euskalduntzeari da-
gokionez, erreferentzia bilakatu
da. Euskara hutsean funtziona
daitekeela eta funtzionatu nahi
dutela erakutsi dute bertako uda-
lek. Instituziotik haratago, herri-
tarrentzako nahiz merkatarien-
tzako zerbitzuak ere eskaintzen
ditu. Herri euskaldunez gain, eus-
kara nagusi izango den bestelako
ingurune sozialak bilatu eta eraiki
behar ditugu, toki geografiko
konkretu bati atxikita egongo di-
renak; udalerri euskaldunak ez
direnetan ere bai. Arnasgune fun-
tzional horiek ere beharko ditu
euskararen normalizazioak. Ho-
rretarako, ezinbestekoa da Uema.

EH Bilduren esku dauden udal

batzuk oraindik ez daude Ue-

man. Zein irizpide du koalizioak?

Garbi dugu euskararen normali-
zazioan Uemak duen garrantzia.
Gure esku dauden udalei, biztan-
le euskaldunen kopurua %70etik
gorakoa bada, sartzeko eta inpli-
katzeko esaten diegu. Maiatzean
EH Bildurenak diren beste hiru
udalerri sartuko dira, eta hurren-
go batzarrerako beste batzuk sar-
tzeko lanean gabiltza. Ueman sar-
tzeko portzentajera iristen ez di-
ren herriei esaten diegu arnasgu-
ne naturalak identifikatu eta haien
balioa lantzeko neurri zehatzak
planteatzeko; adibidez, kirolde-
gian soilik euskaraz funtzionatzea.
Udal legean akordioa egin du-

zue EAJrekin. Onuragarri izango

da Ueman dauden herrientzat?

Udal legearen akordioa euskara-
ren lege berria egitea lortu bitar-
tean aurrerapauso bat da, euska-
raren aurkako erasoak eteteko la-
nabesa delako, eta tokiko erakun-

deei eskumenak aitortzen dizkie-
lako, segurtasun juridikoa ema-
ten dielako eta udalen egiteko ins-
tituzionala indartzen duelako.
Hori guztia adostea hilabeteetako
lanaren bitartez lortu dugu. Ue-
man dauden edo ez dauden he-
rrientzat oso onuragarria da legea.
Elkarlanerako bidea zabaltzeko

balio lezake udal legeko itunak?

Horretarako foroa da Uema?

Ezinbestekoa da euskararen sus-
tapenean ari garenon artean el-
karlana. Ezberdintasunen gaine-
tik, euskararen inguruan eta hiz-
kuntza eskubideen defentsan,
oinarrizko kontuetan ados jar-
tzea. Horretarako hainbat foro di-
tugu; bat Uema da. Esateko eta
egiteko asko dugu euskararen
normalizazioan. Arnasguneek
duten garrantzia kontsentsu za-
balez baieztatuz, haiek zainduz
eta zabalduz. Arnasguneak ar-
nasgune izaten segi dezaten poli-
tika orokorrak, eraginkorrak eta
zeharkakoak aplikatu behar dira.

«Sartzeko 
eta inplikatzeko
esaten diegu
gure udalei»

Garbiñe Zurutuza
EH Bildu
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Uemarako baldintzak
dauzkaten 43 herri ditu
EAJk, eta 30 kanpoan
daude; EH Bilduk 71 ditu,
eta 21 sartu gabe daude

G. Goikoetxea 

Joan den otsailetik EAJren EBB
Euzkadi Buru Batzarreko Euska-

G. G. 

EH Bildu koalizioko Euskara ar-
duraduna da Garbiñe Zurutuza
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Uemak 25 urte
Ibilbidea

G. Goikoetxea 

K
ontzeptu eza-
guna da orain,
euskara nagusi
den lekuei bu-
ruz hitz egite-
ko: arnasgune

esaten diete. 1991n, Uema Udale-
rri Euskaldunen Mankomunita-
tea sortu zutenean, artean ez zen
ezaguna kontzeptua, baina or-
duan ere nabarmentzen zuten
horrelako herriek euskararentzat
duten garrantzia. «Garbi geneu-
kan euskararen lurralde bat osa-
tzen joan behar zela», azaldu du
Antton Iztuetak. Altzoko (Gipuz-
koa) zinegotzi zen, eta Uemaren
lehen lehendakari izan zen. Eus-
kararen lurralde horretan era-
kundeek euskaraz egiteko «ba-
bes legala» lortzea zuten helburu.

Gaur 25 urte, 1991ko maiatza-
ren 5ean, eratu zuten Uema. Ai-
zarnazabalen (Gipuzkoa) sinatu
zituzten sortze agiriak, eta hantxe
egingo dute gaur urteurreneko
ekitaldia. 19:00etan izango da, he-
rri eskolan. Uemako herrietako
ordezkariak, urteotan zuzendari-
tza batzordean egondakoak eta
beste erakunde eta talde batzue-
tako ordezkariak ere bilduko dira.

Mende laurden da gaur, baina
atzerago begiratzea ezinbestekoa
da Uemaren sorreraren nondik
norakoak aztertzeko. EHE Euskal
Herrian Euskaraz taldeak mozio-
ak aurkeztu zituen 1988an udale-
tan, eta 30 bat herritan Euskara-
ren Erabilpena Normaltzeko Udal
Arautegia onartu zuten. Udalerri
euskaldunetan euskaraz bizitze-
ko bitartekoak jartzea zuen hel-
buru. «Aldez aurretik bazetozen
bilerak. Mankomunitatea izan
aurretik, EKBk [Euskal Kultura-
ren Batzarrea] koordinatzen zuen
mugimendua», esan du Iztuetak.

Udaletan euskaraz aritzeko oz-
topoak zeudela gogoan du Iztue-
tak: «Trabak hasieratik sortu zi-
ren. Arazo handia zen. Ez guretzat
bakarrik, zinegotziontzat. Batik
bat udal langileentzat behar zen
babesa, idazkarientzat. Aktak bi-
dali, eta eskatzen bazioten erda-
raz bidaltzeko... Arazoa zen egoe-
ra horretan lan egitea». Oraintsu
arte izan dira horrelako arazoak,
Espainiako Gobernuaren ordez-
karitzak ez zituelako ontzat jo-
tzen gaztelaniaz ez zeuden aktak.

Hemeretzi udalek sortu zuten
Uema. HBren esku zeuden gehie-
nak, eta baziren talde indepen-
denteak ere. Iztueta jarri zen le-
hendakari. Herri txikiak ziren de-
nak: hamar Gipuzkoakoak, zazpi
Bizkaikoak eta bi Nafarroakoak.

Harremanak egitea zen hurren-
go urratsa. «Errezelo handiak zeu-
den. Nahiko bakarrik geunden.
Herri txikietako jendea ginen.
Ematen zuen arraroak ginela. Gu-
retzat oso normala zen euskaraz
bizitzea, baina beste estamentu ba-
tzuetanhori ez zen hala ikusten».

Liskar politikoak
Egoera politikoa ez zen erosoena.
«Abertzaleen artean konfronta-
zio dezente zegoen», azaldu du
Iztuetak. Eskutitzak bidali zizkie-
ten alderdi politikoei, bilera eske.
Ezezkoak ere jaso zituzten. «PSE-
koek erantzun ziguten Euskara-

ren Legea bazegoela, eta gurekin
biltzeko beharrik ez zutela ikus-
ten». EAJrekin batzartu ziren.
«Instituzionalizatzea ondo ikus-
ten zuten, babesa emango zigute-
la... Baina mankomunitatean sar-
tzea beste pauso bat da. Batzuk
sartu ziren». EAJk Uemarekiko
jarrera «epela» zuela uste du Iz-
tuetak. «Orain ere jarraitzen du».

Pixkanaka sendotzen joan zen
Uema hurrengo urteetan. 2000n,
adibidez, 40 udalerriren langa pa-
satua zuen. Kontxi Gabantxo zen
lehendakari urte hartan —1999tik
2003ra egon zen aurrena—; Ber-
meoko (Bizkaia) zinegotzia zen

EAtik. Ari zen bidea egiten Uema,
baina ez trabarik gabe. «Mila ara-
zogaz» aritu zirela azaldu du Ga-
bantxok. «Borroka asko egon
zen, batez ere estatuko abokatuak
behin eta berriro inpugnatzen zi-
tuelako guk planteatzen genitue-
nak: pertsonak kontratatzeko au-
kera jartzen genuenean, udalek
sartzeko gogoa zutenean...». Iza-
tez, Gabantxo lehendakari egon
zen berriro 2006tik 2007ra. Urte
haietan, lehenbizi Lekeitiok eta
gero Ondarroak izan zuten Ue-
maren lehendakaritza, baina biek
Uematik atera egin behar izan zu-
ten, epaileek horretara behartuta.

Gaur 25 urte, 1991ko maiatzaren 5ean
eratu zen Uema. Bide gorabeheratsua
izan du, batez ere ilegalizazio garaian.
Espainiako erakundeek oztopo ugari
jarri dizkiote bidean. Uemak lortu du
arnasguneen garrantzia gizarteratzea.

Zoru bat
arnasguneei

AIZARNAZABAL.  1991ko maiatzaren 5ean Uema eratu zuteneko argazkia. BERRIA

ARAMAIO.  2013ko Uema Eguna Aramaion egin zuten. Uemako herri bakarra da Araban. JUANAN RUIZ / ARGAZKI PRESS

«Guretzat, oso normala
zen euskaraz bizitzea,
baina beste estamentu
batzuetan hori 
ez zen hala ikusten»
Antton Iztueta
Uemako lehendakari ohia (HB)

«Zalantza barik, kolpe
gogorrena Iñaki Arregi
hil izana izan zen. Dena
zen Uemarentzat. Guztia
haren alde egin zuen»
Jon Bollar
Uemako lehendakari ohia (ANV)
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Uemak 25 urte
Ibilbidea

Mankomunitatearen garai
ahula izan zen hura. «Urte gai-
tzak», Miren Urresti lehendakari
ohiaren hitzetan; Ondarroako
(Bizkaia) zinegotzia zen, EAJkoa.
Sartu-irten ezohikoak izan zituen.
«Erabaki judizial-politiko baten
ondorioz, Lekeitiok irten beharra
eduki zuen, eta orduan sartu nin-
tzen ni. Ez da kasualitatea Onda-
rroak ere hala irten behar izana».

Beste erabaki politiko-judizial
batek ere bete-betean eragin zion
urte haietan Uemari: legez kanpo
utzi zuten ezker abertzalea. Udal
asko EAJren eskuetara pasatu zi-
ren, eta, hortaz, Ueman ere indar

nagusia zen. Tentsioa du gogoan
Urrestik. «Batzar askotan irainak
entzuten ziren. Egoera estatuak
sortu zuen, eta ondorioak jasan
genituen jasan behar ez genitue-
nok». Ordura arte gorantz egiten
ari zen Uema, herri gehiago bil-
tzen, eta eten egin zen joera hura.
Ezker abertzaleak salatu zuen EAJ
Uema «deuseztatzen» ari zela.
Urrestik dio «egoera diferentea»
zela. «Ez zen momentu onena».

2007ko hauteskundeen ondo-
ren, ezker abertzaleak hartu zuen
berriro Uemaren lehendakaritza
—ANVren izenpean aurkeztu ahal
izan ziren udal batzuetara—. Jon

Bollar Aulestiko (Bizkaia) haute-
tsia zen lehendakari. Arazoak ez
ziren bideratu, ordea. Lehen ba-
tzarretik alde egin zuten EAJko
kideek, eta zuzendaritzan zegoz-
kien karguak ez zituzten hartu.
«Azalpenik ez ziguten inoiz eman.
Goiko aginduak egon zirela uste
dut. Zinegotziekin hitz eginda,
esaten zuten ados zeudela Uema-
ren filosofiarekin», dio Bollarrek.

Iñaki Arregiren heriotza
Ilegalizazioak indarrean ziren ar-
tean, eta EAJren esku zeuden udal
batzuk Uematik ateratzen hasi zi-
ren errenkan. Zortzi bat herrik

utzi zuten mankomunitatea. Le-
henago lehendakari izanda, zer
iritzi zuen Urrestik alderdikideen
joera horretaz? «Beti ikusi dut
Uema erreminta gisa. Herri ba-
tzuek ikusten badute beste erre-
minta batzuk daudela eta beste

era batera egin litekeela, hori
errespetatzekoa da. ‘Ueman ba-
zaude, euskararen alde zaude;
Uemaren ez bazaude, ez’. Ez da
hori. Erreminta bat da Uema, 
baina badaude beste batzuk ere».

Udalekiko gorabeherez gain,
beste kolpe bat ere jaso zuen urte
haietan Uemak: Iñaki Arregi hil
zen 2010ean, mankomunitatea-
ren koordinatzailea. «Kolpe go-
gorrena hori izan zen, zalantza
barik», dio orduko lehendaka-
riak, Bollarrek. «Uemarentzat
dena zen. Egin zuen guztia Uema-
ren alde egin zuen, buru-belarri
aritzen zen, eta utzi zuen ondarea
ere ona izan zen». Bat datoz au-
rreko lehendakariak ere. Gaban-
txok dio «bihotza eta arima» zela.
Urresti: «Arima beti bera izan da,
eta izango da. Beti ez ginen ego-
ten konforme, baina konbertsa-
zio ederrak edukitzen genituen».

Beste egoera bat
Giro politikoa bareago dago orain.
Zuzendaritzan sartu da EAJ. Segi-
tu edo ez dudak agertu dituzte bi
udalek, baina ateratzeko asmorik
ez dute agertu jeltzaleen eskuetan
dauden udal gehienek. «Beste
egoera batean gaude», adierazi
du Urrestik. Nabarmendu du, ha-
lere, gatazka garaietan ere bazela
adostasuna Uemaren barruan.
«Momentu gaitzagoak zirenean
ere, batzordeetan euskarari bu-
ruzko gauzetan zentratzen gine-
nean, ez zen arazorik egoten. Eus-
karak berak asko batzen gaitu».

Bide horretan pauso bat eman
dute EAJk eta EH Bilduk oraintsu:
udal legea adostu dute, eta badira
euskarari buruzko atalak ere. Ga-
bantxok horri heldu dio: «Helbu-
ruetako bat lortu du Uemak: udal
legeak onartzen du udalak euska-
raz bizi daitezkeela. Uemak alda-
rrikatu duena jaiotzatik gaur arte».

Arnasguneen garrantziaz gero
eta gehiago hitz egiten da, eta, ze-
hazki, udal legean jaso dute hiri-
gintza planen eragin linguistikoa
aztertzeko beharra. Udaletan au-
rrera egin da —«asko euskaldun-
du dira, baina oraindik lan izuga-
rria dago egiteko», dio Bollarrek—,
baina kontua da herri euskaldu-
netan atzera egiten ari dela eus-
kara. Bollarrek uste du udalean ez
ezik «herritarren kontzientzia-
zioan» segitu behar duela Uemak.

Arnasguneetan «erdararako
joerak» nabari direla eta, kezka-
tuta dago Iztueta ere. Hirigintzaren
eragina aipatu du. Babesa eskatu
du. Baina ohar egin du herri ho-
rietarako: «Uemak bakarrik ez.
Herritarren arlo hori herriko el-
karteek, Uemarekin batera noski,
egin beharko dute: erdaldunak ani-
matuikastera, kontzientziatu...».

HASIERAKO UDALAK
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AULESTI.  1992ko Udalerri Euskaldunen Eguna. Martin Ugalde hizlari. BERRIA

LEITZA.  1994ko Uema Eguna. Aurten Leitzan izango da Udalerri Euskaldunen Eguna, maiatzaren 28an. EDURNE KOCH

«Helburuetako bat 
lortu du Uemak: 
udal legeak onartzen du
udalak euskaraz 
bizi daitezkeela»
Kontxi Gabantxo
Uemako lehendakari ohia (EA)

«Herri batzuek ikusten
badute beste erreminta
batzuk daudela, beste
era batera egin litekeela,
errespetatzekoa da»
Miren Urresti
Uemako lehendakari ohia (EAJ)
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Globoa eta kazola

G oizeko egunkari indenpendentea,
aldarri horrekin jaio zen orain berrogei
urte, baina, urteak aurrera, «Egunkari
globala» deitu zion bere buruari, goiz-

sentiko argiaren erdeinuz eta egunkaria bera
bihurtuz eguzki eta egunen gurpil. Nolanahi ere:

informatzeko jaio zen —bar-
katu bista-bistakoaren azpi-
marra—, eguzkiaren ibilera-
pean edo munduaren
globotasunean kabitzen
diren albiste inportanteenak
ematea izan du helburu. Etxe
barruko gertakaria salbu.
Kanpotik ezagutu ditugu

azken urteotan bizi izan dituzten zailtasun ekono-
mikoak, kazetarien kaleratzeak, pertsonalaren eta
soldaten murrizketak. Kanpotik etorri zaizkigu,
Panamátik pasatu eta gero, Cebrián presidentea-
ren ibilera ekonomiko global ilunen berriak. Kan-
potik jakin dugu Ignacio Escolar kazetaria bota
dutela Ser irratitik Cebriánen ibileren informazioa
emateagatik.

Informatzaile global-globalak izateko, etxeko
saltsak hobe nonbait etxeko kazolan. 

HITZ BESTE

Anjel Lertxundi

Beste ipuin bat

M aiatzaren 21ean GeuBe
elkartekoen jaialdia
izango da Berrizen, urri-
tasunen bat duten es-

kualdeko gazteen familia eta hezitzaile-
en eguna. Bertso eskolakooi parte har-
tzeko gonbita egin ziguten eta joan zen
astean ekin genion prestaketari: hel-
duak ofiziotan eta hasiberriek (6-9
urte) agurrak. Azken horiei bete-bete-
an proposatu nien «zuek laurok egizue
hasierako agurra, zuek hirurok amaie-
rakoa» eta euren hit kuttuna, Furra-
Furra, hautatu zuten kanturako. Han-
dik laster, non datozkidan paper mutur
batean hasierako kopla hau idatzita:

«Oso pozik egon da Olakueta plaza/es-
kerrik asko eta egun ona pasa». Ederto
zegoela nik, baina agian ez zela sarrera-
rik egokiena izango. «Zuk esan duzu
agurra egiteko» Ekiñek; zapla, hortxe
duzu fandangua! Nik errepika agurra
esan nuela, bai, baina hasierakoa. Be-
kainak zimurtu zituzten, zer absurdu-
ren bat entzun izan balute legez; haien
burutxoetan «agurra» eta «hasiera»
esaldi berean kabitzen ez.

Luzaz jardun ginen agurtzea zer ote
zen argitu guran. Agurra eskerrak
emateko dela zioten; tristea izaten dela
(adibidez udalekuetan); agurtzea
urruntzea dela; ausarta izatea, batak

urratsa egitea eta besteak joaten uztea.
Agur Xiberua; agur nire ama laztan go-
xoari; agur sagar beltzeran; agur, agur,
agur... ilargira noa. Euskaraz ordea,
ongi etorria ematea ere izan daiteke
agurtzea; «kaixo, aspaldiko» eta bi pa-
txo; kideari zer moduz dagoen galdegi-
tea; datorrenari begi-belarriak, besoak,
bihotza... zabaltzea. 

«Ni liatu naiz» hasperenka Kattali-
nek. Esplikatu nien hasierako agurra
«bazen behin» esatearen pareko litza-
tekeela, aldiz amaierakoa «hala bazan
edo ez bazan»; nahiz elkarren segidan
etorri beti, desberdinak direla. «Baina
liburu bat amaitzen denean ja ez dago
orri gehiago, ez dago berriro bazen
behin... Zer hasten da orduan?» Ekai-
nen galdea. «Ba beste ipuin bat!»
Unaik. 
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Uema? Eudel 
Mikel P. Ansa @peruarenaansa

D eigarria da Ana Esther Furundarena
EAJren EBBko Euskara arduradunak
emandako erantzuna. Udalerri Eus-

kaldunen Mankomunitatea (Uema) elkarla-
nerako foro izan ote daitekeen galdetuta,
«Uste dugu Eudel dela toki edo foro apropo-
sena elkarlanerako», erantzun du. Duela 25
urte zentzua zuen Uemak, Furundarenaren
hitzetan, «hutsuneak, gabeziak eta beha-
rrak» ugariak zirelako. Baina, egun, euskarak
baditu «bermeak» udal antolakuntzan, eta

Eudelek izan beharko luke gai euskarari bu-
ruzko udalen beharrak ere betetzeko. Udalek
nahi duten elkarteetara kidetzeko «askata-
sun osoa» dutela aitortu arren, zehatz esan
du EBBko kideak : «Gure ustez, Uemaren
izatearen edukia Eudelen barruan dago».

Deigarria da Furundarenaren erantzuna,
Uemak 25 urte egin dituelako —gaur ospatu-
ko du, Aizarnazabalen—, eta arnasguneen al-
deko jardunak eta diskurtsoak leku garran-
tzitsua irabazi dutelako urteotan. Gainera, ez
da normalena erakunde baten urteurrenean
erakunde horrek beste batean disolbatu be-
harko lukeela iradokitzea. Egia da Eudelek
baliabide eta tresna asko eskain diezazkieke-
ela udalei, baita udalerri euskaldunei ere; eta
egia da Eusko Legebiltzarrak onartutako
Udalen Legeak ere berme gehiago ematen
dizkiela euskaraz jardun eta euskara sustatu
nahi duten udalei. Baina egia izaten da, hala-
ber, hamabost zerbitzu ematen dituen era-
kunde batean euskara eta halako gaiek ez du-
tela ia inoiz lehentasunik edukitzen. Emaku-
meek aspaldi asmatu zituzten gizonik gabeko
erakundeak. Beren autonomia eta politika
propioak, autozentratuak, lantzeko eta bide-
ratzeko modu bakarra izan zuten. Euskarare-
kin ere antzera gertatzen dela esan liteke.

Logikoagoa litzateke Uemak eta Eudelek
elkarrekin sinergiak bizkortzea, nork bere
eremutik, inork beste inor ordezkatzea baino.Uemaren batzarra, iaz, Azpeitian. G. ARANBURU / ARP
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