
Euskara turismo eskaintzaren  
erdigunera ekarri nahi du UEMAk

Hezkuntza ez arauturako urratsa
eskolatik kanpo ere zabalduko du UEMAk mezua
gazte topaketak antolatu ditu lehen aldiz 
UEMAk, arnasguneei buruzko hezkuntza 
proiektua eskolatik kanpo lantzeko. 5. orr.

2017ko ekaina  • 45. zenbakia   

Gabiria eta igorre ere UEMAko kide dira
84 udalek osatzen dute gaur egun mankomunitatea
Bi herri berri batu dira UEMAra,  
eta guztien artean 245.000 biztanleko lurgune 
euskalduna osatzen dute dagoeneko. 7 orr.
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IRITZIA: JOSU LABAKA, UEMAko lehendakaria eta Azpeitiko Euskara zinegotzia

Norbaiti errepikakorra irudituko zaio, 
baina euskaraz garela esan ohi dugu 
udalerri euskaldunetan, harrokeriarik 
gabe, baina harrotasunez. Gure 
herrietan euskaraz hitz egiten baita 
oro har. Euskara modu naturalean 
transmititzen baita belaunaldi batetik 
bestera, eta euskaraz aritzen baitira 
gehienak, naturaltasun osoarekin. 
Ohituta gaude egoera horretara, eta 
ez dugu errealitate soziolinguistiko 
horren kontzientzia handirik ere.
     Esan ohi da, argazkiak edo koadroak 
lekuz aldatu ezean, hirugarren 
hilabetetik aurrera horiei arreta 
jartzeari uzten diogula, eta ikusezinak 
bihurtzen zaizkigula. Bada, udalerri 
euskaldunetan, euskararekin antzeko 
zerbait gertatzen zaigula iruditzen zait. 
Santutegiak, kostaldeak, geoparkeak, 
gastronomiaren tenpluak, pintxo 
ibilbideak, kontu bati edo besteari 
buruzko museoak, kirol ekitaldi 
sonatuak, danborradak edo festa 
koloretsuak goratzen eta zabaltzen 
ditugu lau haizetara, etxe ederra 
bisitariari gustura erakusten dionaren 
satisfakzioarekin. Baina ahaztu egiten 
zaigu, etxea benetan berezi bihurtzen 
duena, hizkuntza dela. Badugu, beraz, 
ardurarik, bisitariak euskara entzuten 
duenean, leku eta instante bakarrean 
dagoela sentiaraztekoa.

 Hainbat udalerri euskaldunetako 
ordezkariak eta teknikariak kezkatuta 
sumatu ditugu azkenaldian, 
turismoak hizkuntzan duen eraginak 
arreta merezi duelakoan. Neurri 
zuzentzaileak hartzea da gakoa, 
bisitari gehienak Euskal Herritik 
bertatik edota euskararekiko jarrera 
irekia duten lekuetatik datozelako, 
Herrialde Katalanetatik, esaterako. 

Euskara lehenestea, bisitari horientzat 
guztientzat, balio erantsia da 
gure turismo eskaintzan. Euskara 
ikusaraztea eta entzunaraztea, beraz, 
bete beharreko ardura ere badugu 
ikuspegi turistikotik ere.
 Herri batzuetan hasita gaude 
lanean. UEMAren baitan, esaterako, 
herrietako euskara teknikariek lantalde 
zehatza osatu dute gai honi heltzeko, 
eta bitartean, herri batzuk hasi dira 
bidea urratzen.
    Azpeitian, esaterako, euskara turismo 
eskaintzaren erdigunean jartzea 

erabaki genuen, eta soka horri tiraka, 
ideia garatu eta oraintsu aurkeztu dugu 
Azpeiti Bizi egitasmoa. Bi euskarri ditu 
ardatz, webgunea eta mugikorretarako 
aplikazioa, baina bietan mezu bera 
da nabarmentzen duguna: euskara da 
gure herriko balio erantsi nagusia. Izan 
ere, euskaraz bizi gara gure herrian, eta 
euskarak kultura bat dakar aldean, eta 
kultura horren iturritik edatera bisitari 
asko eta asko etortzen dira. Turismo 
bizia baitakar euskarak, bisitaria 
bertako herritarrekin eta ekitaldiekin 
harremanetan jartzea ahalbideratzen 
duena, leku batera iritsi, zerbait fisikoa 
ikusi, eta inorekin hitz egin gabe postal 
baterako argazkia ateratzetik askoz 
urrunago iristen dena.
   Beraz, turismo ereduak ere iraunkorra 
izan behar duela entzuten den sasoiotan, 
udalerri euskaldunetatik gogorarazi 
egin behar diegu, turismo kontuetan 
eskumena duten gainerako erakunde 
publiko guztiei, euskara turismo 
eskaintzaren erdigunean jartzeak duen 
garrantzia. Batetik, turismo eredua 
aldatzen duelako, harremanetan 
oinarritutako turismo bizia sortuz. 
Eta bestetik, euskara aintzat hartzen 
duelako, erakusteko dugun ondare 
bereziena eta ederrena dela ikusaraziz. 
Euskal Herria, euskararen herria dela 
ahaztu ez dezagun.

“Euskarak turismo eredua aldatzen du, harremanetan 
eta kulturan oinarritutako turismo bizia sortuz”

”euskara lehenestea 
balio erantsia da gure 
turismo eskaintzan, 
erakusteko dugun  
ondare bereziena baita””

“Euskara da gure postalik ederrena”
Euskara turismo eskaintzan nabarmentzeko eta babesteko lanean ari dira UEMAko herriak
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Euskara kultur ondare 
garrantzitsua eta 
berezia dela zehaztu du 
Nafarroako Turismo Plan 
Estrategikoak 

Turistentzat eta bisitarientzat prestatutako euskarrietan, orain arte, oro har ez da bereziki nabarmendu euskara. Hemendik aurrera, ordea, egoera irauli nahi dute udalerri euskaldunek,  
euskara gure herrietako ondare nabarmenena delakoan eta euskararen inguruko turismo eskaintza beste modu bateko esperientziak sortzeko baliagarria izango delakoan.

Zer eragin du turismoak hizkuntzen era-
bileran? Turista asko jasotzen dituzten 
herrietan euskararen erabilera areagotu 
daiteke? Eta euskara ondare bezala na-
barmentzeak edo euskararekin lotutako 
ekitaldiak bereziki sustatzeak eraldatu 
dezake bisitariaren esperientzia? Galdera 
horiei erantzuna eman nahian lantalde 
bat osatu du UEMAk bertako kide diren 
herrietako euskara teknikariekin, eta la-
nean ari da apirilaz geroztik. 

Euskara turismo eskaintzan:  
onurak eta eredu aldaketa
Lantaldeak abiarazitako lanen eta 
ekimenen oinarrian, hainbat gogoeta 
daude. Besteak beste, euskara eskaintza 
turistikoaren ardatzetako bat izatea, 
monumentu historikoak, gastronomia 
edota  baliabide naturalak nabarmentzen 
diren modu berean. 
 Gogoeta horren harira, Azpeitibizi 
egitasmoa abiarazi du Azpeitiko Udalak.
Azpeitikoa, ordea, hurrengo aste eta 
hilabeteotan helduko diren egitasmoen 
aurrekaria besterik ez da. Izan ere, euskara 
turismo eskaintzan kontuan izateak 
dakartzan onurak ikusarazi nahi dizkie 
Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak 
hau osatzen duten udalei. Gaiaren 
inguruko hausnarketa zabaltzea eta 

herrietan egitasmoak zehazten joatea da 
asmoa hurrengo hilabeteotan. Gainera, 
Nafarroako Gobernuak oraintsu aurkeztu 
duen 2017-2025 Nafarroako Turismo Plan 
Estrategikoan euskara berariaz  kontuan 
hartzeak ere ateak zabaltzen dizkio orain 
arte gehiegi landu ez den ildoari.

’Azpeitibizi’ egitasmoa, bisitariak 
euskararen herrira erakarri nahian
Herri nortasuna galdu gabe turis-
tak erakartzeko eta arriskuak aukera  
bihurtzeko asmoarekin, Azpeitibizi  egi-
tasmoa aurkeztu zuen Azpeitiko Udalak 
maiatzean, azpeitibizi.eus  webgunearekin 
eta aplikazioarekin batera.  
   Azpeitiko euskara zinegotzi Josu La-
bakaren hitzetan, “turismo masifikatua 
deitzen den horretatik harago, bestelako 
turismo bat eginez gero, herriaren gara-
pen sozioekonomikoan eragin positiboa 
du”, eta horretan eragin nahi dute, euska-
ra eta euskal kultura erdigunean jarrita, 

azpeitiarren nortasunaren ardatza dire-
lakoan biak. Euskara eta euskal kultura 
erakusleihoan nabarmentzea, hizkuntza 
babestetik askoz harago, bisitarientzat 
amu erakargarria dela sinetsita dago Az-
peitiko Udala.     

Urrats aitzindaria Nafarroako  
Turismo plan estrategikoan
Azpeitikoa, ordea, ez da euskara turismo 
eskaintzaren erdigunean jartzeko aha-
legin bakarra. Nafarroako Gobernuak 
urrats aitzindaria eman du Nafarroako 
Turismo Plan Estrategikoan berariaz aipa-
tuz “euskara kultur ondare garrantzitsua 
eta berezia” dela, eta eskualde euskaldune-
tako hizkuntza errealitateari balioa eman 
behar zaiola.
   Horretarako, zenbait neurri zehazten 
ditu Nafarroako Turismo Plan berriak. 
Besteak beste, “Nafarroaren historia,  
hizkuntza eta kulturaren inguruko bizipe-
nak islatzea ahalbidetuko duten edukiak 
eta teknologiak garatzea”.
    Euskara turismo eskaintzan nabar-
mentzea, Baztango Udalak, Bortzirietako 
Euskara Mankomunitateak eta Malerre-
kako Mankomunitateak egindako eskaera 
aintzat hartu izanaren ondorioa da nola-
bait. Izan ere, Turismo Plan Estrategikoa   
pretatzen ari zenean Nafarroako Gober-

nua, hiru erakunde horietako ordezkariek 
eskaera formala helarazi zuten Turismo 
eta Merkataritza zuzendaritzara, planak 
eskualde horietako hizkuntza errealitatea 
aintzat  har zezan eskatzeko. 
    Batetik, eskualde horien promozio tu-
ristikorako egiten diren ekintzetan zein 
bisitarientzako informazio guztietan eus-
kara presente egotea eta euskara lehenes-
tea eskatu zuten, udalerri euskaldunetako 
erabilera planen arabera indarrean diren 
hizkuntza irizpideak bete daitezen.
    Bestetik, turistentzako eta bisitarien-
tzako euskarrietan hizkuntza errealita-
tearen berri emateko ere eskatu zuten. 
“Eskualdeko promozio turistikoa lant-
zen denean, bertako paisaia, baliabideak, 
kultura, ohiturak eta tokiak kontuan  
hartzen dira. Baina, gure ustez, ez da berdin  

jokatzen hizkuntzarekin, eta euskara ere 
bada Baztan, Malerreka eta Bortzirien 
marka”. Horregatik, “promozio turistiko-
rako ekintzetan eta bisitarientzako infor-
mazioetan hemengo hizkuntza errealita-
teari leku egitea”, izan zen eskaera zehatza. 
    2017-2025 Nafarroako Turismo Plan 
Estrategikoak errealitate hori aitortzeak 
eta berariaz kontuan hartzeak, udalerri 
euskaldunak turismoaren eta hizkuntza-
ren inguruan egiten ari diren hausnarke-
tarekin bat egiten du, eta atea zabaltzen 
die lanerako ildo berriei. 

Orioko Udala ere, euskara herriaren 
marka dela erakutsi nahian
Turismoa eta euskara uztartu nahi dituen 
lanerako ildo berri horien baitan, Orioko 
Udala ere lanketa berezia egiten hasi da 

UEMArekin batera udaren atarian, he-
rriko tabernetan eta jatetxeetan paisaia 
linguistikoa eta zerbitzuak euskaratzeko.
    Orioko Udalaren arabera, “udan bisitari 
asko dator Oriora, eta Udalak inportantea 
ikusten du euskara gure herriaren marka 
ere badela adieraztea. Horregatik erabaki 
du kanpaina hau orain egitea, uda betean 
sartu aurretik”.
   Horretarako, herriko jatetxe eta taber-
na guztiak banan-banan bisitatuko ditu 
Udaleko Euskara Zerbitzuak, UEMAren 
laguntzarekin, eta laguntza eskainiko die 
tabernan edo jatetxean dauzkaten age-
riko elementuak euskaratzeko: menuak, 
prezio-zerrendak, eskaintzen kartelak, 
kanpoko arbeletako mezuak eta abar. 
Orioko Arkupe ostalarien elkarteak ere 
babestu du Udalaren ekimena.



2015ean ikerketa abiarazi zuen UE-
MAk, udalerri euskaldunetako ikas-
leek eta irakasleek euskararen eta  
soziolinguistika edukien inguruan 
zer-nolako pertzepzioa duten azter-
tu nahian. Emaitzak bildu eta aztertu 
zituen.

Ikerketaren emaitzetatik abiatuz, 
arnasguneen hezkuntza proiektua 
sortu zen. DBHko 3. eta 4. 
mailetarako unitate didaktikoak 
eta jarduerak landu eta aurkeztu 
ziren, hezkuntzako eragileekin eta 
udaletako euskara teknikariekin 

Arnasguneei buruzko hezkuntza proiektua. Orain arteko kronologia laburra. 

elkarlanean. Ordudanik, herriz herri 
irakasleei formazioa eta materiala 
eman zaie, eskoletan landu dezaten 
gaia. Batxilergoan, berriz, tailer 
formatua hartu du egitasmoak. 3 
orduko tailerra jasotzen du gela 
bakoitzak, ordu eta erdiko 2 saiotan 
banatuta. UEMAko teknikariek 
ematen dute, ikasgelan.
 
Haur Hezkuntzan, ikastetxe bakoi-
tzari proiektua aurkeztu ondoren, 
gida didaktikoa eta material osaga-
rria zabaldu zuen iaz UEMAk, Ka-
txiporreta kooperatibarekin elkar-

lanean. Miren Amurizak idatzitako 
euskarari buruzko lau ipuin dira gaia 
lantzeko oinarria. Pirritx, Porrotx, 
Marimotots eta Pupu eta Lore dituzte 
protagonista liburuek, eta euskarari 
buruzko alor ezberdinak.

Irailean, Lehen Hezkuntzara
Lehen Hezkuntzari dagokionez, 
2017-2018 ikasturte hasierarako 
izango dira prest unitate didaktikoak. 
Lau saiotan garatuko dira. LH 4. 
mailarako unitate bat eta LH 6. mai-
larako beste bat izango dira, eta 
bakoitzak lau jarduera izango ditu.
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Proiektu zehatzek hizkuntzan 
duten eragina aztertzeko tresna da 
Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa. 
EAEko udal legeak proiektuek 
hizkuntzan duten eragina 
aztertzeko beharra ezartzen 
die udalei, eta hasiberria den 
ildo honetan profesionalak eta 
adituak trebatzeko bitartekoa da 
EHUren aditu titulua. Graduondoko 
horretarako prestatu du UEMAk 
ELEren bertsio berritua, hainbat 
ekarpenekin eta zuzenketekin.  
 
 

Eragin linguistikoa aztertzeko tresna berria 
aurkeztu du UEMAk EHUren ‘Lurraldea eta Hizkuntza’ 
graduondokoan,  gai honetan adituak sortzeko 

hE ezkuntzaragin linguistikoaren  
ebaluazioa 

UEMAren hezkuntza proiektuak eskolatik kanpo ere egingo du bidea udazken honetan. Hezkuntza ez arautuan ere 
eragin nahian, Salto! Gazte Topaketak antolatu ditu UEMAk,  gazteak euskal hiztun gisa sentsibilizatu, kontzientziatu, 
aktibatu eta ahalduntzeko. Euskaraz bizitzea eta euskararen arnasa zabaltzeko agente bilakatzea sustatu nahi da

Udalerri euskaldunetako gazteen topaketak izango dira 
urrian, gazteak euskararen inguruan kontzientziatzeko

Herritarren kontzientziazioa eta 
sentsibilizazioa da UEMAren ildo 
nagusietako bat azken urteotan. 
Horren baitan, euskararen arnasguneei 
buruzko hezkuntza proiektua sortu zuen 
UEMAk duela bi urte, eta amaitu berri 
den ikasturtean UEMAko herrietako 
ikastetxe guztietan aritu dira lanean 
UEMAko teknikariak, Haur Hezkun-
tzako, DBHko eta Batxilergoko ikasleekin.  
Ikasleen artean hizkuntza ekologiaren 
diskurtsoa zabaltzea eta arnasguneen 
garrantzia nabarmentzea da proiektuaren 
helburua, gazteei normalizazio prozesuan 
duten garrantzia ikusarazteaz gain.  
    
Proiektua bere osotasunean garatzeko, 
eta hezkuntza arautuaren mugak gainditu 
nahian, Salto! Gazte Topaketak antolatu 
ditu aurten lehen aldiz UEMAk. Urriaren 
20tik 22ra izango dira, Orion, eta udalerri 
euskaldunetako gazteek elkar ezagutzea 
eta beraien artean euskara oinarri hartuta 
saretzea da asmoa.

Hirigintzak eta lurralde antolamenduak 
hizkuntzan duen eraginaz ohartuta, 
UEMAk, Kontseiluak eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiak Lurraldea eta Hizkuntza 
jardunaldiak abiarazi zituzten duela hiru 
urte.
    Lurraldea eta Hizkuntza. Hizkuntza 
eta Lurraldea izeneko lehen jardunaldi 
haietan, lurralde antolakuntzaren eta 
hizkun-tza aldaketaren arteko harremana 
estua dela eta hirigintza proiektuek 
Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa (ELE) 
moduko azterketa baten beharra dutela 
nabarmendu zuten antolatzaileek.
   2015eko Lurraldea eta Hizkuntza 2. jar  
dunaldietan (Lurraldea eta Hizkuntza. 
Erronkak & Tresnak) ELE tresna horren 
lehen bertsioa aurkeztu zuen UEMAk, 
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera. 
Euskalgintzak eta erakunde publikoek 
ere bat egin zuten gaiak duen garrantzia 
nabarmentzerakoan, eta ELEk lege izaera 
ere hartu zuen iaz, apirilean EAEko Udal 
Legea onartu zenean. Izan ere, Udal Le-
geak lege babesa ematen dio Eragin Lin-
guistikoaren Ebaluazioari, hirigintza pla-
nek edo gainerako proiektuek hizkuntzan 
izango luketen eragina aztertzeko beharra 
ezarrita. 

      Ondoren,  gaiaren lanketa akade-
mikoari jarraipena emanez, ELE tresna-
ren etorkizuna aztertu zen III. Lurraldea 
eta Hizkuntza jardunal-
dietan. Bertan, esperien-
tzia zehatzak aurkeztu, 
balizko kalteak apaltzeko 
neurri zuzentzaileez haus-
nartu, eta ELE tresna le-
gean txertatzeko moduak 
aztertu zituzten UEMAk 
eta erakunde antolatzai-
leek.
Herri baten egoera so-
ziolinguistikoan eragin 
dezakeen edozein proiek-
tuk ELE bezalako tres-
na ezinbestekoa dutela 
ikusita, udal arkitektoak, 
teknikariak eta gaian inte-
resa duten gainerako pro-
fesionalak, euskal-tzaleak 
eta ikasleak formatzeko 
beharra agerian geratu 
zen, herrietan eta proiektuetan Eragin 
Linguistikoaren Ebaluazioa modu zehatz 
eta profesionalean egin ahal izateko. Ho-
rretarako, Lurraldea eta Hizkuntza. Era-
gin Linguistikoaren Ebaluazioa titulua 
sortu du EHUk, eta graduondoko horren 
lehen ikasturtea ari da eskaintzen urriaz 
geroztik. 

Graduondoko horretan irakasle lanetan 
aritu dira Miren Segurola UEMAko koor-
dinatzailea eta Goizane Arana UEMAko 

teknikaria, eta bien artean landutako ELE 
tresnaren bertsio zehatza eta berritua 
aurkeztu dute egunotan. Zehazki, pasa 

den maiatzean 
g r a d u o n d o k o 
ikasleek 3ECTS-
ko lurraldetasun 
praktikak izan 
zituzten, ELE tai-
lerra izenburu-
pean.
   Bertan, Eragin 
Linguistikoaren 
Ebaluazioa egi-
teko tresnaren 
bertsio zuzendua, 
eraberritua eta 
eguneratua aur-
keztu zuten. Bi 
irakasleek nabar-
mendu zutenez, 
“EHUren gra-
duondokoan aur-
keztu dugun Era-

gin Lingustikoaren Ebaluazioa, hainbat 
urtean egindako ibilbidearen ondorioa 
izan da: Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 
eta Kontseiluarekin hasitako bideari UE-
MAk eman dio azken bultzada, gaiaren 
ardura hartuta, baina gaiaren garrantzia 
ikusi eta honi serio heldu dioten erakunde 
askoren lana eta unibertsitatearen bera-
ren konpromisoa dago honen guztiaren 
atzean”. 
   Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa 
tresna berritzeko, UEMAko teknikariek 
hainbat ekarpen jaso dituzte hilabete 
hauetan guztietan, iazko jardunaldietan 
ELE tresna garatzeko eta neurri zuzentzai-
leak zehazteko beharra ikusi zenetik. Ba-
tez ere, lehenago Eragin Linguistikoaren 
Ebaluazioa egiten jardundako arkitekto, 
soziologo, teknikari eta hizkuntza aholku-
larien ekarpenak, iritziak eta zuzenketak 
izan dira kontuan hartu dituztenak.

”Proiektuek hizkuntzan 
izango duten eragina 
aztertu behar dute 
udalek EAEko Udal 
Legearen arabera” 

Azken batean, euskaraz bizi diren gazteek 
inertziatik kontzientziarako saltoa ematea 
eta horrekin efektu biderkatzailea sortzea 
da helburuetako bat, euskararen lurgunea 

hedatzen jarraitzeko. Egitarau erakarga-
rriarekin gazteak gaiaren inguruan sen-
tsibilizatuta, ahalduntze kolektiborako 
urratsa eman nahi da topaketa hauekin.
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Sasoi batean urtero egiten zen Udalerri Euskaldunen Eguna bi 
urtean behin egitea erabaki zuen iaz UEMAren zuzendaritza 
batzordeak. Urte batean Udalerri Euskaldunen Eguna egitea, 
eta hurrengoan UEMArekin lotura duen gairen bati buruzko 
jardunaldiak antolatzea, hain zuzen ere. Aurten izango dira 
jardunaldi horiek, urriaren hasieran, eta udalerri euskaldunen 
ezaugarriak, erronkak eta kale erabileraren inguruko azken 
neurketak izango dira aztergai. Izan ere, UEMAko kide diren 
udal guztietako euskararen erabilera datuak neurtuko ditu 
UEMAk aurten. Herri askotan, kale erabilera neurtuko den 
lehen aldia izango da, gainera. Behin datu horiek eskuetan, 
izanda euskararen arnasgune diren herriak tipologia  zehatzen 
arabera sailkatzeko eduki teorikoa zabaltzeko helburua izango 
dute  jardunaldiek.

Herriz herri euskararen erabilera datuak neurtu 
ondoren, euskararen arnasguneen inguruko 
eduki teorikoa zabaltzeko helburua izango dute 
urrian izango diren jardunaldiek. UEMAk eta 
Soziolinguistika Klusterrak antolatu dituzte, 
elkarlanean, UEUren babesarekin. 

Udalerri euskaldunei buruzko Jardunaldiak, urrian

Pasa den urteko apirilaz geroztik indarrean den EAEko Udal Legearen balorazio positiboa egin zuen iaz UEMAk, udalei euskararen 
inguruko hizkuntza politika garatzeko eskumena eta lege babesa ematen diela iritzita. Udal Legeak euskararen inguruan bildu zituen 
hainbat artikulu, arnasguneen zaintzarako UEMAk egindako bidearen eta lanaren isla direla nabarmendu zuen UEMAk orduan, 
baina gogorarazi zuen neurri zehatzak ere behar direla legea garatzeko. Neurri horiek nola zehaztu eta hurrengo urratsak nola landu 
aztertzeko, hainbat erakunde publiko elkarlanean hasi da, eta horien artean dago UEMA ere. Gipuzkoako Foru Aldundia, Eudel eta 
UEMA hasi dira lanean, zuzenbidean adituak diren EHUko aholkulariekin. Gaia Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa denez, hizkuntza 
politikako koordinazio batzordean honen inguruko lantaldea sortzea proposatu diote gainerako erakundeek EuskoJaurlaritzari.

EAEko Udal Legeak euskararen inguruko 
hizkuntza politika aurrerakoiagoa egiteko 
lege babesa eman zien iaz udalei. Udal Legean 
araututakoa, ordea, neurri zehatzetara 
eraman behar da orain, benetan eraginkorra 
izan dadin. Horretarako, UEMA eta hainbat 
erakunde publiko lanean hasi dira gai honen 
inguruan. Zehazki, UEMA, Eudel, Gipuzkoako 
Foru Aldundia eta EHU hasi dira lanean. 
Eusko Jaurlaritzarekin Udal Legea garatzeko 
egin beharreko bidea zehaztea da helburua.

Udal Legea nola garatu eta zehaztu aztertzeko lanean 
ari da UEMA, beste zenbait erakunderekin

motze
an

Errenta aitorpena euskaraz egiteko kanpainarekin, herritarrek administrazioarekin dituzten harremanak euskarazkoak izan daitezen 
bultzatu nahi izan dute aurten ere UEMAk, udalek eta beste hainbat erakunde publikok. Izan ere, errenta aitorpena euskaraz eginda, 
administrazioaren euskalduntzea ere bultzatzen da. Aurten ere, errentaren gaineko aitorpena egiterakoan, zergadunek hainbat bide 
izan dituzte euskaraz egiteko, eta modu errazean gainera: lehen urratsetik zein hizkuntzatan egin nahi duten aukeratu aha izan dute, 
eta euskaraz egiteko ez dago aparteko zailtasunik.
Administrazioa euskalduntzeko duen eraginagatik, euskararen normalizaziorako bidean udalerri euskaldunak egiten ari diren beste 
urrats bat da errenta aitorpena ahalik eta herritar gehienek euskaraz egitea. Urratsa sendoa izan dadin, ordea, herritarren babesa 
eta parte-hartzea beharrezkoa da, eta hautu horretan eragin nahi izan du aurtengo kanpainak, euskarak dagokion lekua izan dezan 
administrazio publikoan ere. 
Errenta aitorpena egiteko hainbat modu daude, eta lurralde bakoitzeko foru ogasunaren arabera webguneak, telefonoak eta 
gainerakoak aldatzen diren arren, moduak antzekoak dira kasu guztietan, eta horietan euskararen aldeko hautua egitea da kanpaina 
honekin lortu nahi dena..

2016ko errenta aitorpena egiteko kanpaina 
amaitzear da Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta 
Nafarroan. Aurten ere, udalekin elkarlanean, 
UEMAk kanpaina berezia egin du herritarrek 
errenta aitorpena euskaraz egin dezaten. 
Dena dela, gehiengo handi batek autolikidazio 
proposamena jasotzen du gaur egun, eta horri eman 
nahi izan dio aurten garrantzia UEMAk, errenta 
euskaraz egiteko orain arteko kanpainek mezua 
zehazteko beharra zutela hausnartu ondoren 
udaletako euskara teknikariekin. Hainbat udalek 
egin dute bat kanpainarekin, tokian tokiko elkarte 
eta eragileekin batera. eragileez gain. 

Errenta aitorpena euskaraz egiteko kanpaina egin du 
aurten ere UEMAk, udalekin elkarlanean

 
UEMAren lurgunea zabaltzen eta sendotzen doa. Oraingoan, bi 
herri gehitu dira: Igorre eta Gabiria. Agintaldi honen hasieran 
72 udal ziren UEMAko kide [Ezkio eta Itsaso banandu egin 
dira ordudanik], baina azken bi urteotan 11 herri gehiagok 
erabaki dute UEMAko kide izatea: Dima, Ea, Ziortza-Bolibar, 
Legorreta, Areatza, Larrabetzu, Ataun, Mendaro, Errezil, 
Gabiria eta Igorre. Bi herri berriek ilusioz hartu dute erronka, 
herrian euskara sustatzeko eta sendotzeko lanerako bidelagun 
eta lanabes berriak izango dituztela jakinda.

Ekainaren 10ean egin zuen batzar nagusia UEMAk, 
eta bi udal berri onartu zituen mankomunitatean: 
Gabiria eta Igorre. Bi udal herri hauek gehituta, 
245.000 biztanleko lurgune euskalduna osatzen 
dute dagoeneko UEMAko kide diren 84 udalen 
artean. 

Gabiria eta Igorre ere UEMAko kide dira dagoeneko

Urriaren XXean izango da ‘Arnasguneak eta udalerri euskaldunak’ izeneko jardunaldia, 
Donostian.

Hirigintza proiektu berriek hizkuntzan duten eragina arautzearena izango da neurri zehatzetara ekarri 
beharreko gaietako bat, beste askoren artean.

motze
an

Errenta aitorpena euskaraz egitea sustatzeko aurten UEMAk egin duen kanpainaren irudia.

UEMAko kide diren udaletako alkateak eta zinegotziak, pasa den ekainaren 10ean, Zestoan, 
Igorreko eta Gabiriako udal ordezkariekin, bi herriak mankomunitatera gehitzea onartu 
zuen batzar nagusiaren ostean. 



Webgunea: uema.eus · Twitter: @uema_eus · Facebook:  UEMAeuskaraz · Issuu: uema_eus · Instagram: UEMA_eus

UEMA.eus webgunean ez ezik, 
twitter, facebook, instagram, 
issuu eta antzeko sare bideetan 
etenik gabe zabaltzen ditu UEMAk 
udalerri euskaldunei buruzko 
albisteak.

Udalerri euskaldunen berri, egunero: 
sarean etenik gabe jaso daiteke UEMAren informazioa 

z erbitzuak

Udalerri euskaldunetan, gero eta gehiago dira UEMAk eta udalek eskaintzen duten laguntzari  esker hizkuntza 
paisaia euskaratzen duten dendak, tabernak eta jatetxeak. Euskara lehenesteko hainbat arrazoi dituzte 
merkatariek eta ostalariek

Merkataritzan eta ostalaritzan hizkuntza paisaia 
euskalduntzeko eskaerak, gorantz

Merkealdi garaian bezala, udaren atarian ere UEMAk gutuna bidali die bertako kide diren udalerrietako merkatariei eta ostalariei,  
zerbitzuak euskaraz  eskaini ditzaten duten laguntza nabarmenduz.
    Izan ere, dendak eta tabernak udalerri euskaldunen irudi eta erakusleihoa ere badira hein handi batean, eta horregatik UEMAk eta 
bertako kide diren udalek ahalegin berezia egiten dute hizkuntza paisaia eta zerbitzuak euskalduntzeko.
   Euskara lehenesteko hainbat arrazoi eta argudio azaldu ondoren, UEMAtik eta udaletatik jaso ditzaketen zerbitzuen berri eman 
zaie merkatariei eta ostalariei, euskaraz aritzeko erraztasun guztiak izan ditzaten. Ondoren, jasotako eskaera guztiak bideratu, eta 
dozenaka kartel eta euskarri diseinatu eta zabaldu ditu UEMAk herriz herri, denda edo taberna bakoitzaren beharren arabera per-
tsonalizatuta.


