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Eider Goenaga Lizaso 

D
onostiako Egia

auzoan egin

zuten, 2016ko

urtarrileko eta

otsaileko hain-

bat astez, eus-

kara hutsean bizitzeko ahalegina.

Egia Euskaraz izena zuen kanpai-

na hark, eta Lasarte-Orian izan

zuen jarraipena, urte bereko aza-

roan eta abenduan: lehen aldiz

erabili zituzten ahobizieta bela-

rriprest figurak, eta erabilera da-

tuek nabarmen egin zuten gora.

Gerora, beste hainbat auzok eta

herrik hartu zuten lekukoa —In-

txaurrondo, Hernani, Astigarra-

ga...—, eta, iazko azaroan Euska-

raldia aurkeztu zuten, hizkuntza

ohiturak aldatu eta erabilera da-

tuak handitzeko xedez. Euskaral-

diak erronka jarri du mahai gaine-

an, 2018ko azaroaren 23tik aben-

duaren 3ra, 11 egunez, Euskal He-

rri osoan, ahal den herri gehiene-

tan eta ahal den guztietan

euskaraz egiteko. Baina zer gerta-

tzen da euskara nagusi den herrie-

tan? Kezka horrekin, eta euskara-

ren erabileran datu onak dituzten

herrietarako, Hamaika egun bai-

no hamaika aldiz gehiagopropo-

samen osagarria landu du Uemak,

Udalerri Euskaldunen Manko-

munitateak.

«Guk beti aldarrikatu izan du-

gu udalerri euskaldunek egoera

soziolinguistiko berezia dutela,

eta horrek politika propioak eska-

tzen dituela. Oraingo honetan

ere, guk ikusten genuen Euska-

raldia ezin zela landu herri guztie-

tan modu berean», azaldu du Mi-

ren Segurola Uemako koordina-

tzaileak. 

Uemako kide diren herri guz-

tietara bidali dute jada proposa-

men osagarria. Gipuzkoan 43 he-

rri dira Uemako kide, baina Segu-

rolak argitu du herri bakoitzak

erabaki behar duela proposame-

nari eutsi edo ez, eta Ueman ez

dauden herrietan ere erabaki de-

zaketela proposamen horri eus-

tea. «Proposamen bat da hau,

proposamen irekia eta malgua.

Herrietako batzordeek ikusi be-

harko dute nolako indarra duten,

noraino irits daitezkeen, honi

eusteko modua duten ala ez, guk

planteatutako 11 arloak landu edo

hautaketa bat egin nahi duten...». 

Argi ikusten dute gune euskal-

dunetan eta ez euskaldunetan ez-

berdin egin behar dela lanketa,

eta Segurolak gaineratu du ez dela

gauza bera herri txikia edo handia

izatea. «Bergaran eta Zarautzen,

adibidez, euskaldunen kopurua

handia izan arren, oraindik bada-

go erdaldun kopuru handi samar

bat, eta haietan ahobizieta bela-

rriprest figurek zentzua izan de-

zakete. Baina beste zenbait herri-

tan —herri txikietan batez ere eta

%80-90etik gorako erabilera du-

tenetan— beste pauso bat eman

behar zela ikusten genuen, ez zela

nahikoa 11 egunez euskaraz bizi-

tzearekin konformatzea». 

Hala, Euskaraldiak testuingu-

rua jarri duela eta Euskal Herri

osorako proposamena dela kon-

tuan izanda, Uemak beste lanketa

bat planteatu du herri euskaldu-

netan. Horretarako, 11 arlo identi-

fikatu dituzte. «Euskaraldiaren

egun bakoitzeko arlo bat. Eta arlo

bakoitzak aukera ematen du ha-

maika hausnarketa egiteko, ha-

maika hutsune eta hamaika au-

kera bilatzeko, eta hamaika pro-

posamen egiteko». Herri bakoi-

tzak erabakiko du arlo bakoitza

nola landu; Uemak helburu ba-

tzuk eta egiteko batzuk zehaztu

ditu, gogoetarako gai batzuk, eta

baita jardunerako ideiak ere.

«Herriaren ezaugarrien arabera,

batzordeetan elkartzen den jende

kopuruaren arabera, indarraren

arabera, bakoitzak ikusiko du no-

la landu. Egunean gai bat landu

daiteke, azaletik, edo arlo bakarra

lantzea erabaki. Azken finean, ar-

lo bakoitzak urte osoko lanketa

bat egiteko ere balio dezake». 

Uemako kide diren herrietako

euskara teknikariekin batera lan-

du dute Hamaika aldiz gehiago

proposamena. Denak ados zeu-

den 11 egun euskaraz egitetik ha-

rago joan behar zela, eta bilera ba-

tean haien ekarpenak jasota iden-

tifikatu zituzten 11 arloak. Hortik

ateratako proposamen osagarria

Euskaraldiarekin eta Topagunea-

rekin kontrastatu eta oniritzia ja-

so ostean, joan den astean aurkez-

tu zuten. 

Aurrera begira
Aurrerantzean, euskara teknika-

riek Hamaika aldiz gehiago

abian jartzeko proposamena eka-

rriko dute Euskaraldia aurkezte-

ko herriz herri egiten ari diren bi-

leretara, eta herriko euskaltzale-

ek, eragileek eta udalak erabaki

beharko dute erronka horri eus-

ten dioten edo ez. Udalak eta era-

gileek osatutako batzordeetan

aurrera jotzea erabakitzen badu-

te, Uemak lagunduko die bidea

egiten. «Guretzat, noski, garran-

tzitsua da erabilera ohituretan

eragina izatea, baina hori bezain

garrantzitsua da zubiak eraiki-

tzea, batzordeak eratzea eta he-

rria aktibatzea». Zubi lan horrek

11 egunerako egindakoa gainditu-

ko duelakoan dago Uema.

Euskararen erabilera handia duten herrietan Euskaraldia lantzeko proposamen osagarria
aurkeztu du Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak. Gipuzkoako 43 udalerri dira Uemako kide, 
baina herri bakoitzak erabaki beharko du proposamena landuko ote duen, eta nola landuko duen.

Hamaika aukera 11 egunetan
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Lasarte-Orian 2016ko azaro-abenduetan gauzatu zuten Baietz 40 egun euskaraz egitasmoa. Argazkian, amaierako ekitaldia. HITZA

«%80-90etik gorako
erabilera duten
herrietan beste pauso
bat eman behar zela
ikusten genuen»
Miren Segurola
Uemako koordinatzailea
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E. Goenaga Lizaso 

Euskaraldia herriz herri aurkez-
ten ari dira, eta lanketa horretan
ibiliko dira apirilaren 8ra arte,
Euskaraldian parte hartuko du-
ten herrien zerrenda itxi arte.
Orain arte egindakoaren eta he-
mendik aurrerako asmoen berri
eman du Arrate Illaro Topagune-
ko kide eta Euskaraldiaren koor-
dinatzaileak (Getxo, 1989).
Herriz herri ari zarete Euskaral-

dia aurkezten. Zein da helburua?

Azaroa bitartean aritu ginen egi-
tasmoari forma ematen eta eus-
kalgintzako eragileei aurkezten.
Eta, orain, apirilaren 8ra arte he-
rriek izena emateko epea izango
da. Helburu horrekin ari gara aur-
kezpenak egiten. 
Herrietan Euskaraldia aurrera

eramango duen batzordeak sor-

tzea da xedea? 

Gure proposamena da herriko
euskalgintza soziala eta udaleko
euskara saila bateratzea. Lehengo
larunbatean, esaterako, Karkarak
eta Orioko Udalak aurkeztu zuten
egitasmoa, eta batzorde bat osatu-
ko da orain, ikusten zelako baze-
goela horretarako indarra. Horixe
da gure proposamena: Euskaral-
dia aurkezteaz gain, batzorde bat
osatzea herriko euskaltzaleekin,
eta horiek izatea Euskaraldia he-
rrira egokituko dutenak. 
Herrietatik bertatik garatu be-

harko dute, beraz, egitasmoa. 

Euskaraldia egingo da martxan
jartzen duten herrietan; guk ez
dugu martxan jarriko herriko
euskaltzaleek egiten ez badute.
Orduan, herri batzuetan ari dira
aurkezpenak egiten eta batzorde-
ak osatzen, beste batzuetan jada
udazkenetik dute taldea edo ba-
tzordea osatua... eta beraien lehe-
nengo lanetako bat da egitasmoa
herriko ezaugarrietara egokitzea. 
Herriak martxa onean ari al dira

izena ematen? 

Ari dira, baina kopururik ez dugu
emango oraindik. Orain garran-
tzitsuena Euskaraldia martxan
jartzeko aktibazio hori egitea da,
eta bakoitzak nola egingo duen
lantzea. Beraz, barneko lana egite-
ko garaia da orain, eta gero etorri-
ko da kanpora begirakoa. Orain
arte egin duten herrietan ikusi du-
guna da denbora behar dela hau
ondo prestatzeko, eta herriei den-
bora eman behar zaie. 

Denboraz gain, herritarren par-

taidetza ere ezinbestekoa izan-

go da. Apiriletik aurrera iritsiko

da horiengana iristeko fasea?

Bai, gero herritarrak aktibatu be-
harko dira, ahobiziaketa belarri-
prestakbehar direlako. Izan ere,
azaroaren 23tik abenduaren 3ra,
herritarren egunerokoan eragitea
da helburua, eta, horretarako, he-
rritarren partaidetza behar da,
ezinbestean. Azaroaren 23ra arte
herritarren prestaketari eskaini-
tako hilabeteak izango dira; go-
mendioak emanez eta tailerrak
eskainiz, egingo duten praktika
hori ahalik eta eroso eta eraginko-
rrena izan dadin. 
Gaztelerara jotzen den gune edo

esparru horietan bilatzen da al-

daketa?

Bai, eta horretarako nahikoa da
ondoan duzun kideak ulertzeko
gaitasuna izatea. Ulermenaren

balio askatzaileadeitzen dio Pello
Jauregik [EHUko irakaslea eta La-
sarte-Oriako Baietz 40 egun eus-
karaz! egitasmoaren emaitzak az-
tertu zituena], eta oso ideia inte-
resgarria da. Azken finean, esaten
duena da Euskal Herrian ulerme-
naren tasa oso altua dela, eta ho-
rrek urrats handi bat egiteko au-
kera ematen duela. 
Alegia, belarriprestakdirela ga-

koa euskararen erabileran jauzi

bat egiteko. 

Joera beti izan da ahobiziek, hau
da, pertsona aktibo horiek, euska-
raz hitz egitea ahobiziekin baka-
rrik. Norbaitek gazteleraz eran-
tzuten badigu, inertziaz gaztelera-
ra jotzen dugu. Baina hemen txip
aldaketa bat dago; hau da, nik eus-
karaz egin eta besteak ulertu badu,
euskaraz hitz egiten jarrai dezaket
eta jarraitu behar dut, parean du-
dana badelako gai ni ulertzeko. Eta
belarriprestakere aktibo izatea da
helburua, haiek ere esan dezake-
telako «nik ulertzen zaitut; beraz,
hitz egidazu euskaraz, nahiz eta
nik gazteleraz erantzun». Ahal-
duntze kolektibo bat izango da,
denok batera egingo dugun arike-
ta praktiko bat.  
Ekintza edo ekitaldi berezirik au-

rreikusten duzue herrietan Eus-

karaldiak iraungo duen eguneta-

rako?

Guk, berez, ez dugu euskaraz ari-
tzeko ekintza berezirik antolatze-
rik nahi; beti esaten dugu ez dugu-
la euskaraz aritzeko pilates talde
bat sortu nahi, baizik eta gaur
egungo pilates talde horretan eus-
karaz egin ahal izatea nahi dugula.
Herri batzuetan antolatuko dira
ekintza bereziak, aktibazioari edo
bisibilizazioari begira, baina hel-
buru orokorra da herritarren egu-
neroko eta ohiko esparruetan era-
gitea, eta aldaketa probokatzea.

«Ahalduntze
kolektibo bat izango
da Euskaraldia»

Arrate Illaro b Euskaraldiaren koordinatzailea

Herrietan barrura begira eta antolatzeari begira lan egiteko unea dela
azaldu du Arrate Illarok, eta apiriletik aurrera etorriko dela Euskaraldia
martxan jartzea erabaki duten tokietan herritarrak aktibatzeko garaia.

PROPOSAMENA 

Herri euskaldunetan Euskaral-

dia lantzeko eginiko proposa-

menak 11 arlo identifikatzen ditu,

banan-banan lantzeko.  

Hedabideak

Helburua. Ikus-entzunezko zein

idatzizko hedabideak zein hiz-

kuntzatan kontsumitzen diren

hausnartzea, eta, ahal bada, 

ohiturak aldatzea. 

Ideiak.Herriko zerbitzu eta ta-

bernetan lanketa egitea: euska-

razko hedabideak egotearen

garrantzia ikusaraziz eta harpi-

detza kanpainak sustatuz. Egun

zehatz batean, edo Euskaraldian

zehar, euskarazko hedabideak

erosteko kanpaina egitea.

Internet, sareak, telefonoa...

Helburua.Aztertzea zein den

herriko elkarte, enpresa eta era-

gileen hizkuntza sare sozialetan

eta webguneetan. Ahal bada,

ohitura aldaketa sustatzea.

Ideiak.Sare sozialetan euskara

sustatzeko ekintzak antolatzea.

Herriko denda, taberna, elkarte

eta abarrekin lanketa berezia

egitea, webgunea euskaraz izan

dezaten. Gutun, bilera eta aba-

rren bitartez .eusdomeinua sus-

tatzea. 

Lantokia eta eskola

Helburua.Lankide eta ikaskide-

ekin zein hizkuntzatan hitz egi-

ten den aztertzea, gaztelerara

zein egoeratan jotzen den iden-

tifikatzea, eta ohitura aldaketak

sustatzea.

Ideiak. Ikaskide eta lankideekin

ahobizi izateko konpromiso ze-

hatza hartzea; gaia mahai gaine-

an jartzea; eta kideei ohitura al-

datzeko gonbita egitea. Euska-

raz bizitzea hautatzeko

argudioak gizarteratzea. 

Aisialdia

Helburua.Aisialdi eskaintza az-

tertzea, eta esparru bakoitzean

eragiten saiatzea. 

Ideiak.Ohiko kirol jardueran, el-

kartean edo ikastaroetan erabil-

tzen den hizkuntzari buruz go-

goeta egitea, eta konpromisoak

hartzea: pertsonala (ahobizieta

belarriprestakaktibatuz) zein ko-

lektiboa (euskarazko eskaintza

lehenetsiz). Entrenatzaile, hizlari

edo taldekideak euskaraz ez ba-

daki, itzulpen laburren formula-

rekin ahalegintzea.

Kalea

Helburua.Erdarara jotzen den

esparruak identifikatu eta ohitu-

rak aldatzea: parkea, taberna... 

Ideiak.Eremu horietan ahobizi

eta belarriprestakaktibatzea.

Herritarrak diskurtsiboki presta-

tzea, solaskideei eta umeei eus-

karaz zergatik egin behar duten

argudioak eman ahal izateko. 

Zerbitzuak eta merkataritza

Helburua.Hizkuntza paisaia

(errotuluak, eskaintzak, me-

nuak...) euskalduntzea eta zerbi-

tzu hizkuntza euskaraz izatea. 

Ideiak.Ostalari eta merkatariei

eskatzea menua eta eskaintzak

euskaraz jartzeko, bezeroentzat

balio erantsia dela nabarmen-

duz. Hizkuntza paisaia euskara-

tzeko kanpaina egitea. 

Fakturak, kontratuak...

Helburua.Herritarrek eta era-

kunde publikoek zerbitzua eus-

karaz jaso ahal izatea: fakturak,

jakinarazpenak, publizitatea...

Ideiak.Hornitzaileei fakturak eta

jakinarazpenak euskaraz eska-

tzea, bai herritarrek eta bai uda-

lak. Telefono konpainia, banku

eta abarrei kontratuak eta faktu-

rak euskaraz eskatzea. Herrian

horri buruz kanpaina egitea.

Zerbitzu publikoak

Helburua.Erakunde publikoek

eskaintzen dituzten zerbitzu

guztiak euskaraz jasotzeko es-

kubidea bermatzea herritarrei. 

Ideiak.Mediku euskalduna es-

katzea, pertsonalki zein kolekti-

boki. Epaitegiko eta ogasuneko

tramite guztiak euskaraz egitea.

Polizia etxe, osasun etxe edo

epaitegietan euskaraz aritzeko

eskubideari eustea. 

Etxea

Helburua.Etxeko hizkuntza ohi-

turez gogoeta egin eta euskara

lehenestea; bai elkarrizketetan,

bai hedabideen kontsumoan. 

Ideiak.Etxean, seme-alabei,

euskarazko egunkari, aldizkari,

irrati eta telebista ohikoak direla

erakustea. Haurrei euskarazko

ipuin, marrazki bizidun eta saio-

ak hautatzen laguntzea.  

Kultura

Helburua.Maila pertsonal zein

kolektiboan kultura zein hizkun-

tzatan kontsumitzen den haus-

nartzea, eta euskarazko ekoiz-

penak gailendu daitezen ohitu-

rak aldatzea. 

Ideiak.Herriko sortzaileen lana

ezagutarazteko jarduerak anto-

latzea, herriko tabernetan kan-

paina egitea euskarazko musika

lehenets dezaten...

Ezina ekinez egina

Helburua.Herritarrek eta era-

kunde publikoek euskaraz egin

ezin dutenean sortzen den ezina

indar eraldatzaile bihurtzea, eta

bitartekoak ezagutaraztea.

Ideiak.Hizkuntz eskubideen

urraketa salatzeko bitartekoak

erabiltzea, kasu pertsonala esta-

tistiketan agertzeko eta konpon-

bidea lortzeko bide egokia dire-

lako. Hizkuntza jokabide egokia

aitortzeko bitartekoak erabiltzea. 

H
IT

Z
A

«Euskal Herrian
ulermenaren tasa 
oso altua da, eta horrek
urrats handi bat egiteko
aukera ematen du»


