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B
adira lau urte aldaketa
egitea erabaki zutela:
ordutik ez zaio Uema
Eguna esaten, Udalerri

Euskaldunen Eguna baizik,
Uemako kideez gain gainerako
udalerri euskaldunetako kideek
ere hartzen dutelako parte. Bi
urtean behin egiten da, eta
Diman (Bizkaia) izango da aur-
ten, maiatzaren 26an. Udalerri
euskaldunek egindako lana iku-
sarazteko eta aurrera begira
dituzten erronken berri emateko
eguna izango da, festa giroko eki-
taldiz lagunduta.  
Euskara, gure lurra leloa auke-

ratu dute: «Euskara baita herri
hau loratu dadin ezinbestekoa
den lurra. Euskara baita herri ho-
nen sustraiek duten ongarri natu-

rala. Euskara da gure lurra». Ba-
tzar nagusiarekin hasiko da egu-
na. Bizkaiko Arantzazu eta Ba-
kiok ere Ueman sartzeko eskatu
dute, eta espero da batzar horre-
tan baiezkoa ematea. Horrenbes-
tez, Uemak 87 kide izango ditu.
Guztien artean, 250.000 biztanle-
ko lurgune euskalduna osatzen
dute. Gaur egun, 175 udalerri in-
guru dira udalerri euskaldunak,
biztanleen %70etik gora euskal-
duna dutenak; beraz, horien er-
diak dira Uema mankomunitate-
ko kide. 
Ondoren, Udalerri euskaldu-

nak eta euskalgintzamintegian,
herritarrak protagonista dituen
egitasmoan izandako esperien-
tziak partekatuko dituzte,
«ideiak hartzeko eta aurrera be-

girako bidean konplizeak ere ba-
ditugula sentitzeko». 

Elkarlanean

Hasieratik, instituzioen, eragileen
eta herritarren arteko elkarlana
bultzatzea izan da Udalerri Eus-
kaldunen Egunaren asmoetako
bat. Hala, erakunde publikoeta-
ko, euskalgintzako eta zenbait ar-
lotako ordezkariak izango dira
ekitaldi instituzionalean. Udalerri
euskaldunek euskararen norma-
lizazioari zer ekarpen egiten dio-
ten nabarmenduko dute. 
Gainerakoan, festa giroko eki-

taldiak izango dira nagusi. Ue-
mak bereziki eskertu du eguna

prestatzeko izan duten laguntza.
Izan ere, Arratiako Udalen Man-
komunitateko eta Dimako Uda-
leko ordezkariak ez ezik, antola-
keta lanetan aritu dira Abizarie
euskara elkartea, Dimesten, Za-
makola elkartea, Andraizea, Di-
metaleroak, bertso eskola eta Di-
mako Eskolako Guraso Elkartea.
Abesti bat ere egin dute elkarla-
nean: Ibon Izak idatzi ditu hitzak,
Kepa Elgoibarrek jarri dio musika
eta Dimako eta Arratiako herrita-
rren eta elkarteetako ordezkarien
ahotsekin grabatu dute.
Gainera, ohi baino egitarau lu-

zeagoa izango da aurten. Iazko
urrian, Salto Gazte Topaketak

egin zituzten Orion (Gipuzkoa),
eta, maiatzaren 25ean, besteak
beste, han parte hartu zuten gaz-
teei harrera egingo diete Dimako
udaletxean. Horrekin batera,
Udalerri Euskaldunen Egunean
ere gazteek elkar ezagutzeko egi-
tarau berezia antolatu dute. 

Diman izango da aurtengo Udalerri
Euskaldunen Eguna. Jai giroko ekitaldiez
gain, ekitaldi instituzionala eta batzar nagusia
ere egingo dituzte.

Euskara
ongarritzeko
eguna 

2016an, Leitzan egin zen Udalerri Euskaldunen Eguneko ekitaldi instituzionala. UEMA

EGITARAUA 

Maiatzak 25, ostirala: 19:00. Ha-

rrera, udalerri euskaldunetako to-

paketetako gazteei. 20:00. Pilota

desafioa. 22:00. Kontzertua Zazkel

taldearekin. 23:30. Euskal Karao-

kea, tabernetan.

Maiatzak 26, larunbata: 10:00.

Uemaren batzar nagusia. 10:15.

Mintegia: Udalerri euskaldunak

eta euskalgintza. 11:00. Mintegia:

Gazteak eta euskara, inertziatik

kontzientziara. 11:00. Haurrentza-

ko jolasak.  12:00. Kalejira, bu-

ruhandiekin, txotxongiloekin, Jen-

tiltxu eta Jentilirekin. 12:30. Ekital-

dia. 13:15. Kantujira.  14:45. Bertso

bazkaria, Unai Iturriagarekin eta

Jon Maiarekin. 18:30. Herri kiro-

lak. 20:00. Areatzako batuka-

da. 22:00. Kontzertua Egurra Ta Ki-

tto taldearekin. 23:00. Erromeria

Ezten Giro taldearekin.
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N
ola eraikitzeko mo-

duak eragina due-

la?». Galdera hori as-

kotan entzun izan

dute Bakion. Udaleko ordezka-

riek argi dute baietz. Ekonomia-

ren oparoaldian, modu masiboan

eraiki izan da herrian, kanpoko

jende asko joan da, eta horrek de-

soreka sortu du. «Gure herrian

inoiz ez da kontuan hartu etxe-

gintzak euskaran edo harrema-

netan izandako eragina, filosofia

hori falta izan zaigu», azaldu du

Amets Jauregizar Baraiazarra al-

kateak. 

Asko aldatu da Bakio azken ur-

teetan, eta euskararen egoerare-

kiko kezka ere aspalditik dute,

duela 20 bat urtetik igartzen bai-

tzuten gain behera zihoala erabi-

lera. Aurretik ere izan dute bu-

ruan Ueman sartzeko aukera:

«Baina ez genuen betetzen indi-

zearen baldintza: euskaldunak

%70etik gora izatea. Gainera,

orain arte, gure egoera ekonomi-

koaren eraginez, ez geunden ho-

rrelako gastuetarako». Azken hi-

ruzpalau urteetan euskaldunen

tzuk» igarri dituzte: «Taberna bi

bakarrik daude herrian, eta ta-

berna bietako zerbitzariak justu

erdaldunak dira, orduan taber-

nan ere gehiago egiten da erdaraz;

umeak ere plazan orain arte eus-

kara hutsean ibiltzen ziren, baina,

orain, jolas batzuetan erdaraz en-

tzuten dira». 

Herriak 376 biztanle ditu, eta

%76 dira euskaldunak. «Euskara

asko entzuten da, baina nahiz eta

euskaraz jakin jende askok erda-

raz egiten du, eta Arantzazu beti

izan da arnasgune bat». Ueman

sartuta, diagnosi bat egin nahi

dutela azaldu du alkateak, ondo-

ren, beharrezko neurriak hartze-

ko. «Milita ntziagatik» ere hartu

dute erabakia: «Udalerri euskal-

dun bat garelako eta denon arte-

an indar gehiago egingo dugula-

ko banan-banan baino». 

Faktore ezberdinak direla medio, euskararen erabilerak behera egin du Bakion eta Arantzazun.
Ueman sartuta, hizkuntza politika aurrerakoiak egin nahi dituzte.

Gainbehera iraultzeko helburua

Bakio eta Arantzazu herrien ikuspegi bana. UEMA

katzen zaigu, baina plan berri ho-

rietan hizkuntzaren eragina ere

neurtuko da».

Apirilaren 26an egindako oso-

ko bilkuran onartu zuten manko-

munitatean sartzeko eskaera egi-

tea, aho batez, EH Bilduko lau zi-

negotziek, EAJko bostek eta

Bakio Baiko biek baietz bozkatu

baitzuten. «Gaia lehendik geneu-

kan landuta, eta arazorik ez dugu

izan onartzeko». 2.604 biztanle-

ko herria da, eta, horregatik, hiru

ordezkari dagozkio Bakiori Ue-

kopuruak gora egin izanak eta

egoera ekonomikoa pixka bat ho-

betu izanak bultzatu ditu, orain,

pausoa ematera. 

Ueman sartuta, egoera iraul-

tzeko eta euskararen aldeko hiz-

kuntza politika aurrerakoia egite-

ko desioa dutela iragarri du alka-

teak. «Krisia hasi zenetik,

etxebizitzarik ez da egin. Orain

pixkaka hazten joatea da asmoa,

baina ez orain arteko moduan.

Hirigintza eredu berria, ekono-

mia eredua eta abar aztertzea to-

maren batzar nagusian. Alderdi

bakoitzeko kide bana izendatu

dute.

Taberna giroan, erdaraz
Ez da hori izan Arantzazuren ka-

sua. Zazpi hautetsik osatzen dute

udalbatza: EH Bilduko lau zine-

gotziek Ueman sartzearen alde

egin zuten, eta EAJko hirurek

kontra. Igor Meñika Bengoetxea

alkatearen esanetan, Arantzazu

beti izan da herri euskalduna, bai-

na azkenaldian, «sintoma ba-
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Hizkuntza ikuspegia «beti» txer-
tatuta dagoela dio Josu Labakak
(Azpeitia, Gipuzkoa, 1978), Uema
Udalerri Euskaldunen Manko-
munitateko lehendakariak, eta
euskara hedatzearen alde ez bada
egiten horren aurka egin ohi dela.
Hizkuntza politikaren zeharle-
rrotasuna ezinbestetzat du Ue-
mak, eta euskararen erabilera bi-
deratzeko politikak egiteko eska-
tzen die erakundeei.
Bakio eta Arantzazu onartuta-

koan, 87 kide izango ditu Ue-

mak. Euskal Herriko udalerri

euskaldunen erdiak dira gaur

egun mankomunitateko kide.

Zein da alde horretatik egiten

duzuen balorazioa?

Uema erakunde gisa sendotzen
ari dela ikusten da. Batetik, herri
kopurua igotzen ari da, eta hori
esanguratsua da, herri euskaldu-
nak herri euskaldun diren kon-
tzientzia hartzen ari direlako, eta
euskara erabiltzeko borondate
bat erakusten duelako horrek.
Bestetik, Uema bera ere eragiteko
duen ahalmena sendotzen ari da,
eta udalerri euskaldunetako uda-
len aitortza ez ezik beste erakun-
deena ere ari da lortzen. Uemak
argi jarri du zein diren bere oina-
rriak, bere eragite esparrua, nora
jo nahi duen... Argitze prozesu
bat izan da, eta horren bueltan
adostasun zabalak lortzeko gaita-
suna izan du. Horrek ere bere
potentzialtasuna biderkatu egi-
ten du.
Udalerri Euskaldunen Eguneko

ekitaldi instituzionalean udale-

rri euskaldunek euskararen nor-

malizazioari egiten dioten ekar-

pena nabarmenduko duzue. 

Helburu nagusia euskararen nor-
malizazioa da, eta nazio ikuspegi-
tik planteatzen den gauzetako bat
da udalerri euskaldunetatik era-
gitea normalizazio horretan. Eus-
kararen erabilera handiko eremu
batzuk baditugu, eta horrek au-
kera ematen digu normalizazioan
eragiteko. Azkenean, Uemaren
proposamena da Euskal Herria
nazio gisa euskaratik eraikitzea,

eta Euskal Herria euskaratik erai-
ki behar bada, euskara nagusi den
eremu horietatik abiatuta eraiki
beharko da, beste guztia ere kon-
tuan hartuta, eta tokian tokiko
errealitate linguistikoa kontuan
hartuta. 
Udalerri batek nahitaez euskal-

duna izan behar du arnasgune

izateko, baina udalerri euskal-

dun guztiak ez dira asnasgune.

Zer egin daiteke arnasguneak

garatzeko?

Arnasguneak babesteaz hitz egi-
ten dugunean, indiarren erreser-
ba moduko bat planteatzea ere le-
poratu izan zaigu, baina, horri
buelta emanez, hau aldarrikatzen

dugu: XXI. mendeko udalerri
euskaldunak munduari irekita
eta konektatuta bizi direla, eta
haien sozioekonomia garatzeak
ekarriko duela hedapena. Herri
horietako herritarrei eman behar
zaie bertan bizi eta lan egiteko au-
kera; behar horiei erantzutea ere
lehentasunezkoa izango da. Egi-

ten dugun proposamena hau da:
garapenerako ariketa bat egitea,
arlo ezberdinetan hizkuntza kon-
tuan izanda. Erabilera handiko
eremu horiek pixkanaka zabal-
duz joatea da asmoa. Eta guk hau
ez dugu euskararen normaliza-
ziorako estrategia bakar moduan
planteatzen, beste askoren artean
bat da, baina arnasgune horiek
baditugunez, eta horiek normali-
zaziorako bidean motor lan ga-
rrantzitsua egin dezaketenez, ba-
lia dezagun hori ere.
Hizkuntza politikaren zeharle-

rrotasuna ezinbestekoa dela na-

barmendu du Uemak. Besteak

beste, lurralde antolaketarako

gidalerroak finkatzeko proze-

suan parte hartu duzue, baina

azken bertsiotik kendu egin

dute euskara. Nola dago kontu

hori?

Bada, hortxe; bilerak-eta eska-
tuak ditugu. Oso argi ikusten da
Hizkuntza Politikako Sailburuor-
detzak borondate ona duela, bai-
na Jaurlaritzak bere osotasunean
ez duela txip hori. Eta euskararen
erabilera sustatzeko euskalgin-
tzarekin elkarlanean aritzea ondo
dago, baina, gero, erakunde pu-
blikoek erabilera hori bideratze-
ko politikak egitea ere ezinbeste-
koa da. Askotan esaten da: «Hiz-
kuntza ikuspegia txertatu behar
da edo ez?». Baina hizkuntza
ikuspegia beti dago txertatuta,
eta, euskara sustatzearen alde ez
bada egiten, euskara hedatzearen
aurka egiten da. Orain arte ere
hizkuntza ikuspegia txertatuta
joan da politiketan. 
Zeharlerrotasun horren garran-

tzia ulertzea kostatzen da?

Ulertzea ez, gehiago kostatzen da
hizkuntza ikuspegia beste ere-
muetan nola txertatu asmatzea.
Beharbada guk ere aitortu behar
dugu, kontzientzia eduki arren,
orain arte ez dugula tresnarik
eduki, egon dela gabezia bat. Az-
ken 4-5 urteetan laborategiko lan
bat egin da, eta eragin linguisti-
koa ebaluatzeko tresnak sortu
dira. Aurrera goaz horretan ere. 

«Udalerri euskaldunen
sozioekonomia garatzeak
ekarriko du hedapena»

Josu Labaka b Uemako lehendakaria

Euskal Herria euskaratik eraiki behar bada euskara nagusi den eremu
horietatik abiatuta eraiki beharko dela proposatua du Uemak, beste
guztia ere kontuan hartuta.

JUAN CARLOS RUIZ / FOKU


