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JOSE ANDRES BILBAO

Ezezagunari 
lehenengo 

berba
euskeraz 

egingo deutsat.

JASONE PLAZA

“

Euskaraldia zer den eta gure herrian egingo dugunaren berri duzu hurrengo 
orrietan.

Gure herriak ere Euskaraldian parte hartuko du. Zertarako egin gure herrian 
Euskaraldia? Batek baino gehiagok hemen Bedarun, Ean eta Natxitun ez dela 
beharrezkoa pentsatuko du, baina gurean ere badago zer hobetu. Gure he-
rrian euskararen ezagutza osasuntsu egon arren azken 25 urteotan %10 behera 
egin du*. Etorkizunari begira kezkatzeko moduko datuak ditugu, gazteen eus-
kararen erabilera inguruko herri guztien artean  txikiena da**.

Euskaraldia euskararen erabileran eragiteko ariketa izango da. Erabileran era-
gin nahi dugu. Ohiturak aldatu daitezke, posible da eta hori bera ikusiko 
dugu azaroaren 23tik abenduaren 3ra arteko 11 egunetan.

Denok egin dezakegu zerbait gure herrian euskarak aurrera egin dezan. 
Zuk egin dezakezu zerbait gure herrian euskarak aurrera egin dezan.

EUSKARALDIAKO HERRIKO BATZORDEA

SARRERA

*EUSKARAREN EZAGUTZA GURE HERRIAN (Eustat)

**EUSKARAREN ERABILERA GURE HERRIAN (2017ko kale-neurketa)

1991
%90,6 %80,07

2016

UMEAK
%74,60 %42,30

GAZTEAK HELDUAK
%56,60 %53,40

NAGUSIAK
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JASONE PLAZA

“

ZER DA EUSKARALDIA?
Hizkuntza ohiturak astindu eta ohiko harremanetan euskara gehiago erabil-
tzeko ariketa bat proposatzen dizugu:

2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra, euskaraz hitz egiten edo ulertzen 
dugun guztion artean egin dezagun euskaraz. Euskal Herri osoan eta elka-
rrekin arituta, gure egunerokoan eragin genezake.

Ondoko bi roletako bat har dezagun 11 egunez:

AHOBIZI

Ulertzen duenari euskaraz egingo 
diot, hark euskaraz nahiz erdaraz 
erantzun. Ezezagunei lehen hitza, 
gutxienez, euskaraz egingo diet.

BELARRIPREST

Egidazu euskaraz, nik ulertzen dut 
eta. Agian erdaraz erantzungo dizut, 
baina zuk niri euskaraz egitea nahi 
dut.

NOLA EGINGO DUGU?
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zein bezeroeri 
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OLGA ROYO

Zu etorri zeure 
hizkuntzagaz; 
nik neureagaz 

erantzungo 
deutsut:
euskeraz.

MAIDER ARETXABALETA

“

• Gure harremanetan hizkuntzarekin ditugun inertziak astintzea eta uste bai-
no gehiagotan euskarazko komunikazioa posible dela frogatzea.

• Euskal Herrian euskara ulertzen duen jendea pentsatzen duguna baino 
gehiago dela jabetzea eta euskara gehiagotan erabili dezakegula ikus-
tea.

• Hizkuntza ohiturak aldatzea norberaren hautua eta ariketa izan arren, bidea 
taldean eta batera, erosoago eta lagunduago egitea.

• Euskara erabiltzeko testuinguru eta egoera berriak, abegikorragoak eta 
babestuagoak sortzea.

ZER LORTU NAHI DUGU?

NON EGINGO DUGU?

Bakoitzak bere inguruan, bere ohiko harreman sareetan egitea proposatzen 
dugu: familian, lagunartean, lanean, eskolan, dendetan…

Izena berton eman arren, ariketa ez da Bedaru, Ea eta Natxitura mugatzen. 
Euskaraldia Euskal Herriaren luze-zabalean herriz herri antolatuko da, baita en-
presa, elkarte, ikasketa zentro eta era guztietako entitateetan ere. Zoazen le-
kura zoazela, eraman soinean Ahobizi edo Belarriprest gisa identifikatzen 
zaituen txapa eta jarraitu proposatzen dizugun ariketarekin.



Hamaika 
egunez 

euskeraz berba 
egingo dot, 
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GAIZKA ARDANZA

Erderaz 
erantzungo dot 

akaso, baina 
zuk egidazu 

euskeraz, 
mesedez.

AINTZANE CARRASCO

“

NORK HAR DEZAKE PARTE?
16 urtetik gorako herritarrek eman dezakegu izena.

• Ahobizi izateko, euskaraz hitz egiten jakin behar da.

• Belarriprest izateko euskara ulertu behar da, gutxienez.

NON EMAN DEZAKET IZENA?
• Orrion artean topatuko duzun eskuorria bete eta datozen asteetan Be-

darun, Ean edo Natxitun jarriko den mahaian daudenei emanez (ikusi 
egutegia azkenaurreko orrialdean).

• Eskolondon, kultur teknikariaren bidez.

• Internet bidez, euskaraldia.eus web gunean.

ESKOLONDO MAHAIA ONLINE

16 URTE
EUSKARA

JAKIN EDO
ULERTU



Nirekin
beti
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ERNESTO RAMIREZ

Nire
lehenengo 

berba
euskera da.

MARIA JESUS IRUSTA

“

MEREZI DU!
Esperientzia hau ez da hutsetik abiatzen. Beste herri batzuetan egin dute 
arinago: Lasarte-Oria, Agurain, Deusto…

Eta aurretik egin duten herrietan argi ikusi da, ohiturak aldatzen lagundu de-
zake Euskaraldia moduko ariketak:

%62,4

%83,8

%81,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ERRONKA HASI AURRETIK

ERRONKA BUKATU BERRITAN

ERRONKA BUKATU ETA HIRU HILABETERA

LASARTEKO ESPERIENTZIA:
EUSKARAREN ERABILERAREN BILAKAERA AHOBIZIEN KASUAN

(Iturria: Baietz 40 egun euskaraz! ikerketa-ekintzaren emaitzak)



Nik beti
egiten dot 

euskera,
eta halan 

segiduko dot.
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BEATRIZ
BARRENKUA

Kalean topaten 
dodan 

lehenengo 
pertsonari 
euskeraz 

egingo deutsat.
ANDONI LEJARDI

“

EGUTEGIA

IRAILA
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URRIA
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AZAROA

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

ABENDUA

3 4 5 6 7 8 9

IRAILAK 20
IZENA EMATEKO 1. EGUNA

IRAILAK 23
IZENA EMATEKO MAHAIA EAN

URRIAK 7
IZENA EMATEKO MAHAIA BEDARUN

URRIAK 13
IZENA EMATEKO MAHAIA EAN

URRIAK 14
IZENA EMATEKO MAHAIA NATXITUN

URRIAK 28
IZENA EMATEKO MAHAIA BEDARUN

AZAROAK 3
IZENA EMATEKO MAHAIA NATXITUN

AZAROAK 4
IZENA EMATEKO MAHAIA EAN

AZAROAK 10
TXAPAK BATZEA ETA PRESTAKUNTZA

AZAROAK 23 - ABENDUAK 3
11 EGUN EUSKARAZ




