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Gero eta gutxiago falta da Araba-

ko, Bizkaiko eta Gipuzkoako lu-

rralde antolaketarako gidalerro-

ak onartzeko. Tresna horren bi-

dez, hiru herrialdeetako lurren

erabilera zehaztuko dute etorki-

zuneko eredu ekonomiko, ekolo-

giko eta soziala garatzeko. Gidale-

rroetan honako gai hauek hartu-

ko dituzte aintzat: genero ikus-

puntua, klima aldaketa, osasu-

na... Euskara ere agertuko da,

baina ez gidalerroen lehen ber-

tsioan baino eragin praktikoagoa-

rekin. Uema Udalerri Euskaldu-

nen Mankomunitateak eta Kon-

tseiluak hori zuzentzeko zenbait

alegazio egin zituzten. Jaurlari-

tzako Lurralde Plangintza Sailak

baztertu egin ditu gehienak, BE-

RRIAk jakin duenez: «Lurralde an-

tolamenduak ez du bere eremua

gainditu behar hizkuntzarekin

lotutako eremuetan sartzeko».

Uemak eta Kontseiluak Jaurla-

ritzari eskatu zioten euskarari bu-

ruzko ikuspegia «ganoraz» txer-

tatzeko. Hori lortzeko zuzenke-

tak iradoki zizkioten zenbait

esparrutan. Esaterako, arnasgu-

neen definizioa gehiago garatze-

ko eskatu zuten; are, definizioan

eduki soziolinguistikoak, geogra-

fikoak eta funtzionalak sartzeko

eskatu zuten. Jaurlaritzaren us-

tez, ordea, lurralde antolamen-

durako dokumentuari ez dagokio

arnasguneen kontzeptuaren

«osagai guztiak» garatzea.

Horrez gain, Uemak eta Kon-

tseiluak galdegin zuten, batetik,

lurraldea antolatzeko gidalerroe-

tan hirugarren gune soziolinguis-

tikoa kontuan hartzeko: biztanle-

en %50-80 euskaldunak diren

guneak. Udalerri horiek arnasgu-

ne izateko «potentzial handia»

dutela hausnartu zuten. Bestetik,

nabarmendu zuten gidalerroek

ez zituztela «behar besteko ze-

haztasunez» jasotzen EAEko

Udal Legeak ezarritako zenbait

irizpide. Lege horren arabera,

udalerriek eragin linguistikoaren

ebaluazioa egin behar dute, beren

egoera soziolinguistikoan «era-

gin kaltegarriak» izan ditzaketen

hirigintza proiektuetatik babes-

teko. Are, gogorarazi zuten hori

egiteko tresna badagoela. 

Jaurlaritzak ez ditu aintzat har-

tu proposamenak. Hausnartu du

hizkuntzarekin lotutako ere-

muak lurralde antolamendutik at

daudela. Hala ere, defendatu du

euskara gidalerroen barruan

txertatu behar dela; betiere, ze-

haztuta «lurraldearen eremua

gainditzen duen alderdia» dela.

Euskara lurralde
antolaketatik at
dagoela berretsi
du Jaurlaritzak
Uemaren alegazioak atzera bota ditu, esanez
lurraldea antolatzeko gidalerroak ezin direla
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