
2015-2019  
agintaldia

zertzelada nagusiak



UEMAk 5 helburu estrategiko ditu:

1. Udalerri euskaldunen lurgunea osatzea. 
2. UEMA erakunde gisa sendotzea. 
3. Udalerrien erabateko euskalduntzea 
 · udalen euskalduntzea 
 · udalerrien euskalduntzea 
4. Herritarren sentsibilizazioa  
eta ahalduntzea 
5. Udalerri euskaldunen  
zaintza eta garapena



1. Udalerri euskaldunen lurgunea osatzea

               · Agintaldi hasieran,  
               73 herri UEMAko kide. 
 
              · 2019ko maiatzean,  
              86 herri.

 
 245.000 biztanle inguruko  

lurgune euskalduna 
osatzen dute guztien artean.



2. UEMA erakunde gisa sendotzea 
 
· UEMAk 25 urte 2015ean.  
· Zuzendaritza Batzordea:  
aniztasuna, oreka, elkarlana. 
· Hainbat erakunderekin  
elkarlanerako hitzarmenak.



3. Udalerrien  
erabateko euskalduntzea
 · udalen euskalduntzea
 
  · erabilera planak.  
  metologia aldaketa. 
  · trebakuntza, hizkuntza irizpideak... 
  · merkataritza eta ostalaritza. 
  · administrazioa euskaraz. 
  · abizenak, errenta aitorpena...



· udalerrien euskalduntzea
  

 Ohiko kontuez gain...
  
 · Merkataritza eta ostalaritza euskalduntzeko  
kanpaina eta bitartekoak biderkatu dira. 
 · Herritar berrien harrerarako protokolo berriak egin  
eta eskaini zaizkie udalei.  
 · Herri txikietan ere euskara herrian bertan ikasteko modua bermatu da. 
 · Euskaraldia: behar izan duten udalerriei laguntza guztia.
 
 · Administrazio publikoekin euskaraz aritzeko bitartekoak:  
jarraipena, hutsuneak, konponbiderako bideak.
 · Osasungintza.
 
 · Nafarroa: bi agerraldi parlamentuan.  
       Hainbat alor eta sailetako aldaketak proposatu dira. Elkarlana NGrekin.
 
 · Abizenak euskaldundu / Errenta aitorpena euskaraz /  
       Finantza erakundeekin euskaraz / haurrak euskaraz erregistratu,  
 transmisioa...



4. Herritarren sentsibilizazioa eta ahalduntzea
 ezagutzaren eta erabileraren arteko aldeari aurre egiteko
 
  · UEMAren hezkuntza proiektua: eskola guztietan, sistematikoki.  
  · Edukia: hizkuntza ekologia, arnasguneen garrantzia... 
  · Eskolatik kanpo: gazte topaketak, udalekuak... 
  · Herritarrentzako tailer berriak.

  · Komunikazioaren garrantzia:  
Berripera etxe guztietara (100.000 ale urtean bi aldiz),  
sare sozialak, webgunea,  
hedabideak...



5. Udalerri euskaldunen zaintza  
eta garapena
 elkarlanean > jardunaldiak. hausnarketa.  

ondorioak. hainbat ildo.
 
  · Lurraldea eta Hizkuntza jardunaldiak:  
GFA, EHU, UEU, Kontseilua, Gaindegia...  
  · Ondorioak eta bitartekoak: Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa. 
  · EAEn lege bihurtu: ibilbide eredugarria > 
  beharra > elkarlana > hausnarketa > lege proposamena > lege arautua.
  · Turismoa eta euskara: euskara turismo eskaintzaren erdigunera. 
  · Udalerri euskaldunen garapena:  
udalerri euskaldunei eusteko modu bakarra. 
  · Udalerri euskaldunak garatzeko ildoak. 
  · Horiek abiaraztea eta ordezkariak kontzientziatzea, giltzarria.


