
Garikoitz Goikoetxea 

Agintaldi berriko lehenengo bil-
kura egin zuen larunbatean Uema
Udalerri Euskaldunen Manko-
munitateak. Lehendakari berria
hautatu zuten: Iraitz Lazkano, El-
getako alkatea (Elgeta, Gipuzkoa,
1987). EH Bilduko ordezkaria da.
«Jauzi kualitatiboa» egin behar

dela aipatu duzu kargua hartu

berritan. Jauzia, zertan, zehazki?

Orain arte bereziki ibili gara uda-
lerri euskaldunak zaintzen, ahal
dela eremu euskaldun horiek de-
fenditzen. Bada garaia beste pau-
so bat emateko, herri horiek gara-
tzera joateko: euskarak bizirik
eusteko, ezinbestekoa da euskara
bizirik dagoen leku horiek aurre-
ra segitzea. Udalerri txikiek ba-
daukate rol bat, eta Uemak, man-
komunitate moduan, eduki be-
har du kontzientzia hori: herri ho-
riek garatzen ez badira, beharrez-
ko zerbitzuak ez badauzkate,
biztanleak galduz joango dira, eta,
horrela, euskara galduz joango da.
Uemaren azken urteetako lan

ardatzetako bat izan da udalerri

euskaldunen garapena bultza-

tzea. Datozen urteetan zer ildo

jorratuko dituzue horri begira?

Batetik, prebentzio ikuspegia sa-
kondu behar dugu; hor daukagu
ELE eragin linguistikoa ebalua-
tzeko tresna. Bestetik, garapenari
begira hausnarketa ugari egin di-
tugu; adibidez, turismoari buruz-
koa. Datorren hilean jardunaldi
bat egingo dugu aztertzeko turis-
moak nola eragin dezakeen ingu-
rune euskaldunetan, eta, aldi be-
rean, nola erakutsi dezakegun
euskara badela bisitatzekoa eta
ikustekoa. Biak ea nola uztar dai-
tezkeen, eta nola balio dezakeen
udalerri euskaldunak garatzeko.
Azken urteetan nabari da beste

aldarte bat euskalgintzaren eta

erakundeen arteko harremane-

tan. Ueman ere giro hobea dago?

Igartzen da. Nik lau urte bakarrik

daramatzat instituzioetan, baina,
orokorrean, aldartea ona da. Eus-
kararen inguruan ari gara gutxie-
neko kontsentsu batzuk biltzen,
eta hori inportantea da. Baina ez
bakarrik instituzioen edo alderdi
politikoen artean: ezinbestekoa
da lankidetza hori herritarrekin
eta euskalgintzarekin. Instituzio-
en arloan bakarrik ez baitugu lor-
tuko euskararen normalizazioa.
Orain urte batzuk, izan ziren go-

rabeherak Ueman: udalerri ba-

tzuk ateratzeko mehatxuak eta

abar. Gaindituta dago fase hori?

Baietz uste dut. Kontsentsu zaba-
la dago Uemaren inguruan, bere-
ziki mankomunitatean ordezka-
ritza dugun bi sentsibilitate politi-
ko handienen artean [EH Bildu
eta EAJ]. Beharra sumatzen da:
badago sentsazioa udalerri eus-
kaldunok batera indar handiagoa
dugula. Aurreko fase hori gaindi-
tutzat eman daiteke, nire ustez.
86 udalerri daude mankomuni-

tatean gaur egun. Gehiago sar-

tzeko itxaropenik badaukazue?

86 dira orain, bai, eta Hego Euskal
Herrian badago aukera beste ho-
rrenbeste ere izateko, baldintzak

betetzen baitituzte. Horrek izan
behar du gure beste ildo bat: uda-
lerri euskaldunen lurgunea han-
dituz joatea. 86 udalerri asko da,
baina, proportzioan begiratuta,
ez da hainbeste. Zenbat eta gehia-
go elkartu, indar egiteko gaitasun
handiagoa izango dugu. Garran-
tzitsua da ildo horretan jarraitzea.
Hego Euskal Herriko udalerriak

aipatu dituzu. Ipar Euskal Herri-

ko udaletara zabaltzea da Ue-

maren erronka zailenetako bat?

Erronka inportantea da aurrera
begira, bai. Elkarlanerako urra-
tsak egitea oso garrantzitsua da.

Arnasguneen gaiak garrantzi

handia hartu du euskalgintza-

ren jardunean. Herri horietako

udalen agendan ere bai, badau-

ka pisua euskararen auziak?

Sentsibilitate desberdinak egon
daitezke. Udal bakoitzak bere
historia eta jarduteko modua du.
Batzuk, igual, autosufizientziaga-
tik, uste izanik herria oso euskal-
duna dela, ez dira ari hainbesteko
urratsak egiten. Arnasa gara
kanpainak hor eragin nahi du
[aurreko astean aurkeztu zuten
Uemak, Eusko Jaurlaritzak, eta
Gipuzkoako eta Bizkaiko aldun-
diek]: udalerri euskaldunetako
herritarrak ahaldundu, ohartara-
zi zer garrantzi duten, eta beste
herri batzuk ere kontziente izan
daitezela arnasguneen esanahiaz.
Herritarren kontzientziazioare-

kin baduzu kezka? Euskaraldia-

ren ebaluazioan zera ikusi da: ar-

nasguneetan badela diskurtso

bat, Euskaraldiak ez daukala

«zentzurik» eremu horietan,

euskarak ez daukalako arazorik.

Izan liteke, eta kezkagarria da.
Egoera zailean egon eta arazorik
ez izatearen sentsazioa arrisku

handia da. Ezinbestekoa
da horrelako kanpainak
egitea eta jendea sentsi-
bilizatzea. Ezin gara erla-
xatu: ez instituzioetatik,
ez euskalgintzatik.

EAEko udal legea izan zen aurre-

ko agintaldiko mugarrietako

bat. Badauzka euskarari buruz-

ko artikulu ugari ere. Udaletara

iritsi da legea? Martxan jarri da?

Heldu da. Aurrerapauso inpor-
tanteak eman dira, orain urte ba-
tzuk espero ez genituenak. Orain,
lanik zailena dator: legeak onar-
tzeaz aparte, horiek martxan jar-
tzea eta lanean hastea. Oso erre-
minta interesgarriak eman ditza-
ke lege batek, baina garapenean
frogatzen da benetan erabilga-
rriak diren eta urratsak egiteko
aukera ematen ote dieten udalei.

«Euskararen inguruan,
ari gara gutxieneko
kontsentsuak biltzen»

Iraitz Lazkano b Uemako lehendakaria

Elgetako alkatea izango da Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko
lehendakaria hurrengo lau urteetan. Beste pauso bat ematea jarri du
erronka gisa: zaintzeaz harago, udalerri euskaldunak zinez garatzea.
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«Kontsentsu zabala dago Uemaren
inguruan, bereziki ordezkaritza
daukagun bi sentsibilitate politiko
handien artean»
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