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‘Arnasa Gara’ 
hasi da, hizkuntza
ohiturei buruz
hausnartzeko
kanpaina
Uemak, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako
Gobernuak hasi dute kanpaina .Maiatzaren 16ra
bitartean, bideoak eta elkarrizketak zabalduko
dituzte sare sozialetan .Uemako kide diren
udalerrietan hausnarketa saioak egingo dituzte //3

Mutriku La Cartujan Errege
Kopako finalaren lekuko izango
da Mutrikuko bandera ere //6

Hezkuntza sistemaren
‘autoritarismoa’
salatuko dute 
bihar ikasleek 
IKAS sareak eta Ikasle Abertzaleek manifestazioak
deitu dituzte Gernika-Lumon eta Ondarroan .
Ikasleen batasuna ezinbestekotzat jo dute //5

ZUTABEAK
ERAIKIZ

Mutrikun lehenengoz egin diren jardunaldi
feministek erantzun ona izan dute . Jabekuntza Eskolaren sortze

kolektiborako lehen pausoa eman dute // 6



//3
Lea-Artibai, Mutriku 

eta Busturialdea

HITZA
Eguaztena, 2020ko martxoaren 24a

–A.M.M.

Udalerri Euskaldunen Manko-

munitateak, Eusko Jaurlaritzak

eta Nafarroako Gobernuak here-

negun hasi zuten Arnasa Gara

kanpaina, eta maiatzaren 16an

amaituko dute. 2019an egin zu-

ten kanpaina, eta aurtengo biga-

rren fasean, bi helburu dauzka:

arnasguneek euskararen bizibe-

rritzean daukaten garrantzia go-

goraraztea eta herritarren hiz-

kuntza ohituren inguruko haus-

narketa bultzatzea. «Herritarrak

kontzientziatzera dator kanpai-

na hau, egunerokoan euskara

zelan erabiltzen dugun eta zer-

nolako ohiturak dauzkagun

hausnartzeko».

Zortzi bideo dira kanpainaren

ardatza; astero bideo bat zabal-

duko dute sare sozialetan eta

ohiko mezularitza aplikazioe-

tan. «Bideoek erakusten dute

hizkuntza ohiturak inertziaz

errotuta ditugula, eta horiek

iraultzeko gure hizkuntzaren eta

euskararen egoera soziolinguis-

tikoaren inguruko hausnarketa

eta pedagogia beharrezkoa dela.

Horretan eragin nahi dugu bide-

oekin », azaldu du Iraitz Lazkano

Uemako lehendakariak.

Bideoak zabaltzeko, Euskal

Herriko aktoreak, musikariak,

kazetariak eta kirolariak izango

dituzte lagun, eta horiekin sare-

ko elkarrizketak ere izango dira

astero sare sozialetan. Berria

egunkariaren eta Arnasa Gara

kanpainaren Instagram kanale-

tan ikusi ahalko dira elkarrizke-

tak. Ander Lipus markina-xe-

meindarra, Ainhoa Etxebarria

ondarrutarra, Iratxe Urkiaga le-

keitiarra, Eñaut Elorrieta gerni-

karra, Antton Telleria, Aitziber

Garmendia, Sambou Diaby eta

Erika Olaizola izango dira elka-

rrizketatuak.

Kanpaina amaitzen denean,

Uemako kide diren herrietan bi-

deoak aurkeztu eta tailer modu-

ko hausnarketa saioak egingo di-

tuzte. Era berean, Uemako kide

diren herrietako eskoletan lan-

tzen duten hezkuntza proiek-

tuaren baitan ere erabiliko dituz-

te aurrerantzean bideoak, sozio-

linguistika edukiak eta hizkun-

tza ekologia eskoletan lantzeko

prestatuta dituzten unitate di-

daktikoetan. 

Mutriku eta Lea-Artibaiko be-

deratzi udalerri hauek daude

Ueman: Amoroto, Aulesti, Be-

rriatua, Gizaburuaga, Lekeitio,

Markina-Xemein, Munitibar,

Ondarroa eta Ziortza-Bolibar.

Busturialdeko ondorengo udale-

rriak daude: Ajangiz, Bermeo,

Busturia, Ea eta Muxika.

Kontzientziazioa
Uemako lehendakariak gogora-

tu du arnasguneen aitortza eta

arnasguneak sendotzea Uema-

ren izaeraren oinarrian dagoen

zerbait dela eta, beraz, Arnasa

garakanpaina «bereziki garran-

tzitsua» dela Uemarentzat: «Ue-

mak urte askotan esan eta alda-

rrikatu duena gaur egun hainbat

erakunde publikok ere onartzen

eta zabaltzen dutela ikustea ede-

rra da». Kanpainak «eredugarri-

tasuna, elkarlana eta herritarren

kontzientziazioa» batzen dituela

dio. Eredugarritasunari dago-

kionez, erakunde publikoak ere-

dugarri izatea ezinbestekotzat jo

du, herritarren hizkuntza ohitu-

retan eragin ahal izateko: «Eus-

karaz egiten badugu, herritarrak

ere bideratuko ditugu horretara.

Bideoek horri buruz hausnartze-

ko bidea ematen dute. Gurasoen

rolen inguruko hausnarketa ere

ageri delako, besteak beste».

Bingen Zupiria Eusko Jaurla-

ritzako Kultura eta Hizkuntza

Politika sailburuaren hitzetan,

ekimen hori arnasguneei «eus-

kararen biziberritze prozesuan

duten garrantzia eman eta zain-

tzen jarraitu nahi duen progra-

ma bat da». 

Euskararen Agenda Estrategi-

koan ezarrita dagoen modura,

Hizkuntza Politika Sailburuor-

detzaren egitekoetako bat dela

zehaztu du: «Euskara ohiko hiz-

kuntza izango duten arnasgune

eta funtzioak zaindu, indartu eta

hedatzea, euskararen belaunal-

di arteko transmisioa bermatze-

ko eta erreferentzialtasun sozia-

la indartzeko. Helburua ez da

euskararen ezagutza zabaltzea,

besterik gabe, baizik eta euskal

hiztunak sortzea. Hori erdieste-

ko bidea da guretzat programa».

Bide horretan, hizkuntza poli-

tikaren arloan erakunde desber-

dinen artean dagoen lankidetza

ere azpimarratu du.

Hizkuntza ohiturei buruz
hausnartzeko ‘Arnasa Gara’
kanpaina hasi dute
Maiatzaren 16a bitartean astero bideo bat eta sare bidezko
elkarrizketak zabalduko dituzte .Ondoren, Uemako kide diren
udalerrietan tailer moduko hausnarketa saioak egingo dituzte

Arnasa Garakanpainaren aurkezpena, Etxarri Aranazen. UEMA

izan dadin. Askotan gauzak egi-

ten dira, gutxi badira ere, baina

ez da behar den beste indar ipin-

tzen, eta uste dugu garrantzitsua

dela modu integral, osasuntsu,

ezkertiar eta heteropatriarkala

apurtzeko ikuspuntutik lan-

tzea».

Formakuntza instituzioetatik

etorri behar dela edo erakunde-

ek eskaini behar dutela dio Ta-

tok. Hezitzaile bakoitzaren inte-

resaren arabera egiten bada,

«egoera horrek desoreka sor-

tzen» duela uste du.

LAB Irakaskuntzan sexu hezi-

ketan «izugarrizko gabezia ikus-

ten» zutelako sortu zuten mate-

rial hori: «Uste dut curriculume-

an txertatuta egon beharko

lukeen gaia dela eta modu trans-

bertsalean landu. Nafarroan

Hezkuntza Departamentuak

Skolaeprograma txertatu zuen,

baina guk gure lanketa egitea be-

harrezkoa ikusten genuen.Sko-

laeprogramaren bidez Nafarro-

an hasi da sexu heziketa pixka-

txo bat lantzen hezkuntzan,

baina orain arte norbere esku ze-

goen eta formakuntzarik gabe

egiten zen zerbait zen. Eta hone-

lako gai garrantzitsu bat ezin da

bakoitzaren borondate onaren

araberakoa izan. Curriculumean

txertatu eta irakasleak hezi be-

har dira. Hezitzaileek ez dute

nahikoa prestakuntzarik umee-

kin nola landu jakiteko». 

LAB Irakaskuntza weba
Zuberok zehaztu du Araba, Biz-

kai eta Gipuzkoako irakaskun-

tzako afiilatuei 5.300 ale banatu

zizkietela, aurkezpen gutun ba-

tegaz, eta bertan QR kode bat ze-

goen gidaren aurkezpen bideora

lotura eginez. Horrez gain, zen-

tro batzuetara ale batzuk eroan

zituzten bertan eskura edukitze-

ko. Hala ere, sarean kontsulta-

tzeko aukera badago. Hain zu-

zen, gida www.Irakaskuntza.in-

foadm.org helbidean eskuratu

daiteke. 

Horrez gain, Aste Santuko

oporraldiaren ostean, LAB Ira-

kaskuntzaren web orrialdea

martxan edukitzea espero dute,

eta bertan ere kontsultatu ahal-

ko da edukia. «Horrela webgu-

nera sartzen den edozeinek kon-

tsultatu ahalko du egindako

lana». 

Sindikatuan sortutako beste

hainbat bitarteko ere egongo

dira, ikus-entzunezkoak eta

hainbat txosten, esaterako. Ber-

tan bilduko dute irakaskuntza

barnean dauden azpisektoreei

buruzko informazio zehatza: es-

kola publikoak, ikastolak, gizar-

te ekimeneko eskolak... 

Jolasa eta ipuina
Gida idatzi batean adibide prak-

tikoak sartzea «oso zaila egiten»

zitzaiela dio egileak. Hala, ma-

hai-jolas bat eta ipuin bat proi-

ektua daukate. «Aukeren eta

denboraren arabera», bitarteko

gehiago eskaintzen joateko

proiektua daukate: «Gida hau

abiapuntu bat da, poliki-poliki

gai hau denok gure gain hartze-

ko. Jendea gida irakurtzera ani-

matzen dut, eta behar dutenera-

ko guregana jotzera. Espero dut

lagungarri izango zaiela». 

Haur eta Lehen Hezkuntzatik

hasi badira ere, Derrigorrezko

Bigarren Hezkuntzarako ere ma-

teriala sortzeko nahia daukatela

gaineratu du Tatok.

Sexologoak gaiari heltzeko au-

sartak izateko mezua zabaldu

du: «Askotan beldur handia

dago hanka sartzeko, eta orduan

gaia ez da lantzen edo existituko

ez balitz bezala egiten da. Ga-

rrantzitsua da sexualitatearen

gaia zabaltzea, ez garela bakarrik

genitaletaz ari, ez garela baka-

rrik plazer modu zehatz batetaz

ari. Hori baino askoz gehiago da.

Ausartzen bagara gaiari heltzen,

bakoitzak ahal duen tokitik, lor-

tuko dugu poliki-poliki gure

umeek bere burua ezagutzea,

onartzea, maitatzea eta azken

batean zoriontsuago eta askeago

izatea».

Ildo beretik, hurrengoa gehitu

du Nafarroako LAB Irakaskun-

tzako kideak: «Gaurko haurrak

sexualitate askatzaileetan eta

aukera berdintasunean hezi be-

har ditugu biharko gazteak aske-

agoak izateko eta jendarte jus-

tuago eta aske bat nahi badugu».

«Askotan ez da
lantzen beldurragatik;
existituko ez balitz
bezala egiten da»
Itxaso Torregrosa Arteaga
Gidaren egilea eta sexologoa

«Borobilean egin
beharreko lana da, 
ez bakarrik esparru
batean lantzeko»
Inge Zubero Azurmendi
LAB Irakaskuntza

«Curriculumean
txertatu eta
irakasleak formatu
behar dira»
Eloi Tato Imaz
Gidaren koordinatzailea
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