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Euskara

Bermeoko Zubigane tabernakoak Uemak banatutako mahai gainekoak erabiltzen, joan den asteartean. ARITZ LOIOLA / FOKU

Natalia Salazar Orbe Bilbo

Uda azkenak ematen ari da, eta,

agur horrekin batera, gutxitu

egingo dira Bizkaiko kale eta he-

rrietara iritsi diren Euskal Herritik

kanpoko bisitarien joan-etorriak.

Eustatek emandako datuen ara-

bera, uztailean 123.356 turista iri-

tsi ziren Bizkaira. Gazteleraz,

frantsesez, ingelesez eta bestelako

erdarez busti dituzte kaleak ho-

riek guztiek. Bisitariok erakartze-

ko asmoz, hainbat merkatari eta

ostalarik haien hizkuntzak jaso-

tzen dituztekarteletan eta ahozko

harremanetan; askotan, euskara

erabat baztertuta. Hori ikusita,

zenbait herritan egitasmoak abia-

tu dituzte zerbitzuen sektorean

euskararen presentzia areagotze-

ko. Besteak beste, Uemaren Ber-

tatik bertarakanpaina.

Uema Udalerri Euskaldunen

Mankomunitateak ekainaren er-

dialdean abiatu zuen egitasmoak

irailaren erdialdera arte iraungo

du. Helburua da bisitariak eta bi-

sitariekin harremana duten zer-

bitzuen sektoreko arduradunak

eta langileak euskara aintzat har-

tzera gonbidatzea. Horretarako,

besteak beste, tabernetan eta jate-

txeetan erabiltzeko mahai gaine-

koak, sentsibilizazio bideoak eta

bisitariek sakelakoan erabiltzeko

hiztegiak eskaini dituzte.

Mahai gainekoetan, agurtzeko

erak, kafe bat zer-nola eskatu eta

eskerrik askonola esan jaso dute,

hainbat hizkuntzatan. Lehenen-

go, adierazpenok euskaraz ageri

dira, eta, gero, gazteleraz, katala-

nez, galegoz, frantsesez eta inge-

lesez.

Gari Berasaluze Uemako kide-

ak azaldu duenez, udal euskaldu-

nen mankomunitateko kide di-

ren Bizkaiko 28 udalek parte har-

tu dute Bertatik bertara

kanpainan: Ajangiz, Amoroto,

Arantzazu, Areatza, Arteaga,

Atxondo, Aulesti, Bakio, Bermeo,

Berriatua, Busturia, Dima, Ea,

Gatika, Gizaburuaga, Igorre,

Izurtza, Larrabetzu, Lekeitio, Ma-

llabia, Mañaria, Markina-Xe-

mein, Munitibar, Muxika, Onda-

rroa, Orozko, Otxandio eta Zior-

tza-Bolibarkoak. «Horien artean,

50.000 mahai gaineko banatu di-

tugu tabernetarako eta jatetxee-

tarako, gure herrietatik zein kan-

potik zetozen bisitariei euskara-

ren garrantzia nabarmentzeko,

eseri orduko», adierazi du Bera-

saluzek.

Bestalde, merkatari eta ostala-

riei diptiko bat helarazi zieten

ekainean. Eskuorri horren aurre-

aldea denda edo tabernaren sa-

rrerako atean edo erakusleihoan

jartzeko diseinatuta dago. QR

kode bat du. Hura eskaneatuta,

bisitariek Uemak argitaratutako

52 orriko Ongi etorri euskararen

herrirahiztegia deskarga

dezakete. Hartan, agu-

rrak, denbora adierazte-

ko berbak, norabidea

edo lekuak adierazten

dituzten hitzak eta esa-

moldeak, garraioari edo

familia eta lagun harre-

manei lotutakoak, janari

eta edariak izendatzeko-

ak eta egun, hilabete eta

zenbakiei dagozkienak

aurkituko dituzte.

Arrakastarik handiena

izan duen baliabidea ma-

hai gainekoa da. Aurten,

Uemak ostalariengan

eragin nahi izan du bereziki. Bera-

saluzeren esanetan, «ostalariek

gustura hartu dute mahai gaine-

koa. Batetik, gure nortasunaren

berri ematen duelako. Eta, beste-

tik, bisitariei euskaraz aritzeko oi-

narrizko laguntza eskaintzen die-

lako. Hori guztia erraz eta diseinu

erakargarriarekin egiten du».

Herriei dagokienez, bisitari

gehien hartzen dituzten eta turis-

mo eskaintza errotuta duten he-

rrietan sumatu dute interesik

handiena, eta baliabide gehien

ere horietan eskatu diete: Berme-

on, Lekeition, Bakion... Hala esan

du Berasaluzek. 

Kanpainak bi hartzaile dituela

azaldu du Uemako kideak: zerbi-

tzuen sektoreko arduradunak eta

langileak, batetik, eta bisitariak,

bestetik. «Kanpaina honekin, os-

talariei eta merkatariei gogorara-

zi nahi diegu bertako hizkuntza

ere kalitatea eta hurbiltasuna era-

kusteko ezinbesteko osagaia dela.

Izan ere, askotan, bertako hiz-

kuntza alde batera uzten dute bi-

sitariei arreta erdaraz eskainita».

Berasaluzek uste du hautu horrek

ez duela zentzurik: «Inkestek eta

ikerketek argi erakusten dute bi-

sitari asko berariaz etortzen dela

udalerri euskaldunetara, eta eus-

kara ikustea eta entzutea gustuko

Euskararen herriaren isla

Hainbat herrik ostalaritzan euskararen presentzia areagotzeko kanpainak egin dituzte b Uemak
euskarazko esamoldeak dituzten mahai gainekoak banatu ditu b Getxon, ‘Kaishop’ kanpaina darabilte

Askotan, [merkatariek eta
ostalariek] euskara alde batera
uzten dute bisitariei 
arreta erdaraz eskainita»
Gari Berasaluze
Uemako kidea

«Noizean behin egiten diren
kanpainakaz bakarrik 
ez da nahikoa. Urte guztian 
inurri lana egin behar da»
Irantzu Uriarte
Getxoko Udaleko Euskara zinegotzia

‘‘
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dutela. Gainera, bisitari horietako
asko euskal herritarrak dira, ba-
dakite euskaraz, eta bertako hiz-
kuntzarekin askoz gusturago
sentitzen dira».
Hala, eskainitako baliabideak

eskertu dituzten bisitarien me-
zuak iritsi zaizkio Uemari: «Ta-
bernaren edo jatetxeren batean
mahai gainekoa ikusi, eta ekinal-
dia gustatu zaien kanpoko bisita-
riak izaten dira gehienak. Oro
har, Herrialde Katalanetakoak.
Haien hizkuntza ere kontuan
hartu dugula ikusita, eskerrak
eman dizkigute, eta aipatu digute
euskara nabarmentzeko ahalegi-
na eredugarria dela».

Egitasmoak, herriz herri
Uemak martxan duen kanpainaz
gain, zenbait herrik euren kabuz
antolatu dituzte merkatari eta os-
talarien artean euskara sustatze-
ko egitasmoak. Basaurin, Euska-
raz erosi, euskaraz bizi izeneko
kanpaina abian jarri zuten ekai-
nean, euskararen presentzia eta
erabilera handitzeko. Besteak
beste, ikastaroak eta kartelak ma-
ketatzeko zerbitzua eskaini ditu
udalak. Kanpainarekin bat egin
duten establezimenduetako ma-
haietan pegatinak jarri dituzte,
euskarazko esaldi eta elkarrizketa
laburrekin. Herriak Bizkaia osoan
martxan egon den Kaishopkan-
painarekin ere bat egin du. Mer-
katari eta ostalariei 2.000 poltsa
banatu dizkiete, euskaraz aritzen
diren bezeroei oparitzeko.
Getxoko Udalak hainbat jar-

duera egin ditu urte osoanKais-
hop! Zer gura duzu? Erosi euska-

raz Getxonkanpainaren barruan.
Besteak beste, gazteentzako tik-
tok lehiaketak, kanpainaren
oihalezko poltsak oparitu dizkiete
erosketak euskaraz egin dituzte-
nei, eta ginkana digitala ere anto-
latu dute. Irantzu Uriarte Euskara
zinegotziak uste du beharrezkoak
direla era horretako egitasmoak:
«Euskara gure artean egotea gura
badugu eta helburua egunean-
egunean erabiltzea bada, guztiz
beharrezkoa da dendetan eta os-
talaritzan euskara ikustea, entzu-
tea eta erabiltzea». 
Hala ere, Uriartek beharrezko-

tzat jo ditu bestelako neurriak ere.
«Noizean behin egiten diren kan-
painakaz bakarrik ez da nahikoa.
Urte guztian inurri lana egin be-
har da, lokalak bisitatu eta gure
programetan parte hartzera bul-
tzatu. Getxon, esaterako, dendari
eta ostalariei euren hizkuntza
paisaia euskalduna izan dadin la-
guntzen diegu: diru laguntzak
daude, itzulpen zerbitzua, make-
tazioa, materialak, aholkularitza
eta ikastaroak». 

N. S. O. 

Bermeoko Zubigane tabernan
hasieratik argi izan dute Uema-
ren Bertatik bertara kanpainan
parte hartu behar zutela. Era ho-
rretako egitasmoek euskara bul-
tzatzen dutela sinetsita dago han-
go tabernari Esti Aranburu Larru-
zea (Bermeo, 1972). Mahai
gainekoak darabiltzate tabernan.
Bezeroek erreparatzen al diete

mahai gainekoei?

Bai, asko. Arrakasta handia izan
dute. Abuztuan, kanpotar asko
etorri da. Denoi gustatzen zaigu
norbere herriko gauzak ikustea:
galegoei, galiziera; katalanei, eu-
rena; frantsesei, berdin. Denei
eman die arreta euren hizkuntza
aurkitzeak euren herritik kanpo.
Hainbat eragile, talde eta norba-

nakok salatu dute azken urtee-

tan euskarak presentzia galdu

duela hizkuntza paisaian. Zuk

igarri al duzu?

Gure tabernan asko egiten da
euskaraz. Barran nire ahizpa
dago, eta euskaraz egiten du, beti.
Bezeroek euskaraz egiten digute.
Badaukagu mutil bat gazteleraz
egiten duena. Hari bai, gazteleraz
egiten diote. Kanpotar bati, agian,
bai, guk geuk egiten diogu lehe-
nengo berba gazteleraz. Eta,
agian, euskaraz jakin arren, gaz-
teleraz egingo digu. Hala ere, mu-
sika euskaraz dugu, eta kanpota-
rrek ere euskaraz egiten digute
musika entzunda edo kartelak
euskaraz ikusita.
Hizkuntza paisaian euskara

agertzeak bultzatzen al du beze-

roa lehenengo berba euskaraz

egitera?

Bai. Taberna batean sartu eta Be-
nito Lertxundi edo En Tol Sar-
miento kantuan ari bada, euska-

raz entzuten duzu. Eta kartelak
euskaraz badaude, errazagoa da
kanpotik datorrenak ere euska-
rara jotzea. Zuk euskaraz egiten
badiozu datorrenari, hark ere
hala erantzungo dizu. Guk euska-
raz asko egiten dugu, eta bezero-
ek ere hala egiten dute. Beraz, on-
doan dagoenak ere entzungo du.
Dena kate bat da. 
Beraz, igarri duzue eragina.

Bai. Gainera, kanpotarrek, joate-
an, eskerrik asko edo mahai gai-
nekotik hartutako esaldiren bat
erabili dute. 
Jarrera positiborik sumatu du-

zue zuen bezeroen aldetik hiz-

kuntza paisaian euskara txerta-

tzeagatik?

Bai. Batzuek eskatu digute kartela
eramateko. Beste batzuk ez zikin-
tzen saiatu dira, eta gorde egin
dute. Beste askok argazkiak atera
dizkiete. Beste batzuek, hizkun-
tza anitzetan dauden esamoldeen
hiztegitxoa moztu dute. Nik uste
dut gustatu zaiela. Eskerrik asko,
agur, gabon, edo egunonbezala-
ko berbaren bat esateko balio izan
die. Andaluziar [Espainia] batek
esan zigun: «Ahora entiendo»
[Orain ulertzen dut]. Karrikako

ulertzen zuen eskerrik asko en-
tzutean. Badakite zer den, baina
ez zer-nola idazten den. Eta ida-
tzita ikustean, konturatu zen zer-
nola esaten den. Niri asko gustatu
zait kanpaina hau. Iaz ere egin 
genuen, eta datorren urtean ba-
dago, egingo dugu.
Zergatik erabaki zenuten kan-

paina honetan parte hartzea?

Guk udalak eta Uemak antola-
tzen dituzten kanpaina guztietan
parte hartzen dugu. Oso garran-
tzitsua da. Iaz gehiago kostatu zi-
tzaigun. Ez geunden ohituta be-
zeroei kartelak ipintzera. Eta sarri
ahaztu egiten zitzaigun. Aurten-
goa bigarren urtea izan da. Bizia-
go ibili gara, eta ia bezero guztiei
jarri diegu.
Uste al duzu Uemarena bezala-

ko kanpainak lagungarriak dire-

la euskara bultzatzeko?

Bai. Duela urte batzuk ahozapie-
kin egin zuten. Horrek ez zuen
izan horrenbeste arrakastarik.
Jendeak ez zion begiratzen, baina
hau asko gustatu zaie bezeroei.
Mahai gainekoa ateratzen diegu,
eta itxaroten dauden bitartean
irakurri egiten dute apur bat. Nik
asko eskertu dut, eta uste dut ma-
haian eseri direnek ere eskertu
dutela.

«Kartelak
euskaraz ikusita,
errazagoa da
euskarara
jotzea»

Esti Aranburu Larruzea 

Zubiganeko tabernaria
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«Kanpotarrek, joatean,
‘eskerrik asko’ edo
mahai gainekoko
esaldiren bat 
erabili dute»

N. S. O.

Agurne Gaubeka (Bermeo, 1984)
Hizkuntza Eskubideen Behatoki-
ko zuzendariak uste du merkata-
ritzan eta ostalaritzan euskara
sustatzeko egitasmoek noizean
behingo kanpainak baino zerbait
gehiago izan behar dutela.
Bertatik bertara edo Kaishop

bezalako egitasmoak eraginko-

rrak al dira?

Euskararen presentzia eta hiz-
kuntza eskubideak bermatzeko
kanpaina eta neurri oro da beha-
rrezkoa. Kontzientziazioa sortze-
az gain, euskararen presentzia
handitzeko balio dezakete. Hala
ere, zenbaitetan, bestelako neurri
edo pausorik ezean, azaleko neu-
rri moduan gera daitezke. Gaine-
ra, neurriak kanpaina gauzatzen
den garaietan soilik aplikatzen
dituzte zenbaitek. Beraz, baliaga-
rriak dira, eta eragina izaten dute,
baina herritarrek salatzen dute
askotan kanpainetan parte har-
tzen duten negozio eta denda
askok azaleko neurriak soilik
hartzen dituztela. Hau da, kan-
painan parte hartzen dute, baina
egunerokoan ez diote behar
bezalako garrantzirik ematen
eskaintzen duten zerbitzua eta
informazio osoa euskaraz izatea-
ri.
Uste duzu egitasmook lehen hi-

tza euskaraz egitera bultza de-

zaketela, eta, ondorioz, harre-

manak euskaraz egiten lagun-

du?

Egia da lehen hitza euskaraz egi-
teko kontzientzia hartzeak beze-
roak euskaraz aritzera bultzatzen
dituela. Izan ere, askotan bezero-
ek zuzenean gaztelania erabiltzen
dute aurrean dutenak euskaraz
jakingo ez duela pentsatzen dute-

lako edo gauza bera bi aldiz azal-
du beharko dutela pentsatzen du-
telako. Gurera jotzen duten askok
kontatu digute beren burua bul-
tzatu dutela gaztelaniaz egiteko
ohitura hartzera, euskara erabil-
tzean izan dituzten esperientzia
txarrak direla eta. Hori da askotan
eremu sozioekonomikoan gerta-
tzen dena eta ohitura, inertzia edo
beldurrei buelta ematea ez da iza-
ten erraza. Horregatik, garrantzi-
tsua da kanpainen bidez zerbi-
tzuak eman edo ondasunak sal-
tzen dituztenengan kontzientzia
piztea. Hala ere, kontzientzia ho-
rrek bestelako neurri eta lagun-
tzak —ez bakarrik ekonomikoak—
behar ditu. Bestalde, sarri ikusi
dugu kanpainetan parte hartzen
duten enpresa batzuek adierazi
nahi dutela nolabait euskararen
alde daudela, baina gero egune-
rokoan ez diotela garrantzirik
ematen bezeroak euskaraz arta-
tzeari, edo, lanak errazago egitea-
rren, erdaraz diseinatzen dutela
beren negozioa. 
Hainbat eragile eta herritarrek

salatu izan dute hizkuntza pai-

saia arroztu egin dela: gaztelera,

ingelesa, frantsesa eta bestela-

ko erdarak ikusten dira hainbat

lekutan , eta euskararen arrasto-

rik ez. Bereziki Bilbori egiten zio-

ten aipamena. Zer irakurketa

egiten duzue Bizkaiko hizkuntza

paisaiaren egoerari buruz?

Sektore turistikoari eman nahi
zaion bultzadaren ondorioz, zer-
bitzu asko hizkuntza horiei eta
kanpoko bezeroei begira jarri
dira. Barne turismoa handitu den
bi urte hauetan ere, kostatu da
herritar horien hizkuntza esku-
bideak errespetatzea. Horregatik,

garrantzitsua iruditzen zaigu,
besteak beste, Uemak jatetxeetan
karta euskaraz izateko bultzatu
duen kanpaina. Hizkuntza pai-
saia uste baino garrantzitsuagoa
da euskaraz komunikatzeko
hautua egiteko, baita herritarra
euskara erabiltzeko eroso sentitu
daitekeela adierazteko ere. Eus-
kararen presentzia bermatuta,
bertako bezeroen eskubideak
aintzat hartzen dira, eta, gertuta-
suna adierazteaz gain, kanpokoei
herri honen nortasuna, kultura
eta ezaugarri propioak erakusten
ere ari gara; balio gehigarri bat
ematen ari gara. Balore horiek
ezin ditugu utzi albo batera Biz-
kaiko hizkuntza paisaian; euska-
ra garenaren parte da.

«Hizkuntza
paisaia 
uste baino
garrantzitsuagoa
da»

Agurne Gaubeka 

Behatokiko zuzendaria
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«Zenbaitetan,
bestelako neurri edo
pausorik ezean, 
azaleko neurri moduan 
gera daitezke»


