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E
uskaraz bizi ziren
udalerriak izanik,
udalek ere euska-
raz funtzionatzea
nahi zutela jabe-
tuta, hemeretzi

udalen artean sortu zuten Udale-
rri Euskaldunen Mankomunita-
tea (Uema), duela 30 urte. Urtez
urte joan da handituz, eta 94 uda-
lerri batuko ditu 2021a amaitzera-
ko. Tamainaz zein izaeraz askota-
rikoak dira, baina ezaugarri bat
bera dute guztiek: haien biztanle-
en %70 baino gehiago dira euskal-
dunak. Alabaina, Iraitz Lazkano
mankomunitateko lehendaka-
riak esan du erabilera dela gaur
egun duten kezka nagusia.
Asko zegoen egiteko Uema

sortu zen garai hartan, eta inpri-
makiak, aktak, txostenak, karte-
lak, errotuluak, irudiak eta abar

euskaraz eskaintzeari ekin zion.
Lazkanok  azaldu duenez, udalek
kanpoko eragileekin izaten
dituzte eragozpen nagusiak eus-
karaz funtzionatzeko: hornitzai-
leekiko harremana eta komuni-
kazioa euskaraz izan dadin,
udalarekin harremana duten gai-
nerako erakunde, elkarte eta era-
gileek euskara lehenetsi deza-
ten... «Uemako kide izateko,
udal osoko bilkuran ezinbestean
gehiengoz hartu behar izaten da
erabakia. Beraz, udalaren boron-
date politikoa agerikoa izaten
da».
Lanak berezkoak dituenak ez

ezik, izan dituzte bestelako zailta-
sunak ere. 1995ean, esate batera-
ko, Espainiako Auzitegi Gorenak
legez kanpokotzat jo zituen Ue-
maren estatutuak, eta egokitu
egin behar izan zituen. «Baina

udalerri euskaldunetatik euska-
raz bizi garela erakusten eta bidea
egiten jarraitu dugu, eskubide
osoz».  
Udalak euskalduntzeko zere-

gina bazter utzi gabe, beste behar
batzuk ikusten ere joan dira hiru
hamarkada hauetan. «Erabilera
datuei eta egoera soziolinguisti-
koari begiratuz gero, udalerririk
euskaldunenak erdalduntzen ari
zirela ohartu ginen». Horregatik,
udalerriak euskaldundu nahian
ere ari dira azken urteotan, ahale-
gin berezia eginez herritar eus-
kaldunen kontzientziazioan eta
ahalduntzean. «Azken batean,
euskaldunak izan arren,  inertziaz
baikara euskaldunak, askotan ez
kontzienteki, eta horrek berekin
dakar hizkuntza edonoiz natural-
ki aldatzea».
Hori ikusirik, Lazkanoren esa-

Hiru hamarkada bete ditu aurten Uemak. Udalak
euskalduntzeko sortu zen, eta horretan jarraitzen du, baina
udal horietako herritarrak sentsibilizatu eta ahalduntzea ere
bada gaur egun haren beste lan ildo nagusietako bat. 

30 urte udalerriak eta
udalak euskalduntzen

Uemaren 30. urteurrena

ospatzeko ekitaldia,

maiatzean. M. ANDRES / FOKU



21BERRIA
Ostirala, 2021eko abenduaren 3a Euskararen Nazioarteko Eguna

netan, herritarrek argi izan behar

dute euskara zergatik den biga-

rren mailako hizkuntza alor as-

kotan, eta zergatik ez dituen in-

guruko erdara handiek dituzten

erraztasunak edo egiturazko ba-

liabideak. «Inertziatik kontzien-

tziarako saltoa ematea giltzarria

dela ikusi genuen, eta horretan

ahalegin handia ari gara egiten». 

Arnasguneen eta hizkuntza

ekologiaren garrantzia eskolaz

eskola lantzen du Uemak, eta he-

rritarrentzat ere zenbait saio eta

tailer ditu. Horrez gain, bisitari

gehien hartzen duten herrietan,

zerbitzuen sektorean ere ahalegin

berezia ari da egiten. «Izan ere,

bisitarien aitzakian sumatu izan

dugu erdarak lehenesteko joera,

eta, horrelakoak iraultzeko, ezin-

bestekoa da baliabideak eskain-

tzea arduradunak kontzientzia-

tzeko eta sektorea euskalduntze-

ko».

Alde horretatik, Lazkanok esan

du kontuan hartzekoa dela beste

ideia bat ere: «Hizkuntza politika

ez da egiten euskara sailetatik soi-

lik; areago, eragin handiagoa dute

hizkuntzan hirigintza eta turismo

arloetan hartutako erabakiek». 

Zaintza eta garapena
Udalerri euskaldunen zaintza eta

garapena ere lantzen ditu man-

komunitateak. Zaintzaz ari dire-

nean zeri buruz ari diren azaltze-

ko, adibide bat eman du Lazka-

nok. «Duela urte batzuk, Eragin

Linguistikoaren Ebaluazioa ize-

neko tresna sortu genuen, eta,

Udal Legeari esker, gaur egun

Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan

ezinbestekoa da aztertzea zer era-

gin linguistiko izango duen hiri-

gintza edo turismo proiektu ba-

tek udalerrian». 

Garapenari dagokionez, berriz,

udalerri euskaldunei bizirik eus-

teko udalerri horiek «benetan

garatu» behar direla dio Lazka-

nok. «Alferrik izango dira hiz-

kuntza politika ausartenak uda-

lerriak husten badira». Horrega-

tik, hainbat eragilerekin

elkarlanean, udalerri euskaldu-

nak garatzeko bide orria zehaztu

zuen Uemak duela bizpahiru

urte. Uemaren arabera, euskara-

ren indizea %70etik gorakoa den

160  udalerri daude Hego Euskal

Herrian barrena. «Lanean jarrai-

tuko dugu horiek guztiak Uema-

ko kide izan daitezen».

«Askotan, inertziaz 
gara euskaldunak, 
eta horrek berekin
dakar hizkuntza edonoiz
naturalki aldatzea»
Iraitz Lazkano
Uemako lehendakaria

30 URTE 

Hiru hamarkadako ibilbidean

hainbat mugarri izan ditu Ue-

mak.

Gako nagusiak

1988.Udalerri Euskaldunen

Mugimendua sortu zen. Urte

hartan, Euskal Herrian Euska-

raz elkarteak mozio bat aurkez-

tu zuen udaletan, herri euskal-

dunetako udalek euskara hu-

tsean lan egitea proposatuz.

Euskal Herriko 32 udalek onar-

tu zuten mozioa, eta udal haie-

tako batzuk elkartzen hasi zi-

ren. Udalerri Euskaldunak ize-

na hartu zuten. 

1991.Laguntza teknikoa eta

juridikoa ere beharko zutela

ikusi zuten udalek, eta 1991ko

maiatzaren 5ean egin zuten

sorrera batzarra Uema osatu

zuten lehen hemeretzi udalek:

Abaltzisketa, Aizarnazabal, Al-

tzo, Arbizu, Aulesti, Baliarrain,

Dima, Errezil, Etxebarria, Gati-

ka, Ikaztegieta, Leaburu-Txara-

ma, Lizartza, Munitibar, Muxi-

ka, Nabarniz, Orendain, Ur-

diain eta Zaldibia ziren.

1992.Apirilean erregistratu zu-

ten mankomunitatea, eta uda-

lei euskalduntzeko behar zituz-

ten baliabideak eskaintzen eta

ematen hasi zen Uema.

1995.Espainiako Auzitegi Go-

renak legez kanpokotzat jo zi-

tuen Uemaren estatutuak, eta

mankomunitateak egokitu

egin behar izan zituen, hasiera-

ko helburuei eutsiz. 

2021.Urtea amaitzerako, 94

udalerri egongo dira Ueman. 



H
aurrek gaztelaniaz

gero eta adin goiztia-

rragoetan hitz egitea

zein faktorek eragiten

duten identifikatzea eta, faktore

horietatik abiatuta, hizkuntza al-

daketarako estrategiak proposa-

tzea. Horiexek dira Uema eta So-

ziolinguistika Klusterra elkarla-

nean egiten ari diren Udalerri

euskaldunetako haurrak eta

euskara ikerketaren helburuak.

Beñat Garaio ikerketaren koordi-

natzaile eta Soziolinguistika

Klusterreko kidearen esanetan,

uneotan landa lanean ari dira, eta

hurrengo udazkenerako ondo-

rioak prest izatea espero dute.

Ikerketaren abiapuntuan

neurketa bat dago: Uemak eska-

tuta, Soziolinguistika Klusterrak

egin zuen, urte hasieran, udalerri

euskaldunetako 35 ikastetxetan.

«Susmo bat zuten Uemako eragi-

leek: umeek gero eta goizago jo-

tzen zutela gaztelaniara». Neur-

keten bidez, kuantitatiboki egiaz-

tatu zuten hala zela, eta, ondoren,

ikerketa osagarri bat egiteko es-

katu zion Uemak klusterrari,

modu kualitatiboan jakiteko al-

daketa horren atzean zein arrazoi

edo faktore zeuden. EHUko DRE-

AM ikerketa taldeko Eider Sara-

gueta da ikerketako zuzendaria,

eta EHUko, Mondragon Uniber-

tsitateko, Deustuko Unibertsita-

teko, Uemako eta Ebeteko kideek

osatu dute garapen taldea. 

Zazpi ikastetxetan
35 ikastetxetako datuak izan

arren, zazpi aukeratu dituzte

ikerketa egiteko: Arabako bat, eta

Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroako

bina. Lehen Hezkuntzako 5. mai-

lako ikasleek hartuko dute parte.

Garaiok azaldu du hiru unetan

banatu dutela ikerketa. Lehenik

eta behin, behaketa moduko bat

egiten dute herrian bertan. On-

doren, herriko toki kuttunak zein

diren ezagututa, toki horietan

gertatzen diren hainbat hizkun-

tza egoerari buruz antzezten jar-

tzen dituzte ikasleak, gaztelerara

aldaketa egiteko motiboan zen-

tratuz. «Solasaldi moduko bat

egiten dugu horren inguruan».

Azkenik, talde eztabaidak egiten

dituzte gurasoekin, irakasleekin

eta herriko eragileekin. «Nahi ge-

nuen haurren ikuspuntua be-

raien ahotik jasoko zuen ikerketa

bat izatea, eta helduen iritziak eta

ekarpenak geroago jasotzea, osa-

garri bezala». 

Landa lana abenduan amaitu-

ko dutela kalkulatzen dute, eta

hurrengo urratsa jasotako infor-

mazioa aztertzea izango da. On-

doren, herrietako eragileekin el-

karlanean, haurren hizkuntza

ohituretan eragiteko proposa-

men bat osatzeko asmoa dute,

Uemarentzat eta herrietako eus-

kara zerbitzuentzat erabilgarri

izan dadin. 

Udalerri euskaldunetako haurrek gaztelaniara gero eta lehenago jotzen
dutela ondorioztatu dute. Arrazoiak aztertzeko eta proposamen bat
egiteko, ikerketa bat ari dira egiten Soziolinguistika Klusterra eta Uema.

Haurrek gaztelaniara
jotzeko kausak ikergai  

Haurrak jolasean herriko txoko batean. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU
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K
alitatezko osasun

arreta bat emate-

ko, euskara ezin-

besteko tresna da.

Ideia hori du abia-

puntu Euskal Herriko Unibertsi-

tateak eskaintzen duen Hizkun-

tzen Kudeaketa Osasun Arretan.

Euskara komunikazio klinikoan

graduondokoak. Jon Zarate zu-

zendariaren esanetan, hizkuntza

eskubideen ikuspegia gainditu,

eta «tresna» moduan hartzen

dute euskara, azpimarratuz arra-

kastatsua den osasun arreta segu-

ru, eraginkor eta hurbil bat izate-

ko hizkuntzak berebiziko garran-

tzia duela. Hori erakusten duten

ebidentzia akademikoak sortu

eta ebidentziak horiek profesio-

nalen esku jartzea du xede gra-

duondokoak.

Sare bat sortzea izan dute bu-

ruan hasietatik, eta eginahal be-

rezia egin dute askotariko era-

kundeen arteko elkarlana susta-

tzen. Era berean, nazioarteko

ikuspegia ere sorreratik oso pre-

sente egon da proiektuan. Udako

ikastaro batzuk antolatzea izan

zen lehen urratsa, 2014an; beste-

ak beste, eredu dituzten Gales eta

Kanadako adituak ekarri zituz-

ten. Graduondokoa, berriz, 2019-

2020ko ikasturtean eskaini zuten

lehen aldiz. 

Aitor Montes Osakidetzako fa-

milia medikua da irakasleetako

bat. Esan du nazioartean onartuta

dagoen eredu bakarra dutela ar-

datz graduondokoan. «Bigarren

Mundu Gerraren ostean, eredu

biopsikosoziala onartu zuen na-

zioarteak. Pazientearen egoera

psikologikoa, soziala eta biologi-

koa hartzen ditu kontuan, eta hor

hizkuntza sartzen da zalantzarik

gabe». Eskubideen ikuspegitik

harago joan beharra aldarrikatu

du Montesek ere. «Jendeak uste

du osasun sistemaren funtsa osa-

sun arreta eskaintzea dela, eta lo-

gikoa da hori, baina jendeak ez

dakiena da osasun arreta pazien-

tearen hizkuntzan eman behar

dela, hori dela nazioartean onar-

tutakoa». 

Pazienteari moldatuta
Pazientearengan ardaztutako

arreta ereduaren ideia xehetzeko,

esan du eredu horrek esaten due-

la pazientearen ezaugarri guztiak

hartu behar direla kontuan: nor

den, nondik datorren, zein den

haren ingurune osoa... Horri lotu-

ta, hizkuntza ere pertsonaren atal

banaezina dela dio, eta, hori kon-

tuan hartuta, arreta ere paziente-

ari egokituta eman behar dela na-

barmendu du.

Eskaintza aktiboarena da gra-

Kalitatezko osasun arretan hizkuntzak duen garrantzia
lantzen dute ‘Hizkuntzen Kudeaketa Osasun Arretan.
Euskara komunikazio klinikoan’ graduondokoan.

Euskara, ezinbesteko
tresna osasun arretan

Euskararen erabilera

bultzatzeko ikur bat,

Osakidetzan. JON URBE / FOKU
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emateko. Eusko Jaurlaritzaren

Berdintzen beketako bat ere lortu

du. «Corpusetan euskara eta fe-

minismoaren gaia aztertzeko zen

beketako bat, eta bururatu zitzai-

dan osasungintzari heltzea, ema-

kumeak eta euskaldunak bi aldiz

zapalduak diren horrekin».

Mediku egoiliarren lehen urtea

ari da egiten Martinez de Lahidal-

ga Bidasoko ESIan, familia medi-

kuntzan. Osasun arloan euskara

nola ikusten duen galdetuta, er-

dararako joera dela dio. «Uste dut

pentsatzen dela osasungintzaren

hizkuntza erdara dela, baina hiz-

kuntza norberarena da, eta auke-

ra eduki behar genuke nahi du-

gun hizkuntzan espresatzeko». 

Akordioa Uemarekin
Orain arteko bi edizioetan, batik

bat osasun arloko profesionalek

hartu dute parte graduondokoan,

nahiz eta izan diren hizkuntza

duondokoan jorratzen dituzten

beste gai garrantzitsuetako bat.

Montesek zehaztu du pazientea

eta medikua ez direla botere ego-

era berberean egon ohi. «Pazien-

tea ahuldade egoeran dagoenez,

eskaini egin behar da, eskatzera

behartu gabe». 

Saioa Martinez de Lahidaga da

graduondokoa egin duten ikasle-

etako bat. «Hasieran pentsatzen

nuen hautu bat zela euskara, nor-

berak egin beharrekoa, baina

graduondokoan ikusi dut teoriza-

tuta dagoela osasun arretaren eta

kalitatearen arteko elkarrekintza

hori, eta arazoa oso ohikoa dela

hizkuntza gutxituak dituztenen

artean». 

Iaz, UEUren udako ikastaroe-

tan aurkeztu zuten graduondoko

amaierako lana, eta, hortik abia-

tuta, harremanetan jarraitu du

irakasleekin eta beste ikaskide

batzuekin ere, bideari jarraipena

GRADUONDOKOA 

Bost helburu nagusi ditu Hizkun-

tzen Kudeaketa Osasun Arretan.

Euskara komunikazio klinikoan

graduondokoak. 

Bost helburu nagusi

Jarduera egokiak. Hizkuntza

aniztasunaren ikuspegitik jardue-

ra egokiak sustatzea, pazientean

zentratutako arreta baten bila.

Ebidentziak sortzea. Ikerketara-

ko aukerak identifikatzea eta ebi-

dentziak sortzea. Hainbat ikerketa

ildo jorratu dituzte orain arte: es-

kaintza aktiboa, pazienteek haute-

mandako emaitzen neurketa, hiz-

kuntza mugak, itzulpengintza eta

terminologia....

Aniztasuna.Hainbat diziplinatako

profesionalen eta era askotako

erakundeen arteko elkarlana bul-

tzatzea eta eztabaidarako guneak

sortzea. Administrazioan ardurak

dituzten erakundeek, osasungin-

tzakoek, euskalgintzakoek parte

hartu dute modu aktiboan.

Hedapena. Ikerketaren bidez sor-

tutako ebidentziak argitaratzea al-

dizkari espezializatuetan, bai Eus-

kal Herrian, bai nazioartean. Kon-

gresuetara, sarietara eta abar

aurkeztera animatzea ikasleak.

Nazioarteko elkarlana.Hizkun-

tzaren eta osasungintzaren nazio-

arteko elkarlana sustatzea, errefe-

rentzialtasuna lortzeko. Sareak

sortzea.

teknikariak eta bestelako alor ba-

tzuetan lan egiten duten ikasleak

ere. Graduondokorik ez dute es-

kainiko aurten, baina lanean ja-

rraitzen dute, besteak beste, iker-

ketan. Proiektuan jende berria

sartzeko eta graduondokoan zer-

bait ukitu behar den aztertzeko

asmoa ere badute. 

Uemarekin egin berri duten hi-

tzarmenaren garrantzia nabar-

mendu du Zarate zuzendariak.

Akordio horren arabera, Uemako

kide diren udalei proposatuko

zaie herritarrek graduondokoa

eginez gero matrikula ordaintze-

ko diru laguntza ematea. Badu

beste eskaera bat ere zuzenda-

riak: eskaintzen duten presta-

kuntzari merezi duen garrantzia

ematea. «Hautapen prozesuetan

eta abar graduondokoan eskain-

tzen ditugun konpetentziak kon-

tuan hartzea izugarri garrantzi-

tsua iruditzen zaigu».


