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Euskararen arnasguneak 
sendotzeko tailerrak herrietan 
Arnasguneek euskararen normalizazio proze-
suan duten garrantziaren inguruan sentsibiliza-
tzeko, arnasguneen tailerrak diseinatu dituzte 
Kontseiluak, Bertsozaleen Elkartea, EHE, EMUN, 
TOPAGUNEA eta UEMAk.
Dagoeneko zazpi herritan izan gara tailerrak ema-
ten: Orion, Araitzen, Markinan, Goizuetan, Berga-
ran, Zarautzen, Getarian eta Baztanen. Pertsona 
ugari bertaratu da tailerrotara eta aurrera begirako 
proposamen zehatzak egin dira guztietan. Hutsune 
horiei nork erantzun beharko liekeen ere proposa-
tu da eta hurrengo baterako hitzorduak ere jarri di-
tuzte, hasitako bideari jarraipena eman asmoz.

UEMAk bultzada 
indartsua eman 
nahi dio udalen 
euskalduntzeari
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Mankomunitatean biltzen diren 
Nafarroako, Bizkaiko, Gipuzkoako 
eta Arabako 71 udal euskaldun-
tzeko urrats eraginkorrak eman 
nahi ditu UEMAk. Bere udaletan 
erabilera planak egiteko aplika-
tuko duen metodologia berriak 
ehunetik gora adierazle neurtuko 
ditu, lau esparrutan banatuta: irudi 
korporatiboa, barne harremanak, 
kanpo harremanak eta udalaren 
baliabideak. Gainera, egiten ari di-
ren diagnostikoetako emaitzetan 
oinarrituta, lau mailatan sailkatu-
ko dira udalak, eta bakoitzak duen 
errealitatetik abiatuta, urrats era-
ginkorrak eman nahi dira. Horre-
tarako, sei hilero infl exio une bat 
izango duen jarraipen sistema zo-
rrotz batez ere baliatuko dira.

Eredu izateari garrantzia
UEMAk sorreratik garrantzia bere-
zia eman dio euskararen normali-
zazioan udala bera eredu izateari. 
Eta administrazioak euskararen 
normalizazioan duen ardura eta 
eragite ahalmena kontuan izanda, 
urrats sendoak eman ditu udalak 
euskalduntzen. Administrazioaren 
baitan eta euskarari dagokionez, 
erreferentzia bilakatu diren hain-
bat udal ditugu UEMAn. Erdaraz 
funtzionatzetik euskara hutsean 
aritzeko gaitasunaz jabetzera iritsi 
diren udalak dira horiek.

Zarautz

Arnasguneek euskararen normalizazio proze-Arnasguneek euskararen normalizazio proze-

Zarautz

Goizueta
Goizueta

BergaraBergara

Araitz

euskarazgaraarnasguneakarnasguneak

Euskararen arnasguneak Euskararen arnasguneak 

garagaragaragaragaragaragaragaragaragaragaragaragaragaragaragaragaragaragaragaragaragara

Izena duen guztia bada. Gure izen-abizenak
euskal grafi az. Euskaldunak, munduan, izateko.

Euskal abizena modu ofi zialean eta leku guztietan euskaraz idatzita izan nahi baduzu, hiru pausutan 
egin dezakezu, erraza da:

1.-  Erregistro zibilera edo bake epaitegira joan eta esan abizena euskal grafi az ipini nahi duzula.
2.-  Han emango dizuten eskaera orria zure datuekin bete.
3.-  Agiri hauek eraman:

-  Nortasun agiriaren fotokopia. Adinez nagusia ez bazara, gurasoena ere beharko duzu.
- Hitzez hitzeko jaiotza ziurtagiria. Epaitegian eskatzen da.
-  Errolda agiria. Udaletxean eskatzen da, eta, adinez nagusia ez bazara, gurasoena ere beharko duzu.
-  Familia liburuaren fotokopia. Ezkonduta bazaude edo seme-alabarik baduzu.
-  Seme-alaben nortasun agiriaren fotokopia. 16 urtetik gorako seme-alabak badituzu.

Zure izena edota abizena euskaraz nola idatzi behar den kontsultatzeko: www.euskaltzaindia.net

Administrazioa
 euskalduntzen
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Sarrera:

Udalerri euskaldunetan biztanleen %70ak baino gehiagok daki 
euskaraz, eta oro har, euskaraz bizi gara bertako herritarrok. 
143 udalerri euskaldunek euskararen arnasgunerik zabalena 

osatzen dute, eta bertan 300.000 herritar baino gehiago bizi da. 
Hizkuntza batek, biziko bada, nagusi izango den eremuak behar 
ditu ezinbestean. Eta horregatik, udalerriok funtzio garrantzitsua 
dute euskararen geroan. 

Euskal Herria euskalduntzeko tokiko errealitatetik abiatutako aurre-
rapausoak bultzatu behar ditugu.  Herriz herri euskararen arnasgu-
neak zabalduz landu behar dugu etorkizuna. Zure udalerria euskara-
ren arnasgunea da, zorionez; beraz, lehenik eta behin ezinbestekoa 
zaigu dagokigun aitortza ofi ziala aldarrikatzea. Horrekin batera, 
gune hauen erabateko normalizaziorako beharrezko ditugun hiz-
kuntza politika ausartak garatzeko baliabideak exijitzea dagokigu, 
legea bera ere beharren neurrira egokituz.

Horregatik, garrantzitsua da udalerri euskaldunetako administra-
zioak batetik, gaiari beharrezkoa zaion garrantzia ematea, eta he-
rritarrok bestetik, euskararen geroan jada jokatzen dugun paperaz 
jabetu eta euskararen inguruan sentsibilizatzea. Gure herriak erre-
ferentziazkoak dira euskarari dagokionean, eta ondorioz baita ber-

tako herritarrak ere. Gune hauetan egiten diren 
hizkuntza politikak, eta norbanakook egu-

nerokoan ditugun hizkuntz ohiturak, ja-
rrera eta joerek eragin zuzena dute 

euskararengan. 

Gure herritik abiatuta, herritar soi-
len inplikazioaz, elkarte eta 

eragileekin bat eginez eta 
instituzio publikoen lagun-
tzaz pauso sendoak eman 
ditzakegu euskararen ar-

nasguneak zabaltzeko. Gure 
herritik inguruko herrietara, 

gure herritik Euskal Herrira. 

Osasun etxe eta liburutegietako zerbitzuak 
euskalduntzeko neurri zehatzak proposatu 
ditu UEMAk Nafarroako Parlamentuan
Azaroaren 19an, UEMAk Nafarroako Parlamentura eraman 
zuen gaia. Han, Osasun etxe eta liburutegien euskalduntze-
ko bidea elkarlanean egiteko borondatea agertu zuten Eneka 
Maiz eta Jon Abril UEMAko Zuzendaritza batzordeko kideek. 
Eta horretan, instituzioen arteko elkarlanetik harago jo, eta 
hainbat eragileren ekarpenak ere jasotzea beharrezkoa dela 
azpimarratu nahi izan zuten, ASNABI Nafarroako liburuzainen 
elkartea eta OEE Osasungoa Euskalduntzeko Erakundeari ai-
pamena eginez.  

Nafarroako udalerri euskaldunetako liburutegi eta osasun 
etxeetan arazo larriak dituzte herritarrek euskaraz aritzeko. 
Legeak herritarrei euskaraz aritzeko eskubidea aitortzen ba-
die ere, Nafarroako udalerri euskaldunetako liburutegi eta 
osasun etxeetan ez da euskarazko zerbitzurik bermatzen. 
Hainbat eragilek eskatu dute arazoa gainditzeko neurriak har-
tzea, UEMAk, Nafarroako Arartekoak eta Europako Kontseilu-
ko Adituen Batzordeak, besteak beste.

Udalerri euskaldunetako egoera soziolinguistikoan eragiten 
duenez, garrantzia berezia hartzen du goi administrazioak ai-
patu herrietan eskaintzen dituen zerbitzuak euskaraz izan dai-
tezen bermatzeak. UEMAk hainbat eskaera egin ditu bide ho-
rretan urratsak emateko, baina hainbat zerbitzutan oraindik ez 
dira herritarren hizkuntz eskubideak errespetatzen.

Osakidetzako I. Euskara Planaren (2005-2011) ebaluazioa amaituta, datuek dio-
te planean aurreikusita zeuden aurrerapausoen %40 inguru direla bete ez di-
renak. Gaur egun, oraindik, Osakidetzako langileen artean %75ek ez dauka es-
katutako euskara mailarik egiaztatuta, eta euskara maila egiaztatuta dutenetako 
askok ere ez dute euskara erabiltzen. Horrek eragin zuzena du zerbitzuan, izan 
ere, ezin dute ziurtatu zerbitzua euskaraz emango dutenik. 

EAEko UEMAko 57 udalerrietatik 28 udalerritan arazoak ditugu oraindik oina-
rrizko osasun zerbitzuetan. Arazoak dituzten udalerrietako medikuen % 37 eta 
pediatren % 62k dute hizkuntza eskakizuna egiaztatu gabe. 27 udalerritan di-
tuzte arazoak familia medikuekin, eta 15 udalerritan pediatrekin. 

Orain, Eusko Jaurlaritzak Osakidetza euskalduntzeko II. Euskara Plana onartu be-
rri du. Planak baditu aspektu positiboak, euskalgintzatik orain arte egin diren 
eskaerak kontuan hartu dituelako, esaterako, erabiltzaileei egin beharreko ha-
rreran eta eman beharreko zerbitzuetan beraiek lehenetsitako hizkuntza erabil-
tzea bermatzeko neurriak hartuko dituzte. 

Dena dela,  II. Euskara Planak baditu hutsuneak ere, eta dagokigunari lotuta, 
euskara nagusi den udalerrietan, biztanleen %70etik gora euskaldunak diren 
herrietako osasun zerbitzuetan lan hizkuntza euskara izan dadin urgentziazko 
neurriak hartzea beharrezkoa ikusten dugu. Izan ere, osasungintzan ere arnas-
guneak sortu ezean, nekez lortuko da Osakidetzan euskararen normalizazioa. 

Osakidetza euskaldundu


