
zuzendaritza batzorde berria, 
agintaldi berriko erronkei erantzuteko

Elkarlana
UEMA eta EHU elkarlanean
Lankidetza hitzarmena sinatu dute  
lehen aldiz UEMAk eta EHUk, 
elkarlanerako oinarriak adostuta. 5 orr.
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Euskalduntzea
helduen euskalduntzea, doan
Euskalduntzea doan izatea erabaki duten 
hainbat udaletan, euskaltegietako 
matrikulazioak nabarmen egin du gora. 6 orr.



legealdi berria, erronka berriak
Zuzendaritza Batzorde berria du UEMAk
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Batzar nagusia, urriaren 3an,  
Azpeitian
Agintaldi berriko lehen batzar nagusia 
egin zuen urriaren hasieran Udalerri 
Euskaldunen Mankomunitateak.  Azpei-
tiko San Agustin kulturgunean bildu 
ziren UEMA osatzen duten herrietako 
udal ordezkariak, urriaren 3an, eta Josu 
Labaka zinegotzi azpeitiarra hautatu zuten 
batzarkideek UEMAren lehendakari, 
hurrengo lau urteotarako. Labakarekin 
batera, Zuzendaritza Batzorde berriko 
kideak ere hautatu zituzten batzarrean 
bildu ziren alkate eta zinegotziek. 

Hizkuntza     Politika      berezitua      udalerri  
euskaldunentzat 
Gaur egun, 73 udalerri dira UEMAko 
kide, eta kopuru horri eustea ez ezik, 
agintaldi berrian herri gehiagori atea za-
baltzea eta euskararen arnasguneak sen-
dotzen segitzea da asmoa. Lehendakari 
kargua hartu eta berehala egin zituen 
lehen adierazpenetan, Josu Labakak es-
kerrak eman zizkien batzarkideei, eman-
dako konfiantzagatik, eta baita Maren 
Belastegi aurreko lehendakariari eta 
zuzendaritza batzordekide guztiei ere.   
 
Behin lekukoa hartuta, lana soberan du-
tela nabarmendu zuen, eta “arduraz eta 
ilusioz” egingo diotela bideari. Izan ere, 
“euskararen normalizazioan liderrak iza-

tea dagokigu udalerri euskaldunoi eta 
euskararen arnasgune garen guztioi” 
adierazi zuen. “Lidergoak, ezinbestean, 
hizkuntza politika berezitua behar du, 
batetik   arnasguneak zaindu eta zabal-
du ahal izateko, eta bestetik gune erdal-
dunagoak euskarara ekartzeko. Politika 
berezitu horiek erabaki aurrerakoi eta 
ausarten eskutik joan behar dute ezinbes-
tean, eta horretarako oso garrantzit-
sua da udalerri euskaldunak saretzea”.  
Saretze horretan denon lana beharrezkoa 
delakoan, Labakak elkarlanean aritze-
ko deia egin zien erakunde publikoei, 
alderdiei eta euskalgintzako eragileei. 

 
Josu Labaka (Azpeitia, 1978) Azpeitiko 
udal gobernuko kidea da gaur egun. Zeha-
zki, Euskara, Kultura, Zerbitzu Orokorrak 
eta Parte-Hartzea sailetako zinegotzi ardu-
raduna da. Herri mugimenduetan ibilbide 
luzea egin ondoren, azken urteotan ko-
munikazioan aritu da lanean, eta “gogoz 
eta arduraz” heldu dio erronka berriari. 

Hainbat alderditako kideek osatzen 
dute Zuzendaritza Batzorde berria  
Lehendakari berria ez ezik, lehen-
dakariordea eta hurrengo lau urteo-
tan UEMAren Zuzendaritza Batzor-
dea osatuko duten udal ordezkariak 
ere izendatu zituen batzar nagusiak. 
Gatikako Onintze Amezaga zinegotzi 
jeltzalea izango da lehendakariordea.  
 
UEMAko kide diren herriek duten or-
dezkaritzaren arabera osatu ohi da Zu-
zendaritza Batzordea, beti ere herrietako 
aniztasun politikoa ahal den egokien 
islatuz. Horrela, oraingoan ere, batzor-
dekide   berrien artean,  EH Bilduko  eta  
EAJko   alkate  eta  zinegotziak  daude, 
hautetsi   independenteen  ordezkaritzare-
kin batera. Halaber, Hego Euskal Herriko 
lau herrialdeetako hautetsiek osatzen 
dute berriro ere UEMAren zuzendaritza. 
 
Elkarlana 
Josu Labaka lehendakariaren arabera, 
“euskaraz bizitzea eskubide kontua dela 
onartuz gero, hortik aurrerako guztia 
elkarlanean adostu daitekeen bidea 
da”. Zentzu horretan, aurrera egiteko, 
elkarlanaren beharra nabarmendu zuen, 
bai alderdien artean, eta baita erakunde 
publikoen eta herri mugimenduen artean 
ere, “behin bidegurutzetik ateratzeko 
oinarriak adostu ondoren”.

“Euskararen 
normalizazioan lidergoa 
hartzea dagokigu 
udalerri euskaldunoi, 
politika berezituarekin”

UEMAren ZUZENDARITZA BATZORDE BERRIA
Honakoak dira zuzendaritza batzordekideak

“Euskaraz bizitzea 
eskubide kontua dela 
onartuz gero, hortik 
aurrerako guztia adostu 
daitekeen bidea da”

“Euskararen 
normalizazioa 

bidegurutzetik 
ateratzeko 

oinarriak  
zehaztu behar 

ditugu”

Eneka Maiz.
ETXARRI  
ARANATZ. 
Alkatea. 
EH Bildu.

Andere  
Enbeita.
MUXIKA. 
Zinegotzia. 
EH Bildu.

Lierni Altuna.
ARAMAIO. 
Zinegotzia. 
EH Bildu.

Nekane Iribar.
ZARAUTZ. 
Zinegotzia. 
EAJ

Mikel  
Ansotegi.
AULESTI 
Zinegotzia.
EH Bildu.

Manuel  
Labaka.
BEIZAMA. 
Zinegotzia. 
Independentea.

Amaia  
Azkue.
BERASTEGI. 
Alkatea. 
EH Bildu.

Josetxo  
Mendizabal.
ZESTOA. 
Alkatea. 
EAJ.

Onintze  
Amezaga.
GATIKA. 
Zinegotzia. 
EAJ. 

Josu Labaka.
UEMAko lehendakaria. 
AZPEITIA. 
Zinegotzia. 
EH Bildu.

Zein dira UEMAren helburuak eta 
erronkak legealdi berrirako?
Euskalgintzatik sortutako erakunde 
publikoa da UEMA. Gainera, Hego Euskal 
Herriko lau  herrialdeak biltzen dituen 
mankomunitate bakarra da: 73 udalerrik 
osatzen dute gaur egun, eta udal berriek ere 
egin digute dagoeneko UEMAra sartzeko 
eskaera. Azken batean, Euskal Herriko 
udalerririk euskaldunen arteko sarea da, 
udalerri horiek euskaldunak izaten jarraitu 
dezaten, gainerakoentzat ere akuilu eta 
eredu bihurtuz nolabait. Euskal Herrian 
euskaraz bizitzeko eta euskaldunok bigarren 
mailako herritarrak ez izateko, ezinbetekoak 
dira hizkuntza politika ausarta eta neurri 
aurrerakoiak. UEMA horien aterkia da, eta 
eskaintzen dituen zerbitzuekin, euskaraz 
bizi nahi duten udalei bidean aurrera egiteko 
behar duten laguntza guztia eskaintzea eta 
bermatzea da gure betebehar nagusia. 

JOSU LABAKA, UEMAko lehendakaria

Urriaren 3an egin zuen UEMAk agintaldi honetako lehen batzar nagusia, Azpeitian, eta hurrengo lau urteotarako zuzendaritza batzorde berria hautatu zuten batzarrean.



4 5

UEMAk eta Euskal Herriko 
Unibertsitateak elkarlanean 
ekarpen ezin hobea egin dezaketela 
nabarmentzen du hitzarmenak, 
udalerri euskaldunek euskararen 
normalizazioan jokatzen duten 
papera aintzat hartuta. horrela, 
hurrengo bost urteotan bi 
erakundeen arteko lankidetza 
harremana iraunkorra izan dadin, 
hainbat puntu zehaztu dituzte 
hitzarmenean bi aldeek. pasa den 
abenduaren 16an sinatu zuten 
hitzarmena, eta leioan egindako 
agerraldian eman zuten horren 
berri UEMAk eta EHUk.

EHUk eta UEMAk elkarlanean aritzeko 
hitzarmena sinatzen duten eta horreta-
rako oinarriak zehazten dituzten lehen 
aldia da. Bi aldeek pasa den abendua-
ren 16an egin zuten agerraldia Leioan,  
hitzartutakoaren berri emanez. Ekital-
dian, Iñigo Urrutia eta Iñaki Lasagabaster 
aritu ziren EHUren ordezkari gisara, eta 
Josu Labaka lehendakaria eta Miren Segu-
rola koordinatzailea, berriz, Udalerri Eus-
kaldunen Mankomunitatearen izenean. 

   Hitzarmenean nabarmentzen den mo-
duan, “udalerri euskaldunek euskararen 
normalizazioan jokatzen duten pape-
ra aintzat hartuta, unibertsitateak eta  
UEMAk elkarlanean ekarpen ezin hobea 
egin dezakete euskararen berreskurape-
nean”. Zentzu horretan, bi erakundeen 
arteko lankidetza harremana iraunkorra 
izan dadin, hainbat puntu zehaztu dituz-
te hitzarmenean bi aldeek. Besteak beste, 
hitzarmenaren harira sortuko diren lan-
kidetza motak zein izango diren esaten 
da, lankidetzarako arloak zein izango di-
ren zehaztearekin batera. Lehen urtean 
abiaraziko dituzten azterketak, lanak eta 
proiektuak ere adostu dituzte.

   Lankidetza hitzarmen honen jarraipe-
na egiteko eta lankidetzarako akordio  
zehatzak garatzeko, bi aldeen arteko Ja-
rraipen Batzorde bat ere eratu da, EHUko 
bi ordezkarik eta UEMAko beste bi or-
dezkarik osatutakoa.
   Hitzarmena abenduaren 16an sartu zen 
indarrean, behin bi aldeek hitzarmena 
sinatu ondoren. Bost urteko indarraldia 
izango du, eta bi aldeek ados daudela ida-
tziz agertuz gero, beste lau urterako berri-
tu ahal izango da.

   Lankidetza UEMArentzat zein EHU-
rentzat interes komunekoak diren arloen 
baitan garatuko da. Honakoetan, besteak 
beste: euskararen sustapena eta erabile-
ra, hezkuntza, prestakuntza, administra-

zio-zuzenbidea, toki erregimenak barne  
hartzen dituen arloak, ingurumen zu-
zenbidea eta bi aldeen interesekoak izan 
daitezkeen ikerketa esparruak.
    Arlo horietan, bi aldeen eskumenen bai-
tan sartzen diren programa, proiektu eta 
jarduerak planifikatuko eta egingo dira, 
eta berariaz zehaztuko dira hitzarmen edo 
akordio zehatzetan.

   Bereziki bi ekimen zehatz nabarmendu 
dituzte lehen urte honetarako. Batetik, 
udalerri euskaldunak euskararen bilakae-
rarekin eta egoera soziolinguistikoarekin 
kezkatuta ageri direnez, ikasleek udalerri 
euskaldunetan azterketa soziolinguistiko 
zehatzak egiteko praktikak bideratzea 
izango da lan ildoetako bat, ezagutza eta 
erabilera datu zehatzagoak izateko. Biga-
rrenik, Administrazio eta Prozedura Le-
gea (39-40/2015) dela-eta, udalerri eus-
kaldunetako idazkarientzat formakuntza 
ikastaroak antolatzea, lege zaharraren eta 
berriaren arteko aldeak nabarmenduz 
eta egokitu beharrekoen berri emanez. 
Bi hauez gain, bi aldeen arteko Jarraipen 
Batzordeak erabakiko ditu lehen urterako 
beste lan arloak ere.

Udalerri euskaldunek euskararen normalizazioan duten 
papera aintzat hartuta, UEMAk eta EHUk lankidetza 
hitzarmena sinatu dute lehen aldiz Sekula baino euskara ikasle gehiagok ekin dio ikasturte berriari hainbat herritako euskaltegietan. Izan ere,  

zenbait udalek apustu argia egin dute euskalduntzea sustatzeko: euskara ikastea doan izatea. Erantzuna ez da 
nolanahikoa izan: Orion, esaterako, euskaltegiak matrikulazio-kopuru laukoiztu egin du ikasturte honetan.

Orain arte euskara ikasteko diru-laguntza 
ematen zuen Orioko Udalak, udal 
gehienek bezala. Orain, ordea, Zestoak 
aspaldi abiarazitako bideari heldu, eta 
euskara ikastea doan izatea bermatu dute, 
eta jasotako erantzunak aurreikuspen 
guztiak gainditu ditu. Zerbitzuak emateko 
kontratua irailaren 28an sinatu zuten 
Udalak eta AEK-k. Taldeak osatuta, 
gainera, sekula gertatu ez dena ere egin 
behar izan zuten: matrikulazioa itxi. 
Orioko Udalak zituen aurreikuspenak 
bikoiztu egin ditu ikasturte honetako 
matrikulazioak, eta horrek aurrekontu 
arazoa ere sortu die, baina kontuan hartu 
dute hurrengo ikasturteetarako.

     Doakotasunaren aldeko apustua egin 
eta jaso duten erantzunarekin gustura 
daude Orion, baina argi dute ez dutela 
ezer asmatu. “Guk Zestoako eredua 
Oriora ekarri baizik ez dugu egin. 
Zestoan urteak daramatzate eredu hau 
aplikatzen eta euskaltegiaren aldeko 
apustu indartsua egiten, oso emaitza 
txukunarekin. Guk haiena ikusi, aztertu 
eta kopiatu egin dugu. Meriturik bada 
honetan, zestoarrena da”, nabarmendu 
dute Orioko Udaleko Euskara Zerbitzutik.

     Aurten matrikulazioa laukoiztearena, 
doakotasunari ez ezik beste zenbait 
faktoreri ere lotuta dago. Batetik, 
euskaltegiak lehen ez zuen toki fisiko 
propiorik, baina orain lokal bat egokitu 
du Udalak horretarako. Era berean, 
autoikaskuntza eskaintzen ere hasi dira. 
Autoikaskuntzak, doakotasunari lotuta, 
arrakasta handia izan du, eta ikasle erdiak 
eredu horretan matrikulatu dira.

Zestoa, aitzindari euskalduntzea doan 
eskaintzerakoan
Zestoa aitzindaria da euskara ikastea 
doan izan dadin. Urte asko daramatzate 
horretan, aspaldidanik. Hamabost urte 

baino gehiago dira orain beste herrientzat 
eredua dena Zestoan errotu zenetik, 
herriak euskalduna izaten segi dezan 
euskalduntzeak duen garrantziaz ohartuta, 
horretarako ahalik eta erraztasun gehien 
emanez.

Egindako bideari segida emateko, ikasturte 
honetan, gainera, baliabide berriak ere 
badituzte. Zehazki, euskaltegi berria dute 
aurten. Kultur Etxean du bulego berria, 
eta irailean inauguratu zuten.

Beste hainbat herri ere 
doakotasunaren bidetik
Zestoak abiarazitako bideari ikasturte 
honetan heldu dio Oriok, baina Oriok 
baino lehenago doakotasunaren aldeko 
apustua egin dute beste zenbait udalek ere. 
Azpeitia eta Tolosa dira nabarmenenak.
   Altzo, Berastegi, Berriatua, Ikaztegieta 
edo Segura bezalako herri txikiagoetan 
ere, besteak beste, ikasturte honetan 
herrian bertan euskara ikasleen taldeak 
sortzeko ahalegina egin dute, ikasleek 
herri handiagoetarako euskaltegietara 
joan behar izanik gabe, beti ere euskara 
ikastea doan eskainiz. Herri horietan ere 
erantzun ona izan du deialdiak. 

Euskara ikasleen kopuruak nabarmen egin du gora 
doakotasunerako urratsa egin duten udalerrietan

eh uskalduntzeaezkuntza

Zestoako Euskaltegia. Argazkia: danbolin.eus 

“Bost urterako 
hitzarmena da, eta  
bi aldeek osatu duten 
Jarraipen Batzordeak 
zehaztuko ditu lanak ”

Miren Segurola, Iñigo Urrutia, Josu Labaka eta Iñaki Lasagabaster, UEMAko eta EHUko ordezkariak, sinadura ekitaldian.
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Eako Udalak azaroaren 24an eta Dimakoak abenduaren 21ean 
egindako udal osoko bilkuretan erabaki zuten UEMAn sartzeko 
eskaera egitea. Bi herri hauek ere euskararen arnasguneak 
diren arren, euskararen bilakaerak eta erabileraren azken 
datuek kezka sortu dute. Besteak beste, horri erantzun nahi 
izan diote erabakiarekin . “Orain bidegurutzean gaude, eta 
UEMAn sartzeko erabakiak datozen urteotako norabidean 
eragina izango du dudarik gabe.  Arnasgune izaera horri 
eusteko ahalegina egin beharrean gaude eta azken urteotako 
joerari buelta eman behar diogu”, nabarmendu du, esaterako, 
Arritxu Zelaia Eako alkateordeak eta Euskara zinegotziak.

Hainbat udalek adierazi dute dagoeneko 2016an 
UEMAra sartzeko asmoa. Erabakia, ordea, herri 
horietako udal osoko bilkurak onartu behar 
du lehenik, UEMAren batzar orokorrera heldu 
aurretik. Horixe egin dute azken asteotan Dimak 
eta EAk. Biek UEMAko kide izatea eskatu dute, 
udalbatzarrean horrela erabakita. Urtarrilaren 
23an UEMAk egingo duen batzar orokorraren 
ostean sartuko dira bi herriak mankomunitatean. 

Dimak eta Eak UEMAko kide izateko eskatu dute 

Master amaierako lana eta eguneroko lanbidea uztartzen dituen egitasmoa landu zuen Xabi Aizpuruak, UEMAren ildo estrategikoetako 
bati erantzuteko. Zehazki, udalerri euskaldunetako herritarrak sentsibilizatzea eta ahalmentzea da oinarrietako bat, arnasguneen 
garrantziaz ohartu daitezen, hizkuntza ohituretan euskararen aldeko hautua egiteko. Gai hau eskoletan lantzeko egitasmoa prestatu 
zuen Aizpuruak, eta proba moduan zenbait herritan abian jarri du ikasturte honetan UEMAk, ehunka ikaslerengana iritsiz.

UEMAko tenikari Xabi Aizpurua Ugarte 
gailendu da Soziolinguistika Klusterrak 
antolatzen dituen Hausnartu sarietan. 
Zehazki, “Euskararekiko pertzepzio  
soziolinguistikoa nola landu udalerri 
euskaldunetako ikasleekin: hizkuntza 
ekologia eta arnasguneen ideia” 
lanarengatik jaso du saria Aizpuruak. 
UEMA eskoletan zabaltzen ari den 
hezkuntza proiektua, zehazki, lan horretan 
oinarritutakoa da, Xabi Aizpuruak berak 
diseinatu baitzuen, ikasgeletan euskararen 
arnasguneen ideia eta hizkuntza ekologiaren 
ikuspegia lantzeko asmoarekin.

UEMAren hezkuntza proiektuari buruzko lanak  
irabazi du Hausnartu soziolinguistika saria

motze
an

Eneka Maizek Nafarroako Gobernuaren Osasun Sailari eta Hezkuntza Sailari zuzendutako kexa aurkeztu zuen uztailean, 592 
eskaerarekin batera, Etxarriko osasun zerbitzuak euskaraz jasotzeko eskubidea aldarrikatuz. Kexa hori Behatokian eta Nafarroako 
Arartekoan ere aurkeztu zuen. Jasotako kexa eta eskaerei erantzunez, Nafarroako Arartekoak adierazi du legeak eskubide hori 
aitortzen diela herritarrei, eta Nafarroako Gobernuko Osasun eta Hezkuntza Departamentuei zenbait eskaera egin dizkie herritarren 
hizkuntza eskubideak bermatzeko, besteak beste foru dekretu batzuk aldatzeko. Eneka Maizek zehaztu zuen moduan “Nafarroa 
osoan %20 gara euskaldunak eta plantilla organikoan %1ari soilik eskatzen zaio euskara jakitea”. EH Bilduko David Anautek, Geroa 
Baiko Maria Solanak eta Ahal Duguko Eduardo Santosek oro har bat egin zuten txostenaren edukiarekin eta foru dekretuak aldatzeko 
eskaerekin. UPNko Iñaki Iriartek berriz “funtzio publikoetara heltzeko nafar guztion eskubideak ere bermatu behar” direla esan 
zuen, “euskara ez dakiten nafarren eskubideak ere aintzat hartzekoak” direla esanez.

Euskaldunon hizkuntza eskubideak 
bermatzeko neurriak hartzeko proposatu 
dio Arartekoak Nafarroako Gobernuari, 
ia 600 herritarrek aurkeztutako kexei 
erantzunez egindako txostenean. Azaroaren 
13an Nafarroako Parlamentuan izan ziren 
Etxarri Aranazko alkatea eta UEMAko 
zuzendaritza batzordekidea den Eneka Maiz 
eta Sakanako Euskara Mankomunitateko
Izaskun Razkin, Arartekoaren txostena 
aurkezten alderdi politiko guztiei, 
horretarako bereziki egin zen agerraldian 
eta lan saioan.

Arartekoaren txostena aurkeztu du UEMAk  
Nafarroako Parlamentuan

Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak herrian izango duen 
eragin linguistikoa neurtzeko Eragin Linguistikoaren 
Ebaluazioa egiten ari dira Orioko eta Ondarroako Udalak, 
UEMArekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, 
Lurraldea eta Hizkuntzan jardunaldien ondoren sortutako 
tresna baliatuz. Lekaroz izan zen gai honi heldu zion lehen 
udalerri euskalduna, eat hurrengo hilabeteotan ere lan horri 
ekingo diote Amezketan, Orexan eta Usurbilen. Etxebizitza 
berriak eraikitzeak euskararen erabileran duen eragina 
aztertzen da, behar izanez gero neurri zuzentzaileak hartzeko.

Azken urteotan, hainbat herritan euskararen 
bilakaerak behera egin du, eta horrek lotura 
zuzena du herriek izan duten hazkundearekin ere. 
Horregatik, plan orokor berriak lantzerakoan gero 
eta gehiago dira hiri antolamenduak hizkuntzan 
duen eragina kontuan hartzen duten udalak.  

Hiri antolamenduak hizkuntzan duen eragina aztergai 

Dima ere UEMAko kide izango da urtarrilaren 23tik aurrera.

Ikasgeletan euskararen arnasguneen ideia eta hizkuntza ekologiaren ikuspegia zabaltzea da asmoa.

Azaroaren 13an Arartekoaren txostena aurkezteko agerraldia eta lan-saioa izan zen Iruñean.

Orio da hiri antolamenduak hizkuntzan izango duen eragina neurtzen ari den herrietako bat.  
Argazkia: Orioko Udala.



Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea sortu zenetik 25 urte beteko dira aurten, maiatzean.     
Urteurrenarekin bat eginez, 25 urtean egindako bidea gogoratzeaz gain,  

UEMAren lana eta zerbitzuak ezagutarazteko  
hainbat ekimen izango da urtean zehar.  

UEMA, 25 urte bidea zabaltzen

Esku artean duzun Berripapera urtean bi aldiz banatzen da UEMAko kide diren herrietako postontzietan. UEMAren berri izan 
nahi duenak, ordea, sarean ere aukera zabala eta hurbila du, urte osoan zehar. Webguneko edizio jarraituaz gain, sare sozialetan ere 
aurki daiteke UEMAren berri. Argitalpenak, berriz, Issuu bidez irakur daitezke, PDFan. Emari hilabetekaria, esaterako.
Webgunea: uema.eus · Twitter: @uema_eus · Facebook:  UEMAeuskaraz · Issuu: uema_eus · Youtube: UEMAeuskaraz

UEMA.eus webgunean ez ezik, 
twitter, facebook, issuu eta 
antzeko sare bideetan etenik gabe 
zabaltzen ditu UEMAk udalerri 
euskaldunei buruzko albisteak.

Udalerri euskaldunen berri, egunero: urte osoan zehar, 
sarean etenik gabe jaso daiteke UEMAren informazioa

Udalerri euskaldunetako udaletan hizkuntza paisaia areago 
euskalduntzeko, besteak beste, urte osorako 2016ko hormako 
egutegiak argitaratu ditu aurten UEMAk. 


