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Sarrera 
 
Udaltop etxetik: ireki leiho bat lan-munduari izenburupean, Udaltop Udaletako Euskara 
Zerbitzuen Topaketa egin da 2020ko maiatzaren 14an. COVID-19ak eragindako osasun 
larrialdia dela eta, online -YouTubeko streeming plataforma erabiliz- eta egitaraua goiz 
bakarrera mugatuz egin da. Guztira, 455 lagunek eman dute izena; aldibereko ikusle 
kopuru handiena, berriz, 348koa izan da.  

Partehartzaileen iritziak ezagutzeko asmoz, Balorazio inkesta bidali da eta astebetean, 
154 erantzun jaso ditugu. Galdetegian, zazpi eremu jaso dira zenbakiz –eskala 
numerikoan, 1-5 artean puntuatzeko– eta idatziz erantzuteko: 

1. Eskainitako hitzaldiak egokiak izan al dira? 

2. Jon Sarasuak “Lan-eremuko uhinaldiaz” eskainitako hitzaldiaren inguruko gogoeta. 

3. Leire Canciok “Lan-eremuko uhinaldiari berrikuntza sozialetik so” eskainitako 
hitzaldiaren inguruko gogoeta. 

4. Zer iruditu zaizu Bea Egizabalek eskainitako amaiera ekitaldia? 

5. Topaketa hauetan espero zenuena jaso duzu? 

6. Zer iruditu zaizkizu Topaketak oro har? 

7. Hobetzeko iruzkinak proposatu. 

8. Hurrengo Topaketarako egokiak izan daitezkeen gaiak proposatu. 

9. Bestalako aipamenak. 

 
Oharra: 

1. Hitzaldi guztiak banan bana baloratzeko eskatu dugun arren, txosten honek ez du 
jasotzen balorazio hori.  
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Erantzunak, bataz bestekoak 
 
Jarraian, galderaz galdera, Balorazio inkestan jasotako erantzunekin ateratako bataz 
bestekoak, puntuaziorik altuena 5a dela kontuan izanik.  

 Eskainitako hitzaldiak egokiak izan al dira?  

o Bataz bestekoa: 4,04 puntu.  

 Zer iruditu zaizu Bea Egizabalek eskainitako amaiera ekitaldia? 

o Bataz bestekoa: 3,5 puntu.   

 Topaketa hauetan espero zenuena jaso al duzu?  

o Bataz bestekoa: 3,82 puntu.  

 Zer iruditu zaizkizu topaketak oro har?  

o Bataz bestekoa: 4 puntu.  
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Bestelako iruzkinak  

 
Hitzaldi, mahai-inguru, kultur jarduera eta jardunaldiari 1 eta 5 arteko puntuazioa jartzeko 
eskatzeaz gain, partehartzaileei bestelako gogoetak egitea edota hobetzeko iruzkinak 
idaztea eskatu diegu. Hona hemen erantzunak, atalez atal. 
 

Jon Sarasuak “Lan-eremuko uhinaldiaz” izeneko gogoeta utzi digu. Iruzkinik 
utzi nahi diozu? Utzi hemen zure gogoeta.  
 

1. Bilboko Guggenheim egitasmoak hainbat erpin izan zituen eta ditu, gehienak 
ekonomiarekin bateratuak: eraikuntza bera egiteko materiala, eraikuntza 
eraikitzea, eraikuntza ikustera datorrena, ... baina baditu beste erpin mota batzuk 
ere, prestigio, munduan kokatzea, ... Lan mundua euskalduntzeko Guggenheimari 
erpin guzti horiek identifikatzea eta balioan jartzea klabea dela uste dut, ez 
dakidana da nola hori balioan jarri. 
 

2. Nire ustez, ez da egokia halako iraupena duen bideo bat on line ikusteko. 
 

3. Momentu batzuetan oso akademikoa iruditu zitzaidan. 
 

4. Zenbait momentutan haria galdu dut, teorikoegia, zerbait zuzenago edo 
praktikoagoa espero nuen. 

 
5. Oso interesgarria eta argigarria iruditu zait. 

 
6. Ondo planteatu du erronka. Baina, garai zailak direla uste dut horrelako zerbaiti 

heltzeko. 
 

7. Oso hitzaldi mamitsua iruditu zitzaidan, hausnarketa egiteko pista batzuk eman 
dizkiguna. Niri leihoak ireki zizkidan, eta aldi berean erantzunik gabeko hainbat 
galderak sortu ere. Atzokoa hasiera bat besterik ez zen izan, hala edo hala 
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jarraipena egin behar diogu, bestela akabo. Munta handiko artikulazio hori nola 
garatu, nondik hasi. Nola elikatu berak deitzen duen mugimenduen dimentsioa, 
ezinbestekoa den akordio politiko zabala hemen Nafarroan nola lortu…, hauek dira 
desafioak hauek! Erronka handia, elkarlana eskatzen duena. Beraren ustez inoiz 
baina gaitasun handiagoa dugu erronka hauei aurre egiteko, inoiz baina baldintza 
sozial hobeak dauzkagu lainotik ateratzeko. Horretarako elkarlana behar dugu. 

 
8. Abstrakzio handiegiz hitz egin zuela iruditzen zait. Oso ongi zeuden egindako 

hausnarketak, baina sentsazioa dut besteok ere aurretik egin ditugula gogoeta 
horiek berak. Bestalde, jendearekin zuzenean lan egiten dugunontzat ez dira oso 
baliagarriak, errealitatetik pixka bat urrun hitz egiten zuela uste dut. 

 
9. Teoria ondo dago, ezaguna ere bada. Horretaz gain, uste dut azken urteetan 

euskalgintzan egin diren mugimenduak eta lankidetza hitzarmenak ez dituela 
ezagutzen. Bestela, nekez uler daitezke, esaterako, Kontseiluaren gainean 
esandakoak. Horretaz gain, euskara elkarteak harago, badago mundu bat. Hala ere, 
berak esaten dituen gauza askorekin ados. 

 
10. Oso interesgarria. Beharbada gehiegi abarkatu nahi izateagatik, kontu batzuk 

nahiko sakondu gabe geratu ziren. Zalantza handi bat sortu zitzaidan: berak 
proposatzen duen akordioak (bi joera abertzale-euskaltzaleen artekoa) kanpoan 
utz lezakeelako interesgarriak eta beharrezkoak diren sektoreak "Espainiako 
ezkerraren" inguruan kokaturikoak. Bestetik, eta mahai-inguruan esandakoen 
ildotik, erabat ados narratiba eta diskurtso berri baten premiarekin. Premiarekin 
erabat ados. Aukerarekin ez nago batere seguru. Esan diren kontu batzuk gure 
"tropa" barrura bidali beharreko diskurtso baikorra iruditzen zait. Baina uste dut 
garai latzak izango direla gauza askotarako. Euskararako barne. Beldur naiz 
ekonomia/osasuna binomio krudela sortu zen moduan, ekonomia/beste ideal 
batzuk (euskara barne) binomioa ez ote den sortuko. Hau da, goazen oinarri-
oinarrizkora eta utz ditzagun albo batera beste kontuak. Gustatuko litzaidake 
euskara ere ekonomiaren zuztar eta oinarri modura ikustea, baina ez dakit ... Eta 
azkenik, bada kontu zehatz bat aipatu beharrekoa: euskaraz lan egitearekin 
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zuzenean lotuta, kasu batzuetan sindikatuen aldetik planteatzen da lan-eskubideen 
vs hizkuntza-eskubideen arteko talka edo hautatu beharra. Hurbileko esperientzia 
dut nola kasu batzuetan langileen lan-eskubideak nagusitzen zaizkion, adibidez, 
herritarrak toki ofizial batean euskaraz artatua izateko eskubideari. 
 

11. Gauza batzuetan azalpenak motz gelditu ziren, baina ulertzen dut ordu batean 
dena ezin dela esan. 

 
12. Luze eta zabal jardun daiteke Jonek esandakoen gainean, baina, seguruenez, 

izango dugu horretarako aukerarik aurrerago (hala izango ete da!). Nik kontu bati 
heldu nahi diot. Lan-mundua euskalduntzeko premia, orain arte, ikasketak 
euskaraz egin eta prozesu horri segida emateko beste urrats bat moduan arrazoitu 
da. Ondo, hori ondo dago. Logikak hori eskatzen du. Baina, nire ustez, bada beste 
arrazoi bat gaur arte entzun ez dudana eta azpimarratu nahiko nukeeena. Badago 
jendea, oraindik, euskara lan-munduan bakarrik ezagutu(ko) duena. Badago jendea 
euskara lan-munduan bakarrik entzuten duena. Euskara lan-munduan bakarrik 
erabiltzen duena. Euskara lanari bakarrik lotuta bizi duena. Horrelakoak badaude, 
eta guk uste baino gehiago gainera. Lan-mundua euskalduntzea lortuko bagenu, 
erderaz bizi den jende askori zabalduko genioke euskararen mundura sartzeko 
atea. Lan-mundua norbera (eta norberaren ingurua) euskalduntzeko sarbidea izan 
daiteke jende askorentzat. Pentsatzen jarri eta horrelakoak ezagutzen ditudala 
konturatu naiz. 

 
13. Gogoeta sakon eta mamitsua. Euskalgintzaren etorkizunari buruzko gako eta 

erronka nagusiak begi-bistan jarri ditu, zereginak eta arduradunak izendatuz. 
 

14. Bikaina iruditu zitzaidan, oso egokia. Egia esateko, hasierako zatiko teorizazioan 
burura etorri zitzaidan ea dena teorizazio hutsean geratuko zen, baina erdialdetik 
aurrera oso gustura egon nintzen, oso proposamen onak egin zituelako. 

 
15. Interesgarria/gogoetagarria izateaz gain, euskalgintzan lanean ari garenontzako 

motibazio eta ilusio pizgarri izan zen (niretzat bai behintzat). Eskerrik asko! 
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16. Sekulako luxua da euskalgintzarentzat halako erreferentea izatea. 
 

17. Bere planteamendua oso interesgarria iruditu zait. 
 

18. Proposamen zentzuzkoa eta ongi arrazoitua, baina erabat EAErako pentsatua. 
 

19. Noizko Euskara (ez lan munduan bakarrik) Guggemhein? 
 

20. Begi bistakoa dena ez esateagatik, zilipurdi ugari egin behar izan zuen, inora ez 
iristeko. Azken finean, nire ustez, egungo euskararen paradigma ez datza Jon 
Sarasuak aipatutakoetan. Dena den, baliteke berari egindako galdera oso zehatza 
izatea eta horretara murgildu behar izana. Sarasuaren dialektika fina ezagututa, 
pixka bat etsigarria. 

 
21. Bi kontu aipatuko nituzke gaiaz. Batetik, Sarasuak zioen lehen boladan hezkuntza 

euskaldundu zela, gero administrazioa eta orain lan eremua euskalduntzea 
tokatzen dela. Kontua da, ordea, gaur egun ikusten ari garela bai hezkuntza eta bai 
administrazioa ez direla gai izan hiztun osoak erreproduzitzeko: hezkuntzak ez du 
euskalduntze prozesua osoa bermatzen eta administrazioak ez da guztiz 
euskalduna. Bestetik, lan munduaren euskalduntzea lehenetsiz berriz ere eremu 
formalean jartzen da azpimarra. Euskarak egun arazo handiena eremu informalean 
duela dirudien honetan. 

 
22. Iruditzen zait Eusko Jaurlaritzak ez duela asmorik lan mundua euskalduntzeko 

beharrezko gutxieneko bitartekoak jartzeko. Proposamena eta erronkarekin erabat 
egiten dut bat. Nago, Euskaraldiarekin bezala, Udalen esku eta sarritan bertako 
"beso tekniko" eta ekonomikoen esku utziko duela. 

 
23. Nire ustez, osasun larrialdiaren ondorioz, premiazko ikusten dut euskararen 

erabileraren sustapena eta garapen sozioekonomikoa lotzen dituen diskurtsoa(k) 
sortzea. 
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24. Oso argi eta bisuala, erraz ulertzekoa. 
 

25. Euskaltzaleon Topagunearen TOPALABEA gogoeta taldearen tesiak ongi aurkeztu 
eta aldeztu zituen Jonek, eta politikagintza orain arte ulertu dugun modurekin bat 
eginez, zentzu guztia zuen proposatu zuen akordio sozio-politiko-kulturalaren 
premiak. Eskuin eta Ezker Abertzaleen akordioa amets, androzentrismoa ezaugarri 
nagusi duten euskalgintzetan eta politikagintzetan, termino hauetan egin dugu 
bidea gaurdaino. Baina, feminismoak zer dio politikagintza egiteko modu hauetaz? 
Susmatzen dut Topalabearen lana osatugabea dela, buelta bat gutxienez falta 
duela, alegia, feminismoaren galbahetik pasatzea. Akordio hori, feministek aztertu 
handiz bultzatzen dituzten helburu eta moduen arabera, eta haien konplizitate 
nahiz aliantzarekin, bakarrik ikusten dut posible, bestela, aurreko hamarkadetako 
eskemak erreproduzitzen ariko garen susmoa dut. 

 
26. Gogoeta interesgarria eta gehienean bat nator berarekin. Dena den, horretan 

aldaketak eman daitezen nork eman behar du lehenengo pausoa? 
 

27. Horrelako gogoetak beharko ditugu gauden ur-geldi hauetatik ateratzeko. Izan ere, 
lehengoaz gain, pandemiaren kontua batu zaigu, eta normalizaziorako bidean, 
urratsak asmatzen ibili beharko dugu. Lan honetan lagungarria oso Jonek ematen 
dituen argibideak, nondik jo jakiteko. Beste kontu bat izango da nola. Interesgarria 
oso gazteek euskararen biziberritzean protagonismoa izan behar dutela 
azpimarratzea. Eta, jakina, lan-munduan indarra egitea ezinbestekoa dela katea 
eten ez dadin. 

 
28. Hitzaldi bikaina izan zen baina aukeran luzetxo. Ez zitzaidan gustatu atalka 

titulatzeko hitzaldia moztea, baina suposatzen dut horrela egin zela, grabazioa 
luzeegia zelako. 

 
29. Euskalgintza eta erakunde publikoek batera joan behar dute, baina azken hauek ez 

dute besteen lana zapuztu behar. 
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Leire Canciok “Lan-eremuko uhinaldiari berrikuntza sozialetik so” izeneko 
gogoeta utzi digu. Iruzkinik egin nahi diozu? Utzi hemen zure gogoeta. 

1. Euskararen biziberritzearen eta Garapen Jasangarriaren Helburuekin lotura egitea 
ezinbestekoa ikusten dut. Dagoeneko bide honetan, Unesco Etxeak ere egina du 
18. Helburuaren proposamena. Zure azalpenean jaso duzu GJHen irudia ere. Eusko 
Jaurlaritzaren ingurumen sailetik GJHetarako tokiko administrazioei zuzendutako 
gida bat bada eta aipamen batzuk egiten zaizkio euskarari, baina hezkuntzarekin 
lotzen da gaia eta ez lan munduarekin. Tokiko administrazioez gain, enpresa eta 
eragile desberdinak GJHak gure erakundeetan nola beteko ditugun aztertzen ari 
gara. Galdera: GJH-ko helburuei tokiko eskalan, enpresa eta entitateetan ere 
lortzeko eragile desberdinak biltzen dituen proposamen bateratu bat ko-lidergoan 
garatzea ez litzateke aukera bat?  
 

2. Oso-oso interesgarria baina, hain azkar hitz egiten zuenez, asimilatzeko zailtasunak 
izan ditut. 

 
3. Faltan bota nuen Sarasuak sakoneko akordio politikoaz eta eskala handikotasunaz 

esandakoari buruzko iritzia ematea. 
 

4. Laburra, arina, eta erabilgarria. 
 

5. Ondo , baina azkar azaldu ditu egindako ikerketak eta ondorioak. Erabat ados, 
gizartearen esparru guztiek elkar hartu behar dutela norabide berean urratsak 
emanez. Ezin da zirrikiturik utzi. 

 
6. Akademikoegia. 

 
7. Jonengatik esan dudana, denbora gutxi azalpen batzuk garatzeko. 
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8. Inolaz ere ez dut paradisu hori atzematen. Jarrera baikorregi postmodernista eta 
antzua. 

 
9. Hitzaldiarekin batera aurkezpena edo azalpen grafikoak izatea lagungarria izan 

zitekeen. 
 

10. Berrikuntza sozialaren ikuspegia interesgarria deritzot, sakondu beharreko eremua. 
 

11. Oso egokia iruditu zait, Jonek egindako gogoetaren osagarria. 
 

12. Jonek aurretik esandakoa osatuta, besteak beste, abertzaleen akordioaz haratago 
joan beharraren garrantzia azaleratu zuen, eta ados nago. Abertzaleok bakarrik 
azkarrago iritsiko garen arren, ez abertzaleekin urrunago iritsiko garela ez dugu 
ahaztu behar. 

 
13. Bere gogoeta bururaino eramatea balego, itzela litzateke. Dena den, gogoeta hau 

erdigunean jartzea izugarri kostatuko zaigu datorkigun abagune berrian. 
 

14. Orokorrean erabiltzera ohituta ez gauden terminologia erabiltzeak jarraitzeko 
zailtasunak eman dizkit. Erritmo biziko hitzaldia izan da. 

 
15. Hitzaldi hau izan da nire interesa gehien piztu duena, baina ez dut bere osoan 

ulertu, aldez aurretik ez nuelako nahiko ondo ezagutzen Agirren Centerren lana. 
Hitzaldiaren hasieran ondo legoke azalpen orokor bat egitea, Centerrak 
berrikuntza sozialerako egiten duen planteamendua laburbildu, eta horrela 
entzuleok ikuspegi orokor bat izango genuke, hitzaldia kokatzeko marko moduan. 
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Udaltop hobetzeko iruzkinak. 

1. Online ikusteko, bideoen iraupena luzeegia izan da. 
 

2. Ahal bada dinamismo gehiago sartu hasierako hitzaldietan. 
 

3. Badira urte batzuk Euskaraldiaren gaia behin eta berriro lantzen dela. Euskaraldiak 
badauka bere foroa, prestakuntza sistema eta abar, UdalTOP beste ekimen 
batzuetara bideratzea ondo legoke. 

 
4. Hutsune teknikoak: Sartzeko pasa-hitzaren zain, ordu erdi galdu nuen. Soinu 

aldetik, baxuegi topean jarri arren. 
 

5. Hitzaldi laburrengatik apustu egitea. 
 

6. Oso erosoa iruditzen zait lineako formatu hau; izan ere, nahiz eta jendearekin 
egoteko aukera egon ez, joan-etorrietan erabiltzen den denbora ez da galtzen. 

 
7. Egungo egoeran, nahiko egin duzuela uste dut, zorionak! Hobetzeko beharrean, 

nire iruzkina hau da: aurrez aurrekoa egin ahal denean, berriro ere gai berari 
eustea, argi gelditu baitzen hitzaldi ezberdinetan XXI. euskararen erronka nagusia 
lan mundua euskalduntzea dela. 

 
8. On line egin behar bada, on line-era egokitu beharko da formatua, eta iruditzen 

zait ez dela hori egin. 
 

9. Gai akademikoegiak errealitatetik urruntzen gaitu. 
 

10. Baziren urteak ez nuela parte hartzen Udaltopen, garai honetan lan karga handia 
izaten dut eta zaila suertatzen zait bulegotik ateratzea. Aurten modu telematikoan 
izateak lagundu dit parte hartzen. Nere ustez, oso teorikoak dira saioak, oso ondo 
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dago teoriak entzutea baina beharko genuke zerbait zuzenagoa ala praktikoagoa, 
nola heldu aurrean ditugun erronkei. Badakit ez dagoela barita majikorik baina. 

 
11. Antolaketa bikain. Zorionak!!! Jardunaldia motza gelditu zen, esperientzia 

praktikoen falta sumatu nuen. 
 

12. Hausnarketak egitea beharrezkoa da, baina ekintza zehatzak behar ditugu, batez 
ere orain bizi dugun momentuan. Diskurtsoak aldatu behar dira, baina zein dira 
behar ditugun diskurtsoak? Artikulazioa garrantzitsua da, baina zein ekimen jarri 
behar ditugu martxan artikulazio hori gauzatzeko? Arlo sozioekonomikoa 
konplexua da. Oso garrantzitsua Bingenen eman zuen datua, adin tarteari 
buruzkoa. Hor kokatu behar gara. 

 
13. Osasunaren bideoa labur geratu da, ongi legoke bertako ordezkariren baten 

elkarrizketa entzutea. 
 

14. Sailburuaren agerpena gehiegizkoa iruditu zait, eta bere komentario batzuk erabat 
lekuz kanpo ere egon dira. 

 
15. Espero dut hurrengoetan honelako egoeran ez egotea. Dena den, nire kasuan, oso 

interesgarria eta praktikoa izan da whatsapp bidez izandako kontaktua eta 
harremana. Ohiko baldintzetan egitera ausartuko ez nintzatekeen ekarpenak 
egiteko bidea eskaini zidan. Esango nuke bertan egonda baino parte hartze askoz 
aktiboagoa izan nuela. Ez dakit honetatik zerbait erreskata litekeen. 

 
16. Baldintzak zein diren jakinda ez dago asko esaterik. Agian bi egunekoa izan beharko 

lukeela, on line izanik ere. 
 

17. Telematikoki jarraitzea oso nekeza da. Atentzioa guardatzea ez da erraza, bereziki 
lantokian bazaude. Formatu hau hobe ahaztea! 
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18. Beti dago hobetzeko zerbait (zorionez), baina ni ez dut ezer faltan bota. Goiz 
ederra pasa dut ordenagailuaren aurrean, eta hori ez dugula besterik egin azken bi 
hilabeteetan. 

 
19. Hausnar orokorretan dibagatzen ibili barik, konkreziorako , aterabideak 

proposatzeko neurriak falta dira gai zerrendan. 
 

20. Genero berdintasuna hobetzea, 6-2 ez da orekatua. 
 

21. Ordubeteko ponentziak luzeegiak izaten dira eta nahiz eta hizlaria oso ona izan, 
bukaeran astuna egiten da. Laburtu egingo nituzke. 

 
22. Jardunaldia ia erabat EAEko ikuspegitik izan da, nahiz eta bideo pare batekin 

orekatu nahi izan den lurraldearen afera (Osasuna eta Agour). Lan mundurako 
proposatzen den urratsa EAEko zenbait eskualdetan baino egingarriagoa da 
Nafarroako iparraldean. Kikek egin du behin aipamen hori mahainguruan, baina 
gainerakoan erabat EAEra begirako jardunaldia iruditu zait. Gaia lan mundua izanik 
behar bada hala behar zuen, urratsa inon egitekotan eta abiatzekotan EAEn izanen 
baita. 

 
23. Hitzaldi/ekarpenen formatua aldatu egin beharko litzateke. Luzeegiak dira. 

 
24. Bideoa idatzizko azalpenekin lagundu. 

 
25. Oso enlatatua izan da. Hitzaldiak dinamikoagoak izan behar dira. Hizlariak zutitu 

eta azalpenak ez hitzez soilik eman: grafikoak, irudiak eta abar, oso lagungarriak 
izango ziratekeen. 

 
26. Nire uste apalean, oinarririk gabeko gogoeta gehiegi. 

 
27. Aurten egon diren mugekin zaila da hobetzea. Egin den ahalegina txalotzekoa da. 
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28. Nire usterik apalenean, teoria asko bota da jardunaldietan orokorrean, baina teoria 
hori praktikara eramateko zenbait estrategiaren hutsunea nabaritu dut. 
 

29. Generoaren aldetiko ikuspegia faltan sumatu dut, sektore feminizatuen lan 
munduak ez du izan lekurik hizlarien gogoetan. Bestalde, desoreka handia aurten 
ere hizlari emakume eta gizonen kopuruan. 

 
30. Generoa, arraza eta klasea ardatzetan badago zer hobetua. 

 
31. Lehenengo aldia zen Udaltop jarraitzen nuena eta oso interesgarria iruditu zait. 

Hizlariak oso ongi, nahiz eta teoriatik praktikara nola salto egin garbi ez dagoen. 
 

32. Nik espero nituen 2020ko Euskaraldiaren gaineko argibide praktiko eta zehatz 
batzuk; esaterako, zein egokitzapen planteatuko diren koronabirusak eragin duen 
egoeraren aurrean. 

 
33. Nahiz eta aurrez aurreko saioak egon, on-line zuzenean jarraitzeko aukera jartzea. 
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Hurrengo topaketetarako egokiak izan daitezkeen gaiak.  

1. Gazteria eta euskara. 
 

2. Hezkuntza eragileekin elkarlana. 
 

3. Lan eremuaren barne: Gizarte eremuko elkarteen eginkizunak. 
 

4. Euskara Zerbitzuen praktika onak. Euskara Sustatzeko alor guztietako ereduak 
aurkeztu. Udalerri profil anitzak kontuan hartu (handiak, txikiak, euskaldunak, 
erdaldunak...). 

 
5. Administrazioan euskara lan hizkuntza bihurtzeko bultzadaren bat emateko 

proposamenik. 
 

6. Ahalduntzeko moduak, ulermena handitzeko estrategiak... 
 

7. Euskararen erabilera areagotzeko teknikak, adin tarte guztietara irits gaitezen. 
Euskararen sentsibilizazioa nola hobetu? balio positibotzat hartu euskara eta 
jendearengana iritsi? 

 
8. Aurten horrela tokatu da, baina nik uste arlo sozioekonomikoak hausnarketa 

sakonagoa behar duela. 
 

9. Toki Erakundeen Legea garatzen duen dekretua. 
 

10. Hizkuntza irizpideak txertatzea kontratazio administratiboetan (kasu praktikoak 
jarrita). 

 
11. "Nola igaro euskaraz lan egiteko aukera bermatzetik euskaraz lan egiteko eskubide 

osoa bermatzera?", euskaldunon eskubideak: urratzeagatiko zehapenak eta 
betetzeagatiko pizgarriak (adibidez, zerga pizgarriak). 
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12. Euskara eremu ez-formaletan, harreman hizkuntza bihurtu dadin. 
 
13. Administrazioan euskara benetako lan-hizkuntza izan dadin estrategiak, ekintzak, 

diskurtsoak, erabakiak... 
 

14. Gazte jendearengan nola eragin. 
 

15. Erakunde publikoak eta euskara. Zer egin dezakete? Zer egiten dute? 
 

16. Lan munduan euskara txertatzerakoan udalen eskuhartzearen zehaztapenak. 
 

17. Jardunbide egokiak, merkataritza sektorea euskalduntzeko neurriak, bikote 
euskaldunen euskararen transmisio eza, ereduak… 

 
18. Nola egin euskara beharrezko. 

 
19. Euskararekin lotuta sortu diren elkarte guztien lana eta jasotzen duten diru-

laguntzak aztertu. 
 

20. Euskara publiko berriak erakartzeko proiektuak eta kasu intereseko kasu 
praktikoak. 

 
21. Benetako euskarazko komunikazio egoerak. Faktore psikologikoak eta sozialak. 

 
22. Mugimendu zibila nola sustatu. 

 
23. Gazteak, interneteko sare sozialak. 

 
24. Enpresek egindako ibilbideak adierazi. 

 
25. Inklusioa gai zentraltzat hartu eta euskararekin nola uztartu dezakegun. 

 



 
 
 
 
 
 
 

GOGOBETETZE INKESTA 2020 
 
 

16 

26. Euskalgintzako eragile guztien arteko koordinazio hobetzeko gakoak. 
 

27. Ezagutzatik erabilerara. 
 

28. Hizkuntzen erabilera, alderdi psikologikotik. 
 

29. 2020ko egoerak euskararen arlo ezberdinetan izan duen eragina neurtu. 
 

30. Euskalgintza sozialaren eta instituzionalaren arteko lankidetzaren korapiloak nola 
askatu. 

 
31. Gai honekin jarraitzea. 

 
32. Eremu sozioekonomikoa landu beharra agerikoa da, baina euskararen biziberritze 

prozesuan badaude beste esparru batzuk: aisialdia, helduen irakaskuntza, 
hedabideak... eta arlo horietatik tiratzea txarto ez. 

 
33. Umeei zuzendutako mintzapraktika on line zerbitzuak. 

 
34. Euskalduntze arloaren erronkak, gizartea euskalduntzeko erronkak. 

 
35. Aurtengoaren haritik segiz, euskararen aktibazioa lan mundua: Nola eragin 

enpresetako goi kargudunengan euskarak lantokietan duen garrantziaz jabetu 
daitezen. 

 
36. EITBren izaera, funtzioa eta helburuak. 

 
37. Udaletxeek dituzten ildo-nagusiak gazteen artean euskara erabiltzeko (zerbitzuak, 

ikastaroak, espazioak, kontsumoa...). 
 

38. Euskaraldia / Euskara krisi garaian. 
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39. Administrazioaren atala, azaroko dekretu berria aitzakiatzat hartuta. 
 

40. Lanpostuei egokitutako hizkuntza nola ikasi. 
 

41. Ohitura aldaketak lan-esparruan. 
 

42. Euskararen erabilera lan munduratzeko plan estrategikoan sakontzea. 
 

43. Baliabide teknologikoak nola integratu udal jardueran. 
 

44. Guraso erdaldunak euskarara nola erakarri. 
 

45. Arlo sozioekonomikoa gehiago jorratuko nuke. 
 

46. Iazko topaketan itxi gabe geratu zen gaia hartuko nuke berriro ere: lankidetza 
publiko-soziala. Iruditzen zait erabat funtsezkoa dela (orain are funtsezkoagoa) eta 
ez dela aurrerapenik apenas ikusi. 

 
47. Diagnosian bat egiten dute eragileek. Proposamenak mahairatzeko abagunea 

eskaintzea. 
48. Uste dut eremu sozioekonomikoaren gaiak soka luzea ekar dezakeela. 
 
49. Euskararen erabilera, gazteengan nola bultzatu. 

 
50. Helduen alfabetatzea. 

 
51. Gazteen gaia. 

 
52. Euskalgintza eta feminismoaren inguruko saioren bat. 

 
53. Arlo sozioekonomikoan sakontzea (komertzio txikienetatik enpresa handienetara), 

euskararen mundu honetan lan egiteko formazioa etab. 
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54. Nola iritsi, ondoan izanagatik, euskararen unibertsoa usaindu ere egiten ez 
dutenengana. 

 
55. Jon busti da euskararen aldeko apustu estrategikoak proposatuz, eta nik bide 

horretatik joko nuke. Ezin da euskararen sustapena boluntarismo hutsean utzi, ez 
eta Udalek aurrekontutik bideratzen duten partida apurretan. Apustu sendoak egin 
behar dira, pareko erantzunak jaso nahi badira. Hortaz, normalizaziorako bidean 
egin daitezkeen apustu estrategikoetan zentratuko nintzateke. 

 
56. Helburua Jonek proposatutakoa izanik eta Leirek proposatutako egokitzapena 

kontuan hartuta, nola egin aurrera proposatutako ideiekin. 
 

57. Eremu sozioekonomikoan zein bestelakoetan, nola lortu aliantzak euskalgintzatik 
kanpoko sektore publiko eta pribatuekin? 

 
58. Euskara zerbitzuen egitekoak eta erronkak, baita euskara teknikariena ere. 

(ogasuna, udala, aldundia, justizia, hezkuntza, ertzaintza...). 
 

59. "Euskara arlo akademikotik at" - "Euskara umeen/gazteen aisialdian" - "Euskararen 
erabilera merkataritza arloan" - "Euskararen ezagutza eta erabilera uztartzeko 
ekimenak". 

 
60. Euskara multinazional baten ikuspegitik. 

 
61. EH osoko iniziatiben berri, herri gisa nola ehundu euskararen sareak? 

 
62. Helduen Euskalduntzearen inguruko egoera, erronkak, etorkizuna... 

 
63. Euskara ikastearen doakotasuna, udaletako beka sistemak. 

 
64. Familia barruko euskararen erabilera. 
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65. Osasuna eta euskara. 
 

66. Euskara komunikabideetan, gazteak eta euskara, nola sortu euskal erreferenteak? 
 

67. Eta baita gurasoen artean ere, nahiz eta euskaraz jakin. 
 

68. Diskurtsoak. 
 

69. COVID19ak lan egiteko moduan aldaketa ekarri du (askok eta askok etxetik ari 
gara). Eta ez dirudi hilabete batzuetako kontua izango denik, eta euskara ez da 
lehentasunezkoa izango administrazioentzat. Nola egokitu euskara teknikarion lana 
egoera berrira? nola bultzatu euskararen erabilera egoera berrian? 
 

70. 1) Hizkuntza-eskubideak (kontsumitzaileen eskubideak). 2) Euskal kultur 
kontsumoa. 

 
71. Lege marko berria: argibideak, aukerak. 

 
72. Hika hizkera jaso, irakatsi, prestigiatu eta erabilera bultzatu. 

 
73. "Euskaldunok ahalduntzeko behar duguna gizarteko esparru guztietan (esparru 

sozioekonomikoan ere bai)". 
 

74. Uste dut gai honek berak eskatzen duela bi eguneko ohiko topaketa eskaintzea. 
Zimentu onak jarri dira aurten, eta hurrengo urtean hari berari tiraka jarraitzea 
proposatzen dut. 

 
75. Hiztun berriek duten euskara maila edo kalitatea. 

 
76. Gune soziolinguistikoaren araberako udalen antolaketa desberdinak. 

 
77. Etxe barruko erabileran eragiteko bideak. 
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78. Nire ustez aurtengoaren bigarren zatia egin beharko genuke. Motx geratu da. 
 
79. Euskara lan hizkuntza. Hizkuntza berebiziko lanabesa da edozein alorretan, baina 

bereziki lan esparruan erakutsi behar du beregaina dela. Euskara nahikoa 
prestaturik dago lan giroan zehaztasunez funtzionatzeko? Euskaldunak nahikoa 
prestatuta gaude horretarako? Non huts egiten dugu, non asmatzen? 

 
80. 1.- Hizkuntza eskakizunen eragin dialektikoa. 2.- Batuaren eta euskalkien arteko 

elkarbizitza (nire ustetan edo elkar elikatzen dute edo biak desagertuko dira). 
 

81. Euskaldunak ahalduntzeko beharra ikusten dut. Motore izango gara eta gugan 
konfiantza izan behar dugu. 

 
82. Sare sozialak eta teknologia berriak. 

 
83. Euskararen inguruko legedia, berme gisa. Bai, ez? 
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Bestelakorik aipatzeko?  

1. Nik neuk, Lanbide Heziketako ekarpenak bota ditut faltan. Lanbide Heziketa da 
hezkuntza eta lan mundua lotzen duen urratsa. 

 
2. Online formatuak asko errazten du irisgarritasuna, baina hurbiltasuna eta parte-

hatzea murrizten ditu. 
 

3. Zorionak antolatzaileei denbora gutxian asko jaso dugu. 
 

4. Jardunaldi motibagarria, pizgarria izan zen. 
 

5. On-line, etxetik, gustura aritu naiz. 
 

6. Praktikoagoak izan beharko luketela iruditzen zait. 
 

7. Online izateko oso atsegina egin zait: formatua, iraupena, landutako gaiak… 
 

8. Egia esateko niretzat zaila izan da etxetik segitzeko, ez dut dena entzun behar 
bezala. Beste holako ekimen bat ez nuke bakarrik etxetik ikusiko . 

 
9. Online formatua gustatu zait. 

 
10. Osasun larrialdiak eragindako konfinamendua gainditzeko egindako ahalegina 

zoriondu behar dut eta erabilitako formatua oso egokia izan da. Jauzi interesgarria 
eman da komunikazioa eta lankidetza bermatzeko. 

 
11. Bai, mahainguruaren gainean kontu txiki bat. Bi familia-politiko abertzaleek bat 

egiteko garairik onena ez dela esan zuen Bingenek. Nire ustez ez diogu GARAIAri 
begiratu behar. GAIA da benetan inporta behar zaiguna, eta ez GARAIA. Hor dago 
gakoa. 
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12. Eskerrik asko egoera berezi honetan Udaltop mantentzeagatik. Aurreko 
puntuarekin lotuta, iruditzen zait elkarlanerako oinarri sendoak biltzen ari garela 
euskalgintzako eragileen artean. Asko dugu hobetzeko, baina Udaltop bezalako 
jardunaldietan pausu bat aurrera joan eta lankidetza hori euskalgintzatik kanpoko 
eragileekin nola bideratu gogoetatu liteke. Esaterako: eremu sozioekonomikoan 
eragin nahi badugu, alorreko sailburuarekin lankidetza, edo sindikatu eta enpresa 
elkarteekin. 

 
13. Niretzat lehen aldia izan da, orain arte ezinezkoa izan zaidalako. Online izateak 

parte hartzea ahalbidetzen digu ordutegi horretan lanean gaudenoi. 
 

14. Niretzat aukera aparta izan da aurtengo saioa online egitea. Bestelakoan ez daukat 
parte hartzerik. 

 
15. Jardunaldien iraupenaz bi hitz: ohiko formatua (egun osoa gehi goiz bat) luzeegia 

egiten da. Ohiko formatua bi goizetara pasatzea proposatzen dut. 
 

16. Hiru orduz konektatua gelditu naiz, bainan biziki zaila iduritu zaut etxetik bakarrik 
segitzeko (konzentratzeko, beti beste zerbait ondoan - telefonoa, e-mailak...). 
Lehenbizi parte hartzen nuen. Mintzaldiak luzeak aurkitu ditut. Bideoa eta mahai 
ingurua dinamikoak ziren, goxoagoak entzuteko.  

 
17. Aurtengo formatua oso egokia iruditu zait. Bi egunetako saioa baino, 

eramangarriagoa egiten da egun bakarrekoa. Egia da aurrez aurrekoaren xarma 
galtzen duela, baina on-line eta aurrez aurrekoaren arteko konbinazioa egin liteke. 
Beti bezala, mila esker egindako lanagatik, are gehiago aurten izan dituzuen 
zailtasunak kontuan izanda. 

 
18. Euskaldunok aldatuko dugu mapa eta hori sinistu behar dugu, horretarako 

hamarkadetan zehar buruan sartu digutena irauli beharra daukagu. Traba, horma 
horrek bota. Konplexuak kendu. 
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19. Urruntasun fisikoaren egoera honetan falta izan zait gertatzen ari zena partekatzea 
eta lankideen iritziak jasotzea. Hurrengo ediziorako bestelako baldintzetan 
antolatu daitekeen topaketa. Hala ere, zoriondu behar zaituzte egin duzuen 
ahaleginagatik, handia benetan. 


