Udaletako
euskara
zerbitzuen
topaketak
#udaltop12

Lan eremuko
uhinaldiaz
Hogei puntu

Lan eremuko
uhinaldiaz
Hogei puntu
Testu hau ahozko jardunetan egindako saioetan oinarritua da, eta
beharbada idatzizko testu baten dotorezia eta ekuanimitate zaindua
falta ditu. Aitortu beharra da, baja-egoera bat tarteko, testua borobiltzeko
aukera gutxiagorekin egina dela, eta ahozkotasunaren ezaugarriak
ageri zaizkiola pasarte batzuetan. Baina Udaltop jardunadiaren edizio
birtual berezi honetan eskatu zaion funtzioa gogoeta-probokazioa
denez, bere taxu horretan agertuko dugu.
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KOKAPENAZ
Lan eremuaz egin beharreko gogoetak lehenik kokapen-lana eskatzen du:
euskararen ibilbidean eta abagunean kokatzea. Kokapen hori beste hainbat testu
eta hitzalditan egin dugu espazio gehixeagorekin, eta hemen ez dugu aukerarik
horretan luzatzeko. Hala ere, hutsean ez hasteko, lerro gutxi batzuk erabiliko
ditugu kokapenerako.
Euskararen biziberritzearen aroa ez da ohiko istorioa, kontakizun berezia du,
kolore propio batzuk, eta egitura jakingarria. Norbaitek inurritegira ur pitxarkada
bat isuri izango zuen, eta txindurri mordo bat alarman atera zen lanera, han eta
hemen barreiatuta. Hirurogei urte inguruko ibilbide honetan, hasteko, amets-gidari
bat ageri zaigu. Aipatzen ari garen ibilbide honen aurrekari izan zen Pizkundeko
poeta-bultzatzailearen hitzak berreskuratuko ditugu, gero izan genuen ametsgidaria marrazteko: “baina nik, izkuntza larrekoa, nai aunat ere noranaikoa”.
Noranahikoa. Adjektibo gakoa dugu berau istorio honen ametsa ezaugarritzeko.
Hizkuntza zaharra genuen, eta berau gure bizitza garaikidearen hizkuntza bihurtzea
nahi izan genuen: norbanakoaren funtzio guztiak eta gizartearen funtzio guztiak
betetzeko gai izango zen hizkuntza. Noranahikoa bazen adjektibo gakoa, ‘funtzio’
da sustantibo gakoa. Gure gurasoen belaunaldiak amestu zuen lausoki, lausoki
baina sen erresolutiboz, gu, haien seme-alaben belaunaldikook, bazetorren
mundu garaikide hartan, euskaraz biziko ginela (bizi gintezela) zegozkigun funtzio
guztiak euskaraz betez. Eta horretarako bideak sortzen hasi ziren, funtzio formalak,
ez formalak, hezkuntzazkoak, jakintzazkoak, sorkuntzazkoak euskaraz eratzeko
oinarriak jarriz. Belaunaldiak horretarako prestatzeko ekimen behinena ikastolen
sorrera izan zen ziurrenik; historiako une hartan euskara hutsean ardaztutako
eredua ezartzea belaunaldi haren intuizio jenialen adierazgarria da.
Zuhaitz baten egituraren bidez marraztu liteke ibilbide horretako garabideen
multzoa. Corpusaren adarra, hezkuntzaren adarra, hedabideena, kultur
sorkuntzarena, helduen euskalduntzearena, administrazio publikoarena,
enpresen eremua, aisialdiarena eta abar, bakoitza bere azpi-adarrekin. Badu
garrantzia ohartzeak hirurogei urteko ibilbide horren barruan, lehen hamarraldietan
estatuaren edo administrazio publikoaren bultzadarik eta laguntzarik gabe
garatu zirela adarrak, eta gizarte zibil antolatua izan zela, askotariko gizarteerakundeen bidez, estrategiak eta ekimenak mamitu zituena. Gure garabide
gehienen oinarriak, Hegoaldean, frankismo betean jarri ziren, eta horrek pista
jakingarria ematen digu gizarte zibil auto-antolatuaren paper funtsezkoaz. Halako
kasu gutxi dago munduan. Gero, azken hamarraldietan, erakunde publikoen eta
gizarte-erakundeen arteko lan eta funtzio banaketa garrantzitsua izan da, bi
erakunde mota hauetako bat gabe ezin da ulertu ez gure ibilbidea, ez eta gure
etorkizuneko norabidea ere. Euskararen azpiegitura sorta zabala bi esparru hauen
artean banatua dago, eta gure buruaren irakurketa instituzional konplexua egin
behar dugu, zentzu horretan. Instituzioak dira erakunde publikoak, instituzioak
dira gizarte erakundeak, eta bien arteko funtzio banaketari esker egin dugu,
euskararen alorrean zerbait egin badugu.
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ABAGUNEAZ
Ibilbidearen trazo lodiaren aipamena utzi eta gatozen unera, abagunera. Beroni
buruz metafora batzuk erabil litezke. Urbia eta Aizkorriren artekoa izan liteke bat
egokia. Euskararen biziberritzearen aroko ibilbide horretan metaforikoki demagun
Arantzazutik abiatu ginela, Aizkorriko gailurrerantz. Hirurogei urteko igoera
honetan Urbiako lainopera iritsi gara, Aizkorrira barik. Horrek, alde batetik, esan
nahi du meritu handiko igoera egin dugula. Arantzazutik Urbiara igoera aipagarria
dago, eta komunitate bezala egin duguna ez da txantxetakoa. Nazioarteko plazatik
begiratuta, aurrekari eta pareko gutxi duen igoera da. Bestetik, baina, lainopearen
irudiak adierazten du baditugula une honetan hainbat noraez, arlo batzuk krisian
daudela, gauza batzuk birpentsatu beharrean gaudela. Bereziki, belaunaldi
gogoeta bat ageri zaigu hemen. Belaunaldi berrien atxikimendu-modalitatea
desberdina da, ñabardura gutxirekin esanda1. Ez hizkuntzaren arloan bereziki;
belaunaldi berriak beste modu batera atxikitzen zaizkio, oro har, gauzei, zapping
gehiago egiten dute bizitzan, leialtasun gotorrak modu malguagoan ulertzen dira.
Eta bestetik, belaunaldi hauek aurrekoek baino zailagoa dute amets-bide honen
protagonista sentitzea. Normala den moduan, ziklo-nekeagatik, gazteei lehia
honen, amets honen protagonista sentitzeko aukera ez zaie etorri hemen gauden
gehienon belaunaldiei bezain parean edo mutur aurrean.
Oso ñabardura gutxirekin aipatu ditut abaguneko kontuak, xehetasun
gehiaxegorekin aipatu edo idatzi izan ditugu beste leku batzuetan, baina
etorkizunera begira jarri behar dugu hurrengo lerroetan.
Etorkizunean baditugu desafioak arlo askotan. Gure estrategia-adar nagusi
gehientsuek dute birpentsatuak izateko beharra. Hezkuntzarena errazegi
pasatzen dugu, baina uste dut euskal hezkuntza berriro galdaran egosi behar
dugula. Uste dut D eredua ez dela garaipen bat, ikastolen sorreran ekimen
jeniala izan zen moduan, une honetan ez gabiltza ondo D eredu honekin, ez
da ari nahi genituzkeen emaitzak ematen. Eta horri gehitu behar zaio migrazio
prozesuen eragina, hezkuntzako hizkuntza-planteamenduetan desafio berriak
dakarzkiguna. Honetaz aritzeko aukerarik ez dugu, baina asko dugu hor
pentsatzeko. Unibertsitate arloan ere galdetu behar dugu ondo goazen, edo sortu
behar ote genukeen beste unibertsitate-dispositibo bat, edo batzuk. Edo ez. Gauza
bera hedabideetan. Euskarazko hedabidegintza ziurrenik birpentsatu beharko
genuke beste eskema batekin, beste marrazki batekin, akaso eskualdeetatik hasi
behar dugu matrizea bera pentsatzen, eta ez bakarrik naziotik… Hainbat gauza
daude, adar asko ditugu birpentsatzeko.

1

Hiztunpolisa, 206-218 orrialdeak.
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Lau arrazoibideez
Eginbide sorta zabalago horren erdigunean kokatu nahiko genuke abagune
honetan garrantzi berezia emango diogun lan-ildo hau: lan eremua. Uste dugu
gai hau funtsezkoa izatera datorrela, baina horrek ez du esan nahi beste adar
batzuk gutxiesten ditugunik. Arnas luzeko politika batean kokatu behar dugu,
eta horrelako kasuetan begien bistakoa da ekinbide bati buruz sakon eta ausart
jokatzeak ez duela esan nahi beste batzuk bigarren mailan uztea. Egile honek
berak, duela bospasei urte euskaltasunaren norabideari dedikatutako bere lan
lodienean, hamazazpi kapitulu landu zituen, arlo batzuk kanpoan uzten ari zela
aitortuta, eta lan eremuaren arloa izan zen momentuz landu gabe utzi zuenetako
bat. Beste hainbat arlotan gogoeta luzeago eta sakonagoak eginak garela uste
dugu, eta beraz zentzugabea litzateke arlo horiek ahaztea edo gutxiestea, baina
une bakoitzean jakin behar du arreta espezifikoa lehentasunetara bidertzen. Aro
bakoitzak bere ekinbide nagusiak izan behar ditu, besteei ezer kendu gabe.
Lau gogoeta labur egingo ditugu lan eremuan egin beharko genukeenaren
arrazoibidea kokatzeko. Ez dira inola ere erabatekoak, eta gutxiago osoak. Lan ildo
hau sendo martxan jartzeko lau arrazoibide dira, gure ustez ekinbidearen premiari
oinarria ematen diotenak, gainera litezkeen beste arrazoibide batzuekin batera.
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Lehenbiziko arrazoibidea
Lehenbiziko arrazoibidea da beharbada ulertzeko errazena, oinarrizko
arrazoibidea izan daitekeena. Hitz gutxitan esanda, egiten ari garen ibilbidean
une honetan horma nagusi bat daukagu, ez da horma bakarra, baina bai
nagusia, sendoa eta solidoa: lan eremua. Ñabardurak ñabardura, esan dezakegu,
hezkuntzan inbertsio eskerga egin dugula hirurogei urteotan, eta bereziki azken
berrogei urteotan. Baliabide lodiak jarri ditugu, inbertsio handia egin dugu
hezkuntza euskalduntzen. Inbertsio eskerga eginda gero, nolabait, lortzen ari
gara eskala handian belaunaldiak ezagutzaren ikuspegitik euskalduntzea,
eta euskaldundutako belaunaldi horiek aurrean aurkitzen dute lan eremua
oraindik masiboki dela erdalduna, eta erdalduntzailea. Uste dut ‘masiboki’ hitza
ia bi kasuetarako ondo erabilita dagoela, nahiz eta ñabardurak behar dituen.
Lan eremua masiboki da erdalduna, eta euskal hezkuntzatik eskala handian
euskalduntzen ari gara haur eta gazteak hizkuntzaren ezagutza formalaren
ikuspuntutik. Uste dut begien bistakoa dela hor dagoen etena. Hortik sortzen
2
den gogoetara iristea nahikoa nabarmena da: honi heldu egin behar diogu . Hau
apustu instituzional bat da, eta belaunaldi apustu bat da. Horri heltzen ez badiogu
Urbiako lainopea, gandu eta zirimiri bihurtuko zaigu, eta beharbada zaparrada
ere bai noizbait.
Une delikatuan gaudela esateko zantzuak badirela uste dugu. Hemen ezin
dugu horretan luzatu. Kike Amonarrizek ‘inpase’ hitza erabili izan du, eta uste
dut ondo erabilita dagoela. Alde batetik, ezagutza unibertsalizatzeko pausuak
eman ditugu, lurralde batzuetan ia hatz mamiekin uki dezakegu ezagutzaren
nolabaiteko unibertsalizazioaren etorkizun hurbila adin-tarte batetik behera,
baina beste adierazle batzuk ari zaizkigu esaten erabilera hasi dela bere
kurbaren norabidea aldatzen, eta beste hainbat adierazle ere mezuak ematen:
arnasgune geografikoak abisu batzuk ematen hasi dira, telebista-espazioan
atzera egin dugu eta atzerago goaz, gure kulturgintzak indar erreferentziala
ahultzen ikusi du euskalgileen komunitate gertuenekotik kanpora, eta bai
zirkuluaren erdigunean bertan ere… baditugu kezkatzeko adierazle-abisuak.
Unibertsitatean urtero gazte-belaunaldi berriak jasotzen ditugunok badugu talaia
txiki bat, lagin erabatekoa izan gabe ere, gazteengan hau guztia nola sentitzen
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Lehenbiziko arrazoibidea
den usaintzeko. Usaimen horrek esaten digu gero eta legitimatuagoa sentitzen
dela gazte kopuru handiaren artean honako sentipen hau, tira, euskararen kontu
hau ez dela hainbesterako, gainera hain ondo ez doala, eskola garaian presioa
egin zaiela ikasteko baina gero benetan oso serio ez doala eta ez gaudela gehiegi
eskatzeko moduan. Gazteek normalean intuizio fina izaten dute, eta uste dut ari
dela pertzepzioa aldatzen, lausotzen, makaltzen, gizarteak euskararen ibilbide
honi hartzen dion zaporean.
Ez dut iluna izan nahi, erreakzionatzeko gaude. Badugu gaitasun instituzionala
eta gaitasun soziala honi ekiteko.
Lehen arrazoibide hau uste dut aski sendoa eta komunikagarria dela. Erakunde
publikoen ikuspegitik begiratuta, adibidez. Berrogei urte hauetan izugarri inbertitu
dugu hezkuntzan, erakunde-sare moduan, gizarte moduan, herri moduan:
gurasoei eskatu diegu, irakasleei eskatu diegu, erakundeei eskatu diegu. Esan
dezagun oker bat izan zela, eta erlaxatu gaitezen. Edota goazen aurrera. Uste
dut arrazoibide xinple hau uler dezakeela gure klase politikoak, erraza dela
transmititzen. Aurrera egin behar dugu euskararekin? Aurrera egin behar badugu,
zein dira hurrengo pausuak? Uste dut lan eremua lehentasunezkoetakoa izan
litekeela begibistakoa dela, eta nahikoa erraza dela hau komunikatzea.
Jakina, gero datoz ondorengo galderak, “eta hori nola?”

Egokia da gogoratzea Patxi Saezek 2015ean “Elefantea ikusi” artikuluarekin arlo
honen lehentasuna ikusarazteko egin zuen ahalegina.
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Bigarren arrazoibidea
Bigarren arrazoibidea kokatuko nuke egungo euskaldunen karakterizazioan.
Inkestek esaten digute gaurko euskal hiztunak hartzen baditugu (hiztun
egokietatik hiztun hartzaileetaraino), hiztun gehienak erdal eremuetan ditugula,
eta euskal hiztunak ez diren familia-jatorritik datozela. Euskaraz dakien pertsona
prototipo batek esango du “bueno, euskaraz ikasi nuen eskolan, gurasoek D
edo B ereduan apuntatu nindutelako, eta eskola bukatu zenean derrigortasun
hori bukatu zitzaidan, euskara gogoratzen dut eskolan ikasi behar izan nuen
instrukzio-hizkuntza hori bezala, badakit gutxi gorabehera, tira, gero eta okerrago,
ze duela urte batzuk bukatu nuen eskola, eta familian ez dut erabiltzen, lagun
artean ez dut erabiltzen, lanean ez dut erabiltzen, eta euskara bihurtu zait eskolan
ikasi arazi zidaten hizkuntza hura”. Oso hiztun tipo zabaldua da, eta zenbait
norabidetan joanez gero baliteke etorkizunean nagusia izatea. Lortzen badugu
sistemikoki modu bat hari solte horri zirkulu bat osatzeko aukera emango diona,
pausu gakoa emango dugu. Irudikatu aurreko pertsona hori bera zera esatera
irits daitekeela, “euskara iraganeko hizkuntza bihurtzera zihoakidan, familia eta
lagun artean ez dut erabiltzen, baina hara non lanean sortu zaidan aukera eta
beharra euskarari nigan funtzio batzuk emateko”. Baliteke horietako batzuk edo
askok, beste adarretako politiketan dugun taxuaren arabera, lanean duen lotura
horretatik euskarara birlotzea, partzialki bada ere, eta gutxi edo gehiago, bere
haurrekin ere euskaraz egitera animatzea. Hizkuntzaren zirkulua, zabalagoa edo
murritzagoa, osatzeko aukera emango lioke honek, gehienen baitan iraganeko
hari moztua izan beharrean.
Jardunbide hau landu ezean, gazte prototipo oso batek (eta beharbada nahiko
hedatuak) esan dezakete, “zer ari zarete ni D ereduan euskarara behartzen, nire
gurasoak ere ibili ziren D ereduan, eta ez die ezertarako balio, ez dute erabiltzen
ez etxean, ez lagunartean, ez aisialdi-kontsumoan eta ez lanean.. ze motor saldu
nahi didazue niri?” Uste dut euskaldun mota bati lan eremuak eskain diezaiokeen
“birlotzeko hariaren” gogoeta horretan badugula beste arrazoibide bat, gai honi
serio heltzeko.

3

Ikus berrikiago Amonarrizek ateratako “Euskararen Bidegurutzetik” liburuan.
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HIRUGARREN arrazoibidea
Hirugarren arrazoibideari deituko nioke ‘antolagarritasuna’. Uste dut edozein
hizkuntza politikatan, edozein politikatan, erraza dela desideratumak formulatzea,
“hau lortu beharko genuke, bestea bultzatu beharko genuke”. Baina formulazio
horien hurrengo galdera da: hau zenbateraino da instituzionalki egingarria eta
antolagarria? Esango nuke lan eremuan euskara sustatzearen antolagarritasuna,
eskala bat jarriko bagenu, ez dela goren mailakoa, baina ez dagoela oso behean ere.
Badira egunero sarritan ahoan darabiltzagun arloak, antolatzen zailagoak direnak.
“Lagun arteko ohituretan euskara sustatu behar dugu, edo interneten jendeak
euskaraz nabigatzea bultzatu behar dugu” esan dezakegu. Oro har, kontsumoaren
eta aisialdiaren eremuan ere gauza askotan aldatu beharko genituzke ratioak,
baina nola egiten, egikaritzen da hori epe jakin batean? Zailagoa da gauza batzuk
antolagarri bihurtzea beste gauza batzuk baino. Hezkuntza arautua, adibidez,
antolagarritasun maila handikoa da, eremu formala den aldetik (beste kontu bat
da gero asmatzea). Lan eremua ez da hezkuntza arautua bezain antolagarria,
baina, bere konplexutasuna eta bolumen handia gorabehera, antolagarritasun
maila ‘abordablea’ dauka, borondate politikoa mamituz gero.
Ekar dezagun Topalabe taldeak landu duen taula4, herritarron adin tarteak eta
jardun motak eskema sinple batean gurutzatzen dituena.

Topalabeak landutako “Berrindartu eta jauzi” testuan agertuko da xeheago, eta
Mikel Irizarrek ere erabili zuen Euskaltzaindiak joan den urtarrilean Bilbon antolatutako jardunaldiko hitzaldian.

4
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HIRUGARREN arrazoibidea
Batetik adin multzoak ditugu, eta bestetik jardunbidearen arautze maila
(jardunbide arautuak, eskola eta lana, eta bestetik jardunbide arautugabearen edo
ez formalaren esparru zabala). Bi jardunbide arautuak dira, nolabait esan, haur zein
helduak egunero ordu kopuru jakin batean jardun batean murgiltzen dituztenak.
Beste koadranteak, aisialdiarenak, kontsumoarenak… bestelako parametro
batzuen bidez funtzionatzen du gure bizitzetan, hautu-elementua delarik
hauetan ardatz ia erabatekoa, ñabardura gutxirekin esanda. Zozoa litzateke azken
esparru ez-formal horren garrantzi erabatekoaz ez jabetzea, eta esparru hori gero
eta zabalagoa, kontrolagaitzagoa, azeleratuagoa dela ukatzea. Baina ezkerreko
bi koadranteak (haurren kasuan hezkuntza, eta helduen kasuan lan ordaindua),
gure bizitzan eragin handia izateaz gain, instituzionalki antolagarrienak ditugu.
Lan eremua, neurri batean, erakundeetatik bultza liteke, arauak jar litezke, dirua
sendo eta zentzuz jar liteke, hizkuntza-teknikari batalloia zabaldu liteke… hau
antolatu liteke, beste gauza batzuk baino modu sistematiko eta ukigarriagoan.
Goiko eskema horri luze begiratu behar diogu, Zumalakarregik bere garaian
mapari begiratuko zion moduan. Geldi begiak hiru koadranteen mapan.
Baliteke eskema albo batera etzan beharra, zangoak eta besoak irudikatzeko. Edo
bestelako lerroak marrazten saia gaitzeke. Asko idatz liteke hiru koadrante horien
eragin-joko, taktika-segida eta abarrez, baina nahiago dut esan nahiko nukeena
irakurleak irudikatzea, edota bere ondorioak ateratzea eskemari luzaro begiratuz,
eta lehen kolpeko iritzian geratu gabe.
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LAUGARREN arrazoibidea
Laugarren arrazoibidea belaunaldi-gogoetan kokatzen da. Gaur egungo
euskalgileek (euskararen mundua egiten ari den giza-multzoa izendatzeko modu
bat da), bai komunitateko beste eragileek, eta bereziki belaunaldi berriek behar
dute bisio bat, etorkizun-ikuspegi bat. Iraganetik etorkizunera proiektatzen den
kontakizuna. ‘Estrategiaz’ asko hitz egiten dugu, baina estrategia bisioaren alaba
izaten da, eta ekintzak bisioaren biloba. Nora goaz? Non dago Aizkorriko tontorra,
ze norabidetan? Lainopean baldin bagaude, iparrorratzak non seinalatzen digu
gailurrerako bidea? Harantz da? Apur bat beste alderantz da? Benetan aurrera
goaz? Zein dira hurrengo etapak, ilusio-mugarriak? Norabidearen zentzua behar
izaten du edozein ekimen kolektibo funtsatuk.
Etorkizun-ikuspegirako material gehiago inguratu eta osatu behar ditugu, baina
tartean, eta nahiko erdigunean, lan eremuko apustu sendoak eman diezaioke bai
gure belaunaldiari eta bereziki belaunaldi berri bati bisioaren zentzua, etorkizunikuspegiaren norabidea. “Gure aitona-amonek ikastolak sortu zituzten, gure
gurasoek administrazioa eta hedabideak, guri dagokigu lana konkistatzea”, oso
modu ñabargabean esanda, jakina, hasita gaudelako, belaunaldi guztien lana
delako eta abar. Baina Urbiako lainopean argitze bat eragin dezake, kontakizuna sor
dezake: “hortara goaz”. Kantuak dioen moduan “lan eta bizi euskaraz, eta hortara
goaz” izan liteke belaunaldi-kontakizuna osatzeko elementu garrantzitsua.
Arrazoibideak gehiago izan litezke, baina uste dut sorta egokia osa dezaketela lauok.
Egia da EAEtik, Nafarroatik edo Iparraldetik lurraldeen bereizgarriak gurutzatuz
gero, ñabardura desberdinak dituztela arrazoibide hauek, bai ponentzia honetan
ondoren etorriko diren puntu batzuk ere. Konplexutasun horretan murgiltzea
aurreragorako utzi beharko dugu, eta hartuko dugun angelua aspektu batzuetan
orokorra izango da, eta beste aspektu batzuetan, bereziki EAEk aitzinarazi behar
duen pausotik pentsatua.
Arrazoibideetara itzulita, lau arrazoibide hauek garatuta sendo sentitu gaitezke
gogoeta politikoa sustatzeko, alderdi politikoetan, eta gizarteko eragile nagusien
aurrean. Uste dut baditugula elementuak sendo sentitzeko politika horren beharra
oinarritzerakoan.
Ziurrenik interlokutore horien hurrengo galdera izango da, “baina nola, hau egin
liteke? ‘Pausoz pauso hamarkaden poderioz lan eremuan masiboki euskarari
espazioak irekitzeko olatua sortzea’, hori egin liteke? Teknikoki badaki norbaitek
egiten?”
Hor ematea dagokigun erantzuna da, apaltasunez, baina tira, bai, hau teknikoki
eskala mugatuagoan egiten badakigu. Ziurrenik doitu eta findu beharko ditugu
metodologiak, baina duela hogei urte baino gehiago hasi ziren metodologia hauek
martxan, eta hogei urte daramagu, ez jadanik proiektu pilotuekin, baizik enpresa
edota erakunde asko eta askotan ibilbide jakingarria egiten. Hori teknikoki egiteko
gai izango gara, hori ez da aitzakia. Badugu teknikari batalloi bat hau egiteko
berariaz prestatu dena urte hauetan guztietan.
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Tituluko termino nagusiaz
Lau arrazoibide hauekin (gaineratu daitezkeen beste arrazoibideei ezer kendu
gabe) aho-bilorik gabe aldeztuko dugu afirmazio hau: eskala handiko operazioa
behar duela eremu honek. Kontua ez da gai honekin eternizatzea, enpresa
portzentaje mugatu batean eraginez. Inpase konplexu batean sartzen ari gara
hiztun komunitate moduan, eta apustu soziopolitikoak planteatzeko gaude. Zentzu
horretan, “uhinaldia” terminoa hautatu dugu titulurako. Hitzaren doinuak badu
zerbait uhinetik, badu zerbait tsunamitik, badu zerbait aldi luzetik. Hiru horietan
badira saihestu nahiko genituzkeen inplikazio semantikoak, baina hiruretan
badira adierazi nahi dugunean integratu nahiko genituzkeen esanahiak ere.
Hurrengo puntuetan (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18 eta 19) kolore batzuk ematen
saiatuko naiz etorkizun-ikuspegi edo bisio honi. Esan beharra dugu, itxaropen
puntu batekin esan ere, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Salburuordetza
arlo honetan prestatzen ari den egitasmoa norabide egokian egindako lana
iruditzen zaigula, eta hemen aipatuko ditugun puntuak ez dutela izan nahi ezeren
kontrapisu, ez eta lezio-kutsuz egindako gogoeta ere. Norabide berean eragiteko
asmoz egindako ekarpenak izan nahiko lukete, begiratu bat, kolektiboa izanda
ere, (eta nirea neurri batean hala da, besteak beste Topalabe taldean partekatu
ditugulako gai honi buruzko hainbat ideia) beti delako mugatua.
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Munta handiko
artikulazio batez
Lehen gogoeta da lan ildo hau serio hartzeak munta handiko artikulazio bat eskatuko
digula. Beharbada euskalgintzan inoiz egin dugun artikulazio-lanik zabalena eta
sakonena eskatuko digu olatu hau sortzeak. Zeren arteko artikulazioa? Bost eragile
aipa ditzakegu. Batetik, esparru handiko gure erakunde publikoak (Eusko Jaurlaritza,
Nafarroako Gobernua, Aldundiak, Iparraldeko Elkargoa). Bigarrenik, tokiko erakunde
publikoak; uste dut hemen udalen rola aipagarria izan litekeela. Hirugarrenik,
tokiko euskararen mugimendua, edo tokiko euskararen mugimenduaren tresnak,
euskara elkarteak, Euskaralditik sortutako eraketa berriak edo abar. Laugarrenik,
nazio esparruko gizarte-ekimeneko euskalgintzaren sare osoa, Euskaltzainditik
hasi, hezkuntzazkoak, helduen euskalduntzekoak eta, oro har, kontseiluan bitzen
den erakunde sorta zabala. Eta bosgarrenik, beso teknikoa, une honetan nagusiki
euskalgintzaren baitako zerbitzu-enpresa jakin batzuetan mamitua.
Sinplifikatu liteke bosteko hau, erakunde publikoak, gizarte-erakundeak eta beso
teknikoa artikulatu behar ditugula esanez. Baina bostekoa atxiki nahi izan dut,
uste dudalako garrantzitsua dela esparru handiko erakundeak eta tokikotasunari
dagozkionak artikulatu behar ditugula ohartaraztea. Beste gauza batzuetan bezala,
gai honetan eragiteko gako batzuk tokiko esparruan daude, eta hor baditugu
tresnak, publikoak nahiz sozialak edo euskaltzaletasun antolatuari dagozkionak
erabiltzen asmatzen badugu. Tokiko esparruan antolatu ditzakegun indarrak,
esparru handiko erakunde publikoak eta esparru handiko euskalgintzaren
indarrak norabide honetan eragiten jarriz gero, kapital handia dugu munta handi
bateko egitasmo luze bati ekiteko.
Unibertso aberatsa dugu zentzu horretan, nazioan eta tokikotasunean, erakunde
publikoetan eta gizarte-antolamenduan. Eta sare zabal horretako tekla guztiak
batera ukitu behar ditugu enpresak olatu honetan martxan jartzeko. Halako
herritan bada enpresa bat. Nondik ekarriko dugu hizkuntza planean fundamentuz
txertatzera? Jaurlaritzak, goitikako mezuek, arauek, pizgarriek eta baliabideek
badute beren funtzioa; herri horretako euskaltzaletasun antolatuak lortuko du
beharbada zuzendaritzan bilera erabakigarria probokatzea; bertako udalak ere
hariren bat mugitu dezake, edota beharbada herriko eskolako edo ikastolako
kontseiluak jokatuko du paper garrantzitsua enpresaburua berotzen edo
batzordeko pertsona pare bat kuraiatzen, ikastolako guraso ere badirelako, edo
auskalo. Euskalgintzaren indar bizi guztiak batera eraginez gero, indar multzo
handia dugu.
Horretaz zertxobait esango dugu aurreraxeago, 13., 14. eta 15. puntuetan. Baina
aurretik beste alor batzuetan pasa behar dugu aitzurra.
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Eragile mapa osatzeaz
Puntu hau ez da lan-eremuko uhinaldiari buruzkoa zehazki. Zeregin zabalagoari
egiten dio erreferentzia: euskara biziberritzeko eragile publiko, sozial eta abarren
kokapen, legitimitate eta funtzioen mapa osatzeari. Hemen sartzen dut gaia, puntu
hau ulertuta, landuta eta adostuta edukitzeak mesede galanta egingo liokelako,
beste alor askori bezala, bereziki uhinaldi honi.
Aipamen labur bat besterik ez, ponentzia bat edo liburu bat eskatzen duen
kontuari. Gai honetaz zerbait idazten ibiliak edo hasiak gara aspektu batzuetan5,
baina oraindik erabat ebatsi gabe, lotu gabe daukagu kontua, eta berriki berretsi
ahal izan dut mailarik goreneko erabakitzaileen artean, honetaz errepresentazio
komuna egitetik urrun gaudela oraindik. Eta, adibidez, ‘publikoaren’ eta
‘pribatuaren’ bereizketa kontzeptualak predikamentua duela zenbait burutan. Gai
honen oinarrizko abiapuntua da egungo gizarteen irakurketa instituzional egokia
egitea6.
Euskararen biziberritzearen aroak mundu mailan berezitasunen bat badu,
gizarte-erakundeek prozesuan izan duten paper garrantzitsua da. Gaur egun,
gero eta onartuagoa da oin publikoko erakundeek eta oin sozialeko erakundeek
(azken hauek, oin oharra edo erreferentziaren testua irakurri ez duenarentzat, arlo
pribatu lukratiboaz bestelako esparrua osatzen dute gure gizarteen eraketan),
arlo askotako politiketan hainbat gauzatan lidergoak partekatu behar dituztela.

5

Hiztunpolisa, “Erakundetzeaz” atala 169. orrialdetik aurrera.

Herrigintzari buruzko gogoeta minimo bat egiten hasteko oinarrizkoa dela iruditzen zait erakunde mota desberdinen bereizketa egitea. Kapitala, estatua eta gizartea hirukoa analitikoki bereiztea aldezten dute zenbait ikuspegik, hainbat prozesu
ulertzeko lagungarri. Hortik apur bat harago, iruditzen zait komeni zaigula erakundetze-motak ezaugarritzea, publiko versus pribatu banaketa binarioa gaindituta.
Baditugu estatuan, estatu aparatuan, oin hartzen duten eraketak, publiko moduan
izendatzen ditugunak. Estatua dute botere-iturri, eta logika publiko-administratiboak mugitzen ditu. Baditugu kapitalean oin hartzen duten eraketak. Kapitala dute
botere-iturri, eta logika lukratiboak mugitzen ditu. Baditugu, hirugarrenik, bi logika
(lukratibo edo publiko-administratibo) hauek ez beste logikak mugitzen dituzten
eraketak. Gizarte antolatuaren esparruko erakunde moduan izenda ditzakegu, multzo oso heterogeneoa osatzen dute, bulkada, interes eta balore-logika askotarikoek
mugitzen dituzte. Badira hiru erakundetze-mota hauen arteko hibridoak, definizio
zaileko guneak, konexio eta subordinazioak eta abar. Bereizketa guztiak diren moduan, problematikoa da banaketa hau ere, baina gauza gehiago argitzen du banaketa
binario batek baino. Gure herrigintza ezin da ondo xamar ulertu hiruko eratze-modu honen arrazoibidea ulertu gabe. Eta, bereziki, gizarte antolatuko eraketen multzoa ulertu gabe.

6
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Eragile mapa osatzeaz
Euskararen biziberritze prozesuaren azpiegitura funtsezko batzuk gizarte-erakundeen
esparruan ditugu eta beste azpiegitura funtsezko batzuk erakunde publikoen esparruan
ditugu. Eta lan eremuko uhinaldia bezalako munta handiko prozesu batean, sorreratik
eta estuki partekatu eta banatu behar dira funtzioak.
Baina bada beste gogoeta bat, banaketa eta partekatze honetatik harago. Euskararen
gizarte-erakundeak (corpusaren arloko eragileak, helduen euskalduntzekoak,
hezkuntzakoak, kulturgintzakoak, hedabide alorrekoak, tokiko elkarteak eta abar
luzea) euskararen azpiegitura tekniko lanak egiten ari dira, zein bere alorrean, nazio
mailakoan edo tokikoan. Bestetik, azpiegitura publikoak ere beren funtzioak betetzen
ari dira. Erakundetua (bi esparruotan, publikoan eta sozialean) daukagu euskalgintza.
Baina beste dimentsio bat ahuldu zaigu: mugimendu-dimentsioa. Eta euskararen
biziberritze prozesuak, erakundetze-dimentsioaz gain, mugimendu-dimentsioa
behar du. Euskararen ametsaren erregaia ekoiztu eta taupatu behar du gizartean,
belaunaldietan. Eta amets baten erregaia taupatzea mugimendu-dimentsioa da.
Horixe daukagu osatu gabe, euskalgintzaren indartze teknikoaren ifrentzu.
Euskaltzaleen arteko arrakala politiko-armatu-estrategiko sakonaren aroa nolabait
bukatu delarik, pentsatzea dagokigu, aro berri honetan, euskararen ametsa hauspotuko
duen gizarte-mugimendua nola eratu. Euskararen ametsa gizartean taupatu eta
barreiatuko duen mugimendu zibil, autonomo eta beregain bat behar dugu. Hori gabe,
erakunde publiko eta sozialen politika-dimentsioarekin soilik, ez diogu erantzungo
datozen hamarraldietarako dugun desafioari.
Ziurrenik hainbat pertsona eta indar egongo dira galdetzen dutenak zergatik behar
ote dugun orain mugimendu-dimentsioa, ez ote dugun aski ditugun eragileekin:
erakunde publikoak, alderdi politikoak, eta mota guztietako gizarte erakundeak
euskararen sektore guztietako lanetan. Ez ote da nahikoa? Uste dut arrazoiak daudela
pentsatzeko ezetz, mugimendu-dimentsiorik gabe ez dugula egingo bide hau.
Egungo gizartea boladan dauden beste ipar batzuetan ere (ekologismoa, feminismoa),
erakundetze forma ugariez gain (berariazko departamentuak, politika zeharkatzaileak,
teknikariak, erakunde espezialduak) mugimendu-dimentsioa izan da eta da indar
dinamizatzaileetako bat.
Euskararen ametsaren mugimendu zibil beregain bat, bere doinu propioa zabalduko
duena, zeharkatzailea, animatzailea, indar eta ipar emailea. Jakina, erakunde
publikoetako eta gizarte-erakundeetako pertsonetan ere mamitua, baina bere
mugimendu-funtzioak alboratu gabe. Mugimendu hau mamitzeko eratze mota,
ekintza-sozialerako modu, kontakizun, doinu eta abarrez aritzeak beste ponentzia
(multzo) bat eskatuko luke, eta ez dugu uste hau denik horretarako lekua. Baina hori
aipatu gabe hankamotz geratuko lirateke aurrera begirako gogoetak oro.
Hala, hiru zirkulu marraz ditzakegu: a) erakunde publikoak eta haiek gobernatzeko
lehiatzen diren alderdi politikoak, beren funtzio politiko eta planifikatzaileak betetzen,
b) euskararen gizarte erakundeak, biziberritzearen hainbat alorretan azpiegitura lanak
egiten, eta c) euskararen mugimendu zibil beregaina, nahiaren erregaia ekoizten,
imaginarioa elikatzen, hizkuntzaren ametsa taupatzen.
Hirurak behar ditugu lan eremuko uhinaldirako ere.
Eta osatu gabe dugu hirukoa. Mugimendu-dimentsioa osatzea da euskalgintzaren
zeregin behinenetakoa.
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Apustu politikoaren
tamainaz
Goitik eta behetik elikatu behar dugu mugimendu hau, hasieratik, abiapuntutik
hasita. Botere publikotik funtzio garrantzitsuak bete behar dira: arautzea, sustatzea,
diru-baliabide sendoak. Zer eskatu behar diogu Eusko Jaurlaritzari eta esparru
handiko erakunde publikoei? Iduri du karril hau aintzat hartzen hasiak direla, eta
haiek esango dute zehatzago, baina ahaleginaren eskalaz hitz egin nahiko nuke.
Noizbait aipatu izan dugu, analogia bat eginez, Guggenheim edo AHT terminotan
hitz egin behar dugula, nolabait (bi adibide hauekiko iritzi politikoa aparte utzita).
Alegia, erakunde batek esan dezake “kultur politikako ildoak ondo daude, eta
ildo horietan jarraitu behar dugu, baina horiez gain Guggenheim egin behar
dugu, eta horrek eskatzen du berariazko inbertsio bat, beste inbertsio guztiak
ukituko dituena edo ez dituena, baina honekin serio goaz”. Edo Abiadura Handiko
Trenaren kasua: apustu hori egiteko erabaki politikoak ez du esan nahi beste
garraiobideak hobetuko ez direnik eta errepideak zainduko ez ditugunik, baina
AHTa belaunaldiarteko apustu estrategikoa da gobernu batean. Nik horrelako
zerbait irudikatzen dut lan eremuan egin behar dugun uhinaldiaren inbertsioa eta
apustu politikoa
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Akordio politikoaz
Aurreko puntuan aldeztu dugu ‘belaunaldiarteko apustu estrategiko’ baten tamaina
edo eskala izan behar duela lan ildo honek, horrek eskatzen duen aurrekontu eta
ahalegin tekniko nahiz politiko eta sozial osoarekin. Horrek eskatzen du akordio
politiko sendo xamar bat. Uste dut hori egiteko aukerak baditugula. Diskurtso
aldetik, gaitasun politiko zeharkatzaile aldetik uste dut lehen baino gaituago
gaudela, taula gainean jokaldiak osatzeko modua badugula. Tartean, jardun
armatuaren bukaerarekin, oraindik ez gara oso kontziente horrek dakarzkigun
baldintza eta aukera berriez, bereziki, euskaltasunaren zuntz existentziala ukitzen
duten gai hauetan.
Pandemiak ireki behar ote digu abagunea aukera berri horiek benetan
inauguratzeko ?
Ala aitzitik, honez gero irakurle asko pentsatzen hasia egongo den moduan,
beherapen-doinuan, are gehiago urrunduko du apustu politikoa, gehienez ere
lehengotik gertu geratzeko arrazoi-argudio-aitzakia-faktore bihurtuta?
Akordio politikoarena urtarrilean aipatu genuenean, egon zitekeen iritzi bat esan
zezakeena: “tira, ez da hainbesterako, akordio politiko berri baten beharrik gabe
ere jar dezakegu martxan lan-ildo hau. Jaurlaritzan eta erakunde handietan arlo
hau gidatzen dutenak apustua egitearen alde badaude, eta alderdi batzuetan
gestio politiko batzuk eginda, badugu aski oinarri honetan hasteko”. Bagenuen
susmoa ezetz, munta handiagoko hitzarmen politikoa beharko genuela apustu
honen tamainari eusteko. Hizkuntza-politikan uhinaldi berri bat sortzeko estatuitun moduko bat, gutxienez gai honetaz historikoki engaiatuenak diren bi mundu
politikoen artean mamitua, eta edozein kasutan herri honetako sentsibilitate
politiko eragile nagusien ekarpenera zabalik. Orain, maiatzean, jadanik ez
dago zalantzarik. Pandemiaren ondorioek taula mugitzea ekarriko dute, eta
taula honetan beste behin hizkuntza politika nahikotasun mailarara iritsi ezinik
gelditzea nahi ez badugu, akordio politiko sakonekoak txirikordatzearen bila joan
behar dugu. Bai, hain zuzen ere, zailagoak diruditen garaietan.
Pandemiak ekarriko duen beheraldi ekonomikoa faktore perfektua izan liteke
euskalgile askoren betiko susmoak berresteko: aipatzen ari garen arloa
nahikotasun mailara iritsi ezinik ibiliko den politika makal batean gaia diluitzeko,
departamentu baten helburuetako bat gehiago bihurtzeko. AHT eraikitzeari ekin
beharrean, Euskotren eraberritzeari eta errepide sarea indartzearen diskutsoari
ekiteko. Pandemia osteko garaian ere, eta are, lehentasun politikoak ezartzeko
ariketa egin beharko da. Eta galdera egin beharko da lan eremuan uhinaldia
sortzeko apustu handia egiteaz. Ez gara ari Hizkuntza Politikako Sailordetzako
diruen banaketaz. Goragoko politika eta banaketa batez ari gara.
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Akordio politikoaz
Bi bide desberdin dira. Gobernuan hizkuntza politika gidatzen dutenengandik
hasi, bere gobernuburuari aurrekontuaren ze zati (gehitzea edo murriztea) eskatu
diezaioketen neurtzen; edo bestea, alderdi politikoen artean hizkuntzari buruzko
itun politiko batetik hasi, gobenuko alderdia(k) goitik norabidetuko dituen itun
politikoa sukaldatzetik. Lehen bidetik, nahiko ziurtzat jo liteke uhinaldiaren AHTrik
ez dela martxan jarriko. Bigarrenetik saiatu beharra aldeztuko dugu, argi eta garbi,
ponentzia honetan, pandemiaren aurretik ere planteatzen genuen moduan.
Beste geometria politiko bat bilatu behar da uhinaldiari ekiteko.
Tartean, badira arrazoi sendoak abagune honetan (ez pandemiarenean, baizik eta
euskararenean) hasteko euskaltzaletasunetik hurbilen dauden bi mundu politikoak
mahai batean esertzeko, “non gaude? zertan ari gara?” galdetuz, hizkuntzaren
norabideaz diagnostiko bat partekatzeko, eta norabide baten adostasunarekin
akordio zabalago baten bila joateko. Ponentzia honetan agertzen saiatu garen
arrazoibideak, eta beste batzuk, helduleku egokiak dira alderdi abertzaleetatik
harago ere politikoki zeharkatzailea den gogoeta baterako.
Euskararen norabideari dagokionez, hemen gordin hitz egitea dagokigu denoi.
Gordin, hizkuntzaren ibilbidean herri gisan egin dugunaz, egin ez dugunaz, egin
behar dugunaz. Eta aldi berean malgu, elkarlan praktikorako. Egin ote dezakegu
hori aspalditik ezagutzen ditugun jarreretan, leporatzeetan, frustrazioetan,
maximalismoetan, justifikazioetan eta, oro har, banatu gaituen arrakala politiko
sakon horren ariketa psikologiko horietan guztietan trabatu gabe? Baiezkoan
nago. Beharbada ‘trabatu gabe’ erabat ez, baina uste dut begiratu dezakegula
traba horietatik harago, gordin eta malgu. Ez gaude hamarraldi bat galtzeko.
Badakit arlo honetako agintarientzat ur korronte baten kontra igeri egitea
litzatekeela pandemia-ostearen hasierako garai honetan gobernuan planteatzea
apustu eta inbertsio handi eta luzea eskatuko duen uhinaldia hasi behar dugula
oraintxe. Itsasoan ur korronte batek harrapatzen zaituenean, ordea, zera egin
behar du: senak eta automatismoak eskatzen dizun horixe ez egin, taktika aldatu,
albora egin, eta gehienetan albora eginda egoten da korrontetik atera eta aurrera
egiteko bidea.
Une honetan albora egitea hori da: gobernuburuari baliabideak lehiatzetik harago,
beste geometria politiko baten bila joatea, korronteari itzuri egingo dion karril bat
sortuko duen geometria baten bila. Ez uhinaldia gai monografikotzat hartuta, bazik
eta uhinaldi hori erdigunean izango duen hizkuntza politika zabalago baterako aro
bat hasteko abiapuntua sortzera. Eta horretan orain hasi behar dugu.
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Udalen ekarpenaz
9. puntuan munta handiko artikulazio baten beharra aipatu dugu, uhinaldia bermez
abiaraziko badugu. Artikulazio horren zati garrantzitsua dirateke esparru handiko
erakunde publikoak, baina udalek ere ordezkaezinezko funtzioa dukete. Bestela ere
asko luzatzen ari da ponentzia hau, eta ez gara honetan luzatuko. Udaltop honetan
udaletako euskara teknikariak dira parte-hartzaile gehienak, eta ponentziagile honek
baino hobeto dakite udalen berri. Labur labur, beraz, apunte zirriborro batzuk.
Lan eremuko uhinaldiak uhin izan behar du udaletako euskara zerbitzuetan ere.
Euskara zerbitzuetatik harago, udal gobernuen akordioak lan ditzake leku batzuetan
(hemen ere eskala txikiagoko geometriak sortuz leku batzuetan), udaleko beste sail
batzuk ere engaiatu, mankomunitateen rol posiblea aztertu, enpresekin harremana
duten garapen-agentzia eta abarren ekarpenaz pentsatu.
Uhinaldian lehen aldiz hizkuntza plana egingo duen enpresa baten kasu hipotetikoa
hartzen badugu, ziurrenik eragin-multzo batek bultzatua etorria dateke enpresa hori
prozesura. Adibidez, a) Eusko Jaurlaritza, patronal edota sindikatuetatik uhinaldi baten
mezu politikoa iritsi zaiolako eta giro horrek bultzatu duelako, b) zerga-pizgarriak
dituelako, c) udalak deitutako bilera batean hariari heldu diolako, d) herriko euskara
elkarteko eragileek enpresako zuzendaritzan irismena izan dutelako, e) ikastolako
guraso talde bat duelako enpresan ondo kokatua eta haiek zuzendaria animatu
dutelako… Edo guztiaren baturagatik.
Beharbada, enpresa batzuetan c) puntua, (“udalak deitutako bilera batean hariari
heldu diolako”) izango da hasierako gako determinantea, edo bilera hori gabe ez
zatekeen hasiko, ziurrenik beste askotan ez da horrela. Baina uste dut ulertzen dela
esan nahi duguna: udalak ‘deitu egin behar du bilera hori’. Esateko modu bat da,
alegia, udalak funtzio bat bete behar duela bere udalerriko enpresak identifikatzen,
sailkatzen, konbokatzen, animatzen, jarraipena egiten, herriko enpresen topaketa
urtero antolatzen… Arlo honetan udalerriko euskalgintza sozialeko indarrek hartuko
dituzten funtzioekin koordinatuta egin beharreko zereginak dira.
Baliteke horrek euskara zerbitzu batzuetan ekartzea aspalditik behar zuten astinaldia,
bolada ilusionagarria, bisio-elementu bizigarria. Baliteke beste batzuetan esatea, tira,
lehendik ere zerbait jardunak direla antzeko gauzetan eta ez dela erraza. Baliteke
beste batzuk iritsi ezinik ibiltzea, hau gaineratzeko, eta bestetzuk jadanik kemena
agortua izatea amets berrietarako. Ez gara horretan sartuko eta, berriz ere, horretaz
gehien zuzenean dabiltzanek dakite. Apunte-zirroborroaren laburpena hauxe da: lan
eremuko uhinaldiak beharrezkoa du udalen lana , eta zeregin hori udaletako euskara
zerbitzuen lan-saskian leku bat eskatzera dator. Uhinaldiak, planteatzen ari garen
anbizio eta konplexutasun mailagatik, orain artekoa baino koordinazio olioztatuagoa
beharko du eremu handiko erakunde publikoen, udalen eta euskalgintza sozialeko
indarren artean.
Uhinaldi honek, horretarako, eskatu bakarrik ez, eman ere egin behar die zerbait
berria udaletako euskara zerbitzuei eta eragileei: munta handiko operazioek eskatzen
duten doinu berri bat, uhin-sentipen bat, karga motibazional berritua.
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Tokiko mugimendu
euskaltzaleen paperaz
Goiko puntuan, hizkuntza prozesura animatu den enpresa baten kasu hipotetikoaz
ari ginela aipatu dugu enpresa horrek jasotako eraginen artean enpresa hori
animatu zela “d) herriko euskara elkarteko eragileek enpresako zuzendaritzan
irismena izan dutelako”.
Euskara elkarteei ere pilak jartzeko aukera berria dakarkie lan eremuko uhinaldiak.
Funtzioak berritu eta zabaltzeko beharra. Mugimendu-dimentsioa aktibatzeko
deia. Inertzia batzuk astintzeko parada. Uhinaldi hau ez dugu bermez abiaraziko
“agitazioaren” aldea landu gabe. Agitazio honek tokikoa izan behar du (ez tokikoa
bakarrik, baina tokikoan daude hari gertukoenak enpresa gehienen kasuan). Eta
hor euskara elkarteek beren zeregina bilatzeko aukera dute. Ñabartu dezadan:
tokiko mugimendu euskaltzalea ez dute euskara elkarteek bakarrik osatzen. Izan
liteke Euskaralditik sortutako herri-batzordea, edo herriko euskaltzaleen taldea,
edo euskalgintzako eragileen herriko topagunetxoa. Udalekin batera, eta lanak
banatuz egin beharreko zereginak dira. Teorian ari naizela dirudi, baina kasu
errealetan, oso adibide praktikoak ekar litezke.
Orain dela hogeita pare bat urte egokitu zitzaidan Mondragon Taldearen erdigunea
kudeatzen duen zentro korporatiboan euskara plana diseinatzen eta kudeatzen
hastea. Hasierak ziren, geroztik ibilbide luze xamarra egin dute kooperatibek arlo
honetan. Zergatik sartu zen Mondragon Taldeko zentro korporatiboa horrelako
apustu batean, Fagor, Ederlan, Copreci eta kooperatiba nagusi horiekin batera?
Konexioak askotarikoak dira, baina Arrasate inguruko herrietan euskara elkarteak
sortuak ziren hamarraldi batzuk lehenago, haiek Euskalan taldetxoa sortu zuen,
han bildutako pertsonek akuilu lanak egin zituzten… Gauzak horrela funtzionatzen
dute gurean, euskara elkarte batek eragina izan zuen gero kooperatibetan miloi
euro batzuk mugitu dituen euskara planen sorrerako aroan. Gauza gehiago ere
baziren: Eusko Jaurlaritza animatzaile, langile batzuek hariak mugitzen, gazte
batzuk bultzaka… Hari gurutzatu mordoxka bat.
Tokiko euskaltzaleen elkarteek egin ditzaketen funtzioak udalen funtzioekin
gurutzatzen eta osatzen dira. Udalen kasuan aipatu dugun zerrenda aipatu liteke
hemen ere, beti ere, lan banaketa adimendun batekin partekatzekoak, udalaren
angelu formalagoa angelu bultzatzailegoarekin osatuz: udalerriko enpresak
identifikatu, pertsona gakoekin bildu, konbokatu, animatu, herriko enpresen
topaketa urtero antolatu, gaian engaiatutako eragile guztien jaiak sortu eta abar
luzea.
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EGE multzoaren rolaz
‘Euskararen Gizarte Erakunde’ kontzeptuan sartzen den erakunde sorta zabala
daukagu, lehen aipatu dugun moduan, bakoitza bere esparruan euskararen
biziberritzearen azpiegitura-lanak egiten. Haietako gehienak Kontseiluan elkartuta
ere badaude, elkarrekin biziberritze horren bultzatzaile izateko berariazko asmoz.
Multzo honetan, erakunde batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago (dagokien alorraren
arabera), nolabait interpelatu egiten ditu lan eremuko uhinaldiak. Aurreko bi puntuetan
aipatu dugun adibide hipotetikoan, enpresa hori prozesura ekartzea lortu duten
eraginetako batean genioen: “e) ikastolako guraso talde bat duelako enpresan ondo
kokatua eta haiek zuzendaria animatu dutelako”. Apur bat aliritzira botatako adibidea
da, eta adierazi nahi du beharbada herri batzuetan ikastolako batzordeak uhinaldiaren
antena piztuta izan behar duela (edo herri horretan euskalgintzako beste tokiko
eragilerik ez dagoelako, edo egonda ere, beharbada ikastolak bere alea jarri nahi
duelako prozesuan). Ikastolak aipatu ditugun moduan aipa litezke bestelako eskolak,
euskaltegiak, aisialdi elkarteak, hedabideak eta beste hainbat. Ez dut orokortu nahi,
badakigu hemen bakoitza berera dagoela, eta bakoitzaren egiteko nagusia berean
onena ematea dela. Eta erakunde bakoitzak ikusi behar du bere baitan zenbateraino
dagokion edo bere metabolismoan zenbateraino sartzen den herrigintza zabalagoan
ekarpena egitea. Baina aipatzen ari garen uhinaldiak askoren aleak jasotzeko adina
zabalera izango du. Adibide solteak jarri ditut, EGEen multzoa zabala delako eta esparru
bakoitzaren kasuistika posiblean ezingo nukeelako sartu. Adierazi nahi dudana da
lan eremuko uhinaldia belaunaldiarteko apustu estrategikoa izango bada, politikoa
eta soziala, euskararen hauspoan dabiltzan erakunde asko aldez edo moldez beren
alea jartzeko moduan izango direla. Edo beren alea jartzea eskatuko diela prozesua
arrakastaz abiarazteak.
Are gehiago ere esan liteke arlo batzuetako EGE batzuei buruz. Euskalgintzako zenbait
erakunderi uhinaldiak aukera berriak ere ekarriko dizkie, beren burua berpentsatzeko.
Helduen euskalduntzea, adibidez, ez da berdina izango lan eremuko eskala handiko
uhinaldi baten aurretik eta ondoren.
Bai EGE multzoaz eta bai Udaletako langileei buruz gogoeta bera egin daiteke:
“euskaratik bizi” den jende pila handia daukagu hemen, sektore anitzetan. Ondo, eta
eskerrak. Baina jende eta erakunde pila hori soldatarekin eta gustura edukitzeak (hori
bera ez da erraza) ez digu euskararen goraldia bermatzen, eternizatu gaitezke egoera
honetan, edota hizkuntzaren benetako kurbak beheraka hasi. Sektore guztiek dute,
gainera, interes propioak eta inertziak sortzeko arriskua. Mugimendu baten zordun eta
egile gara. Helduko diegu apustu berriei? Zein da bakoitzaren ekarpena?
Beste planoa, Kontseiluarena da. Ez gara hemen luzatuko bere sorreratik hona aginte
publikoen eta Kontseiluaren artean izandako harremanetan egon diren tentsioez,
etenaz, errealitatea errepresentatzeko oinarri desberdinez eta abarrez. Iritsi da garaia
bestelako harreman eta jokabide-paradigma baten eltzea sutan jartzeko. Batetik,
lan eremuko uhinaldia, hasieratik, abiatu aurretik, diseinutik, EGEen multzoaren
partaidetza eta onespenez hornitu behar da. Eta bestetik, EGEen multzoak, apustu
serioa, zintzoa, eta eskala handikoa dela ikusita, bere engaiamendu praktikoa irauli
behar du honetan. Milaka langile, dozenaka mila bazkide, eta enpresa, elkarte nahiz
topagune biltzen dituen eraketak baliabide ugari ditu, bere burua apur bat berrasmatuz
gero, gizartean indar errespetatu eta eragilea izateko.
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Beso teknikoaz
Bada profil profesional bat, “hizkuntza prozesuetako teknikari balioaniztuna” dei
dakiokeena bere eitea definitzeko. Azken hogei urteotan sortu eta garatu den
teknikari mota da. Ez dira beren lan-bizitzan erakunde jakin bateko prozesuan lan
egiten duten teknikariak, baizik eta erakunde mota desberdin ugaritako prozesuak
bideratzea da beren espezialiatea (lantegi industrialetako prozesuak, erakunde
publikoetako prozesuak, populazioaren segmentu jakinei bidertutako prozesuak,
merkataritzako prozesuak, motibazio proiektuak, erabilera plan jakinak…), eta askok
eskarmentu panoramikoa pilatu dute prozesu horietan guztietan. Teknikari mota hau
ez da erakunde publikoetan aurkitzen, berariaz horretara emanak dauden gizarte
ekimeneko enpresetan ari da lanean. Enpresa hauetako garrantzitsuenek I+G+B
mekanismo aipagarriak dituzte beren lanean, prozesu mota desberdinetarako beren
prestakuntza doitzen ari dira etengabe. Baliteke euskararen etorkizunerako langile
multzorik garrantzitsuena izatea.
Langile publikoen eta gainerakoen arteko arrakalaren gaia gurutzatzen da hemen,
gure herrigintzan disfuntzioak sortzen dituen kontua. Gai delikatua eta konplexua
da, eta ez gara sartuko. Baina, beste alor batzuetan bezala, euskalgintzan arreta jarri
beharreko gaia dugu berau.
Teknikari balioaniztun hauek informazio eta gaitasun pilaketa aipagarria dute kolektibo
moduan, eta zaindu egin behar ditugu, oinarri egokia izaten lagundu behar diegu
beren lanean, lan tekniko honen prezioak, lehiaketatako baldintzak, arnas luzeagoko
epeak, egonkortasunak eta abar egoki planteatuz.
Harrobiaz ere pentsatu behar dugu, munta handiko olatu edo egitasmoan sartzera
bagoaz. Horrek jende askoren, gaitasun handiko langile askoren lan-indarra eskatuko
du (hara! kontzeptu marxiar bat erori zaigu parera). Harrobia makaltzen ari zaigun
zantzuak iritsi zaizkigu aipatu ditugun enpresa horietatik. Prozesu honetarako (eta, oro
har, euskararen biziberritzearen prozesu guztietarako) lan-indarraren prestakuntza
guneak martxa hobean jartzeko bideak sortu behar ditugu, unibertsitateen,
euskalgintzako erakundeen eta eragile guztion artean. Eta dena aipatzeko lekurik eta
pretentsiorik ez dugu hemen, baina ikerketaren lekuak ere mereziko luke aipamen
bat, prozesu honen guztiaren baitan.
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Espiralaren hurrengo
bueltako eragileez
Uhinaldiak munta handiko artikulazioa behar duela esatean bost elementu
aipatu ditugu, eta aurreko puntuotan laburki marraztu. Bost hauen arteko
indarrak asko izanda ere, begien bistakoa da beste eragile batzuk falta direla
aipatzeko.
Espiralean joan nahi izan dugu, eta espiralaren muineko zirkuluetatik hasi:
euskalgintzaren eragileetatik, indar publikoak ere barne hartuta. Baina
espiralaren hurrengo bueltan bestelako gizarte-eragileek ere zeregin
garrantzitsua dute uhinaldi-planteamendu honetan. Enpresari-elkarteez eta
sindikatuez ari naiz bereziki, baita gizarteko beste hainbat eragilez ere. Ez naiz
honetan luzatuko, baina berebizikoa izan liteke hauen rola ere. Puntu labur
batean eta aurreko bosten ondoren jarri baditut zeragatik da: aurreko puntuetan
aipatutako euskalgintzako bost eragile mota horiei dagokielako beste hauek
aktibatzea, barrutik kanporako norabidean.
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Sektore publikoaren
garaiaz
Begien bistakoa da lan eremuan sektore desberdinak bereizi behar direla. Langile
publikoen multzo zabala, industria, zerbitzu enpresak, merkataritza… Eusko
Jaurlaritza hasia da sektoreak, gune geografikoak eta abarrak bereizten, aztertzen,
lehentasunak nahiz hurrenkerak tanteatzen eta abar. Nire eskuetara iritsi diren lanei
oso taxu egokia hartu diet, sektorekako analisi gaitasun xehetuarekin eginak dira,
eta uste dut konfiantza jartzea dagokigula arlo horretan egiten hasi diren eta egingo
diren lehentasun-ariketetan eta taktika-proposamenetan. Ez naiz, beraz, sartuko
sektorekako proposamenetan. Sektore publikoari buruz egin nahiko nuke aipamen
bat.
Har dezagun ikuspegi diakronikoa, jadanik urrun eta bitxi egiten zaigun trantsizioosteko garai hartatik hona. Asko egin da alor askotan, eta administrazioaren
funtzionamendua euskalduntzen egindakoak ere beharko du bere aitorpena…
baina ez, hau ez da erritmoa. EAEren kasuan, administrazioko departamentuak,
Ertzaintza, Osakidetza… esparru hauetan beste fundamentu bati heltzeko garaia
iritsi da. Administrazioa euskalduntzeko dinamizazioan kanpotik teknikari
balioaniztunaren lanak egiten ari den nire lagun batek aipatu zidan behin langile
publiko talde bati galdetu ziola: “Zuek orain duzuen euskara mailaren pareko ingeles
maila izango bazenute, eta ingeles maila horrekin bidaliko bazintuztete Londresera
administrazioan lan egitera, zenbat hilabetetan jarriko zinatekete ingelesez lan
egiten?” Eta erantzuna da: hilabete gutxitan.
Zertan ari gara, jaun-andereok? Ez dut jarrera hiperkritikotik hitz egin nahi, eta
maximalismoetatik urrundu behar genuela ohartu ginenetik hona ilea asko soildu
da gure kaskoan. Gure aldartea da ‘orain arte egin duguna, bikain, eta goazen
aurrera, ez dugu atzera begiratu beharrik’. Baina uste dut bereziki langile publikoen
multzoan beste taxu bat eta beste erritmo bat eskatzea dagokigula. Aipatu izan
dira itzulpenaren aroa, ezagutzaren aroa eta lana euskaraz egitearen aroa bereizi
behar direla zenbait administrazioren ibilbidean. Badira iparra erakusten ari diren
zerbitzu eta guneak. Egindakotik, eta horren hutsuneetatik asko dugu ikasteko.
Gaitasun tekniko nahiz politikoa baditugu.
Eta hortik irabaz dezakegu sinesgarritasuna pausoak planteatzeko industrian,
merkataritzan eta zerbitzuetan.
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Kontakizunaz eta
antigorputzez
Uste dut kontakizun bat sortu behar dugula. Kontakizun bat aski sendoa eta aldi
berean aski malgua sentsibilitate desberdinetako euskaldunengana jotzeko,
angelu politiko desberdinetara iristeko gai honekin. Zer ari garen, eta zer egin
nahi dugun alor honekin. Uste dut kontakizun horretarako tresnak baditugula. Eta
EGOD ikerketak, adibidez, erakusten digula lasai komunikatzeko marjina dugula,
euskararen onarpen maila gizartean solido xamarra dela, badaukagula non zapaldu,
eta badaukagula diskurtsoa egokitzeko gaitasuna, egin behar dugun biderako.
Iruditzen zait antigorputzak sortzeari ere adi egon behar dugula, eta sor daitezkeela.
Baina esango nuke lan eremuaren arlo honetan egin daitezkeela gauzak antigorputz
gutxi sortzeko moduan. Logiko eta ulergarria izan da, adibidez, antigorputzak
sortzea hezkuntzan, eskolako hizkuntza ereduetan. Guraso batek esan dezake “nik
nire seme-alaben hezkuntza eredua aukeratzeko eskubidea nahi dut, eta eskatzen
dut A ereduaren eskubidea mantendu dadila”. Eta horretan, gurasoaren hautaketaeskubidea bortxatzeak badu gogorretik zerbait. Gorabehera guztiekin, poliki-poliki
hezkuntzaren arloko antigorputzak asumitzeko modukoak izaten asmatu dugula
esan liteke. Euskal hezkuntzak arazo asko ditu, baina ez da larriena, inondik ere,
hizkuntzaren kontrakotasunaren tamaina. Lan eremuan ere ez dut uste galga
handiegia jartzeko moduko beldurra izan behar duenik. Lan eremuko hizkuntza
plangintzetan ibili direnek badakite bortxatzetik gehiegi ez duten metodologiak
planteatzen direla, eta lanerako marjina handia dagoela enpresen hizkuntzapraxian, antigorputzak sortzera iritsi gabe.
Printzipio hauetan oinarritu dira azken hogei urteko hizkuntza planak enpresetan,
gainetik esanda. Bat: erabilera ardatz. Ez gara hainbeste eskatzen ari ezagutza
ziurtagiriak, tituluak, mailak eta abar. Erabilera da ardatza, eta horrek gero eta bigarren
mailan ekarriko ditu ezagutzaren beharra, mailaketak eta abarrak. Bigarrena: euskal
hiztunak protagonista. Ez gara eskatzen ari mundu guztiari hasieratik gauza bera.
Progresiboak dira plangintza hauek, progresibotasun patxadatsua praktikatzen
dute. Adostasuna jartzen dute erdigunean. Borondatezkotasuna hartzen dute gidari,
ñabardurekin. Eta azkenik, izaera metodikoa, neurtua eta ebaluatua dute.

Udaletako
euskara
zerbitzuen

19

topaketak

#udaltop12

Kontakizunaz eta
antigorputzez
Hogei urteotan enpresetan garatu ditugun hizkuntza planek agertu dute prozesu
hauek ez dutela antigorputz gehiegi sortzen. Bortxatu baino gehiago egiten
duelako tira, borondateak eraiki, borondate horien gainean pausuak eman, lurra
solidotu denean horren gainean eman hurrengo urratsa. Metodologia mota
horrek ere baditu bere mugak, eta findu beharko dira gauzak, baina antigorputzak
biderkatzea behintzat ez da haien arrisku nagusia. Beti doitu eta hobetu litezke
metodologiak eta beren printzipioak, baina gutxi edo gehiago (ez dira ingurune
berdinak Osakidetza edo Fagor Ederlan) lan hau egin dezakegu antigorputzak gutxi
sortuz, eta sortzen direnak modu egokian bideratuz. Hori bai, beste aldeko okerra
egitea ere bada arriskua: goxo joatearen joatez prozesuaren errigorea galtzea.
Metodologietan orekak bilatu behar dira borondatezkotasunaren eta arautzearen
artean, progresibotasunaren eta eraginkortasunaren artean.
Nolanahi dela ere, uhinaldi honen kudeaketak dut horrek eskatzen digula denoi
gogoeta zabalagoa. Ez da “euskara plana” egitearen kontua bakarrik. Enpresei agertu
behar zaie hizkuntza-kudeaketa konplexua egitera deituta daudela hemendik
aurrera herri honetako enpresa guztiak. Ziurrenik munduko enpresa asko daude
deituta hizkuntza-kudeaketa konplexua egitera. Munduko enpresa asko, baina
Euskal Herriko enpresa gehienak. Ez gara ari, jakina, % 100 euskaraz egiteari buruz
ia ezertan. Ari gara esaten modu neurtu eta modu ebaluatuan hizkuntza plangintza
garatzea, eskala gero eta masibo eta antolatuagoan.
Horrek eskatuko digu euskalgileei gure diskurtsoa eta kontakizuna fintzea, gure
euskaltzaletasuna doitzea XXI. mendeko bigarren eta hirugarren hamarraldira.
Egokitzea, ez bakarrik malgutasunean, biguntasunean. Baita, malgutasun horren
barruan, behar duen asertibitate puntuan ere. Denborarekin iristen da heldutasunpuntu zenbait jenderi esateko: “Ea ba. Nik ikasi nuen zure hizkuntza, barneratu dut
zure hizkuntza, erabiltzen dut zure hizkuntza, maite dut zure hizkuntza. Eta horri
esker zu nirekin zure hizkuntzan komunikatu zaitezke. Ados. Ederki. Ea… hasi zu
ere. Ez? Hasi zu ere. Pasa dira hogei urte”. Iritsi gaitezke, unearen eta gunearen
arabera, diskurtso malguagoa edo asertiboagoa egitera. Baina oinarrietan hankak
dardara ez digute egin behar. Guk hizkuntza asko ditugu, eta hizkuntza asko
erabiliko ditugu. Eleaniztunak gara, jendekoiak eta eraman onekoak gara. Baina
euskarak lur hau bakarrik du, lur hau bakarrik funtzio nagusi batzuk betetzeko.
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Bi abaguneez
Politika beti eta nonahi egiten dugu, ona edo txarra. Politika onaren gakoetako bat
aroaren potentzialak irakurtzen jakitea da. Aroa, duela urte batzuetatik, potentzial
berri eta landugabearen aukerak ematen ari zaigu. Pasatzen uzten badugu, baliteke
berriro potentzial horien aukerak parean ez egotea.
Euskalgintzaren unibertsoan, eta barrurago dagoen unibertso politikoan, inoiz
ez ditugu izan orain ditugun baldintzak, horrelako munta handiko prozesu
batean gehienok norabide berean eragiteko. Lehen aldiz gaude, nolabait, munta
handiko prozesu batean lurralde desberdinetako erakundeak eta mundu politiko
desberdinetako euskaltzaleak batera apustu koordinatu bat egiteko baldintza
mentaletan, baldintza politikoetan. Ez da xehetasun hutsala: desblokeo hori orain
etorri da, duela urte gutxi ireki da aukera-leihoa, eta uste dut urte gutxi horiek
pasa ditugula oraindik hori jauzi batean mamitu gabe. Inoiz ez dugu izan orain
dugun egoera-sorta, elkarlanerako oztopagarrienak diren pertsona eta jarreren
ahultasun psikologikoa, euskalgintzaren baitan ipar baterako autoritate morala
artikulatzeko aukera, elkarrekiko begirunea indartzeko gogoa, eta elkarrekin lan
egiteko borondatea hain eskura. Potentzialaz ari naiz, ez hainbeste errealitateaz.
Euskalgintzaren baitako egoera honek akordio politiko bat erditzea eragin dezake.
Landuz gero, jakina. Josi ditzagun hariak.
Pandemiak, eta pandemia-ostearen aurrikuspenak, ez digu abagune hori
ahanztarazi behar. Izatekotan, bi abagune nahastu zaizkigu orain: aipatu berri
dudan aukera-leihoa, eta pandemiaren distortsioa. Ez dezagun errazena egin.
Konbina ditzagun abaguneak. Beherapenen anuntzio guztien erdian, beste zerbait
ere irudikatu, aldeztu eta planteatu dezakegu: bi abaguneon konbinazioa akuilu
hartzea, korrontea albora eginda gainditzeko, eta arlo honetan beste geometria
politiko bat sortzeko lanean hastea. Udaberri honetan.
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