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1. Sarrera
Zirrrara, aukera, pizgarria, itxaropena, ilusioa, klika, interesgarria, konplizitatea, zoragarria…
Euskaraldia hitz batez baloratzeko eskatu eta horrelakoak aipatu zituzten langile nahiz arduradunek ariketa amaitu
berritan.
Euskaraldia ariketa arrakastatsua izan da Lehendakaritzan. 110 lagun inguruk osatzen dute Lehendakaritza,
eta 90 lagunek eman zuten izena Euskaraldian.
Klika ordea lehenago hasi zen. Izan ere, gure bizitza ez dugu hutsetik abiatzen, bizitzako esparru guztietan
aurrekoek utzitako lekukoa hartu, eta hurrengoari lekukoa pasa arteko ibilbidea egiten dugu.
Eta, beraz, Euskararen aldeko ibilbidea lehenago hasi bazen ere, 2017an hasiko dugu Lehendakaritzako
kontakizuna.
Kontakizun horretan bada hitz edo balio gako bat: elkarlana; eta elkarlana da, hain zuzen ere, aurtengo
Udaltop jardunaldiaren ardatza.
Hona, bada, labur-labur gure kontakizuna.

2. 2017. URTEA
2017. URTEA
3 Idazkaritza Nagusi eta 11 Zuzendaritza ditugu Lehendakaritzan. Batez beste 11 laguneko taldeek osatzen
dute Zuzendaritza bat. Alegia, lan egiteko tamaina polita du erakundeak. Lehendakaritzan Talde Eragile bat dago
euskara-batzordeburuak eta Lehendakaritzako nahiz Elhuyarreko teknikariek osatzen dutena. Euskara
Batzordea, berriz, Zuzendaritza guztietako ordezkariek osatzen dute.
2017an Lehendakaritzan euskara-batzordeburu berria izendatu zen, arduradun politiko bat. Arduradun berriak ardura
onartzeko eskaera bakarra egin zuen: ados, prest nago erronkari aurre egiteko,

baldin eta nigan konfiantza

baduzue, eta jauzi berriak egiteko egin beharrekoa egiten uzten badidazue. Lehendakariak hasiera-hasieratik baietz.
Halaxe bada, aurrekoek utzitako lekukoa jaso, eta normalizazioaren ibilbidean aurrera egin genuen.
Zein zen ordea une hartan euskararen eta euskal hiztunen komunitatearen errealitatea?
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Hona zenbait zertzelada orokor:
•

Euskaraz ulertzen ez duen langile oso gutxi dago Lehendakaritzan, baina egia da, hala ere, langile
gehienek erraztasun handiagoa dutela gaztelaniaz.

•

Euskara-gaitasuna handiagoa zen, erabilera baino. Beraz, euskararen erabilera handitzeko eta euskarak
espazio berriak irabazteko gaitasuna bazen (eta horretan ari gara, erabilera nabarmen handitzen eta
espazioak irabazten).

•

Euskara zerbitzu-hizkuntza gisa erabat barneratuta zegoen erakunde osoan, bai langileen aldetik bai
arduradunen aldetik.

•

Euskara lan-hizkuntza gisa, errealitate konplexuagoa da. Euskara lan-hizkuntza izatearen alde zeuden,
baina aldekotasun horri berehala gehitzen zioten bigarren ideia bat: bai baina inor mindu gabe. Inor ez
mintzeko nahi horrek zer zekarren? Bada, lan-hizkuntzan zehaztutako helburuak oso zabalak izatea, inor
deseroso ez sentitzeko modukoak, eta lan-hizkuntzan jauzi berriak egiteko nahikoak ez zirenak.

•

Lan-hizkuntzan eragite aldera, honako diskurtso edo ideia nagusi hauek topatu genituen:
o

Gazteek guk baino euskara-gaitasun handiagoa izango dute, eta, beraz, haiek egingo dute guk
baino hobeto eta gehiago.

o

Beti langileoi eskatzen zaigu, baina arduradunek zer?

o

Eta lehen aipatutakoa: euskara lan-hizkuntza bai, baina inor mindu gabe.

Testuinguru hartan identifikatu genuen ERRONKA gakoetako BAT hauxe izan zen: Euskararen normalizazioan
urrats berriak egiteko eta hiztun-komunitateen elkarbizitza egokirako baldintzak nola sortu? Galdera hau behar
bezala erantzunez gero, arrakastarako bidean jar gintezkeela aurreikusi genuen. Argi genuen euskaragaitasunaren eta erabileraren arteko arrakala hainbat faktorek eragiten dutela, eta arrakala horren arrazoi
bakarra ez dela inor mintzeko beldurra, noski; baina hizkuntza-komunitateen arteko bizikidetza osasuntsua
da, segur aski, ongi kudeatzeko faktore zailenetakoa.

3. URRATS BERRIAK EGITEKO BALDINTZAK
SORTZEN
Horrela, bada, bizi genuen errealitate horri erantzuteko, eta, lan-hizkuntzan eragiteko, lan-ildo edo estrategia
batzuk identifikatu genituen, eta horiek garatzen ari gara edo garatu ditugu. Hona horietako batzuk:

•

Elkarlanerako, iritziak konpartitzeko eta elkarrengandik ikasteko aurrez aurreko espazioak sortzea edo
indartzea erabaki genuen. Talde Eragilean garrantzia handia eman diogu aurrez aurreko espazio horiei.
Erakundearen tamainak ematen du, gainera, erakundea osatzen duten pertsona guztiekin biltzeko aukera,
eta aukera hori ondo baliatu dugu (lan handia da, baina zinez eraginkorra, espazio horiek ondo bideratzen
eta janzten badira).

•

Lehendakaritzako euskararen normalizazio-prozesua gizartean kokatu genuen,

euskarak Euskal

Herrian dituen erronken markoan. Zergatik? Euskararen aldeko urratsek ahalegina eskatzen dute, ahalegin
horren zentzua ikusaraztea eta sentiaraztea beharrezkoa da. Bestela, herritarren hizkuntza-eskubideetatik
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harago, nola lortu, esaterako, gaztelaniaz hobeto moldatzen diren langileek nahiz arduradunek euskararen
aldeko apustua egitea, nola lortu euskaraz lan egitea alferrikako lan-karga bat baino, erronka bat izatea?
•

Lan-hizkuntzan euskarak duen erabilera eta presentziaren argazki zehatzagoa behar genuen: Sail osoko
argazkia batetik, baina baita

Zuzendaritza bakoitzekoa ere (informazioa Zuzendaritzaka izateak

ahalbidetzen baitzigun ardurak eta helburuak pertsonalizatu ahal izatea, eta ondorioz guztien
inplikazioa eta eraginkortasuna handitzea). Eta beraz, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak hala
proposatuta, BIKAIN simulazioa egitea erabaki genuen 2017an. (HPSk euskararen normalizazioa impasse
egoeran zegoela ikusita, hainbat proba pilotu proposatu zituen Eusko Jaurlaritzako Sailetan garatzeko, eta
guk horixe aukeratu genuen).
•

Langileek nahiz arduradunek egindako eskaera, inor ez mintzekoa alegia, oso kontuan hartu genuen, eta
beti ahalegindu gara horretan, baina, era berean, hasieratik onartu dugu honako hau: aldaketa-prozesu
guztietan zailtasunak izaten dira eta erresistentziak sortzen; horiek ere aldaketaren parte naturala
dira. Jakitun izan behar dugu erresistentzia horiek sortuko direla, eta naturaltasunez onartu eta ahalik eta
ondoen kudeatu behar ditugu; baina, era berean, argi izan behar dugu ezin dutela eragotzi euskararen
aldeko urrats berriak egitea.

•

Euskararen ulermena balioetsi beharra argi ikusi genuen euskarak eta euskal hiztunek espazio berriak
irabazteko, eta gainera ikusi genuen ulermena erabat bermatzetik oso urrun ez genbiltzala.

•

Lehendakaritzan gaitasuna handitzeko gako nagusietakoa (nagusiena ez bada), erabileran dago
(trebakuntza ere gakoa izanagatik). Erabilera-konpromiso zehatzak bultzatu behar dira eta bultzatu ditugu.

•

Normalizazioaren inguruan hiztun-mota desberdinen arteko konplizitateak eraikitzea gakotzat jo genuen.
Hiztun-perfiletan, ibilbide linguistikoetan, hizkuntza-jarreretan nahiz –jokaeretan aniztasuna da nagusi,
jendearen artean zenbat eta konplizitate gehiago eraiki hobeto.

•

Langile nahiz arduradun guztiek gaitasunak gaitasun erabilera-planaren partaide sentitzea beste gako bat
zen guretzat, eta nola edo hala guztiak planarekin interpelatuak sentitzea. Guztiak gara garrantzitsuak
eta beharrezkoak.

•

Arduradunen hizkuntza lidergoa aktibatu edo indartu beharra ageriko alderdia zen, langileek berriz ez
zezatela esan: “ Eta arduradunek zer?”. Lanketa bereziak egin ditugu horretarako, emaitza positiboak ekarri
dituztenak.

•

Ikuspegia zabaltzea eta euskararen normalizazioa ikuspegi eraikitzaile batetik bizitzea sustatu nahi
genuen, garrantzitsua iruditzen zitzaigun oso. Horregatik ahalegindu gara euskararen normalizazioa izan
dadin lan-karga bat baino gehiago, betebehar bat baino gehiago; euskararen biziberritzea izan dadila
erronka bat ahalik eta pertsona gehienentzat, talde-erronka bat, aberasten gaituena, mundu berdinzaleago
baten aldeko urrats bat. Bakoitzak nahi eta ahal duen moduan biziko du Lehendakaritzan egiten ari garen
ibilbidea, baina gu ahalegindu gara bizipen positiboak sustatzen. (Eta neurri handi batean lortu dugula uste
dugu, datuei eta jendearen iritziei erreparatzen badiegu).

•

Nork

bere

hizkuntza-bizipen

eta

ikuspegiak

gainerakoekin

konpartituta,

eta,

trebakuntza

soziolinguistikoaren bidez, gure pentsaeran zirrikitu berriak zabalduta, pertsonak ahalduntzea izan da
eta da beste lan-ildo garrantzitsu bat guretzat. Batetik, euskal hiztunak aktibatzeko, euskara gehiago
erabiltzera ausartzeko, baina bestetik, baita erdal hiztunak mugiarazteko ere; eta zentzu horretan
adierazgarria da goi-arduradun batek lanketa baten ostean eta gaiaren inguruan hausnartu ostean
esandakoa: “mi objetivo es que la gente se sienta cómoda hablando euskera aunque esté yo presente, y a
su vez sentirme yo cómodo cuando los demás estén hablando euskera”.
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4. BALIOAK
Esan bezala elkarlana da gurean balio gakoa. Eta talde-erronka beste oinarrizko kontzeptu bat. Beldurrak uxatzeko
behin eta berriz erabili dugun leloa da: askok urrats txikiak eginda, guztien artean urrats handi bat egiten ari
gara.
Elkarlan estua dugu maila politikoan eta teknikoan. Normalizazioaren iparra eta nora jo nahi dugun konpartitzen
dugu biek, helburu komuna dugu, eta, gainera, elkarrenganako konfiantza. Batzordeburua politikaria izanik, maila
politikoan egin du lan handia (politikarien artean harremanak bideratu eta maila horretan eragin), eta teknikariek,
berriz, maila teknikoan jarri dute arreta: zer eta nola egin ipar horri begira. Elkarlana sustatu dugu langile eta arduradunen artean, langileen artean, arduradunen artean, hiztun-perfil desberdinen artean…

5. ALDERDI SUBJEKTIBOAK ETA OBJEKTIBOAK
Gauzak aldatzeko lehenik aldatu ditzakegula sinetsi behar dugu. Eta sinetsi egin dugu, hasteko talde eragileak,
alegia, proiektuaren ardura daramaten politikariak eta teknikariek, eta poliki-poliki ari gara sinesmen hori erakundean
zabaltzen.
Lehen aipatu dugu, Lehendakaritzan ere euskara-ezagutzaren eta -erabileraren arteko arrakala badagoela (nahiz
eta murrizten ari den). Eta Lehendakaritzan ere, leku gehienetan bezala, ohitura aipatzen da gaztelaniaz egiteko
faktore nagusien artean. Prozesu honetan ahalegindu gara ikuspegi hori gainditzen. Izan ere, maiz ohitura esaten
diogun horri, sistema deitu beharko genioke. Gizartean eta administrazioan, gaur egun ere, hizkuntza-sistema
indartsu eta ikusezin bat dugu indarrrean, hizkuntza hegemonikoaren alde egiten duena, beraz, gaztelaniaren alde
egiten duena eta

gehien gehienok gaztelaniara eramaten gaituena. Sistema horrek ezartzen duen botere-

harremanean euskara menpeko hizkuntza da, eta neurri berezirik hartu ezean kaltetuak hizkuntza gutxitua eta euskal
hiztunak izaten dira. Gaztelaniaren aldeko hizkuntza-ohituren sorburuan, hizkuntza hegemonikoen aldeko sistema
erraldoi eta ikusezin hori izaten da gehinetan.
Beraz, sistema horretan, alderdi objektibo horretan eragitea ezinbestekoa da, eta horretarako, euskararen
kudeaketa-sistema eguneratu genuen. Kudeaketa-sistema horren oinarrian zer dago, ordea?

•

Hizkuntza-irizpide berrituak eta zehatzagoak. Xehetasunetan sartu gabe, lan-hizkuntzaren atalean sarrera
gisa eta datorren urteetarako ipar gisa hauxe jaso genuen:
•

Lan-hizkuntzan helburua ez da elebitasun simetrikoa lortzea; lana bikoizteaz gain, hizkuntza
gutxitua hizkuntza nagusiaren menpeko izaten jarraitzea baitakar horrek.
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•

Horrenbestez, euskara lan-hizkuntza izan dadin, eta bi hizkuntzen arteko oreka lortze aldera, polikipoliki lanean euskara hutsezko gune eta funtzio batzuk sortzea da estrategia.

•

Izan ere, hizkuntza guztiek, eta, beraz, baita hizkuntza gutxituek ere, euren garapenerako
hizkuntza hori nagusi izango den funtzio edo guneak behar dituzte.

•

Arduradunen hizkuntza-lidergoa zertan datzan zehaztu dugu. Zer eskatzen diogu arduradun bati? Zer
egitea dagokio eta nola?

•

Euskararen gobernantza-eredua zehaztu dugu galdera honi erantzunez: Gure ereduarekin zer sustatu
nahi dugu?

•

Erakunde osorako plan estrategikoaz gain, Zuzendaritzaka kudeaketa-planak garatu ditugu.

•

…

6. EUSKARALDIA
Testuinguru horretan iritsi zen iaz Euskaraldia. Euskaraldiaren egitasmoa neurri-neurrira etorri zitzaigun, une ezin
hobean, aurretik lanketa bat eginda eta lanketa horrekin erabateko koherentzian.
Sarreran aipatu bezala Euskaraldia arrakastatsua izan zen Lehendakaritzan, jende gehien-gehienak hartu zuen
parte, erabilerak gora egin zuen eta oso bizipen polita izan zen, langile nahiz arduradun gehienentzako.
Zeintzuk izan ziren arrakastarako gakoak? Zer onura ekarri dizkigu?
Gure ustez, gakoak izan ziren alderdi batzuk identifikatu ditugu:

•

Euskararena oraindik ere hainbat pertsonarentzat gai delikatua da, hizkuntza-komunitateen arteko
bizikidetza ez da maiz orekatua izaten. Emozio asko eragiten dituen gaia da, eta erakunde batean,
gizartean bezalaxe, aniztasuna izaten da nagusi: hiztun-mota desberdinak, hizkuntza-jarrera eta jokaera
desberdinak… Kontuan hartu behar da kalean gutxi asko aukeratu egiten dugula norekin egon, baina
lantegi batean esaterako, gaudenak gaude, eta erakundea osatzen duten pertsonek ezinbestean egon
behar dutela elkarrekin eta elkarren ondoan lanean, eta naturala dela hizkuntza-egoera deserosoak
saihestea. Iruditzen zaigu aurre-lanketarik izan ez balitz, Euskaraldiarena ariketa deserosoa izan
zitekeela hainbat langile eta arduradunentzat. Lehendakaritzaren kasuan hiztun-perfil desberdinen arteko
lanketa hori eginda genuen, eta hizkuntzarekin lotutako zenbait egoera deseroso aldez aurretik sortuak eta
landuak genituen. Aurretik egindako lanketa guztiak askoz baldintza hobeak sortu zituen Euskaraldia
arrakastaz garatzeko, gure ustez.

•

Euskaraldiarena ez da ekintza solte bat izan, plan baten edo prozesu baten markoan txertatu den ariketa
bat da. Aurrez egindako lanketak Euskaraldiaren arrakasta bultzatu du eta, eta, era berean, Euskaraldiak
ordura arte egindako urratsak indartu ditu.

•

Euskaraldiaren berri aurrez aurre eta zuzendaritzaz zuzendaritza langile guztiei eman zitzaien (erabilera
planarekin lotutako beste bilera bat aprobetxatuz). Euskaraldiak proposatutako ariketa estrategikoa iruditu
zitzaigun Lehendakaritzarako, eta ordura arte egindako lanketa ondo baino hobeto biltzen eta borobiltzen
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zuela ikusi genuen; horregatik, behar besteko garrantzia eman genion Euskaraldiari (komunikazio aldetik,
…).
•

2018an onartutako Euskararen Erabilera Plan berriarekin langile guztiak interpelatuak sentitu ziren, hona
bilera batean langile batek esandakoa: “( …) Para mí el plan hasta ahora ha sido neutro. No me ha llegado
a afectar. ¿Cómo me siento? Intentaré no quedarme en una isla y subirme al carro (…) ”. Beraz, plan
berriarekin euskararen aldeko mugimendu indarberritu bat sumatzen zuten guztiek, zerbait aldatzen ari
zen sentsazioa, guztiak mugiarazten zituena (ilusioz askok, beharragatik beste batzuk, …). Euskaraldiak
euskararen aldeko bultzada hori are gehiago indartu zuen, zerbait aldatzen ari den pertzepzioa areagotu
zuen.

•

Oso garrantzitsua izan da Lehendakaritzan hainbeste jendek izena ematea, ustekabean euskararen
aldeko indar erakustaldi bat ere izan da, eta erakundean normalizazioan jauzi berriak egin ahal ditugula
frogatu da. Euskaraz aritzeko aukera eta nahia, biak batera agerian geratu dira.

Abenduaren 3an,

Lehendakaritzan euskararen eta Euskaraldiaren inguruan hainbeste jende biltzeak zirrara sortu zuen
askorengan, emozioak astindu zituen.
•

Euskaraldiaren ostean, euskaraz ez dakien zuzendari batek ustekabean halaxe aitortu zuen lantalde
osoaren aurrean: “ Lehendakaritzan etorkizuna euskararena da”. Ez da bakarrik zer esan zuen, baita
nork eta noren aurrean esan zuen ere.

•

Euskaraldiak maiz gure buruari jartzen dizkiogun muga psikologikoak apurtzeko balio izan du: marko
egokia sortu du esperimentatzeko, lotsa galtzeko, aske sentitzeko: “Konturatu naiz lehen baino hobeto
egiten dudala orain”, “lotsa galdu dut”; … Besteak beste nork bere beldurrak eta hesiak apurtzeko ariketa
bat izan da, ariketa bateratua, guztiok elkarrekin eta une berean garatu duguna.

•

Euskaraldia Lehendakaritzan bakarrik garatzeak baino askoz indar handiagoa dauka Euskal Herri osoan
garatzeak: indarra biderkatu eta ilusioa kutsatu egin dira. Guretzat gakoa zen Lehendakaritzako
normalizazio ibilbidea Euskal Herrian euskarak dituen erronken markoan kokatzea, eta Euskaraldiak
bete-betean eskaini digu aukera hori.

•

Konpromiso pertsonalean oinarritzen den ariketa kolektibo bat izan zen Euskaraldia, oso ondo
uztartzen dena Lehendakaritzako euskara-planaren dinamikarekin: norbanakotik taldera eta taldetik
norbanakora etengabeko joan-etorrian gabiltza.

•

Euskaraldiak balio izan digu berresteko denok elkarren beharra dugula: “ Ahobizi izan garenok ohartu
gara zenbat kostatzen zaigun euskaraz egitea, euskara ulertu baina hitz egiten ez duten pertsonekin, haiek
hala eskatuta ere. Elkarrizketa hastea kosta egiten da, eta eustea oraindik ere gehiago. Eta Belarriprest izan
direnak, aipatu digute konturatu direla gure zailtasun horretaz. Eta horrek euskaraz gehiago hitz egitera
bultzatu dituela. ( …) Normalean hitz egiten dugunok behar genuen ariketa hori, eta jakin eta ausartzen ez
direnek ere behar zuten”.

•

Urteetako buru-mapak apurtzeko denbora behar izaten dugu guztiok, horretarako ariketa interesgarri bat
izan da. Balio izan digu ez bakarrik euskara gehiago erabiltzeko, baita gure jarrerak eta ohiturak
aztertzeko ere, eta horiek nola aldatu hausnartzeko. Bi hizkuntza-komunitateen arteko harreman hori
begi zorrotzagoarekin aztertu dugu. Interesgarria da norberak egiten duenaz ohartzea eta baita
ingurukoek dituzten hizkuntza-portaerak aztertzea ere; alegia, zer egiten dugun eta zergatik egiten dugun.

•

Euskaraldian jende oso desberdinak parte hartzeak zubi eta konplizitate berriak eraiki ditu edo sortzen
hasitakoak sendotu ditu.
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•

Euskaraldian parte hartzea borondatezkoa izan zen, baina baten batek aipatu zuen parte hartzera
behartuta sentitu zela, inork ez du, ordea, inposaketa hitza erabili. Euskararen aldeko urrats bat iruditu
zaigu inork sentitzea, Euskaraldian izena eman ezean, bere burua neurri batean agerian jartzen zuela, eta,
ondorioz,

agerian ez geratzeko parte hartzea erabaki izana. Hori ere euskararen aldeko mugimendua

indartzen ari den seinale iruditzen zaigu.
•

Lehendakaritzan aurretik egindako prozesuan agerian jarri genuen administrazioan maiz ikusezina den
langile eta hiztun tipologia bat, minoritarioa dena eta inork gutxik arreta jartzen diona: administraziora
iristen denean gaztelaniaz moldatu arren, euskaraz gaztelaniaz baino erosoago sentitzen den hiztuna.
Izan ere, gehien gehienak leku gehienetan gaztelaniaz lan egitera behartzen ditugu, eta epe laburrean
erosoago egiten dute lan gaztelaniaz. Zergatik? Hizkuntza-hegemonikoen aldeko sistemak horretara
eramaten dituelako, eta gainerako hiztunek multzo horri arretarik jartzen ez diolako, naturala iruditzen
zaigu euskal hiztun horiek lana gaztelaniaz egitea. Etengabean aitortzen dugu administrazioan euskara
ikasteko eta hizkuntza-perfila ateratzeko hainbat lagunek egindako ahalegina, eta inork gutxik aitortzen du
euskaraz hobeto moldatzen diren langileak gaztelaniaz lan egitera behartzen ditugunik edo gaztelania
inposatzen diegunik. Langile tipologia horrek euskaraz egiteko duen ezina oharkabean pasatzen da, oro
har. Horregatik, langile-talde hori, agerian jarri nahi izan dugu, nolabait ikusarazi langile horiei ere zor
diegula begirunea eta euskaraz lan egiteko aukera, eta guztioi dagokigula aukera hori benetakoa bihurtzea.
Euskaraldia ariketa polita izan da ikusezinak diren langile horiek poliki-poliki saretzeko, berriz ere
aktibatzeko, eta planaren motor bihurtzeko. Euskal hiztunek erdal hiztunekiko enpatia garatzea bezain
garrantzitsua da erdal hiztunek euskal hiztunekiko enpatizatzea, eta bi komunitateen arteko menpekotasun
harreman hori guztien artean gainditzea.

7. NORMALTASUNERAKO BIDEAN
Amaitzeko langile batek Euskaraldia baloratzeko erabilitako hitza: normaltasuna. Natural sentitu behar dugu euskal
hiztunek euskaraz egitea, eta euskaraz ez dakienak euskara ikasteko bide naturala ere horrexek behar du: dakienak
egitea. Euskaraldiak horixe sustatu du. Eta horrexek markatu behar digu etorkizuneko iparra.
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