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15 Ordu Euskaraz jaia berriro? Zein ondorio uzten du erabileran 15 ordu euskaraz jaiak? Hauexek izan ziren
2016ko otsailaren 23an 15 ordu euskaraz jaia antolatzeko lehenengo bileran botatako galderak. Hiru urtetan behin
antolatutako jaia, Agurainen antolatzen den ekintzaz beteriko jaia, 3.edizioa antolatzeko bildu ginen.
Jaiak, aisialdia eta kultura etengabe antolatzeko Aguraingo euskalgintzaren inertziak kezka sortzen zigun, behin
eta berriz euskara atsegina izan dadin ekiteak. Arlo honek bere mugak ditu eta goian jo genuelaren sentzazioa
bagenuen. Gure indarra eta denbora eremu ezberdin eta berri batean jartzeko beharra ikusten genuen. Egitetik
eragitera. Beraz, garai baten bukaera ikusten genuen: euskara erakargarri egiteko garaiaren amaiera.
Beste garai batean murgiltzeko beharra ikusten genuen: euskara beharrezko egiteko garaia.
Zalantza hauen ondorioz 15 ordu euskaraz jaia ez antolatzea erabaki genuen. 75 ordu euskaraz aktibazio ekimena
antolatzea erabaki genuen.

1. Kezkak
2016ko otsailean Aguraingo hainbat euskaldunek Agurainen 75 ordu euskaraz ekimena proposatzea erabaki
genuen. Euskararen ezagutza eta erabileraren artean dagoen desorekak kezkatuta, bertako euskaldunak
ahalduntzea eta aktibatzea zen gure helburu nagusia, hau da, norbanakoen hizkuntza portaeretan eragitea. Oso
errotuta ditugun hainbat hizkuntza ohiturak kezka sortzen zigun. Izan ere, portaera oker horiek erabilerari eragiten
diote egunerokoan, adibidez:
-Euskaldunok, askotan, ez dugu geure burua euskal hiztun bezala aurkezten.
-Euskaldunok erdarara pasatzeko joera izaten dugu, inork hori eskatu gabe ere.
-Euskaldunon artean erdaraz egiten dugu. Ohituragatik, elkar ezagutu dugunetik horrela egin dugulako. Edo
inguruaren inertziagatik...
-Euskaldunok ez dugu baliatzen aguraindarren euskararen ezagutza (%55k euskaraz ulertzen du). Eguneroko
elkarrizketa motzetan (dendetan, ezagun batzuekin…) elkarrizketa elebidunak sor daitezke (batek euskaraz eta
besteak erdaraz). Beste herrialde batzuetan askotan egiten da hori, Katalunian, adibidez.
-Erdaldunek euskaldunari erdarara pasatzeko berehalako eskatzen diote, solaskideak esaten duena ulertzeko
ahalegin txikiena egin gabe.
Euskaldunen euskarari eusteko ezintasuna kezkatzen gintuen; euskaraz nahi baina “ezin”. Beraz, ahalduntzeko
beharra ikusten genuen. Egoera hori iraultzea gure esku ere dagoela transmititu nahi genuen. Gaur egungo
elkarbizitza ez dela aldaezina, gaur egungo hizkuntza ohiturak hori besterik ez direla, ohiturak: ezarri eta onartutako
jokatzeko erak. Baina ez dela horrela izan behar. Euskaraz edonon eta edonorekin hitz egiteko askatasuna har
dezakegula. Eguneroko egoera horietan airos ateratzeko teknikak eta baliabideak ikasteko beharra ikusten
genuen.
Hizkuntza ohitura horiek erdaldunei eman dizkieten pribilegioek ere kezkatzen gintuzten. Euskalduna izaten da,
beti, egoerari egokitu behar zaiona, erdarara pasatuz. Jendartearen inkontzientzian dagoen presio soziala handia
da: erdarara pasatu behar dugu erdaldunak hala eskatzen badu. Euskaraz ez jakiteak eskubide gehiago ematen
du? Gure inguruko erdaldunei zera transmititzeko beharra ikusten genuen: solaskide euskaldunari ez eskatzeko
erdarara pasa dadila eta ahalegina egin dezatela solaskideari ulertzeko. Gaur egun, erdaldunei funtzio berri bat
emateko beharra ikusten genuen. Orain arte euskararen alde egotearekin nahikoa izan da, baina orain praktikara
eraman behar dute beren aldekotasun hori; nahiz eta euskaraz hitz egin ez, bidea eman diezaiotela euskaldunari,
nahiz eta dena ulertu ez.
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Instituzioetatik jasotako mezuak gizartean duen onarpenak ere kezkatzen gintuen: normalizazio maila bat lortu
dugu dagoeneko, ezagutza etengabe aurrera doa, ezagutzaren hazkunde demografiko naturalarekin (hezkuntza
sisteman oinarritua) gizarte elebiduna badator… Baina gizarte elebiduna posible al da? Gizarte elebidun hipotetiko
horrek bermatuko al du norbanakoak eguneroko zereginetarako euskara hautatzea?
Nork, zein erakundek edo kolektibok egiten du hizkuntzen erabileraren pedagogia soziala? Hau da, nork ematen
ditu gomendioak herritarren hizkuntza portaerak euskararen mesedetan izan daitezen? Arlo askotan dira
ohikoak herritarren portaerak bideratzeko eta aldatzeko gomendioak: generoan, hondakinen kudeaketan, trafikoan,
kontsumoan, praktika sexualetan… Eta hizkuntzen erabileran?

2. Asmoak
2016ko otsailean, abiatu ginenean, aktibazio ekimen mota hauek ez ziren ezagunak. Aurretik bi esperientzia
zeuden: bat indibiduala, 2015eko abuztuan, Bilbon, Lutxo Egiak hilabete horretan euskaraz bizitzeko hartu zuen
erabakia. Eta bigarrena, kolektiboa, 2016ko martxoan, Donostiako Egia auzoko 300 euskaldunek, astebetez,
euskaraz bizitzeko antolatu zuten ekimena.
Beraz, Agurainen ezezaguna zen proposamena; norbanakotik abiatutako ahalduntze eta aktibazio kolektiboa.
Euskaldun helduentzako proposamena (Agurainen 5000 biztanle bizi dira, %29 euskalduna da, 18 urtetik gorako
800 euskaldun inguru daudela pentsa dezakegu), euskal hiztun kontzientzia daukatenekin, azaroan, lau egunez,
egunerokoan, Agurainen euskaraz bizi ahal izateko ekimen bat; ez jai bat, ezta ekimenez beteriko lau egun ere.
Egitasmoa autofinantzatua izatea nahi genuen. Ez genuen inongo erakunde edo instituzioren onarpenaren zain
egon nahi; izan ere, hizkuntza portaeretan eragiteko mezu ausartak eta eraginkorrak eman nahi genituen. 5000
euroko aurrekontuarekin abiatu ginen. Diru sarrera mugatuak genituen, baina honela lortuko genuen
autofinantzatzeko diru hori : herriko OLBEA euskara elkartea, JOTAFA euskaldunon txaranga, 15 ordu euskaraz
jaiaren 2013ko edizioko dirua eta 9 hilabetetan zehar atera genezakeen dirua. Diru gehiena tailerretan eta inprenta
lanetan inbertitzea aurreikusten genuen. Egitasmoa autogestionatua izatea nahi genuen, herritarren borondatezko
lanaren aldeko apustua egin nahi genuen; euskalgintza ahaldundu eta aktibatzeko asmoz. Beraz, instituzioei diru
laguntzarik eta babesik ez eskatzeko erabakia hartu genuen. Antolakuntzan 20 lagun abiatu ginen; 4 lantaldetan
banatuta:
-euskaldunak ahalduntzeko eta aktibatzeko taldea (NIK75 kanpaina)
-Agurain prestatzeko taldea (GUK75 kanpaina)
-komunikazio taldea
-koordinazioa.
Antolakuntzan parte hartzeko jendearen prestutasunak harritu egin gintuen. Urte batzuk krisian pasa ondoren,
Aguraingo euskalgintzaren militantzia aktibatu egin zuen berriro ekimen honek.
Azaroaren 8,9,10,11n, 75 orduz, egunerokoan euskara erabiltzeko gogoa eta beharra sortu nahi genuen.
Horretarako funtsezkoa zen euskaldun kontzienteen jokabide aktiboa. Hau da, dagoeneko euskaldun aktiboak
diren horiek, euskaraz nahiago duten horiek ordura arte iristen ez zen esparruetara eta norbanakoen harremanetara
eraman behar zuten euskara. Jokabide edo portaera berriak geureganatzeko gai izan behar ginen. Euskara
beharrezkoa egin nahi genuen. Hurbiletik, ingurukoengandik hasita, era gozo eta atseginean, naturaltasun
osoz, asertibitatea erabiliz, adostuta, gogoa piztuz, baina guk euskarari eutsita, askatasunez.
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Horretarako, ahalduntze eta aktibatze kanpaina martxan jarri genuen: NIK75 (Agurainen edonon eta edonorekin
euskaraz lelopean). Sei hilabete horietan Aguraingo euskaldunei proposatu nahi genien erabaki eta sina zezatela
euskaraz biziko zirela azaroaren 8, 9, 10 eta 11n, 75 orduz.

Euskara beren eguneroko esparru guztietara

eramateko proposatu genien: euskara erabiltzeko edonon eta edonorekin. Euskaraz: etxekoekin etxean, lagunekin
kalean, ezezagunekin kutxan, ogia erostean, lantegian, spinning egitean, garagardo bat hartzean… Edonon eta
edonorekin euskaraz jarduteko lizentzia hartu nahi genuen. Aurreiritziak alde batera utzi behar ditugula transmititu
nahi genien euskaldunei. Erdaldun bati euskaraz hitz egitea ez dela edukazio txarrekoa, erdaldunak ez duela gaizki
hartuko; aitzitik, euskalduna euskara oparitzen ari zaiola eta erdalduna oso gustura senti daitekeela jolas horretan.
Gure usteak eta ondotxo ikasitako ohitura txarrek eragozten digutela erabilera, eta horiek guztiak gainetik kendu
behar ditugula transmititu nahi genuen.
Baina euskaraz bizitzeko nahiarekin eta intentzioarekin ez da dena egiten. Garrantzitsua da ulertzea zergatik egiten
dugun egiten duguna, euskal hiztun garen kontzientzia hartzea, jokabide aktiboa edukitzeko norberak bere burua
ondo prestatzea eta baliabide batzuk bereganatzea -teknika batzuk, psikologia pixka bat-, egoera batzuei aurre
egiteko protokolo bat buruan edukitzea... Agurainen, martxotik azarora arte euskaldunak ahalduntzeko eta
aktibatzeko dinamika bat jarri nahi nahi genuen martxan. NIK75 dinamika: tailerrak egin, hitzaldiak antolatu,
dekalogo bat argitaratu, gomendioak euskarri ezberdinetan, bideoak...
Aguraingo euskaldunei hizkuntza portaera batzuk proposatu nahi genizkien:
- Egoera edozein izanik, bere burua euskal hiztun bezala aurkeztu dezatela, lehenengo hitza beti euskaraz eginez.
- Guztiekin euskaraz aritu daitezela, kontrakorik eskatu arte.
- Solaskidea euskalduna bada baina erdaraz ari bada, erdarara ez pasatzeko. Ezaguna bada, agian, gaia argitu
behar dela, norberak bere preferentziak garbi azalduta.
- Solaskidea euskaraz ulertzeko gai bada, elkarrizketa elebiduna baliatu dezaketela (batek euskaraz besteak
erdaraz)
- Norberaren inguruko erdaldunekin adostu dezatela aurrerapauso bat, nahiz eta gero erdarara pasatu. Hainbat
egoera puntual adostu daitezke: euskaraz elkarrizketa motzetan, momentu jakinetan, mezu idatzietan, denbora
mugatuan, probarako epe bat ipinita, esaldi eginetan, oinarrizko hiztegi batetik hasita…
- Eraso bat jasoz gero, egoera neurtu dezatela, ez eztabaidatzeko, irribarrez eta asertibitatez erantzuteko.
Euskaldun horien jokabide aktibo horren bidez, bigarren helburua lortuko genuela aurreikusi genuen; alegia,
egokitze-jarrerak sustatzea Aguraingo euskaldun pasibo eta erdaldunen artean. Pello Jauregi EHUko
Hezkuntza teoriako irakaslearen hitzak gureak egin genituen: “Jendeak erdaratik euskarara jauzi egin dezan beste
erremediorik ez duten egoerak sortu behar dira”. http://www.argia.eus/argia-astekaria/2474/euskararen-erabilera
Hori ahalbidetzeko lurra goldatu beharra geneukan, Agurain prestatu behar genuen; eta horretarako beste kanpaina
bat jarri nahi genuen martxan: GUK75 (Hemen euskarari bidea ematen diogu lelopean). Eragileei konpromisoak
eskatzeko bilerak, sentiberatze tailerrak, erdaldunentzako gomendioak eta dekalogoa… eskaini behar genituen gure
helburua lortzeko.
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Sei hilabete horietan Aguraingo kolektibo, establezimendu eta erakundeei hainbat konpromiso har zitzatela
proposatu nahi genien: erraztasunak eman behar zitzaizkion euskara erabili nahi zuenari. Herriak ordura arte
adierazitako euskaren aldekotasuna praktikan jar zedin nahi genuen, adostasun soziala lortu nahi genuen,
baina praktikan. Establezimenduei dagokienez, elkarrizketa elebidunak bultzatzeko konpromisoa har zezatela
proposatu nahi genien; hau da, bezeroari zerbitzua emateko, nahiz eta arduradunak euskaraz ez hitz egin. Kirol
klub eta elkarteei beren ekintza guztiak 4 egun horietan euskaraz antolatzeko konpromisoa eskatu genien.
Bestelako

izaera

duten

elkarte

edo

erakundeei

(elkarte

gastronomikoak,

guraso

elkarteak,

erakunde

instituzionalak…) beren kideen arteko komunikazioak edo paisaia linguistikoak euskaratzeko konpromisoa har
zezatela eskatu genien.
GUK75 kanpainaren bitartez, Aguraingo erdaldunengan eragin nahi genuen. Kontutan hartu behar dugu
dagoeneko gutxiengo direla euskaraz ulertzen ez duten aguraindarrak; izan ere, %45ek ez du euskaraz ulertzen,
baina %55ek ulertzen du eta, hala ere, herri erdaldun batean bizi gara. Euskararen aldekotasuna (%76,6 Arabako
datua) baliatu behar da, beraz, erabileran aurrera egiteko. Kontutan hartu behar dugu 5000 biztanleko herri
batean erdaldunak ez direla multzo anonimoa. Gure osaba-izebak dira, txikitako lagunak, gurasoen lagunak edo
gure umeak zaintzen dituzten auzokideak. Haiekiko harreman afektiboa hurbilekoa da. Badakigu horiek, beren
aldekotasunarekin, orain arte euskara sustatu dutela, baina euskararen erabilera errazteko pausoak eman behar
dituztela uste genuen; egunerokoan. Adibidez, bilera batean daudenean, whatsap talde batean, ezagunak euskaraz
hitz egiten dionean... Euskararen erabileran funtzio garrantzitsua dutela azaldu nahi genien sei hilabete horietan
zehar, beren portaeran dagoela gakoa: nahiz eta guztia ez ulertu, egin dezatela besteari ulertzeko ahalegina,
eta euskaldunari ez eskatzeko berehala erdarara pasa dadila. Aztikerrek Araban egindako azken azterketaren
arabera, arabarren %80k euskaraz eta gaztelaniaz desiratzen du etorkizuna, berdintasunean. Aldekotasun hori
praktikan jartzeko beharra dago. (Aztikerren ikerketa hemen
http://www.euskaraba.eus/fitxategiak/fckeditor/ARABARREN%20EUSKARA%20EZAGUTZA,%20ERABILERA
%20ETA%20IRITZIA%20aurkezpena%202016-11-02(2).pdf )
Era berean, Agurainen %55 euskaraz ulertzeko gai dela aprobetxatuz, euskaraz nola hala edo hitz gutxi batzuk
jakinda komunikatzea posible dela jakinarazi nahi genien euskaraz hitz egitera ausartzen ez direnei. Beldurrak
uxatu eta euskaldunekin euskaraz moldatzera animatu nahi genituen.
Bi helburu, bi kanpainak (NIK75 eta GUK75) uztartuta euskararen erabilera soziala sustatu nahi genuen. Hizkuntza
pedagogia soziala eginez, portaeretan eraginez, elkarbizitza berria proposatu nahi genuen, non euskara zen
elkargunea. Euskaldunak aktiboago bihurtuz eta erdaldunak erabilerara egokituz, egoera berri horretan aguraindar
guztiok birkokatzeko proposamena egin nahi genuen.
Kontzienteki, 0tik 100era ez dela 9 hilabetetan pasatzen jakinda, abiatu ginen.
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3. Sei hilabeteko ibilbidea, kronologikoki
- Otsailak 23. 1.bilera: 20 lagun elkartu ziren hiru urtean behin antolatzen den 15 ordu euskaraz jaia
antolatzeko. Baina ondorio iraunkorra utziko duen egitasmo bat antolatzeko beharra aipatu zen, ez
betiko jaia. Lutxo Egiaren performancea eta Donostiako Egia auzoko ekimena aipatu ziren. Agurainen
horrelako zerbait antolatzea proposatu zen. Bileran bildutakoek bere zalantzak agerian utzi zituzten,
baina bost laguneko talde bati eskatu zioten proposamenari forma eta zehaztasuna emateko.
- Martxoak 15. Proposamena eztabaidatu zen, indibidualki konpromisoak hartu ziren antolakuntzan
parte hartzeko eta proposamena egoki ikusi zen. Aurrera egitea erabaki zen. Hona hemen bilera
horretan aurkeztu zen dokumentua:
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-Martxoak 17. Antolatzaile kide berriak bilatu genituen, 4 taldetan banatuta, talde bakoitzak bere
eginkizunen prestaketa lanari ekin zion:
1.-Aktibatu taldea: NIK75 triptikoaren erredakzioa egin eta aurrez aurre azaltzen hasi zen.
2.-Prestatu taldea: GUK75 diptikoaren erredakzioa egin eta bisitarako protokoloa prestatzen hasi zen
kolektiboekin.
3.-Komunikazio taldea: logo diseinuak egin, triptikoa eta diptikoak maketat u, prentsaurrekoa prestatu,
ploterrak eta panelak egin, sare sozialak eta web gunea kudeatu.
4.-Koordinazio taldea: egoitza bilatu, egutegia, finantzazioa, euskaldunen datu basea, kolektibo eta
establezimenduen datu basea,

komunikabideen datu basea, hizkuntzaren pedagogia soziala egin

ahal izateko autoformazioa, lehenengo hitzaldiak eta tailerrak lotu.
-Apirilaren 4an, Egian Euskaraz ekimenaren kideen hitzaldia
-Apirilaren 20an egoitza lortu genuen

-Maiatzaren 6an, herrian aurkeztu eta lehenengo NIK75 sinatzaileak lortu genituen.
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- Maiatzaren 10ean, prentsaurrekoa. Prentsa idatzian agertu zen.

-Maiatzaren 12an, lehenengo bisitak GUK75 kolektibo eta establezimenduetan

-Maiatzaren 26an, lehenengo Ahaldundu tailerra
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-Ekainetik aurrera ostiralero egoitzan animazio bat, kamisetak salgai, NIK75 sinatzaileak lortu...

-Ekainetik aurrera astero buletina (portaerak aldatzeko gomendioak, irakurgaiak...)

-Ekain, uztail eta abuztuan egitasmoa bistarazi: makala, Sanjuan txikiko ikuskizuna Jeiki dantza taldearekin
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-Uztail eta abuztuan hizkuntzaren pedagogia soziala egiteko dokumentazioa prestatu: euskaldunentzako
gomendioak, erdaldunentzako gomendioak, liburuxkaren maketazioa, youtube kanala, dekalogoa.

-Irailaren 17an TELP tailerra
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-Irailetik aurrera ALEA aldizkarian zutabe bat, portaerak aldatzeko gomendioak emanez

-Irailak 20, merkatariekin ¿Compartimos? Tailerra

-Urrian, herriko jaietan: banderinak, ahalduntzeko mezudun txapak, tabernetan eskatzeko kanpainak,
jaietako egitarauan dekalogoa
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-Urriak 20, Zergatik ez? tailerrak.

-Urriak 29, gomendioen liburuxka buzoneatu etxe guztietan.

-Azaroak 5, artikulua udal aldizkarian.
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-Azaroak 5, dekalogoa A2 formatuan pegada Aguraingo kaleetan, aretoetan, dendetan, elkartetan...
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-Azaroak 6, “Agurainen euskaraz” kartela herriko bi sarreretan.

-GUK75 diren kolektibo eta establezimenduetan alfonbra, zerrenda osoa eta mapa digitala.
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-Azaroak 8, txupina eta GUK75 direnekin ekitaldia eta prentsaurrekoa.

Azaroak 11, NIK75 sinatzaileekin bukaerako ekitaldia.
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9 hilabetetan zehar hizkuntzen pedagogia egin dugu, hau da, formatu ezberdinetan hizkuntza
portaera berriak proposatu dizkiegu NIK75 284 sinatzaileei eta orokorrean euskaldunei. Hona hemen
4 egun horietarako proposatu genizkien portaerak:
https://aguraineneuskaraz.wordpress.com/euskaldunentzako-gomendioak/
Eta ALEAn argitaratutakoak http://alea.eus/komunitatea/75ordu-agurain

4. Balorazioak
Azaroaren 8tik 11ra ez zen ekitaldi berezirik antolatu, ez zen jairik antolatu. Asteartetik ostiralera, egunerokoan
burutu zen 75 ordu euskaraz ekimena. Hizkuntz portaera berriak plazaratzea genuen helburu. Lau egun horietan
gertatutakoa jasotzen saiatu ginen hainbat modutan:
-NIK75 norbanako sinatzaileei galdeketa bat helarazi genien. Hizkuntza portaerak baloratu ahal izateko galdera
zehatzak ziren eta, bukaeran, nahi zutena idazteko tartea eskaintzen zitzaien.
-GUK75 kanpainaren barruan sartu ziren kolektibo, establezimendu eta erakundeen iritziak jaso genituen era
aleatorioan. Egokitze horretan nola sentitu diren jakin nahi genuen, ea jendeak gehiagotan erabili duen...
-Testigantza batzuk bideoz jaso genituen. Ikusi hemen
https://www.youtube.com/channel/UC_J4239WoENwPOgGB2gq9rg

4.1. NIK75 kanpainaren balorazioa
Kanpaina hemen ikusgai https://aguraineneuskaraz.wordpress.com/parte-hartu/
Sei hilabete horietan 18 urtetik gorako 284 lagunek erabaki eta sinatu zuten NIK75 konpromisoa, hau da, edonon
eta edonorekin euskaraz egiteko prest zeuden. Esan dezakegu horiek direla Aguraingo euskaldun aktiboak,
praktikanteak, beren burua euskal hiztun bezala identifikatzen dutenak , azken finean, euskaraz nahiago dutenak.
Horiek dira, beraz, beren ohiturak aldatzeko prest daudenak; euskararen mesedetan portaera berriak probatu, bidea
egin edo ohitura batzuk urratzeko prestutasuna erakutsi dutenak, alegia.
Esan beharra dago egitasmoa martxan ipintzeko erabakia hartu behar izan genuenean, lehenengo bilera hartan, ez
genuela kopuru hori aurreikusten: 284 sinatzaile. Erabaki ausarta hartzen ari ginela uste genuen, ausartegia
agian, eta zalantza handia geneukan, gaizki ateratzeko arriskua ere bazegoela uste baikenuen. Horrelako
egitasmoak ez ziren ezagunak, kontu berria zen, Aguraingo euskaldunen nahiak zertan datzan eta zenbaterainokoa
den ez genekien. Lehenengo bilerako 20 lagunek aurreikuspen bat egin genuen: gutariko bakoitzak 5 sinatzaile
lortuz gero, 100 lagun izan gintezkeela. Helburu horrekin abiatu ginen. Horrek erakutsi digu, baita ere, zenbat uste
oker, konplexu eta aurreiritzi jaso dugun, jasotzen dugun eta onartzen dugun bizitzan zehar; eta noraino eragozten
diguten pausu berriak ematea.
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Eremu erdaldun batean euskaraz bizitzeko nahia gauzatu ahal izateko beharrezkoa da norberaren burua
ondo prestatzea. Denbora tarte bat behar da. Baliabideak eta teknikak ikasi behar dira hainbat egoeratan eroso
sentitzeko. 9 hilabete hauetan oinarrizko bi ekintza eskaini ditugu: ahalduntzeko eta aktibatzeko 3 tailer egin
ditugu , eta gomendioak helarazi hainbat formatutan: dekalogoa, liburuxka, e-mailinga, whatsapa, sare sozialak,
web-gunea, bideoak, ALEA aldizkaria eta bere web-gunea.

Galdetegiaren erantzunetan ikusiko den bezala,

sinatzaileek ondo baloratu dute eskainitako hizkuntzaren pedagogia sozial hori. Ahalduntzeko eta aktibatzeko
baliagarria izan dela adierazi dute.
Aguraindarrei NIK75 azaltzeko eta konpromisoa har dezaten eskatzeko baliatu dugun hurbileko tratua izan da
gakoa. Oso erabakia kontzientea zen hartu beharrekoa, exijentea zen eskatzen zena: edonorekin euskaraz egitea.
Horretarako, antolakuntzatik abiatuta, nork bere inguruan sinatzaileak bilatzeari ekin genion. Horretaz gain,
informatzeko mahaiak jarri genituen, egun esanguratsuetan eta ostiralero. Esan bezala, uste baino errazagoa izan
da sinatzaileak lortzea. Euskaraz bizitzeko nahia badagoela adierazi digu horrek.
75 ordu euskaraz ekimena bukatu ondoren, azaroaren 15ean, NIK75 konpromisoa sinatu zutenei galdetegi bat
igorri genien, emailez eta whatsapez. Zera jakin nahi genuen: zenbateraino aktibatu diren, nola ikusi duten beste
euskaldunen aktibazioa, non irabazi dituzten harremanak euskaraz, zein jokaera berri bereganatu duten,
antolakuntzak emandako gomendioen efikazia, aldatutako portaera eta irabazitako harreman berriei jarraipena
emateko asmorik ba ote duten. 101 lagunek erantzun dute eta, horien arabera, balorazioa egin dugu.
Zortzi galdera horien erantzunak eta interpretazioa ikusgai daude antolakuntzak egin duen bukaerako txostenean.
Hemen ikusgai dago
https://aguraineneuskaraz.wordpress.com/2017/02/28/75-ordu-euskaraz-ekimenaren-balorazioak/
Zortzi horietatik hiru aipatu nahi ditugu hemen, hauexek:

3. galderaren erantzunetatik bi ondorio atera ditzakegu: 1.- Hizkuntza mudantzak egitea ahalbidetzen du
egitasmo honek. Hau da, ordura arte erdarazkoak ziren harreman batzuk euskara ekarri dituzte euskaldun
aktibatu horiek.
2.- Erabilera errazteko prestatzen diren eremuetan harreman berri gehiago lortu dira. Antolakuntzak
merkataritza arloan erraztasunak bilatu ditu eta hor sortu dira harreman berri gehienak. Ezagunekiko harreman
berriak bigarren altuenak dira; seguruenik hurbiletik proposatutako mudantza bat izan da, batzuetan adostua, baina
ekimenak sortutako testuinguruak bultzatua. Oso nabarmena da lan munduan lortutako kopuru baxua,
antolakuntzak prestatu ez duen eremu bat izan da, eta arlo zaila euskararentzat, gaur egun.
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Datuen arabera, gehiengo batek, %79k, oinarrizko mailako aktibazioarekin eragin du, hau da, euskal hiztun
bezala aurkeztu du bere burua, lehenengo hitza euskaraz esanez.
%20-25 aktibazio maila sakonagoan sartu da. Horiek dira edonon eta edonorekin euskaraz egiteko eskatutako
konpromisoa bete dutenak. Portaera hauek plazaratu dituzte: pertsona guztiei euskaraz egin eta elkarrizketa
elebidunak sustatu dituzte, erdaldunekin keinuen bidez saiatu eta ezagunekin euskaraz egitea adostu dute. Beraz,
60 lagun inguruk beharrezko egin dute euskara bere inguruan.

Ahalduntze eta aktibazio giro kolektiboaren ondorioz, lau egun hauetan, jokaera berri batzuk probatzeko aukera
izan dugu, baina hori ez da nahikoa. Norberaren portaera berriak ohitura bihurtu behar dira, eta ohiturak aldatzea
prozesu bat da. Beste hainbat arlotan bezalaxe (genero berdintasuna, ekologismoa...), ohiturak aldatu daitezke
horien ordez beste batzuk hartzen baditugu. Portaera bat zenbat eta gehiagotan praktikatu, orduan eta
aurrerago egingo dugu ohitura berri hori ezartzeko bidean.
Erantzunen arabera, portaera berriei esker irabazitako harremanekin euskaraz jarraitzeko asmoa du gehiengo
handi batek, %87k.
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4.2. GUK75 kanpainaren balorazioa
NIK75 sinatu zuten euskaldun aktibo horiei erabilera errazteko eta erdaldunek ere portaera berriak bereganatu
zitzaten abiatu genuen GUK75 kanpaina . Hemen ikusgai dago:
https://aguraineneuskaraz.wordpress.com/kolektiboakestablezimenduak/

Beraz, osagarri

bezala eta helburu

nagusiari (euskaldunak aktibatzea) laguntzeko asmoz proposatu genuen GUK75. Kanpaina hau ez zen helburu
nagusia, baina bai garrantzitsua.
Maiatzetik azarora arte gauzatu zen GUK75 kanpaina. Antolakuntzako 7 kide

aritu ziren horretan: Aguraingo

erakunde, kolektibo eta establezimenduekin 154 bilera egin zituzten kanpaina azaldu eta konpromisoak
proposatzeko, sentiberatze tailer bat egin zen merkatariekin, erdaldunentzako gomendioak helarazi zitzaizkien
hainbat formatutan (dekalogoa herriko jaietako egitarauan, liburuxka etxe guztietako postontzietan, emailing eta
whatsap bidez, sare sozialetan, web gunean eta hainbat bideotan).
Aguraingo kolektibo, establezimendu eta erakundeei hainbat konpromiso hartzeko eskatu genien, motzean hauxe:
erraztasunak emateko euskara erabili nahi duenari. Kolektibo horiei neurriko proposamenak egiteko saiakera
berezia egin behar izan genuen; izan ere, oso ezberdinak ziren euren

izaera, helburu, euskararen ezagutza,

antolamendu eta funtzionamenduari dagokionez.
Harrigarria egin zitzaigun, hasieratik, proposatutakoaren aurrean arduradun guztiek erakutsitako prestutasuna. Ez
zen huskeria proposatzen geniena:
- Establezimenduei dagokienez, elkarrizketa elebidunak egiteko konpromisoa hartu zuten, hau da, bezeroari
zerbitzua emateko konpromisoa, nahiz eta arduradunak euskaraz ez hitz egin.
- Kirol-klub eta elkarteek beren ekintza guztiak euskaraz antolatzeko konpromisoa hartu zuten.
- Bestelako izaera duten elkarte edo erakundeek (elkarte gastronomikoak, guraso elkarteak, erakunde
instituzionalak…)

kideen arteko komunikazioak edo paisaia linguistikoa euskaratzeko konpromisoa hartu

zuten.
Bisitak egitea eta horien jarraipenak eskatzen zuen denbora eta dedikazioa bermatzea ere zaila izan zen. Guztira
249 erakunde, kolektibo eta establezimendu zerrendatu genituen. Lan horretaz arduratu diren 7 lagunek 154 bilera
adostu behar izan dituzte, materiala prestatu, kolektibo bakoitzari egokitu, datuak kudeatu eta 134 kolektibori
jarraipena egin, azaroaren 11ra arte.
134 kolektibo, establezimendu eta erakundek baietz esan zuten:
-9 erakunde (Udal, Aldundi edo Eusko Jaurlaritzaren menpekoak).
-84 establezimendu (jendaurreko zerbitzuak, dendak, tabernak).
-40 kolektibo (kirol klubak, elkarte kulturalak, elkarte gastronomikoak...).
10ek bakarrik

esan ziguten ezetz. Arrazoiak ere askotarikoak: ezagutza maila nahikorik ez, negozio mota,

mesfidantza eta euskararen mundutik urrun sentitzea. Beste 10ekin harremana izan genuen, baina ezin erantzunik
jaso.

Ez dugu 134 horien iritzia jaso eta ez dugu kuantifikatu ehunekotan.

Eskatutako konpromisoen arteko aldeak

eta kolektiboen izaera eta antolamendu ezberdina kontutan hartuz gero, kuantifikatzea ezinezkoa zela konturatu
ginen. Batzuei galdetegi bat helarazi genien, besteen iritziak bertatik bertara jaso nahi izan ditugu. Hauexek izan
daitezke gehien errepikatu diren testigantzak:
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-Ez zaie batere zaila gertatu antolakuntzak proposatutakoa egitea.
-Euren kolektiboan euskararen erabileraren gaia mahai gainean jar zezatela eskatu izana eskertu egin dute.
-Lau egun horietan establezimenduetan jendeak maizago eskatu du euskaraz.
-Hilabete hauetan antolakuntzak eman dituen euskara erabiltzeko gomendioak baliagarriak izan dira.
-Euskararen erabilera errazteko portaerekin jarraitzeko asmoa dute.
GUK75 kanpainaren bitartez, Aguraingo erdaldunengan ere eragin genuen. Horrela adierazi digute NIK75
sinatzaileek galdetegian. Asko falta da egiteko, baina egokitzapena egon dela eta sakontzeko disposizioa dagoela
ere agerian geratu da.

Sei hilabete hauetan zehar,

euskararen erabileran funtzio garrantzitsua dutela azaldu

genien, beren portaeran dagoela gakoa: nahiz eta guztia ez ulertu, egin dezatela besteari ulertzeko ahalegina, eta
euskaldunari ez eskatzeko berehala erdarara pasa dadila. Erdaldunengana modu sistematikoan iristeko
mekanismorik ez dugu jarri eta gomendio orokorrak landu ditugu GUK75 kanpainaren baitan. Baina NIK75
sinatzaileei eskatu genien portaera berri hori hurbileko erdaldunei azaltzeko eta adosten saiatzeko.
Eskatutakoaren exijentzia handia bazen ere, adostasun soziala lortu dugula interpretatu dezakegu, hori baita
kolektiboetatik jasotako baiezkoen kopuruak eta erdaldunen egokitzeko prestutasunak erakutsi digutena.

5. Ekimenaren ezaugarri batzuk
Antolakuntzak jasotako balorazioen arabera, ekimen arrakastatsua izan dela esan dezakegu.

Hona hemen, motzean eta antolakuntzaren ustez, horretarako gako batzuk:
-Aurrez aurre azaldu eta proposatu dugu. Hurbiletik eta banaka proposatu dugu.
-Denbora tarte handia, 9 hilabete, giroa sortzeko, pedagogia egiteko.
-Aktibazioa kolektibo izaera eman.
-Erabilera bisualizatu egin dugu.
-Antolakuntzan ibili direnei denbora mugatu baterako eskatu zaie lanerako inplikazioa.
-Autogestionatua, autofinantzatua, borondatezko lana.
-Ekimenaren sustatzailea ez lotzea talde konkretu batekin. Hainbat herritar izan dira sustatzaileak, ez elkarte bat
edo dagoeneko eratutako zegoen talde bat.
-Antolakuntzan jende motibatua eta kopuru handia (20 lagun).
-Pertsona jakin batzuei proposatu zaie antolakuntzan egotea.
-Instituziorik ez. Mezu urratzaileak emateko eta exijenteak ziruditen portaerak eskatzeko askatasuna izan dugu.
-Konplexurik gabe, mezu ausartak eta berritzaileak zabaldu ditugu.
-Egoitza bat lortu kale nagusian, egitasmoa begi-bistakoa eta errealagoa izateko.
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6. Ekimenak utzi dituen ondorio batzuk
Ekimena burutu ondoren zein ondorio geratu da Agurainen?
Motzean, hauexek:
1.- Hainbat aguraindar ahaldunduta eta aktibatuta geratu da ekimena pasa ondoren. Honek erabileran eragina
dauka gaur egun ere.
2.- Euskara erabiltzeko eta erabili ahal izateko inertzia soziala utzi du: erraztasuna, askatasuna.
3.- Aguraingo euskalgintza aktibatu egin da. Eragiten jarraitzeko asmoa dauka.
4.- Agurainen erabileraren inplementazio aurrerakoiak martxan ipintzeko baldintza egokiak ditugu.
-Aguraingo euskaldun praktikanteen euskaraz bizitzeko nahia (284 sinatzaile) agerian utzi du ekimenak.
-Erdaldunen egokitzeko borondatea eta gaitasuna begi-bistan geratu da (134 erakunde, kolektibo eta
establezimendu). Horrek adostasun soziala dagoela islatu du.

Lau ondorio hauek garatuta daude antolakuntzak egindako bukaerako txostenean:
https://aguraineneuskaraz.wordpress.com/2017/02/28/75-ordu-euskaraz-ekimenaren-balorazioak/
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