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0. Sarrera
Aurreko hamarkadako krisi ekonomiko sakonak hartara behartuta, 1990eko hamarraldian herri handi
batzuetan eta eskualde batzuetan, garapena sustatzeko erakunde edota elkarteak eratzen hasi
ziren bai Euskal Herrian, bai Euskal Herritik kanpora ere.
Garai hartako egoera ekonomiko larriak garapena termino ekonomiko hutsetan ulertzera eraman
zituen garaiko arduradun politiko eta teknikoak. Garapena, garapen ekonomikoan eta enpleguan
fokalizatu zuten sortu berri ziren udalen tresna haiek.

Garapen Agentziak eta euskara: harreman zaila
Esan dugun bezala, premia larri batetik sortu ziren erakunde berri haiek eta kontuan hartu beharreko
alderdi asko eta asko bigarren edota hirugarren plano batean utzi zituzten, edo, behar bada, utzi
beharrean gertatu ziren.
Bazter utzi zuten alderdietako bat euskara izan zen, edota orokorrago esan nahi izatera, hizkuntzen
kudeaketa. Hala, erakunde haiek guztiak gaztelaniaz eratu ziren eta hizkuntzarekiko kezka ez zen
hasierako osagaien lapikoan sartu. Horrek ekarri du, egun, oraindik erakunde horietako askok bizi duten
“hizkuntza defizita”. Euskara kontutan herren baitabiltza gehientsuenak. Urtetan haietako askoren
ahotatik entzun dugun uste faltsuak -“Euskara ez da gure egitekoen artean sartzen”- ere ez du batere
lagundu euskara garapen agentzietan normaltzen. Aitortu behar da, halaber, erakunde horien
erabiltzaileen profil nagusia, kuantitatiboki bederen, oso erdalduna izan dela, eta oraindik ere, hala dela
neurri handi batean. Horrek ez ditu, horratik, euskararekiko dituzten betebeharretatik salbuesten. Egun,
behintzat ez.
Eraentza juridiko pribatuko erakundeek euskararen normalkuntzarako legezko betebeharrik ez izateak
ere eragin du, nola ez, garapen agentzia gehienek euskararen erabilera planik ez izatea eta, ondorioz,
erabat edo nagusiki gaztelaniaz funtzionatzea.
Garapena sustatzeko elkarte horietatik gehien gehienek sozietate anonimoaren forma juridikoa hartu
zuten administrazio publikoak berezko dituen prozedura motel eta, usu, nekosoak arintzearren. Tresna
arin eta nahieran moldeagarriak behar zituzten, eta sozietate anonimoek ematen zuten horretarako
aukera handiena. Halarik ere, ez dugu ahaztu behar, formaz erakunde pribatuak izan arren, irabazi
asmorik gabeko izaera publikoko erakundeak direla. Horregatik, hain zuzen ere, gerora sortutako
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erakunde batzuek udal elkarte forma hartu zuten, gauzak beste era batera egin nahian. Ez dira asko
izan, ordea, bide hori hartu dutenak.
Horiek horrela, egun indarrean den legeriak herritarrak haiek hautatzen duten hizkuntzan artatzera
behartzen ditu erakundeok. Zentzu horretan, erakunde horien euskararekiko lehen eginkizuna hizkuntzen
erabilera plana izatea da. Hizkuntzak nola kudeatuko dituen arautuko duen hizkuntza politika eta
normalizazio plan propioa izatea. Zerbitzua euskaraz ere eman behar dute eta hartarako prestatu behar
dute euren burua.

Oarsoaldea Garapen Agentziaren kasua
Testuinguru hartan sortu zen Oarsoaldea Garapen Agentzia ere, 1993an, Errenteriako, Lezoko,
Oiartzungo eta Pasaiako Udalek hala erabakita. Egun, oraindik haren gerente den Fernando Nebredak
kontatzen duenez, garaiko udalek ez zioten euskarari buruzko inolako agindurik eman, arestian esan
bezala, premia larria enpleguan eta enpresak eskualdera erakartzean sumatzen baitzuten. Gaztelaniaz
funtzionatzen zuen erabat agentziak, langile batzuen eta politikari batzuen elkarrizketa informal batzuk
salbu. Bere ekimenez, bulegoetako ateetako eta herritarrei zerbitzu ematen zitzaien guneetako seinaleak
euskaraz ere jarri zirela oroitzen du gerenteak, baina hortik aurrera, ezer gutxi. Langileak hautatzeko
orduan ere ez omen zegoen inolako eskakizunik aurrez ezarrita. Halaxe joan ziren Oarsoaldeko
agentziaren lehen urteak.
1999an, udalen erabakiz, Oarsoaldeko Euskara Batzordea sortu eta euskara zerbitzua garapen
agentziaren barnean kokatu izanak aldaketarako bideak ireki zituen. Izan ere, euskararen normalizazioa
agentziaren lan-ildoetatik bat bihurtu zen.
Euskararen gizarte normalizazioa garapen agentzien edota udal elkarteen lan-lerro izateak berrikuntza
handia ekarri zuen Oarsoaldea eskualdera. Oarsoaldea Garapen Agentziak bere eguneroko egitekoen
artean hartu baitzituen, lan-eremu zuen eskualdean, euskararen normalizazioa bilatzen duten jarduerak
eta esku-hartzeak garatzea. Udalei euskara gaietan elkarrekin 1jarduteko gune natural eta berezko bat
ekarri zien, kontuan izan aurretik ere ohitura sortuta zutela beste alorretan elkarrekin estrategiak eta
esku-hartzeak adosteko bidea. Ezagun xamarra da Oarsoaldeko Euskara Batzordeak geroztik egin duen
ibilbidea.
2002an, agentziaren euskara sailetik lan-mundua euskalduntzeko OLA plana jarri izanak barne
kontraesanak azaleratu zituen. Eskualdeko enpresei euskara plana jartzeko eskatzen hasi zen agentzia
berak etxeko-lanak egin gabe zituelarik. Alegia, garapen agentziak ez zuen artean, ez hizkuntza politika
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idatzirik ez erabilera planik indarrean. 2004an lehenengo plan zirriborroa landu zuen agentziak, eta
2005ean onartu zen lehen plana administrazio kontseiluan.
Geroztik, hizkuntza politika arautzen duten hizkuntza irizpideak ezarri ditu eta erabilera planak gauzatzen
aritu da urtez urte, harik eta 2015ean, zilarrezko Bikain ziurtagiria eta 2018an, maila gorenekoa eskuratu
arte. Tartean lanpostuen hizkuntza eskakizunak finkatu ditu eta langileen euskalduntzea gauzatu du, ia
erabat.
Oarsoaldea Garapen Agentziaren kasua aipatzearekin, erakunde hauek, gure ustez, euskararekiko
dituzten egin beharrekoetatik bi aipatu ditugu: bata, derrigorrezkoa; bere burua euskaldundu eta
herritarrei zerbitzua euskaraz ere emateko gutxienekoak betetzea, erabilera plan baten bidez. Bestea,
hautazkoa edo borondate politikoaren araberakoa; euskararen normalizazioa agentziaren lan-ildo bat
gehiago izatea. Hala ere, hirugarren bat aipatzea falta da, Udaltopen hau guztia azaltzera ekarri
gaituena, alegia; enpresei ematen zaizkien zerbitzuen bidez, lan-munduaren euskalduntzean eragitea.

_______________________
1 Elkarrekin jardutearen onura batzuk
1- Baliabideen optimizazioa:
Programak, ekimenak, ekintzak eta ekitaldiak elkarrekin garatuz, bitarteko tekniko, ekonomiko eta humanoen optimizazioa
gertatzen da, nabarmen gainera.
2- Beharrei edo eskaerei erantzuteko eraginkortasuna:
Goragoko erakundeetatik sor daitezkeen iniziatibak (adibidez, eskola kirola) eskualdean garatzeko egitura egokia sortua eta
martxan izatea.
3- Sinergiak eragiten ditu:
Eragileen, teknikarien, politikarien eta herrien arteko sinergiak baliatzea normalizazioaren bidean. Egituran, nahiz gune eta lanmahaietan ari diren pertsona guztietatik bi ordaintzen ditu Oarsoaldeak, gainerakoak udalek edo herri administrazioak ordaintzen
ditu.
4- Dimentsio handiko egitasmoak bideragarri egiten ditu:
Bakarrik egin ezingo genituzkeen hainbat ekimen eta egitasmo gauzatzea. “Bakarrik ezina, elkarrekin egina”.
5- Adorea, ausardia ematen du:
Bata bestearen babesean ausartago bihurtzen dira udalak ere erronka zailei aurre egiteko.
6- Planifikatu beharra, ordenatu beharra ekartzen du:
Euskararen normalizazio planifikatua, ordenatua eta arrazoitua, egitura sendo batek eutsia.
7- Koordinazioa hobetzen du:
Erakunde ezberdinetako politikari eta teknikariak, eta herri ezberdinetako eragileak norabide berean eta era koordinatuan jardutea,
bikoizteak, hutsetik hasteak, elkarri behaztopa egitearen sentsazioak eta abar saihestuz.
8- Lanerako molde berriak sustatzen ditu:
Koordinatuta elkarlanean jarduteko ohiturak eta kultura sustatzen dira. Euskara teknikariok, adibidez, lan-taldetzat dugu gure burua,
argi eta garbi.
9- Ez du herrien autonomia kaltetzen:
Eskualdean batera jorratzen direnez gain, herri bakoitzak bere egitasmo eta ekimen propioak ere garatzen ditu, beti bezala,
bakoitzak bere izaerari, bere autonomiari eta berezitasunei eusten die.
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Garapen Agentzien rola lan-munduan
Garapen agentziak eskualdea dinamizatzeko eta garapena sustatzeko eragile gakoa dira eskualde
bateko udalentzat. Zentzu horretan, agentziek bitarteko eragile edo lotailu moduan funtzionatzen dute.
Eskualde baten garapenean eragiten duten eragileen arteko bitartekariak dira agentziak azken batean.
Eragile horiek guztiak jartzen ditu harremanetan. Konektoreak dira, nolabait esatearren.
Eskualdearen garapena sustatzeko aukerak eta enpresen beharrak eta erronkak identifikatzen ditu
agentziak; aukera terminoetan nahiz behar-gabezia terminoetan. Erronka horiei erantzuteko, erronkak
proiektu zehatz bihurtzen saiatzen da. Proiektu horiek gauzatzeko, enpresa horiek beste eragile
batzuekin konektatzen ditu gero. Eragile horiek beste enpresa batzuk izan litezke, haiekin elkarlanean
arituz proiektu hori bideragarri bihurtuko luketenak. Edota izan litezke beste era bateko laguntza eman
dezaketen eragileak; ezagutza zentroak -Lanbide Heziketako zentroak, zentro teknologikoak,
unibertsitatea- edota finantza erakundeak edota aditu zentro pribatuak, enpresa espezializatuak... Edota
Administrazio publikoa, azkenean ezinbestekoa baita haren parte-hartzea, beti behar baita lur industriala,
zerga marko berezi bat edo dena delakoa. Agentziak konektore, bideratzaile eta erraztaile lana egiten du
horien guztien artean.
Hiru lerro nagusitan gauzatzen da agentziek enpresekiko egiten duten lana:
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1. Mobilizatu, dinamizatu eta prestatu egiten ditu
eragileak
Helburua: Balizko proiektuak identifikatzeko eta eragileen arteko harremanak sustatzeko testuinguru egokiak
sortzen laguntzea.
• Enpresen dinamizazio, asaldura eta networking jarduerak. Jeneralean hiru motako eragileekin jartzen dituzte
harremanetan enpresak; ezagutzaren alorrekoak, finantziazioaren alorrekoak eta administrazio publikoa.
• Sentsibilizazio- eta inspirazio-jarduerak (Webinarrak, jardunaldiak, tailerrak…).
• Prestakuntza-jarduerak.
Zeregin horretan informazioa emateak, zabalkunderako ekintzak eta ekitaldiek eta komunikazioak, oro har, dute
aparteko garrantzia.
• Garapen agentziek Informazio euskarri guztietan euskara lehenesteko lana egin dezakete, sistematikoki.
• Informazioa zabaltzeko ekitaldietan, direla webinarrak, tailerrak nahiz jardunaldiak, horiek euskaraz
gauzatzeko aukera esplizituki adieraz dezakete antolatzen ari diren orduan. Hartzaile izango direnei
aukera hori mahai gainean jarriz, galdetuz, aukera guztiak aztertuz.
• Beti ere, urteko programazioan gutxieneko kuota bat bermatu euskaraz.
• Erdaraz gauzatzen direnetan ere euskararen nolabaiteko presentzia berma dezakete; euskarri fisikoetan,
irudian, publizitatean…
• Eragileei bestelako beharrezko eragileen (ezagutza zentroak, adituak, finantza erakundeak…) informazioa
emateko orduan, katalogoak sor ditzakete eta laguntza zehatz horiek euskaraz eman ditzaketenen
zerrendak osa ditzakete.
• Prestakuntza edo formazio ekintzetan ere euskaraz gauzatzeko aukera esplizituki adieraz dezakete
antolatzen ari diren orduan. Hartzaile izango direnei aukera hori mahai gainean jarriz, galdetuz, aukera
guztiak aztertuz.
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2. Esploratzea, inkubatzea eta garatzea
Helburua:

Enpresen eta ekintzaileen erronkak zehaztea; gabezia nahiz aukera terminoetan. Proiektuak

identifikatzea eta proiektu horiek gauzatzeko tresnak eskaintzea.
§

Proiektuak esploratzeko tresnak.

§

Diagnostiko-zerbitzuak eta orientazioa.

§

Adituen laguntza.

§

Proiektuetarako laguntza zuzenak (ezagutarazi eta izapidetzeko orduan laguntza eman).

Zeregin hauei lotzeko orduan, euskara hasierako osagaien artean egotea da egin diezaiokegun mesede handiena.
§

Proiektuak esploratzeko tresnak euskaraz prestatuta izatea beharrezkoa da; bideragarritasun planak
egiteko gidak, ereduak eta horrelakoak.

§

Adituen homologaziorako euskara ere baloratzea.

§

Hizkuntzen kudeaketaren garrantzia nabarmendu behar zaie enpresei eta ekintzaileei, eta, horren
bidez, euskara gai gisa sartu behar da azterketa eta enpresa plan guztietan. Euskara aldagai gisa sartu
beharra dago lanketetan bai enpresa berriak sortzeko momentuan, bai proiektu edo elkarlan berriak
abiatzeko momentuan.
ü

Gizarte erantzukizuneko eginkizuna delako.

ü

Legezko eta gizalegezko eginkizuna delako.

ü

Negozio aukera delako (inpaktu aukera duelako).

ü

Enpresaren proiekziorako aukera delako (Enpresa aurreratuaren seinale/zantzu da, egungo
Gipuzkoan adibidez).

§

Dirulaguntzetako deialdietan eta lehiaketatan, hizkuntza irizpideak ezarri behar dira.
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3. Azpiegiturak eskaintzea
Helburua: Proiektuak gauzatzeko baliabideak hornitzea.
§

Esperimentazio laborategiak (Enpresek beren kabuz izan ez ditzaketen azpiegiturak eskaintze aldera).
Berrikuntzara eta ikerketara zuzendutako azpiegiturak dira.

§

Inkubazio azpiegiturak (Ekintzaileentzako eta enpresen barne ekintzailetzarako).

§

Enpresak kokatzeko guneak garatzea: Industrialdeak, zerbitzualdeak,…

§

Giza baliabideak (Hautaketa prozesuak, prestakuntza,... ).

Azken fase edo zerbitzu honi dagokionez, berriz:
§

Enpresei errazten zaizkien azpiegituretan hizkuntza paisaia (errotuluak, seinaleak, oharrak, indikazio
idatziak,…) eta tresnen / makinen instrukzio eta esku-liburuak euskaraz ere egon daitezen
bermatzeko urratsak egin behar dira.

§

Giza baliabideen kasuan, langileak kontratatzeko hautaketa prozesuak bideratzeko orduan
hizkuntzaren / euskararen gaia beti planteatu behar zaie enpresei. Behar duten perfila zehazteko
orduan, hartaz hitz egiten den momentuan gaiak mahai gainean egon behar du. Azken erabakia beti
enpresarena dela jakinik, beti ere.

Aipatu ditugun zereginetan hizkuntzaren aldagaia zehar lerro gisa sartu ala ez enpresek erabakiko dute, jakina baina
agentziei gaia bistaratzea, mahai-gaineratzea tokatzen zaie gutxienik. Enpresez ari garelarik, etekin ekonomikoa
bilatzen dutela kontuan izan behar dugu beti. Bezeroek eta erabiltzaileek eskatzen duten neurrian, hau da, eskaera
dagoen neurrian, enpresak mugitzea lortuko dugu. Gu guztioi dagokigu, beraz, gure erosketa erabakietan euskara
lehenestea.
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