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1. Kokapena
Ponentziari jarritako izenburuak dioen moduan, Euskaraldiaren bigarren edizioan berrikuntza izan diren ariguneen
ariketaren lehen ondorioak izango dira gaur hemen aurkeztuko direnak. Parte hartu duten entitateekin izandako
harremanetatik eta abendutik hona ariketa baloratzeko egindako lanetik ondorioztatutako puntuez arituko gara.
Euskaraldiaren koordinazio lantaldetik herriz gaindiko entitateekin izan dugu harremana batez ere, eta herri-batzordeen
bitartez jaso dugu herri mailako entitateek egindakoen berri.
Lehen edizioan norbanakoak izan genituen zentroan, ahobizi eta belarriprestak izan ziren protagonista. Rol bakoitzari
portaera zehatz bat izateko eskatzen genion: belarriprestek euskara ulertzen zutela adierazi eta euskara eskatzeko
ariketa egin behar zuten, eurek ere nahi bestetan euskaraz aritzeko aukera izanda; ahobiziek, berriz, lehen hitzak
euskaraz egin behar zituzten eta, solaslagunak ulertzen zuen bitartean, euskarari eutsi behar zioten. Jende askok, une
berean, ariketan parte hartuta, hizkuntza ohitura berriak praktikatzeko eta errotzeko aukerak sortu nahi izan genituen.
Ariketak eragin handia izan bazuen ere, bigarren edizioan salto bat emateko beharra ikusi genuen. Euskararen
normalizazioaren ardura ez dago hiztunen portaeren edo borondatearen esku soilik, euskaraz aritzeko espazioak eta
funtzioak behar-beharrezkoak dira. Horregatik, 2019-2020 edizioan mota guztietako entitateei parte hartzeko deia egin
genien, euskaraz aritzeko guneak sortu, aktibatu eta babestu zitzaten.
Ariguneak euskaraz aritzeko gune babestuak dira, entitate barruko arnasguneak. Gune hauetan euskararen ulermena
orokorra da eta hala nahi duenak lasai egin dezake euskaraz, badaki eta kide guztiek ulertuko diotela. Barne-ariguneen
kasuan, horrez gain, arigune bat sortzeko kideen %80ak, gutxienez, arigunea sortzea adostu eta ahobizi edo
belarriprest rolak hautatu behar dituzte. Hala, talde sentimendu bat, konplizitate kolektibo bat sortzen da eta hizkuntza
ohiturak aldatzeko eremu babestu bat bilakatzen da arigunea. Kanpo-ariguneetan, berriz, gune hori zabalik dagoenean
uneoro ahobizi edo belarriprest bat egongo dela bermatu beharko du entitateak, bertara datorren herritarrak euskaraz
aritzeko aukera izan dezan. Hartara, espazio hauek ere euskaraz lasai aritzeko gune bilakatzen dira.
Ariketa modu kolektiboan eta entitateen parte-hartzearekin eginda, hizkuntza ohiturak aldatzeko aukera gehiago eta
aukera hobeak sortzea izan da helburua. Jarraian datozen puntuetan esperientzia berri honetan bizitakoen eta
jasotakoen berri emango dugu.

2. Egoera: ariketako zifrak eta ez-ohiko baldintzak
2020an izan dugun ez-ohiko egoerak asko baldintzatu du Euskaraldia antolatzen ibili diren herri-batzordeen eta
entitateen lana. Ondorioz, bigarren edizioan izandako parte-hartze datuak testuinguru honen barruan ulertu beharra
dugu.
Guztira 6.700 entitatek eman zuten Euskaraldian, 8.309 egoitzatan 13.000 barne-arigune eta 12.400 kanpo-arigune
sortuz, ariketa modu kolektiboan egiteko. Zenbaki hauei begiratuta, entitateen partetik interes bat agertu dela ikusi
dezakegu, baita COVID-19ak eragindako egoera zailean ere. Hortaz, 2020an egindako ariketak baldintza onenetan
egin ez baziren ere, hurrengo edizioetarako abiapuntu ona dela deritzogu.
Lehen esan moduan, edizio hau ez-ohiko baldintzetan antolatu eta egin bada ere, ariguneen proposamen berri honek
datozen edizioetarako hainbat esparru eta aukera ireki ditu. Esate baterako, zenbait herri-batzorderentzat pizgarria izan
da euren herriko entitateekin euskara erabileraren eta hizkuntza-ohituren gaia lantzeko aukera. Ipar Euskal Herrian

www.udaltop.eus

kanpo-ariguneen identifikazioari indar bereziz heldu diote, eta herri-batzordeak zein entitateak aktibatzeko motibazio
pizgarri izan dira. Herrialde eta gune batzuetan aspaldi egiten diren gauzak edo martxan dauden planak
(merkataritzakoak, paisaia linguistikoan eragitekoak, gune euskaldunen identifikazioa,...) beste eremu batzuetan
oraindik jorratu ez direla erakusten digu honek.
Ariketaren unean ere rolak betetzeko eta ariguneetan elkartzeko zailtasunak izan ziren entitateetan, 15 egunetako
baldintzak ez baitziren egokienak izan (telelana, biltzeko aukerarik ez, entitate batzuk itxita, bestelako lehentasunak…).
Ondorioz, ariketaren potentzialtasun osoa garatzeko aukerarik ez da egon leku askotan. Hala ere, parte-hartzea
ahulagoa izan arren, prozesuak berak aukera eta mugimendu batzuk erakutsi ditu. Edonola ere, ikerketako emaitzak
jasotzean ezagutuko ditugu eraginkortasun datuak.

3. Zer ikusi dugun
3.1. Adostasunak oinarri
Euskaraldian parte hartzea aukerazkoa da, ezin baitugu inor behartu ahobizi edo belarriprest rolak betetzera. Izan ere,
entitate barruan egon daitezken betebeharretatik haratago, entitatetik kanpo ere txapa soinean izan eta portaera horri
eusteko eskatzen diegu ariguneetako kideei. Baldintza honek entitateek egin beharreko prozesuaren erdigunean jarri
ditu zuzendaritzaren eta langileen arteko adostasunak.
Entitateek eman beharreko urratsen arabera, entitateko arduradunei dagokie ariguneak osatzeko baldintzak non
betetzen diren identifikatu eta bertako kideei arigune moduan parte-hartzeko proposamena egitea. Hala ere, aktibazioa
bi norantzetan gertatu dela ikusi dugu, zenbait lekutan langileak izan baitira zuzendaritzari ariguneak sortzeko
proposamena egin diotenak. Bestalde, izan dira adostasunaren urrats honetan salto egin eta kideei galdetu gabe,
baldintzak betetzen zirela ikusita, ariguneak izendatu dituzten entitateak ere (hau ez zen proposatzen genuena).
Orokorrean, planteamentuak harrera ona izan du entitateko kideen zein erabiltzaileen eskutik. Hala ere, zenbait kasutan
tentsioa ere sortu izan da; ariguneak sortzeko baldintzak betetzen ez zirenean edo entitatean zein gizartean dauden
espektatibak betetzeko ezintasunak zeudenean kasu. Egoera hauen aurrean tentsioaren kudeaketa lantzeko eta
helburu anbiziosoegiak jarri baino, espektatibak doitzeko beharrak somatu ditugu.
Ariguneetan egin den ariketari dagokionean, konpromisoak taldean hartzeak langile edo kideen arteko konplizitatea
sortu du. Zentzu honetan, ariguneek maila kualitatiboan ariketari bestelako sakontasun bat ematen diotela esan
dezakegu. Talde-sentimendu hori sortzeko ariguneen tamainari erreparatu behar zaiola konturatu gara, taldeak
handiegiak direnean galdu egiten baita kideekiko gertutasuna eta trinkotasuna.
Azkenik, entitatean barruan Euskaraldia antolatzeko egindako lan-banaketen eta sortutako egituren garrantzia aipatu
beharra dago. Tamaina batetik gorako entitateetan ariguneak identifikatzeko, adostasunak lortzeko eta langileak
inplikatzeko batzordeak osatu edota arduradunak izendatu dituzten enpresa eta erakundeen kasuan, askoz ere kalitate
hobea izan du ariketak. Modu honetan antolatu diren entitateetan, ardurak deszentralizatu eta banatu egin direnez eta
kideekin harreman zuzenagoa izan dutenez, informazioa askoz ere hobeto zabaldu da eta parte-hartze hobea izan dute.

3.2. Euskarari buruz, ikuspegi zabaletik
Euskaraldia ariketa praktiko zehatza izanda ere, entitateetan euskararen gaia esparru ezberdinetan txertatu eta lantzeko
aukera eman du. Parte-hartzea zuzendaritza organoetan erabaki beharrak, adibidez, mahai hauetara iristeko bidea egin
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dio euskararen gaiari, baita bestela iristeko zailtasunak izaten dituzten entitateetan ere. Zentzu horretan, Euskaraldian
parte hartzeko erabakia hartzea, bere horretan, oso modu positiboan baloratu da zenbait entitatetan.
Horrez gain, bestela egingo ez ziren behaketak eta proposamenak egiteko abagunea bilakatu da Euskaraldia.
Ekimenaren antolaketan daukagun lankidetza eredua lagungarria izan da, entitate bakoitzak erreferentzia gisa eragile
bat edo bestea hartu baitu (erakunde publikoa edo eragile soziala) eta horrek eragina izan du Euskaraldiaren
proposamena zuzendaritzetara iristeko moduan. Hemen aipatzekoa da batzuen kasuan euskararen ezagutzaren
alorrean lan egitetik, Euskaraldiaren eraginez euskararen erabileran lan egitera emandako urratsa. Era berean, barneariguneen identifikazioak aukera berriak zabaldu dituela ikusi dugu, euskara zerbitzu-hizkuntza izatetik haratago, lanhizkuntza moduan ere lantzeko bidea ireki baitute.
Bestetik, harremana izan dugun entitate gehientsuenetan, ariguneetatik haratago ere, ahobizi eta belarripresten
sustapena ere egin dute. Izan ere, zenbait tokitan entitatea bera izan da langileentzako Euskaraldiaren erreferentziazko
puntua.

3.3. Kideen, arnasgune soziofuntzionalen eta hutsuneen identifikazioa
Entitateek ariketan parte hartzeko ariguneak sortu behar zituztenez, langileen euskara ezagutzaren eta ariguneak
osatzeko aukeren azterketak egin behar izan dituzte entitateek. Hala, kide eta talde euskaldunak identifikatu gabe
zituzten askok ariketaren ondorioz identifikatu dituzte. Honek babes neurriak hartu zein bestelako ekintzak aktibatzeko
aukerak ematen ditu.
Informazio hau oso baliagarria izan da hainbat ikuspuntutatik. Lehenik eta behin, entitateak euskara kontuen ardura
duten kideek konplizeak aurkitu dituzte. Euskaraldiaz haratago ere, euskararekin lotutako bestelako ekimenak
zabaltzeko eta sustatzeko izugarrizko laguntza izan daitezke eta entitate barruan gorputz bat badagoela erakutsarazi
dute. Bigarrenik, herri-batzordeentzako ere entitate konplizeak agertu dira, herrietan egin diren azterketetatik eta
entitateen izen-emateetatik. Honek ere Euskaraldirako eta haratago ere herrian martxan jarri daitezkeen bestelako
ekimenetarako oso informazio baliagarria eta harreman-sare berriak eskaintzen ditu. Azkenik, ariguneen eta, ondorioz,
entitateen, identifikazioa lagungarria izan da entitate barruan zein herritarrentzat, bezero, bazkide edo erabiltzaile gisa,
arnasguneak eta euskaraz lasai aritzeko guneak bistaratzeko.
Identifikazioa baliagarria izan bada ere, agerian utzi dute arnasguneen ahultasuna eta hauskortasuna. Izan ere, kide
bakarraren aldaketa nahikoa da arnasgunea desagertzeko. Ildo honetatik, ariguneak sortzeko zailtasunek entitateen
erronkak nabarmendu dituzte: euskararen ezagutza faltak, euskaraz artatzeko zailtasunak eta euskaraz lan egiteko
zailtasunak.

3.4. Osagarritasuna eta ekarpena
Parte-hartu duten entitateen abiapuntuak oso ezberdinak izan dira, aniztasun handia egon baita entitateen tamaina,
euskararen ezagutza, sektore, hizkuntzen kudeaketa edota Covidaren eraginari erreparatuz gero. Alderdi honetatik,
dagoeneko euskararen normalizazioan urratsak eman dituzten eta euskara planak dituzten entitateen kasuan,
dagoeneko egiten duten lanaren osagarri izan da Euskaraldia. Planik ez daukatenentzat, berriz, aktibatzeko bultzada
izan dela esan genezake, aurreko puntuetan adierazi den moduan.
Gune eta entitate euskaldunenetatik jaso ditugun ekarpenen arabera, Euskaraldiaren ekarpena ez da hainbeste
nabaritu, ez baitu eguneroko funtzionamenduan gauza askorik aldatu. Hala ere, ezin dugu ahaztu espazio hauetatik
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haratago ere ahobizi eta belarriprestek ariketarekin jarraitzen zutela 15 egunetan. Ikuspegi honetatik, entitateek eragin
handia izan dezakete, eurek aktibatutako kideek hizkuntza-praktika berriak ariguneetatik eta entitatetik haratago
eramaten baitituzte bestelako entitateetara eta herrietara.

4. Aurrera begira
4.1. Ariketa soziala
Orain arte aipatutako puntuetan adierazi moduan, Euskaraldiak entitateetan egindako ekarpena modu positiboan
baloratu dute entitateek, herri batzordeek eta baita Euskaraldiaren lantaldeko kideok ere. Harremana izan dugun
entitate gehienek datorren edizioan ere parte hartzeko asmoa adierazi digute, gainera.
Alor sozioekonomikoan eragiteko tresna interesgarria dela ikusi dugu, identifikazioa, adostasuna eta babesa ardatz
hartuta. Horrez gain, ariguneak herritarrengana heldu eta jendea aktibatzeko bidea direla ere ikasi dugu, ahobizi edo
belarriprest izatera iritsiko ez liratekeenak entitatearen bidez aktibatu eta bizitza pertsonalean ere rolari eustera
animatzen baitituzte. Guzti hori kontuan izanda, ariguneen lanketarekin jarraituko dugu hurrengo edizioetan ere.
Hala ere, ariguneen lanketa egin den lehen edizioa izanda, hobetzeko beharra duten zenbait kontu ditugu. Horien
artean gehien nabarmendu dena entitateek egin beharreko prozesuak arintzeko beharra izan da.

4.2. Euskaralditik haratago
Lehen ere aipatu moduan, Euskaraldia euskararen gaia entitateko erabakigune eta esparru ezberdinetan txertatzeko
bidea izan daiteke. Horrez gain, bestela identifikatu edo aktibatu gabeko kideak eta arnasguneak bistaratzeko aukera
ematen du. Ariketa masiboaren inguruan sortzen den energia guzti hori lan-prozesu jarraiagoak bideratzeko baliatu
beharko litzateke, salto kualitatiboak emateko baliatuta. Hain zuzen ere, Euskaraldiak akuilu moduan jokatu behar luke,
entitate handietan behintzat, euskara planak bezalako lan sakonagoetarako, aholkularitza sektorearekin osagarritasuna
bilatuta.

4.3. Hizkuntza praktikak sustatzen
Euskaraz lasai aritzeko guneak sortzen, aktibatzen, babesten eta ikusgarri egiten jarraitu behar dugula erakutsi digu
bigarren edizio honek; zailtasunak zailtasun, euskararen normalizaziorako bidean ariguneak oso tresna baliagarria izan
daitezkeela ikasi baitugu bigarren edizio honetan.
Jarraian, aurrera begirako lanetarako irudikatzen ditugun zenbait erronka aipatuko ditugu:

Ariguneak sortu
Ariguneak sortzeko ezinbesteko baldintza da euskararen ulermen unibertsala, baina entitate gutxi batzuetan bermatu
ahal da. Nola sustatu/zabaldu dezakegu euskararen ezagutza? Sektorearen arabera, langileen perfilak asko aldatzen
dira eta batzuetan ezagutzaren erronka handiagoa da besteetan baino, lan-kualifikazioaren arabera, esaterako.

Ariguneak aktibatu
Bigarren edizioan entitate handienak erakunde publikoen bidez heldu dira, euren gonbidapenak jasota, baina sustapen
lanak mugak izan ditzake. Entitate berrietara heltzeko, ezinbestekoa da euskara sailetatik haratago aritzea, euskara
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zeharkako gai moduan ulertu eta erakunde publikoetako bestelako departamentuen eragin-bideak erabilita (industria,
kirola…).
Jabe gara aurten pandemiak era guztietako entitateetan eragin duen egoerak ez duela lagundu hainbat entitate eta
erakunde publiko (edo sail) bete-betean ariketan sartzen. Hurrengo urtetarako, baina, egoera horretan egon diren
batzuetan bide asko dago egiteko. Gure aldetik, batez ere, ariguneen proposamenak ohiko erabilera planetan ematen
diren urrats horiek bisibilizatzen asko laguntzen duela ulertarazten asmatu behar dugu.

Ariguneak babestu
Arnasgune soziofuntzionalak babesteko neurriak hartu beharra dago, agerikoa baita euren hauskortasuna. Sortutako
ariguneak babestu eta denboran mantentzeko tresna gehiago behar ditugu. Babestutako guneak eta egindako lana
egun batetik bestera bertan behera gelditzea ekidin behar dugu eta horretarako sustapen lanean jarraituko dugu,
motibazioa landuz, baina bestelako tresnak ere behar dira. Horien inguruan hausnartu beharra dugu euskalgintzan eta
euskararen biziberritzearen inguruan kezka dugunon artean.

Ariguneak ikusgarri egin
Ariguneetako kideen praktika bada ere ariguneen oinarria, ariguneak bistaratzea eta ikusgarri egitea oso garrantzitsua
da, bai entitate barruko jendearentzat, baita herritarrentzat ere, euskaraz lasai aritzeko guneak ezagutarazten baitituzte.
Euskaraldiaren bi edizioetan irudikatu dugu euskararen erabilera ardura partekatuz lantzen den gaia dela. Norberaren
borondatearekin bakarrik ezin da, inguruan baldintzak behar dira eta urratsak emateko ingurune abegikorrak
lagungarriak dira. Eta horretarako, adostasunak behar ditugu: gizarte adostasunak, ingurukoekin adostasunak eta
erakundeetan neurriak hartzeko adostasunak.
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