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Euskaraldiaren bigarren edizioa goitik behera
baldintzatu du COVID-19aren pandemiak.
Hilabeteotan askotariko alternatibak baliatu
behar izan dituzte herri-batzordeek hizkuntz
ohiturak aldatzeko ariketa sozial hori
egituratzeko, baita horren nondik norakoen
berriak gizarteratzeko ere. Orain, Euskaraldia
hastear dagoela, oraindino zalantza ugari daude
datozen egunetan egitasmoa dinamizatzeko
aurreikusitako agendari dagokionez,
osasun-neurriengatik ekitaldi asko bertan
behera utzi behar izan baitituzte. Dena dela,
ilusiorik ez da falta aurrera egiteko.
TESTUAk: Iker Rincon Moreno argazkiAk: hodei torres

B

igarren urtez, euskara ulertzen dutenen arteko hizkuntzaohiturak aldatzeko ariketa soziala egingo dute Euskal Herri
osoan. 2018ko Euskararen Egunean, abenduaren 3an, amaitu zen lehenengo Euskaraldia; 11 egunez, 225.000 lagunek
parte hartu zuten egitasmo berritzaile horretan, ahobizi eta
belarriprest rolen berri ematen zuten txapak jarrita; Getxon,
gainera, irribiziren rola batu zen, euskara ulertu ez arren hizkuntzaren aldeko jarrera nabarmendu guran. Aurten, aldiz,
saiakera luzeagoa izango da, hamalau egunekoa, hain zuzen
ere: azaroaren 20tik abenduaren 4ra. Aste bian zehar, joan
den egitasmoko rolak nagusituko dira oraingoan ere, baina
berritasun bategaz: ariketa taldean egiteko modua egongo da.
Horretarako, ariguneak, edo euskaraz aritzeko guneak, sortuko dituzte askotariko
entitateek, izan barne mailan, langileen artean; edo izan kanpora begira, herritarrei
emateko zerbitzuetan. Antolatzaileek azaldu dutenez, gune berri horren helburua da
entitate horien harremanetan euskararen erabilera handitzea; Uribe Kostan, denetara, 280 entitatek eman dute izena arigune gisa.
Orriok inprentatik irteten direnerako egun bi besterik ez dira faltako Euskaraldiari hasiera emateko. COVID-19aren pandemiak baldintzatutako edizioa izango da
aurtengoa, koronabirusari aurre egiteko osasun-neurriek kolokan jarri baitituzte bigarren ariketa sozial hau martxan jartzeko hainbat eginkizun, Uribe Kostako udalerrietako Euskaraldiako koordinatzaileek aitortu dutenez. «Zailtasunak hor daude,
eta zailtasunei irtenbideak bilatzea da gure eguneroko lana orain. Bide berriak asma-
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Euskaraldia «Gehiago, gehiagorekin, gehiagotan»
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Sopela
Urduliz

Getxo

Berango

% 10,62
Leioa

% 13,03

Erandio

Euskaraldiaren lehenengo edizioak utzitako datu batzuk.
Made with

tzen, probatzen, okertzen eta horietatik ikasten, baina aurrera beti», nabarmendu du Maier Arrieta Getxoko dinamizatzaileak. Koordinazio-lanak eta ekimena gizarteratzea izan dira
hilabeteotan erronkarik nagusiak. Hala, kalera atera eta elkarregaz batu ezinean, udalerriz udalerri, Euskaraldiko arduradunek bide eta kanal berriak baliatu dituzte lan egiteko eta
igorri beharreko mezuak etxe denetara zabaltzeko: sare sozialak. Besteak beste, konfinamendu-garaian, Etxealditik Euskaraldira kanpaina abiatu zuten eta, horri esker, ikusgarritasun
puntu bat lortu zela azpimarratu du Mikel Zarate Erandioko
koordinatzaileak. Orain, berriz, jarduera hastear dagoela, Uribe Kostako Mankomunitateko udalerrietako arduradunek asko-

280

entitatek eman dute izena Uribe
Kostan barne- edo kanpo-ariguneak
osatzeko: 6 Barrikan, 4 Berangon, 63
Erandion, 136 Getxon, 3 Gorlizen, 45
Leioan, 4 Lemoizen, 4 Plentzian, 12
Sopelan eta 3 Urdulizen.

ren interesa piztu duen online bidezko egitasmo bi jarri dituzte
martxan, herritarren artean euskararen erabilera sustatzeko:
Egunean Behin jokoaren txapelketa eta eskualdeko bertso-sarea. «Ea Euskaraldiari gogotsu ekiteko balio diguten», adierazi
dute horien sustatzaileek.
Izen-ematea, geldo. Euskaraldia egitasmoan izena emateko
prozesua ere ez da samurra izaten ari. Paula Córdoba Leioako
arduradunak dioenez, gaur egungo egoerak baldintzatu egin
ditu herritarrengana jotzeko moduak ere: «Ezinezkoa dugu
kalera ateratzea eta herritarrei zuzenean informazioa ematea.
Parte-hartzaileak lortzeko aukerak asko murriztu dira». Ondo-

hiruka

2020ko azaroa

7

Egitaraua. Aldaketak egon litezke
«Euskaraldia oso
garrantzitsua da
euskaldunok ahalduntzeko
eta, beldur barik, gure
hizkuntza edozein lekutan
erabili ahal izateko»
Iosu Alberdi

Azaroak 20, barikua

19:00 Hasiera ekitaldia, Astrabuduan.

Azaroak 26, eguena

19:30 Euskañolitis bakarrizketa, Astrabuduan.

Azaroak 27, barikua

19:00 Tarteko ekitaldia, Xabi Aburruzagagaz, Erandiogoikoan.

Azaroak 28, zapatua

17:00 Kiko, Koko eta Moko pailazoak Astrabuduan.

Azaroak 29, domeka

13:00 Erandioko Musika Banda, Altzagan.

Abenduak 3, eguena
«Hamabost eguneko esfortzu
txiki hau eginda, espero
dut baliagarria izatea gure
hizkuntza-ohiturak aldatu
ahal izateko»
Jesus Mari arizmendi

«Aurten ere ahobizi izango
naiz, eta poz handiz
hartuko dugu ekimena.
Lemoizko giroa ona da, oso
euskalduna, eta interesgarria
izango da aurrera egitea»
Matilde Lineo

rioz, izen-emateak aurreko edizioan baino motelago doazela aitortu dute herri denetako arduradunek (aldizkari hau idazteko
momentuan aurreko edizioan parte hartu zutenen erdiak izena
emana zuen, gutxi gorabehera). «Guztiz baldintzatuta gaude
egoerarekin. COVID-19a momentu oro; guztien ahoan dagoen
gaia izanik, zaila da Euskaraldia jendearen buruan sartzea»,
ondorioztatu du Zaratek. Dena dela, baikorrak dira denak, eta
seguru daude azkenengo momentuan joan den edizioko zenbakietara gerturatuko direla: «Astiroago goaz, baina partaidetza
polita izango dugulakoan gaude. Gehienek azkenengo momentura arte itxaroten dute, eta horiek izena ematera animatu
behar ditugu».

«Aurrekoan bezala,
belarriprest izango naiz
aurten ere. Saiatuko naiz
euskaraz egiten baina,
tamalez, ez naiz oso ondo
moldatzen »
Nekane Oraá

18:00 Musikero, Erandiogoikoan.
19:00 Orainmenean ikuskizuna, Altzagan.
19:00 Lurreko taldearen kontzertua, Astrabuduan.

Abenduak 4 barikua

19:30 Amaiera-ekitaldia Txor Txor bakarrizketagaz, Altzagan.
* OHARRA: Osasun-egoeragatik, ezinezkoa izan da baieztatzea
egitarau denak; Getxokoa 11. orrian ikus daiteke.

Baldintzatutako ariketa soziala. Euskaraldian, ariketa
soziala den heinean, askotariko pertsonen arteko hartu-emanak du garrantzia. Erandioko arduradunak gogoratu duenez,
aurreko edizioan esparru eta egoera askotan mugitzeko ahalmena genuen, jende ezberdinagaz topo eginez, ezagutzen genituenak euskaraz dakitela konturatuz... «Sorpresa piloa hartu
genuen aurrekoan, giro ezin hobean».
Aurten, aldiz, harreman sozialak baldintzatuta ditugun honetan, giroa ezberdina izango da. Hurbileko jendeagaz egoteko aukera izango dugu batez ere, hala nola familia, lankide eta
gertuko lagunak. Hala, Euskaraldiako dinamizatzaileen ustetan aukera paregabea izango dugu aurten gertukoakaz ohiturak aldatzeko. «Pandemia dela eta, asko murriztu da lagunen
arteko hartu-emana, baina, orokorrean, gutako bakoitzak harremana gorde du pertsona hurbilenakaz. Kide horiekaz ohiturak aldatzea lortzen badugu, gure bizitzen zati garrantzitsu bat
euskaldunduko dugu», nabarmendu du Joanes Igeregi Mankomunitateko arduradunetako batek.
Dena dela, nork bere rolaren txapa soinean eramanda, euskaraz egiteko aukerak nabarmen handituko direla uste dute
koordinatzaile denek: «Bidean aurkituko ditugun ahobizi eta
belarriprest txapa daramaten guztiekin egin ahal izango dugu
euskaraz aurten ere, are gehiago entitateen ariguneen babesa
nabarmenduta. Euskaraz gehiagorekin egingo dugu».
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Iritzia Etorrerak

Iritzia Saltsan

Herriprost

Auzoko euskaldunen bila

maier arrieta araiz Euskaraldiaren dinamizatzailea Getxon

amaia arriaga lejarraga Herri-langilea

O

sasuna, gaixotasuna, ezjakintasuna, hedabideen oihartzuna, etxetik
jarduna, lege zurruna, isuna, artegatasuna, sentitzen naiz tuntuna,
lepotik gora maskaraduna, azeituna, babarruna. Azken hauek etxean
orain. Etengabeko aldaketetara egokitzearen beharra, hemen eta
orain. Orainean bizitzea da pandemiak utzitako gauzarik nabarmenetarikoa.
Egoera berri eta aldakor honetan, osasunaz gain gure egunerokotasuna ere
kolokan dagoen honetan, non dago euskara? Non, euskal ahalduna?
Euskarak ere, krisi honen ondorioak gogor pairatu dituela ikusi izan
dugu hainbat eta hainbat erakusleihotan. COVID-19arekin batera, euskaraz
bizitzeko eskubidea urratua izan dela ikusi dugu beste behin.
Badator Euskaraldia, euskararen erabilera handitzea helburu duen
hamabost eguneko ariketa soziala. Euskal gizartearen eremu zabal bat
hartzen duen ariketa pertsonala eta kolektiboa. Batzuek pentsatuko dute
ez dela garai ona hizkuntzaren gaiari eusteko, euskarari bultzada emateko,
gure hizkuntza ohiturei astindua emateko. Baina beste batzuok, inoiz baino
beharrezkoagoa dela uste dugu. Elkarlana eta zaintza, euskal komunitatea
berpizteko ezinbestekoak diren honetan, ariketak mota guztietako profilen
parte hartzean oinarritzen da: adin, genero, ideologia... Irribizi direlako, gara
euskaldun asko eta asko; ahobizi diren hizkuntza aktibistek euskarari tinko
eutsiko diote; eta belarriprestek estereotipoak hautsi eta eurei euskaraz egitea
eskatuko dute inplizituki. Denak dira beharrezkoak gizartea aldatzeko, gure
buruarengatik hasi behar dugula esan zuen aspaldiko indiar iraultzaile batek.
Oztopoak oztopo, herritarrok gure nahien eta aukeren arabera egingo dugu
aurrera, gogotsu eta ilusioz beterik. Egin dezagun topa aurtengoan ere ahoak,
belarriak, irriak eta herriak prest eta bizirik mantentzen lagunduko duzuen
guztiongatik. Zuengatik guztiongatik, herriprost!

E

txeratzeko ordua baino apur bat lehenago, ea atea zabalik lagatzea
nahi dudan galdetu dit, euskaraz, hirugarreneko auzokideak, ni lagun
erdaldun bategaz erdaraz berbetan ari naizela etxeko atari aurrean. Beti
egiten dit euskaraz.
Orain bizileku nagusi dudan Astrabuduko etxe hau bera, estudiante pisu
izan genuen unibertsitatera ikastera etorri ginenean. Hamalau etxebizitzako
komunitatean euskaldun bakarrak ginen, Gernika aldetik etorritako lau neska
gazte. Ez zen salto makala izan guretzat erdararen itsasoan murgiltzea, eta
hasieran galduta ibili ginen, euskaldunak non topatu ez genekiela.
Gu las vascas ginen, baina bakarrak? Ez genuen ikusten auzo honetako
euskaldunengana eraman gintzakeen biderik. Noraezean, batzokiko ikurrinari
segika, barrura sartu eta han entzun genituen lehenengo euskarazko berbak,
eta hantxe jakin genuen Astrabuduan bazela Gau Eskola bat, AEK-k eramaten
zuena, eta Gernikatik etortzen zirela hiru emakume eskolak ematen, astean
hirutan. Batzokian bertan eta Metalquímica enpresan ere ematen zituzten.
Ezusteko ederra! Hurrengo ikasturtean geu ere Gau Eskolan aritu ginen
irakasle. Harrezkero 40 urte joan dira, eta geure eskarmentutik ikasi dugu,
gure herrian euskaraz bizi ahal izateko ezinbestekoa dela, euskara jakiteaz
gain, euskaraz ulertzeko eta euskaraz berba egiteko gai diren pertsonak
identifikatzea, horrek itzel laguntzen duela.
AEKren eskutik ailegatu nintzen euskaltzaleen mugimendura, eta
Berbotsek eman dit gerora inguruko euskaltzaleekin bat egiteko aukera.
Orain, euskara gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan bizitzeko aukera
dakarkit, beste behin, Berbotsek Euskaraldiarekin. Egunotan txapa paparrean
eta banderola balkoian jarriko ditut neure konpromisoa berresteko eta, aldi
berean, parean daukadanari eskaintza zuzena egiteko: nirekin euskaraz.

Puntua eta kontrapuntua Euskararen aldeko ekimenak

Euskaraldia

Euskaraldian aho,
belarri zein buru
gogo betean martxan
jarriko ditugu.
Jardun gaitezen pozik,
kementsu, seguru.
Baina Euskaraldia
ez denez helburu,
behin pasatutakoan
segituko dugu.
iñigo
kortazar
elias
Algorta

Ez gara mugatuko
bi asteetara
haratago jarrita
dugu begirada.
Proiektuak sortu du
denongan zirrara
eta protagonista
egin du euskara.
Teoria praktikan
jartzeko ordua da.
unai
Angulo
aldekoa
Algorta
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AEK
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Aurrez aurreko
ikastaroak,
zelan?
Ibilbide luze eta
arrakastatsua duten aurrez
aurreko ikastaroak ematen
jarraituko dute AEKn, baina
eskolak emateko eta
antolatzeko modua egoera
berrira egokituta.
Esaterako, Osasun
arduradunen arauen
(distantziak, edukierak...)
edo hainbat egoeraren
arabera (positiboren bat
ikastaldean, edo gelakideren
baten inguruan...), gerta
daiteke ikastalde osoa
batera ezin aritzea eta,
ondorioz, euskaltegian
bertan taldea bitan
banatzea, ondoko ikasgelan,
eta irakaslea bietan aritzea.
Beste aukera bat da
ikaskideak txandaka joatea
euskaltegira, eta jarduna
etxerako lanakaz uztartzea.

Primerako lantaldea ikasleak
giro onean euskalduntzeko

B

etiko legez, prakak bete lan dabiltza sasoi honetan AEK-k Uribe
Kostan dituen lau euskaltegietan:
Algortakoa (Lauaxeta), Leioakoa
(Lamia), Plentziakoa eta Gorlizkoa (azken
horiek biek izen bera dute: Jentilbaso).
Ondo hasita dago ikasturtea, baina matrikulazio-eskaintzak ez du etenik. Abenduaren 22ra bitartean, esate baterako, zabalik dago epea 2020ko lehen hiruhilekoko
ikastaro trinkoetan (urtarriletik martxora)
izena emateko.
Maiatzean administrazio publikoan jarduteko oposizioak egingo dira, eta askok
beharko dute euskara-soslai egokia lortzeko ikastaro trinkoa, Iratxe Marta Uribe Kostako AEK-ko arduradunak azaldu digunez. «Oraingoan B2 titulua eskuratzera
etorriko dira gehienak», dio, «maiatzeko
oposizioetan horixe eskatuko diete eta».
ikasleak euskalduntzen... eta motibatzen. Urtarriletik martxora bitarteko
ikastaro trinkoetan 204 orduko ikastaldia
eskainiko du AEK-k: lau orduko saioak goizero, hiru hilabetez. «Urte asko daroagu
hau egiten eta badakigu gure irakasteko
modua egokia dela», dio Martak, «meto-

dologia komunikatiboa erabiltzen dugu,
hau da, ez dugu besterik gabe euskaratzen;
ikaslea euskaldundu egiten dugu».
Bokazio handiko 28 irakasle dabiltza
eskualdeko AEKren euskaltegietan, gehienak denbora luzez. «Eskaria aldatuz joan
bada ere, ondo dakigu zelan egiten den
euskalduntze-prozesu bat, ikasleak behar
bezala motibatuz», aldarrikatu du Iratxe
Martak. Lan-molde horren emaitza onen

«Metodologia komunikatiboa
erabiltzen dugu, hau da,
ez dugu besterik gabe
euskaratzen; ikaslea
euskaldundu egiten dugu»
adierazleetako bat da, haren berbetan,
ikasle izandako batzuk irakasleen lantaldean dituztela orain. «Guretzat garrantzitsuena da, azterketako emaitzaz gain,
ikasleak euskaraz komunikatzeko gai izatea». Horrek ez du esan gura, noski, AEK-k
ikasleei ebaluazioa egiten ez dienik.
Ikastaro trinkoak aspertzearen sinonimoa izan behar ez duela diote horretan da-

biltzan irakasleek. «Lehenengo orduetan,
ikasleak oraindino sasoian daudenean,
parterik latzena lantzen dugu: teoria, ariketak... Baina goizean zehar gauza arinakaz tartekatzen ditugu, kantak eta antzezlanak eginez, entzumena trebatuz...».
Izan ere, hiru hilabetekoak dira ikastaro trinkoak, baina ikasle batzuek horiek
bata besteari itsatsiz ematen dute ikastaro osoa. Prezioari dagokionez, ikastarootarako dirulaguntza publikoak daudela
gogorarazi du AEK-k (udalenak, Bizkaiko
Foru Aldundiarenak eta HABErenak); baldintza jakinak betez gero baliteke ikasleak
ezer ordaindu behar ez izatea.
ikasteko beste era batzuk. Eskola
barruko irakaskuntza klasikoa ez da AEK-k
duen eskaintza bakarra. Uribe Kostako lau
euskaltegietan 451 ikasle dabiltza horrela
gaur egun, baina beste 38k auto-ikaskuntza aukeratu dute: astean behin elkartzen
dira aurrez aurre irakasleagaz, eta mintzasaio batzuk ere badituzte; baina lan gehiena etxean egiten dute, irakasleak agindutakoa betez. On-line ikastaroak ere badituzte,
gainera, eta horretan dabiltza eskualdeko
irakasle bi.

Horregatik, ikasturtearen
hasieratik, taldean eta
«ingurune digitala»
erabiltzeko aukera eskaini
dute. Nagusiki aurrez
aurreko taldeak izango
dituzten arren, beharrezkoa
denean teleikaskuntza ere
baliatuko dute ikas-prozesua
ez eteteko. Lana asko erraz
daiteke larrialdi batean
taldeek osagarri digitalak
prest izanda.
AEKn plan berezia osatu dute
hilabeteotan, etor
daitekeenari irtenbiderik
onena topatzeko. Berriro
konfinamendua ezartzen
bada, ikastaldearen
ezaugarriei egokitutako
bestelako aukerak prest
izango dituzte.

AEK Uribe Kostan
Lauaxeta

Iparbide 6, behea. ALGORTA
944 304 734
lauaxeta@aek.org

Lamia

Luis Libano Bilbao 8. LEIOA
944 646 063
lamia@aek.org

Jentilbaso

Kristo enparantza 8. PLENTZIA
Iberre plaza 5. GORLIZ
946 773 607 / 946 773 646
jentilbaso@aek.org
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Ilargi Beaskoetxea Aranburu Gaztealdia

«Euskaldunon aktibazioak
gazteriara itzuli behar du»
Gazteak euskaraz bizitzearen alde lerratzeko
helburuagaz, Gaztealdia ekimenean parte
hartzen ari dira egunotan Euskal Herriko
bederatzi gazte, tartean Ilargi Beaskoetxea
Aranburu. «Euskaraz bizitzeko ditugun
oztopoak azaleratu eta gazteon kontzientziak
piztu nahi ditugu», azaldu du ekintzaileak.
Iker Rincon Moreno

A

zaroaren 12tik hasita, zortzi egunez euskara hutsean
bizitzeko konpromisoa hartu dute Euskal Herriko bederatzi gaztek, Gaztealdia izeneko ekimenaren baitan. Horren helburua da gazteak aktibatu eta euskara
erabiltzeko hautua egitera animatzea. Ekintzaile horien artean
dago Ilargi Beaskoetxea Aranburu plentziarra. Azaldu digunez,
Donostiako Antiguo auzoan bizi da gaur egun, Psikologiako
ikasketak direla eta. «Auzo oso euskalduna da hori, eta arnasgune gehiago izatea baimenduko dit», aurreikusi zuen ariketa
soziala hasi aurretik; hala baieztatu ahal izan du egunotan.
Hala ere, sarri gutxien espero izan duenean ere hizkuntza-talkaren bat topatu du bertan, izan gaztelaniaz zuzendu zitzaion
udaltzain bategaz edo izan euskaraz ez zekien gas-teknikariagaz: «Halakoetan, euskaraz zuzentzen saiatu naiz, hizkuntza
garbia erabilita eta mantso hitz eginda. Askotan balio izan dit
horrela komunikatzeko, hala nola erosketak egiterakoan, baina ez aurreko kasu bietan».
Orokorrean euskaraz bizi den arren, Gaztealdiak iraungo
duen bitartean euskara hutsean bizitzeko konpromisoa hartu
du gazteak «behar» bat dagoela ikusi duelako: «Euskaraz bizitzeko dugun eskubidea aldarrikatu behar dugu». Izan ere, deitoratu duenez, oraindino badira euskaraz bizitzea bermatzen
ez duten inguruneak; «horiek azaleratzea, bidean aurrerapausoak emateko, ezinbestekoa dela deritzot».
Ekimenak iraun duen bitartean, oraindik egun bi falta dira
horri amaiera emateko, gauza txiki askok arreta deitu diote
plentziarrari. Berbarako, unibertsitatean zegoela, psikologiari

Ikasketak direla eta, Donostiako Antiguo auzoan bizi da gaur egun Ilargi Beaskoetxea Aranburu plentziarra. © GAZTEALDIA

Transmisioa

«Gure belaunaldia euskara
hezkuntza formalean jaso eta
ezagutzak gora egiten duen
testuinguruan kokatzen
den arren, erabilera behera
egiten ari da. Horregatik,
hizkuntzaren transmisiorako
ezinbestekoak gara gazteok»

lotutako tresna asko erdaraz daudela sumatu zuen, baita ikaskideen artean eztabaida piztu ere: «Etorkizunean, haur bat
diagnostikatu behar badut, erdara erabili beharko nuke, halabeharrez». Horren harira, ondorioztatu du asko dagoela egiteko ofizioen eta hezkuntzaren munduan.
Gazteen beharra euskarari bultzada emateko. Plentziarraren arabera, ohiturak aldatzeaz gainera, euskaraz bizitzeko
eskubidea aldarrikatu beharko lukete gazteek: «Euskaraldiaren testuingurua baliatu nahi dugu, euskaldunon eta euskaltzaleon aktibazio soziala gazteriaren artean ere itzul dadin,
Euskaraldian aktiboki parte hartuz, bultzatuz, eta ariketa gazte ahobizi kontziente, aktibo eta parte-hartzailez osatuz».
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PaulGaia
Bilbao
Sarria Kontseiluko idazkari nagusia
Azpititulua
12

«Hizkuntzen
aferak botere
aferak dira,
azken batean»
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Daborduko hamarkada oso bat bete du Paul Bilbaok (Algorta, 1971)
Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluko idazkaritza nagusian, eta aurretik
bederatzi urtez jardun zuen Hizkuntz Eskubideen Behatokian. Nekez topatuko genuen
euskararen normalizazioaz, euskaldunon eskubideez eta horretan guztian COVID-19 pandemiak
duen eraginaz jarduteko hura baino berbakide kualifikatuagorik. Hau duzue emaitza.
TESTUAk: unai brea argazkiAk: kontseilua

Joan den astean prentsaurrekoa eman zuen Kontseiluak, euskalgintzako beste eragile batzuekaz batera, COVID-19aren
pandemia euskalgintzan izaten ari den eraginaz. «Euskalgintza larri dago» mezua eman gura zenuten lerro artean? Joan
den astekoa ekainaren 23an egin genuenaren bigarren zatia
da. Itxialdian pantaila bidezko dozenaka bilera egin genuen,
Kontseiluko bazkideak eta euskararen arloko beste eragile batzuk nola zebiltzan jakiteko. Bazegoen kezka egoerak erakunde
bakoitzari eragingo zion moduaz. Eta bazegoen beste kezka sakonago bat: hainbat urtez eraiki dugun guztiari zer gertatuko
zaio? Eta horrek nola eragingo dio hizkuntzaren normalizazioprozesuari? Orduan sarri aipatzen zen «pandemia honek gauza
asko erakutsiko dizkigu, gizarte modura aldaraziko gaitu…»;
azkar ahaztu zaigu hori guztia, baina garai hartan hori zen diskurtsoa, eta guk pentsatu genuen «bada, esan dezagun geuk
ere, testuinguru honek erakutsi duela gizartean arrakala dagoela hainbat eremutan: arrakala ekonomikoa, digitala, soziala… eta erakutsi behar dugu hizkuntza-arrakala ere egon dela».
Arrakala, zelakoa? Hizkuntz eskubideen urraketaren eremukoa. Itxialdian zehar, Behatokian bikoiztu egin zen kexa-kopurua. Lehentasunaren izenean, hizkuntza eskubide asko urratu ziren. Martxoan ezarri zen itxialdia Hego Euskal Herrian,
eta handik gutxira Eskualdeetako edo Gutxitutako Hizkuntzen
Europako Gutuneko adituen batzordeak oharra bidali zien estatu guztiei, esanez oso garrantzitsua zela bai osasun-zerbitzuak bai segurtasunari buruzko informazioa, beraiek tokiko
eta guk berezko hizkuntza deitzen diegun horietan ematea.
Jakinda horien hiztunek hizkuntza hegemonikoa ezagutzen
dutela. Guk txosten bat bidali genien urraketa-kasu larrienak
aipatuz; Iparraldean zer esanik ez, Espainiako Estatuan ere,
alarma-egoeraren ondorioz eman zen zentralizatzea dela eta…
EUDELek, adibidez, jakinarazpen bat bidali zuen gaztelania
hutsean, udalen batek erantzun eta emandako arrazoia «presa
zegoen eta...» izan zen.
Hau da, eskubideak urratu ziren lehen urraketarik egiten zen
eremuetan ere? Batez ere, errazago justifikatzen zen urraketa,
lehentasunaren eta premiaren izenean. Horrek erakutsi zuen,

beste arlo batzuetan bezala, hizkuntzaren esparruan ere ahulena gogorrago kolpatu zuela pandemiak. Eta euskalgintza osatzen dugunok publikoki esan genuen, ekainean egindako agerraldian, gure ustez zenbait neurri hartu beharko liratekeela.
Eta publiko egin ez genuen beste dokumentu bat bidali genien
eragile politiko eta sozialei, ideia horiek azalduz.

«Lehengo gabeziak
gordindu ditu
pandemiak»
Paul Bilbao ez ezik, Kike Amonarriz
(Topagunea), Arantza Atutxa
(Durangoko Azoka), Alizia Iribarren
(AEK), Ibai Sueskun (Errigora) eta
Koldo Tellitu (Ikastolen Elkartea),
egon ziren azaroaren 10ean,
euskalgintzaren izenean, Bilbon
emandako prentsaurrekoan. Sei
ordezkari baino ez, osasun-neurriak
direla eta. «Pandemiaren bigarren
olatuak ere estu hartu ditu euskara
eta euskalgintza», esan zuten,
«eta inoiz baino beharrezkoagoak
dira herritarren aktibazioa eta
babesa». Era berean, erakundeei
erantzukizunez jokatzeko eta
«euskalgintzaren eta euskal
hiztunen eskubideen aldeko erabaki
estruktural eta iraunkorrak» hartzeko
eskatu zieten.

Zeintzuk? Batetik, hau ez da esprinta, hau maratoia da, baina
ibili egin behar da. Adibide bat: hezkuntzaren eremuan bagenuen aurretik kezka bat; niri ez zait gustatzen orain asko esaten
den gauza bat: D ereduak ere ez duela euskalduntzea bermatzen. Kontuz! Badirudi orain D ereduan dagoela arazoa, eta bat
egin dezaket horrekin, baina A eta B ereduak ere badauzkagu,
eta badakigu ez dutela batere euskalduntzen. Orain ohartu gara
D ereduan ere aldaketa batzuk egin behar direla. Gure ustez oso
nabarmena da hezkuntzarako eredu orokor bat behar dela eta,
gainera, politika sozialetan bezala, gutxiago duenari gehiago
eman behar zaiola.
Zer zentzutan? Nik bat egiten dut Azpeitiko D ereduak eta Bastidakoak desberdinak izan behar dutelako tesiarekin, baina horrek ez du esan nahi, eta joera dago hala pentsatzeko, Bastidakoari, Barakaldokoari, Sestaokoari... ezin zaionik gauza bera
eskatu. Bai, gauza bera eskatu ahal zaio, baina baliabide gehiago ere eman beharko zaio. Matematikan berdin eskatzen zaie
denei, umea edozein familiatan hezi dela ere. Zalantzarik gabe,
Barakaldoko D eredua, Tuterakoa, Azpeitikoa eta Berangokoa
ezin dira berdinak izan; kasu batzuetan umeak alfabetatzera
joaten dira, besterik gabe, eta beste batzuetan, berriz, familian
eta gizartean inolako eraginik ez duen hizkuntzan murgiltzera. Lehenengo gauza diagnosi bat egitea da: zein egoeratan datoz umeak ikastetxera? Zorionez, Eusko Legebiltzarrak joan den
astean onartu zuen diagnosi hori egitea. Noski, gero neurriak
hartu beharko dira.
Eta hezkuntza ez beste esparruetan? Legebiltzarreko eztabaidan, Bingen Zupiria sailburuak kulturako langileen estatutua
aipatu zuen eta, ildo horretan, guk euskarazko sortzaileen estatutua aldarrikatzen dugu, horrek aitortza baitakar, eta ez sin-
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bolikoa bakarrik. Frantzian, adibidez, halako estatutu bat dago
eta, besteak beste, hobari fiskalak dakartza. Gurean, euskaraz
sortzea hautu kontziente bat da, hautu politikoa, idazle batek
badaki gaztelaniaz idatzita askoz ere merkatu handiagoa izango lukeela. Horren aitortza egin behar da. Hemen gizarte elebidunaren mitoa dugu, baina hori ez da errealitatea. Euskara
egoera gutxiagotuan dago, eta euskaraz sortzera erabakitzen
dutenek modu estrukturalean antolatutako aitortza jaso behar
dute. Esandakoa: pizgarria, hobariak…
Dirulaguntzak, azken batean? Ez. Dauden politiken ondorioz,
euskalgintzaz jardutean zabalduta dago ideia hori: «beti laguntzak», «beti dirua eskatzen…». Ez, ez da dirua eskatzea. Aitortza egitea da kontua eta, horren ondorioz, inbertsioak. Inork ez
du auzitan jartzen ez dakit zer enpresatan inbertsio bat egin
dela kudeaketa aurreratua abian jartzeko, esate baterako. Baina gu beti bizi izan gara dirulaguntzen zera horretan, badirudi
beti eskean gabiltzala. Eta hori aldatu beharra dago. Adibidez,
hedabideen esparruan urrats interesgarriak egin dira; aldaketa
egon da, ordenatu egin da guztia, hiru urterako plana dago…
Nolabaiteko aitortza egin da.
Gerta daiteke dirulaguntza ematen dizunak quid pro quo bat
eskatzea? Hau da, hizkuntza-normalizazioaren mesedetan
baino, ordainean zerbait eskatuz ematea? Teorian ez. Eta arazoa etetea litzateke. Dena dela, sakoneko kontua da bestelako
planteamendu batzuk egin behar direla, bai hedabideen kasuan bai beste batzuetan ere. Euskalgintzan oso ohituta gaude
dirulaguntzen kulturan bizitzen, baina beste sektore batzuetan
ez. Gaztelaniazko hedabide batzuek zeharka jasotzen dituzte laguntzak, eta haien kultura bestelakoa da; publizitatearen kultura, adibidez. Hor milioiak daude, Argiak behin egin zuen azterketan agerian geratu zenez. Orain gutxi erabili nuen hitzaldi
batean erreportaje hura adibide modura, eta paradigmatikoa

Euskararen partiduak
gurean du jokalekua

Elkarrizketan esan legez, euskararen
aldeko lanari dagokionez ez dira
berdinak Azpeitia eta Sestao, esate
baterako. «Baina dena da Euskal
Herria», azpimarratu du, «Ordizia eta
Otxarkoaga, biak». Eta bide batez,
gogorarazi du «partidu hau Bilbo Handian
jokatu beharra dagoela». Euskal Herriko
biztanleen heren bat bizi gara Bizkaiko
hiriburuaren inguruan, eta haren izena
abizen duen Paul Bilbaok behintzat argi
du: «Edo serio hasten gara Bilbo Handian
inbertsioak egiten, edo akabo».

Aitortza
«Euskaraz sortzea
hautu politikoa da;
idazleak badaki
gaztelaniaz merkatu
handiagoa duela.
Horren aitortza antolatu
behar da».

da. Publizitate instituzionala banatzeko hizkuntz irizpideek ere
pisua balute, eta gainera kuotak ezarriko balira, alde batetik,
euskarazko hedabideek beste posizio bat izango lukete eta, bestetik, seguruenik eragingo litzateke gaztelaniazko hedabideetan euskara gehiago erabiltzea. Askotan esan izan dut asko jorratu dela laguntzen bidea, eta gutxi araugintzarena, eta gure
ustez orekatu egin behar da. Araua iristen ez den tokietara iristeko erabili behar da dirua.
Adibidez? Ezin duzu legez behartu, eta ez da etikoa, ingurune erdaldun batean umeek euskaraz hitz egitera. Beraz, sustapenaren bidez egin behar duzu. Aisialdiko jarduerak antolatu,
guneak sortu… Hori guztia, noski, laguntzen eta proiektuen
bidez egiten da. Baina, beste arlo batzuetan? Nik beti jartzen
dut adibide bera: jatetxe batean karta euskaraz egotea bi modutara kudea daiteke. Bata da dekretu bat ezartzea, non zehazten den kontsumitzaileek zer eskubide duten, karta euskaraz
izan behar dutela... Hori da Katalunian erabiltzen duten eredua. Jatetxe batean herritarrak informazio guztia jasotzeko eskubidea duela aitortzeaz gain, informazio hori katalanez egon
behar duela ezartzen du legeak. Betebehar demokratikoa. Beste eredua da establezimenduei laguntzak ematea, informazioa
euskaraz egon dadin. Gure ustez, hemen gehiegitan jo da laguntza bidezko sistemara eta gutxiegitan arau bidezkora. Herritarren eskubideak bermatzeaz ari gara, eta ez euskaldunei
inolako abantaila emateaz.
Hau da, legez arautu behar dela? Bai, normaltasun osoz.
Joan den asteko prentsaurrekoan diru faltaz ere jardun zenuten. Egingo ez den Korrika aipatu zen, egingo ez diren ikastolen jaiak... Aipamen horren arrazoia beste bat zen. Euskalgintzak beti izan du gaitasuna indarra erakusteko. Herri txikia
gara, baina 13.000 pertsona batzen ditugu erakustazoka ba-
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tean egun osoz jendea kantatzen entzuteko. Ehunka mila pertsona biltzen ditugu, bederatzi egunez, eguraldi txarrarekin
ere, korrika egiteko. Baina horrek beste funtzio bat bete izan
du: komunitatearena. Bat-batean bertan behera utzi behar izan
dugu hori guztia; bat-batean, ez daukagu aukerarik bagarela
adierazteko, normalean adierazi izan dugun moduetan. Bai,
itxialdian bagarela erakutsi dugu, informatuak izan garelako,
sorkuntza egon delako, baina ikuspegi sozialetik… Alegia, guk
jakin dugu bagarela, baina gizartearen zati batek ez.
Bestela ere ez du jakiten eta. Egia, baina gehiago agertzen gara
han-hemen. Eta bai, euskalgintzaren diru-sarrera asko hortik
etortzen dira. Egoera larria da, eta iruditzen zaigu horri ere
erreparatu behar zaiola. Baina ez genuen SOS dei bat irudikatu
nahi. Batasuna irudikatu nahi genuen, pandemiagatik ekimen
asko bertan behera geratzen ari baitira, edo desitxuratzen, eta
nor beraren berri ari da ematen. Baina euskalgintza sektore bat
da. Bi gauza esan nahi ditugu. Batetik, abian jarriko ditugun
proiektuetarako herritarrok aktibatu egin behar dugula eta,
bestetik, noski, neurriak hartu behar direla. Esan ohi dugu normalizazio-prozesua partekatua dela, soziala eta politikoa. Hizkuntza politikarik hoberena, babes sozialik ez badauka, ez doa
aurrera. Eta hizkuntza politiko egokirik gabe ere zaila da iristea, eragile sozialak indartsuak izanda ere. Herritarrei ere badagokigu. Ez dut adierazi nahi (orain modan dago) herritarrena
dela guztiaren erantzukizuna. Besterik gabe, suspertzeko deia
izan da: badator Euskaraldia, badago Errigora, badator Durangoko Azoka, beste era batera bada ere…
Askotan esaten da askoz handigoa dela jendeak inkestetan
agertzen duen euskararen aldeko atxikimendua, eguneroko
jardunean sumatzen dena baino, erabilerari dagokionez, besteak beste. Anje Duhaldek laburrago eta hobeto esan zuen:
«Maita nazazu gutxiago, goza nazazu gehiago». Hori ez da ne-

«Hizkuntz
profilen garaia
agortu da»
B1, B2, C1... Gaur-gaurkoz indarrean
dauden hizkuntz eskakizunen
paradigma aldatzeko eskaria mahai
gainean ipinita du Kontseiluak, Paul
Bilbaok azaldu duenez. «Arazoa
da atzerriko hizkuntzen ezagutza
neurtzeko Europako parametroak
direla horiek; pertsona batek
atzerriko hizkuntza batean lan egiteko
gaitasuna ote duen jakiteko. Inori
bururatuko litzaioke Albaceteko edo
Lyongo bati halako proba bat egitea,
ea gaztelaniaz edo frantsesez ondo
dakien jakiteko?». Kontseiluaren
iritziz, lanpostu bakoitzeko funtzioei
begirako probak egin behar dira.
«Udaltzain batek ez du zertan tesi bat
euskaraz idatzi, baina ahoz jarduteko
eta ahozko ulermen egokia izateko
nahikoa al da B2 maila?».
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gatiboa, erakusten baitu inori ez zaiola politikoki zuzena iruditzen euskararen kontra egotea. Besterik da ezin dugula geure
burua engainatu, egia. Baina nahiago dut hori, jendeak kontra dagoela esatea baino. Besteak beste, guk, euskaltzaleok,
datu hori erabiltzen baitugu eskaerak egiteko. Gaur egun eskoletan hizkuntza-eredu orokortu bat behar dugula esateko,
argudiatzen dugu Euskal Herrian euskararen aldeko atxikimendua dagoela. Hori ona da. Bestalde, askotan dudan kezka
da euskaldunei gehiegitan kargu hartzen zaiela, eta ez zait bidezkoa iruditzen. Horrekin ez dut zuritu nahi jende askoren
jarrera, utzikeriaz jokatzen duen portzentaje bat badago eta,
baina iruditzen zait ez dela pentsatzen dugun bezain handia.
Irakurri izan dut «euskaldunak utzikeriaz jokatzen du hizkuntzarekin», eta horrek min egiten dit. Behatokian bederatzi urtez egin dut lan, eta beste abesti batez erantzuteko, Ruperren
«zein nekeza den euskaldun izatea» esaldia ekarriko dut gogora. Bestalde, niri bost axola dit botila erdi beteta edo erdi hutsik dagoen; Torrealdaik zioen bezala, kontua da nola beteko
dugun. Euskara ez dela erabiltzen? Ados. Eta zein da arrazoia?
Askotan, gaitasun desegokia.
«Gizarte elebidunaren mitoa» aipatu duzu lehen. Zergatik
mitoa? Norbaitek esan diezadala non dagoen gizarte elebidun
bat. Zer da gizarte elebiduna? Herritar elebidunez osaturiko gizartea? Bi hizkuntzatan funtzionatzen duen gizarte bat? Elebitasunaren eredu modura aipatu ohi den Bruselan, adibidez,
Udaletxean, ospitalean, unibertsitatean.. bermatuta duzu bi
hizkuntzatan egitea, baina hiriko bizitza frantsesez da, auzo
flandestarrean izan ezik, eta hura ghettoa dela esan daiteke.
Administrazioak eskubideak bermatzen dizkie herritarrei baina hiriak ez du funtzionatzen bi hizkuntzetan. Hizkuntzen aferak, azken batean, botere aferak dira. Beste gauza asko bezala,
zoritxarrez. Eta legeak eta arauak sartzen ez diren eremuetan
ikusten da zein hizkuntzak duen boterea.
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Euskaraldia Azaroaren 20tik abenduaren 4ra

Uribe Kostako Euskaraldiak bad
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itu milaka aurpegi
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Joan den urtearen
amaieran aurtengo
azaro-abenduan egitekoa
den Euskaraldiaren
bigarren edizioa aurkeztu
zutenetik, hamaika
izan dira Uribe Kostan
hizkuntza-ohiturak
aldatzeko ariketa sozial
horren alde atxikimendua
eman dutenak.
COVID-19aren pandemiak
baldintzatuta, ez dira gutxi
izan musukoa jantzi, kalera
atera eta Euskaraldiaren
aldeko argazkiak atera
dituztenak; hona hemen
adibide batzuk.
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hirukalagunen txokoa
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Sari ederrak eskura!
Lehiaketa Non dago?

Argazkian ikusten den Uribe Kostako
txokoa zein den igartzen baduzu, beheko bi
ikuskizunetako batez gozatzeko sarrerak irabaz
ditzakezu, Kultur Leioari esker.

Sariak

Bi emanaldietako batera joan gura baduzu, azaroaren 24a (martitzena) baino
lehenago bidali erantzuna, zure izen-deiturak eta harremanetarako bidea
hona (galderaren erantzunaz gain, adierazi zein ikuskizunetarako sarrerak
gura dituzun): hiruka@hiruka.eus.

Biz Hitza

Xabi Solano

Aukeran Dantza
Taldearen emanaldia,
azaroaren 27an, Kultur
Leioan. Sarrera bikoitz bi
zozkatuko ditugu.

Xabi Solano musikariaren
kontzertua, azaroaren
28an, Kultur Leioan.
Sarrera bikoitz bi
zozkatuko ditugu.
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SOLUZIOAK:

Zu bai hamalau!

Ez dakigu zer prestatu duen Maripurtzilek, eta zer dakarren estalki horren azpian. Nolanahi dela ere,
bi irudien artean bada aldea. Zehazki esanda, hamalau diferentzia daude, ikusten dituzu?

Dominoan

Hartu arkatza eta osa itzazu lauki
zuriak, domino zati honek zentzua
izan dezan.
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Itzala

Zein da Pelloziriren
itzal zuzena?

Bizkotxo
zopa?!

Bai harrigarria! Neska-mutilok
txokolatezko bizkotxoa egin gura lukete,
eta horretarako behar duten guztia,
tresnak eta osagaiak, kolore barik daude.
Kolorezta itzazu!
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