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1. AURREKARIAK

1.1. EUSKARA SUSTATZEKO ZERBITZUA SORTU ZENEAN, EUSKARA ZERBITZUEN ARLOAN

ZEN EGOERA

Bizkaiko Foru Aldundia, Euskara Sustatzeko Zerbitzua sortu berria zela,

berehala ohartu zen izugarrizko laguntza eta koordinazio beharrizana zegoela udal eta

mankomunitateetako euskara zerbitzuen esparruan. Euskara Sustatzeko Zuzendaritza

Nagusiak berak ere, 1999an sortu zenean, argi antzeman zuen Bizkaiko Foru

Aldundiaren eskuetan zerbitzu horiei buruzko oso datu gutxi zuela eskura. Informazio

hori hainbat arduradun politiko eta teknikariri esker heltzen zitzaion, baina ez era

sistematizatuan eta ez aldiro. Horren ondorioz, zerbitzu horiei buruzko informazioa beti

heltzen zitzaion barreiatuta, era lokabean, sarritan berandu eta ez beti zehatz eta

ondo.

Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak oso argi dauka, hasiera beretik,

esparru horrek erabateko lehentasuna duela, baldin eta gure Lurraldean euskararen

sustapenaren alde eragingarritasun handiagoarekin lan egin nahi badugu, hizkuntzaren

benetako normalizazioaren alde. Euskara zerbitzuak dira, gure herri eta

mankomunitateetan, herritarrarengandik hurbilen dauden hizkuntzaren aldeko herri

zerbitzuak, eta eguneroko jarduneko atal guztiak jorratzen dituzte. Horrez gain, arlo

honetan hamaikatxo diru publiko gastatzen da, eta, hori ere kontuan hartuta, ahalegin

eta gastu horri ahalik eta etekin handiena eta onena ateratzea lortu nahi dugu, lanik eta

dirurik alferrik ez xahutzeko.

Gai hori arteztu nahian hamaika izan dira beste erakunde batzuekin egin

ditugun bilerak: Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren Hizkuntza Politikarako

Sailburuordetzarekin, EUDELekin, eta bai hainbat herri kargudun arduradunekin ere,

hainbeste izan direlako udal eta mankomunitateetako arduradun politiko eta

teknikariekin hau guztia bideratzeko izan ditugun bilera eta elkarrizketak.

Bilera eta harreman horien guztien emaitza argia zen: arazoa premiatsua da,

eta presazko neurriak hartu behar dira.
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Horrenbestez, lehen hurbilketaren emaitzak, hurbilketa arin eta
senezkoaren ondorioak, hauek izan ziren (datuak edo informazioa euskara
teknikariek eurek emandakoak dira):

1. Zer gertatzen zaie gaur egun euskara teknikariei Bizkaian?

• Eginkizunak ondo zehaztu gabe dituzte; horren ondorioz, euskararen kutsua

duten gauza guztien arduradun dira:

− euskara koordinatzaileak,

− trebatzaileak,

− itzultzaileak, interpreteak… edozer eta gauza guztiak direla,

− bilera politikoetara joaten dira, gobernu batzordeak…

− argitalpenen arduradunak dira,

− astialdiko jarduerak antolatzen dituzte,

− terminologoak dira, toponimia zaintzen dute,

− herri mailako plangintza bereziak egiten dituzte: merkataritza

euskalduntzea, eskolekin koordinatzea, herri hizkera zaintzea…

• Beraz, bakoitza bere kontura dabil, behar dituzten tresnak eta laguntzak

abagunearen arabera bilatuz.

• Azken 2 edo 3 urteetan hogei bat teknikari berri sartu dira Bizkaiko udaletan;

horrek esan nahi du, horietan esperientzia ugari dagoela eta, horrezaz gain,

teknikarien artean esperientzia maila asko daudela.

• Ezaugarri nagusiak, behintzat, bi eratakoak dira:

− Zerbitzu batzuk ondo egituratuta daude eta hainbat urtetan funtzionatu dute.

− Beste batzuk lan-saio erdikoak, azpikontratatuak… dira.

• Bizkaian arlo hau ez da orain arte sakonki jorratu, eta asko igartzen da.

Teknikariek badakite bizpahiru urte beharko direla benetako emaitzaren bat

ikusteko.

• Horregatik guztiarengatik oso atzeratuta daude udal eta mankomunitateen

egitamuetan, normalizaziorako ezarri ziren epeetan, beraien lan eta

eginkizunetan.
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2. Hasierako harreman eta bileretan, zer eskatu dute teknikariek?

• Funtsean, hiru gauza eskatu dituzte:

− Koordinazioa.

− Prestakuntza.

− Egitasmoak.

• Hiru eskari nagusi horiei itxura emateko, ondoko irizpideak hizpatu ziren

euskara zerbitzuetako teknikarien eta Euskara Sustatzeko Zuzendaritzaren

artean:

− Sortu nahi den egitura berri hori Bizkaiko Lurralde Historikoko hizkuntz

politiken eragite eta koordinazioa gauzatuko dituen egitura izatea (erakunde

gidaria Foru Aldundia delarik).

− Egitura hori euskara zerbitzuen beharrizanei egokitu behar zaie, ondoko

hauek eskainiz: lurralde mailako egitasmo orokorrak prestatu eta

bideratzea; udalei, mankomunitateei eta euskara zerbitzuei euskara

sustatzeko irizpideen berri ematea; babesa zein laguntza eskaini eta

aholkularitza ematea.

− Egitura berri horrek, halaber, gure herrian dauden eta izena duten beste

izakunde batzuekin batera, hizkuntzaren arloko laguntza eta aholkuak

eskaini beharko lituzke: terminologia landu; irizpide garbi eta zehatzak

ematea…

• Eskabide hori asetzeko, bi maila aztertu eta landu behar dira:

− Euskara zerbitzu aurreratu eta ondo taxutuek ez dute idatzizko laguntza

soila eskatzen, gainditu dute fase hori; bestelako ekintzak antolatzeko

laguntza behar dute, egitasmoak, aholkularitza eta prestakuntza, alegia.

− Lehen mailako hauek sartuta daude euskara gizarte mailan hedarazteko

ahaleginetan, eta normalizazio ekintzetarako laguntza zehatza behar dute.

− Besteek bai, zerbitzu eta teknikari berriek dena behar dute, prestakuntza,

eredu bateratuak, aldi bereko laguntza e-mailez… jakina, gehi gainerako

laguntza, prestakuntza eta aholkularitza.
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Hasierako hurbilketa honen ostean, Euskara Sustatzeko Zuzendaritza
Nagusiak, arazoari behar bezala heltzeko, gero "Bizkaiko udal eta
mankomunitateetako euskara zerbitzuak: egungo egoera aztertzetik koordinazio
bilgunea osatzera" izenburuaren inguruan taxutu den azterlan sakon eta zehatza
egin du, zertarako-eta benetako egoera zein den jakiteko, nondik abiatu jakiteko eta,

azken finean, helburua den hori lortzeko, hots, guztion artean Bizkaiko udal eta
mankomunitateetako euskararen bilgunea izango denaren lehen urratsak ematen
eta oinarriak jartzen hasteko.

1.2. ABIABURUA

Txosten horren hasierako aurkezpenean adierazten da Lurralde Historikoan

egundaino herri eta mankomunitateetako euskara zerbitzuetan egin den lana eta

ahalegina koordinatu gabe eta, sarriegi agian, ahalegin horrek merezi zuen eragina

eskuratu gabe egin dela.

Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia berehala konturatu da, Bizkaian

euskara sustatzeko tresna eta bitartekorik onen eta eragingarrienetarikoak euskara

zerbitzu hauek direla, eta, beste ezer egin aurretik, txosten hori taxutu du, lurraldeko

euskara zerbitzuak eta euren egiteko nagusiak koordinatze aldera lehendaurrezko

urratsa emateko; horren ondorik, Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusi honek,

beharrizanen eta egoeraren berri zehatzak eskuan dituela, euskara zerbitzuen foro
edo bilgunea sortu du egitura legez, bai zerbitzu horiek sustatzeko, bai beraien

jardunbidea egokitzeko.

1.3. OSATZE BIDEAN: LAU ESPARRU NAGUSI

Euskarak berez duen ibilbideaz eta Bizkaiko Foru Aldundiak Euskara

Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia abian jartzeaz gain, azken hiru urteotan Bizkaiko

makina bat udaletan euskara zerbitzua sortu da, tipologia aldetik oso desberdinak diren

eskualde eta herrietan sortu ere.

Zerbitzuen azpiegiturak, zereginak, jardun esparruak... nahiko diferenteak dira

leku batetik bestera, euskararen beraren egoera ere nahiko berezia delako gure
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Lurraldean toki batetik bestera, eta zerbitzu horiek errealitate anitzaren isla baino ez

direlako.

Onartu behar da ezen zerbitzuen baldintzak eta jardunbidea ere ez daudela oso

bateraturik; izan ere, horietariko askotan jardun irizpideak ez daude hagitz zehazturik.

Hori dela eta, ageriko aldeak daude udal eta mankomunitateen artean: nahiko ondo

hornitutako zerbitzuak eta borondate onez, baina plangintza zehatz barik sortutakoak.

Batasunik ez dagoenez gero, praktikan ere, beharginek era guztietako lanak

burutzen dituzte: itzulpenak, kultur dinamizazioa, trebatze lanak, normalizazio planak

etab.

Labur bilduta, ondoko gabeziak azaleratu dira:

1. Lehenengo eta behin, zerbitzu guztiak koordinatzeko premia igartzen da,
euskara sustatzearen eta biziberritzearen aldeko politika koherente eta eragingarria

gauzatzekotan. Beraz, beharrezkoa da lurralde mailako koordinazioa gauzatzeko
tresnak artikulatu eta abian jartzea, berbarako, hirigintza arloan lurraldearen

antolamendurako artezpideak ematean egiten den legez.

Baina hori ez da izango, Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusi honen ustez,

Bilgunearen helburu edo betebehar bakarra, aldi berean gauza izan behar duelako

gutxienez beste hiru esparru nagusi asetzeko:

2. Egitasmo orokorrak, hots, lurralde mailan abian jartzeko modukoak izan eta

euskara zerbitzuentzat baliagarriak gertatuko direnak, hala gaur egun ondo

funtzionatzen dutenentzat, nola hasi berriak baino ez direnentzat. Horrek esan nahi du

ereduen arabera gertatu beharko direla egitasmook, eta zerbitzuaren beharrizanei

egokitu, baina, aldi berean, batera eta modu koordinatuan jarduten dela bermatu.

3. Trebakuntza. Funtsezkoa da Bilguneak arlo hau jorratzea. Era guztietako

trebakuntza eskaini nahi dugu, praktikoa eta teorikoa. Horrezaz gain, aditu eta

espezialisten ikastaroak eta abar ere albora utzi gabe.

4. Esperientzien gordailua. Esparru zabal honetan abiaburu nagusia

dagoeneko egin diren eta arrakasta izan duten esperientzien eta lanen berri elkarri

ematea izan daiteke, makina bat direlako Bizkaiko udal eta mankomunitateetako

euskara zerbitzuetan egin eta emaitza ona izan duten kanpainak eta egitasmoak, eta

gainerakoei horren berri ematea egokia izango litzateke.
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Bada, horietarako guztietarako lanabes egokia udal eta mankomunitateetako

bilgunea eratzea izan liteke, Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren Euskara

Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak bultzatu eta bideratua.

Helbururik behinena, honenbestez, Bizkaiko udal eta mankomunitateetako

euskara zerbitzuen lana koordinatu eta antolatzea izango litzateke, nahiz euskara

biziberritzeko irizpideak bateratzeko eta hoberentzeko, nahiz udal eta

mankomunitateen iradokizunak, iritziak eta esperientziak jaso eta erkatzeko.

2. BILGUNEA: AURRETIKO URRATSAK ETA ERAKETA

2.1. LEHENENGO, EGOERAREN AZTERLANA

Jakina denez, edozein egituraketa osatzeari ekin baino lehenago, zehatz-

mehatz jakin beharra dago zein den Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara

zerbitzuen egungo egoera eta errealitatea.

Azterlan hau daborduko burutu da eta, beraz, Bizkaiko Foru Aldundiaren

Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak badu Bizkaian udaletako zein
mankomunitateetako euskara zerbitzuek euskararen erabilera bultzatzeko
aurrera eroaten dituzten lan ildo, jardun eta egitasmoen berri.

Gauzak horrela, azterlan hori oso baliabide egokia izan daiteke, foroak euskara

zerbitzuen egoerak parekatu eta ontzeko asmotan bideratu beharreko jardunak

zehaztu daitezen. Lehenengo eginbeharra bete dela kontuan izanik, bilgunea

abiarazteko urratsak ondokoak izan daitezke:

2.2. DEIALDIA, ORDEZKARI POLITIKOEN BATZARRA ETA BILGUNEAN PARTE HARTZEKO

OINARRIZKO ABIABURUEN AGIRIA

Lehen urratsa Bizkai osoko udal eta mankomunitateetako arduradun politikoei

zuzenduriko deialdia izango da, EUDELekin batera, bilgunearen berri eman eta bertan

parte hartzeko gonbita eginaz.

Deialdia Bizkaiko Foru Aldundiak egingo du, eta bilera horretan egitasmoaren

berri eta bilgunearen egituraketaren gaineko argibideak emango zaizkie izakunde

haiei. Gainera, bilgunean esku hartzeko oinarrizko abiaburuen agiria aurkeztuko zaie.
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Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak agiri hori prestatuko du, udalerri eta

eskualdeen egoera ahulenetik indartsuenetarako tartea aintzat hartuz eta agiria

parametro horien arabera atonduz.

Bilgune honetako partaideek konpromisoa dute, udalerrian edo

mankomunitatean EBPN garatzeko eta, jakina, foroan erabakitako jardunak abian

jartzeko. Hori bideratuko bada udalek edo mankomunitateek gutxieneko azpiegitura

finkoa izan beharko dute, EBPN garatzearekin kargutuko den zerbitzua, alegia. Udal

eta mankomunitateetako arduradun politiko horiei guztiei, bada, jakinarazi beharko zaie

plan nagusia aurrera eroateko tresnarik eragingarriena udaleko edo mankomunitateko

euskara zerbitzua sortzea edo sendotzea dela.

2.3. BILGUNEAREN JENDAURREKO AURKEZPEN EKITALDIA

Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak bilgunearen jendaurreko

aurkezpena egingo du.

3. BILGUNEAREN IZENA: ALKARBIDE

Bilgune honek Alkarbide izena hartzen du, beraren eginkizunari beren beregi

dagokio eta. Izan ere, izen horrek esan nahi du: "harremanak, tratua, lotura", bai eta

"harremanak, elkarri laguntza emateko modua, elkarrekikotasuna" ere. Horrezaz

gainera, berba hau Azkuek eta Mitxelenak, besteak beste, erabilia da; horrenbestez,

horrelako eginkizun bati beraren ginoan dagoen izena eman zaio.

4. EGITURA

Barneko antolakuntzari dagokionez, Bilgunearen egitura bi ardatzetan datza:

ardatz politikoan eta ardatz teknikoan.

4.1. Bilgunearen ardatz politikoa. Batzorde artezkaria

Bilgunearen ardatz politikoa kide politikoei dagokie, hau da, udal eta

mankomunitateetan euskararen ardura duten zinegotziei.

Udal eta mankomunitateetan euskararen ardura duten herri kargudunak bilduko

lirateke eremu honetara. Ordezkari politikoekin informazio bilerak egingo ditu
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Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak. Bilera hauek

urtean bi bider izan daitezke, eta gutxienez bat egin beharko da urtero.
Bilgunea udal eta mankomunitate guztiei zabalik egongo da. Halaber, zilegi ez

ezik, komeni da atxikimendu berriak eragin eta lortzea ere.

4.2. Bilgunearen ardatz teknikoa: batzorde eragilea, eta herri eta mankomunitateetako

euskara teknikariak

Bilguneak batzorde eragilea izango du, teknikoa izango dena eta maila politiko

eta euskara teknikarien arteko zubi eta koordinatzaile lanak egingo dituena.

Bilguneak, bestalde, udal eta mankomunitateetan euskararen ardura duten

teknikariak bilduko lituzke hainbat lan-mahaitara, EBPNk ezartzen dituen eredu

soziolinguistikoen arabera, baina biztanle kopurua kontuan hartu barik. Beraz, A, B, C

eta D ereduei dagozkien lau lan-mahai baino ez lirateke egongo.

4.2.1. Lan-mahaien osaketa

Gorago aipatutako prozedurari jarraituz, egokiena izan liteke lurralde osoko

teknikariak bilduko lituzkeen batzarrerako deia egitea eta, behin aurkezpen orokorra

egin eta gero, teknikariok eredu soziolinguistikoen araberako lan-mahaietara biltzea.

Banaketa honen helbururik behinena EBPN-n ezarritako lan ildoak modu koordinatuan

eta Bizkaiko Foru Aldundiaren babesaz garatzea izango litzateke.

Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak hala iritzirik, biderik egokiena

hasierako baldintza hauek betetzea da:

1. Eredu guztiek lan-mahai horietan eskuordetza izatea.

2. Aldi berean, lan-mahaietako koordinatzaile bat gutxienez eta derrigor

mankomunitate bateko teknikaria izatea, erakunde horien berezitasunak

jagoteko. Koordinatzaileak lan-saio eta arduraldi osoko teknikariak izango

dira, eta udal edo mankomunitatearekin lan-mailako zuzeneko lotura

organiko dutenak.

3. Ahal den neurrian, Lurralde Historikoaren ikuspegi geografikoa islatzea,

baita euskal hiztunen kopuruak eta sarritan maila sinbolikoan hizkuntza eta

historian gure eskualdeen artean izan diren lotura eta harremanak ere.

EBPNk ezarri duen horren jakinean eta Bizkaiko Lurralde Historikoko euskara

zerbitzuak zelan dauden kontuan hartuta, ereduen araberako proposamen malgua egin
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dugu, banaketa egiteko. Zerrenda honetan azterlaneko udalerri, elkarte eta

mankomunitateak azaltzen dira, euskara zerbitzudunak.

• A eredu soziolinguistikoaren lan-mahaiko partaideak:

− Balmaseda,

− Bilbo,

− Enkarterriko Mankomunitatea,

− Etxebarri,

− Gordexola.

− Muskiz,

− Ortuella, eta

− Santurtzi.

• B eredu soziolinguistikoaren lan-mahaiko partaideak:

− Arrigorriaga,

− Basauri,

− Berango,

− Erandio,

− Ermua,

− Galdakao,

− Getxo,

− Leioa, eta

− Uribe Kostako Mankomunitatea.

• C eredu soziolinguistikoaren lan-mahaiko partaideak:

− Amorebieta-Etxano,

− Arakaldo, Arrankudiaga, Orozko, Ugao eta Zeberio Udal Elkartea,

− Bakio,

− Berriz,

− Durango,

− Elorrio,

− Mungia,
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− Txorierriko Udalen Mankomunitatea, eta

− Zaldibar.

• D eredu soziolinguistikoaren lan-mahaiko partaideak:

− Bermeo,

− Gernika-Lumo,

− Igorre. Lemoa eta Arratiako Udalen Mankomunitatea,

− Lekeitio,

− Markina-Xemein,

− Mungialdeko Udal Elkartea (Arrieta, Fruiz, Gamiz-Fika, Laukiz eta Maruri-

Jatabe),

− Ondarroa,

− UEMA.

Eraketaren gaineko oharrak, EBPNren ereduak eta Bizkaiko Lurralde

Historikoko euskara zerbitzuen beharrizanak uztartze aldera:

1. Durango eta Zaldibar B ereduaren barruan sartu beharko lirateke euskaldun

portzentajeari huts-hutsean erreparatzen bazaio; hala ere, euskaldunen portzentajea

oso hurbil dago C eredutik (Durangokoa %44koa da eta Zaldibarkoa %48koa) eta

horien ingurune geografikoa ere C eta D ereduen barrukoa da; gainera, Durango

eskualdeko burua da eta makina bat zerbitzu eskaintzen die albo udalerrietako

herritarrei.

Beraz, udalerri bi hauek C ereduaren barruan sartu dira.
2. Bestetik, Arakaldo, Arrankudiaga, Orozko, Ugao eta Zeberioko Udal

Elkarteko teknikariak B, C eta D ereduko udalerriak ditu; gauza bera gertatzen zaio

Txorierriko teknikariari, Arratiako teknikariari (C eta D ereduak), Arrieta, Fruiz, Gamiz-

Fika, Laukiz eta Maruri-Jatabeko Udal Elkarteko teknikariari (C eta D ereduak), Uribe

Kostako teknikariari (B eta C ereduak) eta Bakio eta Meñakako Udal Elkarteari (C eta

D).

Beraz, irtenbide egokia da lan-mahaiak egun desberdinetan batzartzea,
teknikariok euren eredu soziolinguistikoei dagozkien lan-mahai guztietan parte
har dezaten.
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Horiek guztiak aintzat hartuta, koordinatzaileak hauek izango dira:

• A eredua:

− Enkarterriko Mankomunitateko Euskara Zerbitzuko teknikaria.

• B eredua:

− Getxoko Euskara Zerbitzuko teknikaria.

• C eredua:

− Berrizko Euskara Zerbitzuko teknikaria.

• D eredua:

− Bermeoko Euskara Zerbitzuko teknikaria.

Horrela, alde batetik, Bizkaiko mapa geografikoa islatzen da; eta, bestetik,

eredu guztiak ez ezik, herri adierazgarri eta jendetsuak azaltzen dira, bai eta udalez

gaindiko erakundeak ere.

5. EGINKIZUNAK

Bilgunea tresna eragingarria izateko taxutuko da. Aurreko atalean adierazi

dugun legez, Alkarbidek hiru organo izango ditu: batzorde artezkaria, batzorde eragilea

eta lan-mahaiak.

Esan behar da lehenengo eta behin lortu nahi den helburua urtebeteko epean

euskara biziberritzeko esparruetan sustatu beharreko ekinbide eta

egitasmoak parekatzea dela. Modu honetara, zuzendaritzak aitzindariaren

eta bide emailearen zeregina bereganatu eta euskara zerbitzuei Foru Aldundiaren

babesa eskainiko die, esparru bakoitzeko plangintzak eta ekintzak abian jartzeko.

Era berean, aurreratuen dauden udalerriei begirako bestelako proposamenak

ere egin beharko dira, baina lehenengo urtean hau bigarren mailako helburutzat hartu

beharko litzateke, zeren  aurreneko fasean premiazkoena politika koherente eta

koordinatua lortzea izango baita. Beraz, Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara

Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak lan-mahaietan aurkeztu beharreko aztergaiak,

beroriei dagozkien egitasmoak, diseinua eta prozedura prestatu beharko ditu, lan-

mahaia osatu aurretik. Halaber, euskara zerbitzuetako teknikarien zalantzak,
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proposamenak eta ideiak jaso beharko ditu, epe zehatz batean erantzun egokia

emateko.

Eginkizun nagusiak, mailaz maila zehaztuta, ondoko hauek dira

5.1. Batzorde artezkaria

 Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara Sustatzeko zuzendari nagusiak, Eusko

Jaurlaritzako Euskara Planen zuzendari nagusiak eta EUDELeko euskara arduradun

politikoak osatuko dute. Batzorde artezkariaren eginkizunak ordezkaritza mailakoak

izango dira, berari dagokion ginoan.

Batzorde artezkariak, eta haren izenean Euskara Sustatzeko Zuzendaritza

Nagusiak, bideratze eginkizuna beteko du, lehentasunak eta ildoak zehaztuz, lurralde

osorako egitasmoak proposatuz… Ondore horretarako, Euskara Sustatzeko

Zuzendaritza Nagusiak tresna egokia Foroaren idazkaritza teknikoa hautatu eta

taxutuko du.

Era berean, batzorde artezkariak konpromisoa du, arlo horren inguruan

teknikariek dituzten zalantzak, iritziak edota proposamenak aztertzeko, euskara

zerbitzuen lana erraztu guran.

Aurrekoa bideratzeko, Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak talde edo

zerbitzu tekniko iraunkorra jarri behar luke lanean, Alkarbideren idazkaritza teknikoaren

menpean, euskara zerbitzuen jardunetan sor daitezkeen zalantzak argitzeko,

egitasmoen inguruko aholkuak emateko, bitartekoak eta euskarriak eskaintzeko, eta

egunera arte egin den guztia jagon eta esperientzia hori hedarazteko.

5.2. Batzorde eragilea

Bizkaiko Foru Aldundiaren Hizkuntza Gizarteratzeko Ataleko burua, Eusko

Jaurlaritzako Euskara Planen Zuzendaritzako teknikari bat, EUDELeko euskararen

arduradun teknikoa, eta Bilboko Udalaren ordezkaria izango dira batzordekideak.

Batzorde eragilearen eginkizunak honako hauek izango dira:

– Koordinazioa.

– Egitasmoak sortu eta bideratzea.

– Aholkularitza ematea, zerbitzu integralak eskaintzearen eretzean: era

guztietako zerbitzuak egiten dituzten izakundeekiko loturak, kontratazioak

bideratzea, ekintzak antolatzea…
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– Trebakuntza eta prestakuntzarako bideak urratzea. Ikastaroak antolatu eta

gauzatzea.

– Esperientzien gordailua deritzon hori kudeatzea eta gainerako tokietan

esperientzia arrakastatsu horiek aplikatzea.

5.3. Lan-mahaiak

Lau izango dira. Lan-mahaiek koordinatzaile bana izango dute.

Lan-mahaien eginkizunak, besteak beste, ondoko hauek izango dira:

♦ Udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuei begira, lurralde
mailako kanpaina eta egitasmo orokorrak proposatu, eta euskara
sustatzeko gida-lerroak finkatzea. Azken baten, udal eta

mankomunitateetako euskara zerbitzuak koordinatu, eta Bilguneak
ezarriko dizkien faseak eta epeak betetzea, betiere lurralde mailako
egitasmoak betearazteko.

♦ Udaletan euskara sustatzeko ezarri eta euskara zerbitzuek kontuan
hartu beharreko irizpideen berri ematea, betiere EBPN-n

ezarritakoarekin bat etorriz.

♦ Udal eta mankomunitateetako teknikarien prestakuntzarako
proposamenak gertatzea.

♦ Bilgunearen kasuan kasuko irizpideei jaramon egitea, eta lan-

mahaietara eramandako egitasmoen inguruko argibide, aholku eta

informazioen gainean eztabaidatzea, behin betiko adosteko eta lurralde

osoari begirako egitasmoen egingarritasuna bermatzeko.

6. BILGUNEAREN JARDUNBIDEA

6.1. ALKARBIDE BILGUNEA: ZENBAIT ABIABURU

Bilgune honen eragingarritasuna bermatzeko, batzorde artezkarian eskuordeak

dituzten hiru erakundeek, eta beraien izenean eta koordinatzaile moduan Bizkaiko Foru

Aldundiak, erabakiak hartzerakoan beti jardungo dute kide guztiek adieraziko dutena

entzun eta kontuan hartuta.
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Erabaki horietan guztietan ardatz edo ildo nagusia kasu edo toki bakoitzerako

EBPNk ezarri duena izango da. Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak aintzat

hartuko ditu, bitartekoak eta ahaleginak sustatzerakoan, eskualde eta udalerrien arteko

orekak, eta, jakina, baita herritarren kopuruak eta gainerako ezaugarri guztiak ere.

6.2. BILGUNEAREN JARDUNBIDEA: BARRU METODOLOGIA

Funtsezko helburua den egitura malgua eta azkarra lortzearen ondoreetarako,

honako hauek izango dira Alkarbide Bilgunearen jardunbidearen ardatz nagusiak:

6.2.1. Lan-mahaiak

• Lan-mahaiak, gutxienez, hiru hilean behin bilduko dira.

• Bileraren deialdia mahaiko koordinatzaile teknikoak egingo du.

• Bizkaiko Foru Aldundiaren Hizkuntza Gizarteratzeko Atalak emango

dion informazioa kontuan hartuta, koordinatzaileak bilerako

aztergaien zerrenda prestatuko du.

• Lan-mahaiek, Bilguneak bere buruari ezarri dizkion egutegiak eta

lehentasunak kontuan hartuta, euskara zerbitzuetako beharrizanak

aztertu eta landuko dituzte lau esparrutan; ondoko hauek dira

esparruok: koordinazioa, prestakuntza, egitasmoak eta esperientzien

gordailua.

• Bilera egin ondoren, lan-mahaiko koordinatzaileak horren berri

emango dio batzorde eragileari idatziz. Agiri horretan lan-mahaiko

kideen iritziak eta proposamenak azalduko dira (aztertu diren idatz-

zatiak eta gaiak, ondoriorik garrantzitsuenak, ustezko

konponbideak…). Jakinarazpen horiek bileraren biharamunean eta

posta elektronikoz egingo ditu koordinatzaileak.

• Lan-mahaietan esku hartuko duten pertsonak beti izango dira

udaletan zein mankomunitateetan EBPN garatzeko ardura duten

teknikariak.

6.2.2. Batzorde eragilea

• Batzorde eragilea hiru hilean behin bilduko da.

• Erakunde honen eta aurrekoaren bilerak koordinatuta egingo dira,

denbora bertsuan eta elkarren berri izanik.
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• Hizkuntza Gizarteratzeko Atalak euskara zerbitzuen eskabideak eta

berriak jasoko ditu. Jaso ondoren, EBPNren lehentasunen eta

eragingarritasunaren arabera antolatu eta lan-mahaien

koordinatzaileen eskuetan jarriko ditu, horiek azter ditzaten.

• Lan-mahaietan egin diren proposamenak aztertu eta ebatziko ditu.

Halaber, proposamen horiek burutu eta betearaziko ditu.

• Barne mailari dagokionez, oro har, hiru organoen arteko koordinazio,

komunikazio eta harremanen erantzukizuna izango du, idazkaritza

teknikoaren bitartez.

• Aldi berean, Bilgunearen eta kanpoarekiko harremanen esparrua

dagokio (zerbitzuen eskabideak egitea, kontratuak eta agiriak

sinatzea…).

6.2.3. Batzorde artezkaria

• Batzorde artezkaria bilduko da, batzorde eragileak eskatzen dionean,

bai eta bere ekimenez ere. Hori gorabehera, gutxienez urtean birritan

bilduko da, edo Bilgunea osatzen duten euskara zerbitzuen erdiak

baino gehiagok eskatzen duenean.

• Batzorde artezkariari ordezkaritza politikoa dagokio, eta Bilgunea

eskuordetuko du bertoko zein kanpoko foro guztietan.

• Batzorde artezkariak Alkarbide Bilgunearen berri emango du, eta

baita Bilgunearentzat onuragarriak eta probetxugarriak izan

daitezkeen antzeko esperientzien  berri jaso ere.

6.2.4. Beste zenbait arau

• Bilera guztiak, salbu eta leku zabalagoa behar denean edo bitarteko

bereziren bat eskatzen duen aparteko kasuetan, Euskara Sustatzeko

Zuzendaritza Nagusian egingo dira.

• Urtean behin hiru organoek batzar orokorra egingo dute, denak

bertaratuta, ekinaldian zehar egindako lanen berri elkarri emateko.

• Hiru mailen arteko ezagutza eta koordinazioa iraunkorra izango da.

Ardura hori batzorde eragileari dagokio.
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6.3. EREDUEN ARABERAKO ARLO ETA LEHENTASUNAK JARDUNBIDEARI BEGIRA

Behin-behinean baino ez bada ere, eta lanari ekiteko, Bilgunearen jardunbidea

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusian ematen diren helburu estrategikoen eta horietan

zehaztutako funtsezko esparruen araberakoak izango dira.

Gogora dezagun zeintzuk diren helburu estrategikoak eta horien barruko

funtsezko esparruak:

1. Euskara ondorengoetaratzea

a. Irakaskuntza

b. Euskalduntze-alfabetatzea

c. Familia bidezko jarraipena

2. Euskararen erabilera: euskararen aldeko auzogintza eta

zerbitzugintza

a. Administrazioa

b. Teknologia berriak

c. Merkataritza eta enpresa mundua

d. Aisia

e. Kirola

f. Erlijioa

3. Euskararen elikadura

a. Corpus plangintza eta euskararen kalitatea

b. Komunikabideak

c. Publizitatea

d. Kulturgintza

Hasteko, beraz, lan-mahaietan eredu soziolinguistikoen arabera eta
funtsezko esparru bakoitzaren barruan erabateko lehentasuna duten ekintzetarik
batzuk aukeratu eta landu beharko dira, EBPN-n zehaztutakoaren arioan. Era
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berean, Alkarbideren beste zereginetariko bat izango da euskara zerbitzuek
ezinbesteko duten babes eta laguntza ematea, Alkarbideren izenean udaletako
korporazio kideei beharrezko jakinarazpenak eta erabakiak helaraziz. Gauzak

horrela, lan-mahaien bitartez beteko diren egitekoak hiru izango dira nagusiki:

a) Lurralde mailako egitasmo orokorren koordinazioa.

b) Euskara bultzatzeko irizpideen berri ematea.

c) Euskara zerbitzuei babesa zein laguntza eskaintzea, udaletara eta

mankomunitateetara igorri beharreko jakinarazpen eta erabakien bitartez

(erabakiok bilgunearen maila politikoan hartuko dira) zein prestakuntza

lantzeko saioen bitartez.

EREDUAK

A EREDUA

Irakaskuntza:

– Irakaskuntza sisteman sartzear dauden umeen gurasoei zuzendutako

komunikazio ekintza zehatzak gauzatzea (gutunak, hiru-orrikoak,

hitzaldiak...), irakaskuntza eredu desberdinen helburuak azalduz.

– Euskaldunen portzentaje handia duten udalerri eta eskualdeetako

ikastetxeekin elkartrukatzeak egiteko (gune erdaldunagoetatik gune

euskaldunagoetara), harremanak landu eta ekintza hau burutzeko prest

dauden ikastetxeen zerrenda burutzea.

– Ahozko adierazmenaren hobekuntzarako ekintzak burutzeko laguntzen

nondik norakoak sistematizatzea.

Euskalduntze-alfabetatzea:

− Herritarren artean euskara ikastearen garrantziaz sentiberatzeko eta herrian

euskara ikasteko aukeren berri emateko kanpainak antolatzea.

− Atalase maila gainditu duten ikasleentzako eskaintza egokituak.

− Diru-laguntzak eskaintzea, gutxieneko baldintza zehatz batzuen truk.
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Familia bidezko jarraipena:

− Familia osatu berri duten bikote erdaldunak euskalduntzeko eta

sentiberatzeko jarduerak.

Administrazioa:

− Euskaraz lan egiteko langileek behar dituzten baliabideak eskaintzea

(tresna informatikoak, euskarazko programak, TRADOS, Multiterm,

glosategiak etab.).

− Euskara batzordea herriko ikastetxe, euskaltegi eta elkarteekin batera

osatzeko metodologia lantzea.

Aisia:

− Euskal kultura eta tradizioari lotutako ekintzak bultzatzeko jarraibideak eta

aukerak opestea.

B EREDUA

Irakaskuntza:

− Irakaskuntza sisteman sartzear dauden umeen gurasoei zuzendutako

komunikazio ekintza zehatzak gauzatzea (gutunak, hiru-orrikoak,

hitzaldiak...), irakaskuntza eredu desberdinen helburuak azalduz.

− Euskaldunen portzentaje handia duten udalerri eta eskualdeetako

ikastetxeekin elkartrukatzeak egiteko (gune erdaldunagoetatik gune

euskaldunagoetara), harremanak landu eta ekintza hau burutzeko prest

dauden ikastetxeen zerrenda burutzea.

− Ahozko adierazmena hobetzeko ekintzak burutzeko laguntzen nondik

norakoak sistematizatzea.

− Irakurtzaletasuna bultzatzeko dauden ekimenen berri eman eta horiek

gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak edo laguntza eskaintzea.

Euskalduntze-alfabetatzea:

− Herritarren artean euskara ikastearen garrantziaz sentiberatzeko eta herrian

euskara ikasteko aukeren berri emateko kanpainak antolatzea.
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− Euskaltegiekin batera ekintzak abian jartzea, ikasleei euskara sendotzeko

jarduera alternatiboak eskaintzeko: topaguneak, jardunaldiak, murgiltze

ekintzak…

− Atalase maila gainditu duten ikasleentzako eskaintza egokituak.

− Diru-laguntzak eskaintzea, gutxieneko baldintza zehatz batzuen truk.

Familia bidezko jarraipena:

− Familia osatu berri duten bikote erdaldunak euskalduntzeko eta

sentiberatzeko jarduerak.

− Ume jaioberrien gurasoentzat, euskararen alde sentiberatzeko egitasmoak.

Administrazioa:

− Euskaraz lan egiteko langileek behar dituzten baliabideak eskaintzea

(tresna informatikoak, euskarazko programak, TRADOS, Multiterm,

glosategiak etab.).

− Euskara batzordea herriko ikastetxe, euskaltegi eta elkarteekin batera

osatzeko metodologia lantzea.

Aisia:

− Euskal kultura eta tradizioari lotutako ekintzak bultzatzeko jarraibideak eta

aukerak opestea.

Komunikabideak:

− Herri edo eskualde mailako euskarazko komunikabideak sortzeko

prozedura desberdinak lantzea.

C EREDUA

Irakaskuntza:

− Ikastetxeak “Euskara Zine Aretoetara” programan parte hartzen animatu eta

hori gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak eskaintzea.

− Irakurtzaletasuna bultzatzeko dauden ekimenen berri eman eta horiek

gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak edo laguntza eskaintzea.
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Euskalduntze-alfabetatzea:

− Alfabetatze ikastaroak indartu eta jarduera esparruka identifikatutako taldeei

eskaintzeko kanpaina.

− Herriko euskaltegiekin batera euskara hobetzeko ikastaroen eskaintza

zabaldu eta berori bideratzeko kanpaina opestea.

Familia bidezko jarraipena:

− Familia osatu berri duten bikote erdaldunak euskalduntzeko eta

sentiberatzeko jarduerak.

− Umeentzako zerbitzuak kudeatzen dituztenekin hitzarmenak sinatzea,

euskararen erabilera egokia bermatzeko.

− Familia osatu berri duten bikote euskaldunetan bai umeekin bai elkarren

artean erabilera sustatzeari begirako jarduerak, betiere herriko euskaraz

egiteko garrantzia azpimarratuz.

Administrazioa:

− Euskaraz lan egiteko langileek behar dituzten baliabideak eskaintzea

(tresna informatikoak, euskarazko programak, TRADOS, Multiterm,

glosategiak etab.).

− Euskara batzordea herriko ikastetxe, euskaltegi eta elkarteekin batera

osatzeko metodologia landu.

Enpresa mundua:

− Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera sustatzeko

metodologiaren jarraibideak zehaztu.

Aisia:

− Euskal kultura eta tradizioari lotutako ekintzak bultzatzeko jarraibideak eta

aukerak opetsi.

Kirola:

− Kirol taldeei zuzendutako diru-laguntzetarako deialdietan hizkuntz irizpideak

ezartzeko ereduak eskaini.
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Komunikabideak:

− Herri edo eskualde mailako euskarazko komunikabideak sortzeko

prozedura desberdinak landu, tokian tokiko euskarari garrantzia emanez..

Publizitatea:

− Publizitatea euskaraz egitearen aldeko sentsibilizazioa sustatzeko

egitasmoa, arlo horretako elkarteekin batera.

Kultura:

− Udalaren menpeko kultur guneetan euskarazko materialak eguneratuta

izateko zerrendak taxutu eta opetsi, herritarren eskura jartzeko.

D EREDUA

Irakaskuntza:

− Ikastetxeak “Euskara Zine Aretoetara” programan parte hartzen animatu eta

hori gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak eskaini.

− Irakurtzaletasuna bultzatzeko dauden ekimenen berri eman eta horiek

gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak edo laguntza eskaini.

Euskalduntze-alfabetatzea:

− Alfabetatze ikastaroak indartu eta jarduera esparruka identifikatutako taldeei

eskaintzeko kanpaina.

− Herriko euskaltegiekin batera euskara hobetzeko ikastaroen eskaintza

zabaldu eta berori bideratzeko kanpaina opetsi.

Familia bidezko jarraipena:

− Familia osatu berri duten bikote euskaldunetan bai umeekin bai elkarren

artean erabilera sustatzeari begirako jarduerak, betiere herriko euskaran

egiteko garrantzia azpimarratuz.

− Familia osatu berria duten bikote erdaldunak euskalduntzeko eta

sentiberatzeko jarduerak.

− Umeentzako zerbitzuak kudeatzen dituztenekin hitzarmenak sinatu,

euskararen erabilera egokia bermatzeko.
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Administrazioa:

− Euskaraz lan egiteko langileek behar dituzten baliabideak eskaini (tresna

informatikoak, euskarazko programak, TRADOS, Multiterm, glosategiak

etab.).

− Euskararen erabilera arautuko duten udal ordenantzak definitu, kaleratu eta

jarraipenerako sistema antolatu.

− Euskara batzordea herriko ikastetxe, euskaltegi eta elkarteekin batera

osatzeko metodologia landu.

Enpresa mundua:

− Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera sustatzeko

metodologiaren jarraibideak zehaztu.

− Eragile nagusien partaidetza lortzeko banan-banako sentiberatze jardunen

ereduak landu.

Aisia:

− Astialdiko elkarteen barne jardunbidean euskararen erabilera areagotzen

laguntzeko metodologia eskaini.

Kirola:

− Kirol taldeei zuzendutako diru-laguntzetarako deialdietan hizkuntz irizpideak

ezartzeko ereduak eskaini.

Komunikabideak:

− Herri edo eskualde mailako euskarazko komunikabideak sortzeko

prozedura desberdinak landu, tokian tokiko euskarari garrantzia emanez.

Publizitatea:

− Publizitatea euskaraz egitearen aldeko sentsibilizazioa sustatzeko

egitasmoa, arlo horretako elkarteekin batera.

Kultura:

− Udalaren menpeko kultur guneetan euskarazko materialak eguneratuta

izateko zerrendak taxutu eta opetsi, herritarren eskura jartzeko.



26/29

BILBO

Irakaskuntza:

− Irakaskuntza sisteman sartzear dauden umeen gurasoei zuzendutako

komunikazio ekintza zehatzak gauzatu (gutunak, triptikoak, hitzaldiak...),

irakaskuntza eredu desberdinen helburuak azalduz.

− Euskaldunen portzentaje handia duten udalerri eta eskualdeetako

ikastetxeekin elkartrukatzeak egiteko (gune erdaldunagoetatik gune

euskaldunagoetara) harremanak landu eta ekintza hau burutzeko prest

dauden ikastetxeen zerrenda burutu.

− Ahozko adierazmena hobetzeko ekintzak burutzeko laguntzen nondik

norakoak sistematizatzea.

− Irakurtzaletasuna bultzatzeko dauden ekimenen berri eman eta horiek

gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak edo laguntza eskaini.

− Ikastetxeak “Euskara Zine Aretoetara” programan parte hartzen animatu eta

hori gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak eskaini.

Euskalduntze-alfabetatzea:

− Euskaltegiekin batera ekintzak abian jarri ikasleei euskara sendotzeko

jarduera alternatiboak eskaintzeko: topaguneak, jardunaldiak, murgiltze

ekintzak...

− Herritarren artean euskara ikastearen garrantziaz sentiberatzeko eta herrian

euskara ikasteko aukeren berri emateko kanpainak antolatu.

− Atalase maila gainditu duten ikasleentzako eskaintza egokituak.

− Diru-laguntzak eskaini gutxieneko baldintza zehatz batzuen truke.

Familia bidezko jarraipena:

− Familia osatu berria duten bikote erdaldunak euskalduntzeko eta

sentiberatzeko jarduerak.

− Umeentzako zerbitzuak kudeatzen dituztenekin hitzarmenak sinatu,

euskararen erabilera egokia bermatzeko.
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Administrazioa:

− Euskaraz lan egiteko langileek behar dituzten baliabideak eskaini (tresna

informatikoak, euskarazko programak, TRADOS, Multiterm, glosategiak

etab.).

− Euskara batzordea herriko ikastetxe, euskaltegi eta elkarteekin batera

osatzeko metodologia landu.

Aisia:

− Euskal kultura eta tradizioari lotutako ekintzak bultzatzeko jarraibideak eta

aukerak opetsi.

7. ONDORIOAK

Ondoriorik behinenak hauexek dira:

I. Egundaino Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuek euren artean

lotura eta koordinazio egokirik izan gabe jardun dute.

II. Hori dela eta, zerbitzu batzuek besteek baino bitarteko eta tresna egokiagoak izan

dituzte, baita aurrekontu mardulagoak ere, eta, horrenbestez, gaur egun zerbitzu

horien artean mailak eta berezitasunak daude.

III. Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Saileko Euskara Sustatzeko Zuzendaritza

Nagusiak egoera hori zuzendu eta bateratu nahi du, eta, horretarako, zerbitzu

horien egoeraren azterlana egin eta Bilgunearen irudia proposatu du.
IV. Bilgunea euskara zerbitzuentzako tresna da, eta ondokoak eskainiko ditu:

a. Koordinazioa eta bateratasuna

b. Euskara sustatzeko irizpideen berri ematea

c. Babesa eta laguntza ematea

V. Elkarrekin egindako lan bateratu eta koordinazio horrek ekintza iraunkorra

eskatzen du. Betebehar hori Bizkaiko Foru Aldundiak egingo du, Euskara

Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak egokien joko duen forma emanez.

VI. Bilgunea zer izango da?

Bizkaiko udal eta mankomunitateen euskara zerbitzu guztiak bateratzeko
foroa.



28/29

VII. Bilgunetik harantzagoko egiteko batzuk.

1. Aholkularitza eman behar bada, zerbitzuak hiru alderdi nagusi atzeman

beharko ditu:

a. Urrunetik egiten den zerbitzua, telefonoz edo sareko bitartekoak erabiliz.

b. Beharrezkotzat jotzen denetan, tokian bertan emango den zerbitzua.

c. Hitzaldiak, ikastaroak eta abar.

2. Prestakuntza eta mantentze zerbitzuak eskaintzea, era guztietakoak,

hizkuntzaren esparrukoak, ofimatika eta informatikazkoak.

3. Bizkaiko Foru Aldundiaren protokoloak eta irizpideak aplikatzea behin eta

berriz errepikatzen diren arazo, gai, eredu, inprimaki eta testuetan, BAOn argitaratu

behar diren testuetan eta abar.

4. Itzul-post bezalako zerbitzua eskaintzea, aldi berekoa, berariaz mota

horretako langileek izaten dituzten arazoak ebazten laguntzeko.

5. Horrelako zerbitzurik ez duten administrazioetan, beharrizanen azterketa

egin eta unean uneko ekintzak eskaintzea.

6. Gutxieneko jardunbidea eta koordinazioa lortzen direnean, Bizkaiko Foru

Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak eskaintzen dituzten bitartekoei etekina ateratzea,

esaterako, 2002an hasita TRADOS erabiltzen irakastea eta horren memoria elikatzea.

MULTITERM ikastaroak ere eman daitezke.

VIII. Teknologiaren arloko ohar batzuk

1. Bilguneak gune bat izango du sarean, Alkarbideren zerbitzu guztien berri

emateko. Udaletako webguneak ere lotuko ditu, aurkibide eta esteken bidez.

2. Esku-liburuak:

a. Estilo liburua.

b.  Sarritan egindako galderen saila (FAQ).

3. Berri-kutxa. Berri guztiak biltzen dituena. Sistema automatizatua.

c. Ikastaroak, hitzaldiak eta abar (barruko zerbitzuak).

d. Kanpoko berriak: Euskaltzaindiaren erabakiak, kongresuak eta

abar

4. E-mail laguntza. Telefonokoaz gain.

5. Posta zerrenda (itzul-post erakoa).

6. Newsletter: harpidedunentzako posta bitarteko boletina.
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7. Terminologia guztia biltzen duten glosategiak Interneten paratzea.

8. Etab.

8. AMAITZEKO

Esana dugunez, Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak oso argi dauka

udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuek euskararen benetako normalizazioan

duten eta izan behar duten eginkizuna. Baina are argiago ikusten du zerbitzu horiek

elkarrekin lotzeko beharra, eragingarriagoak izan daitezen, eta horiengandik ahalik eta

etekin handiena eskura dezagun.

Hainbat bilera eta harreman gauzatu ondorik, euskara zerbitzuen benetako

erradiografia egitea lortu dugu, euskara teknikariek eurek zehazki emandako datu

oparoetan oinarrituz. Lehenengo emaitza gisa, “Bizkaiko udal eta mankomunitateetako

euskara zerbitzuak: egungo egoera aztertzetik koordinazio bilgunea osatzera” izeneko

azterlana plazaratu dugu. Lan zehatza da, euskararen eta hizkuntzaren normalizazioari

buruzko alderdi guztiak edo gehientsuenak jasotzen dituena. Horrenbestez, badaukagu

herri bakoitzeko egitura, beharrizan eta gabezien berri. Lehenespenenak zeintzuk diren

ere badakigu. Horiek guztiak garatzea ahalbideratuko duen bilgunea sortzea da

Bizkaiko Foru Aldundiaren asmoa, eta horretan dihardugu buru-belarri, zeren bilgunea

sortu ondorik, udal ereduen araberako lan-mahaiak sortuko dira, egitasmoak, ekintzak

eta prestakuntza bateratze aldera.

Lan nekeza da, baina egin beharrekoa: abian gara.


