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XEDEA

Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren Euskara Sustatzeko Zuzendaritza
Nagusiaren asmoa Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuen
bilgunea eratzea da.

ZERGATIK BILGUNE BAT?

Topagune edo bilgune hau sortu da, koordinazio beharrizan bat asetzeko; egin-
eginean ere, Bizkaiko Lurralde Historikoan, udal eremuan, egiten diren hizkuntz
politikak bateratu behar dira.

Gogoeta bide bat egin dugu, bilgune hau sortzeko; bide horrek hainbat mugarri
ditu, eta mugarriok gertatu dute agiri honen bidez formalizatutako proiektua.

1. EGOERAZ JABETZEA

Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak,
1999an sortu zenetik, lehentasun osoa eman dio udal eta mankomunitateetako
euskara zerbitzuen arloari, argi duelako funtsezkoak direla gure hizkuntzaren
normalizaziorako, eta herritarrengandik hurbilen dauden tresna erabilgarriak direlako.

Argi zegoen, halaber, zerbitzu horiei buruz eskura genuen informazioa zehaztu
gabekoa eta eskasa zela. Horrenbestez, zerbitzu horiek hobetzeko beharrezkoa izan
zen, lehenengo eta behin, egoeraren berri izatea, bai eta hartaz jabetzea ere.

Gai honi zor zaion lehentasuna eman eta gero, 2000. urtearen amaieran
Euskara Sustatzeko Zerbitzua eratu zenean, Bizkaiko Foru Aldundiak berehala ekin
zion azterlan bat prestatzeari, betiere zerbitzu horien egoeraren berri izateko; bada,
emaitza hori 2001. urteko irailerako atondu den azterlan sakon eta mardula izan da,
hain zuzen ere, denboragarrenean "Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara
zerbitzuak: egungo egoera aztertzetik koordinazio bilgunea osatzera" txostenean
islatu den hori.

2. HASIERAKO DATUAK

Euskara Sustatzeko Zerbitzuak hasieratik zuzeneko harremanak izan ditu
euskara teknikari eta arduradunekin, eta horiei esker hasi da euskara zerbitzuen
egoera zein den hobeto jakiten. Lehendaurrezko azterlan honen bidez, betiere
profesionalek eman dizkiguten datuak oinarri hartuta, frogatu dugu euskara zerbitzuek
funtsean hiru laguntza mota eskatzen dituztela:

o Koordinazioa.
o Prestakuntza eta trebakuntza.
o Egitasmoak.
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3. AZTERLAN ZEHATZA. TXOSTENA

Arestion esan dugun moduan, hurbilketa honi presaka heldu zitzaion, egoerak
horretara eraman gintuen eta. Hori dela eta, Euskara Sustatzeko Zuzendaritza
Nagusiak gertatu egin du 2. atalean aipatu den azterlana, betiere arazoari behar den
legez heltzeko; ikerlan horrek, berriz, helburu hauek ditu:

- benetako egoera zein den jakitea;
- nondik abiatu jakitea, eta
- guztien berri zehatzak izatea.

Txostenak egoeraren benetako erradiografia egin du. Horretarako, Euskara
Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiaren lan-mahai batek, Eusko Jaurlaritzaren Euskara
Biziberritzeko Plan Nagusia (aurrerantzean, EBPN) abiaburutzat hartuta, lurraldeko
euskara zerbitzu guztiak bisitatu ditu (baita horrelako zerbitzurik ez duten beste
hainbat udal ere), eta hamaika eremu eta arlo antzematen eta kontuan hartzen dituen
galdera-sorta luze eta mamitsua egin du, bai eta bera landu eta garatu ere.

4. TXOSTENAREN ONDORIOAK

Horrezaz gainera, izenburuan esaten den bezala, erradiografian azaldu eta
azaleratu diren beharrizan, ments eta helburuak lortzeko, bilgunearen tresna taxutu
beharra zegoela antzeman genuen.

Erradiografian ere, behin eta berriz, hurbilketan igartzen ziren beharrizanak
azaldu dira, alegia, koordinazioa, prestakuntza, eta egitasmoak prestatu eta garatzeko
laguntza. Bilgune horrek, beraz, ondoko betebeharrak izango ditu:

• Bizkaiko Lurralde Historikoko hizkuntz politiken koordinazioarekin arduratuko
den egitura izango da (erakunde gidaria Foru Aldundia delarik).

• Egitura hori euskara zerbitzuen beharrizanei egokitu behar zaie.

• Lanabesa izango da, hizkuntzaren arloan laguntza eta aholkuak emateko:
terminologia lantzea; irizpide garbi eta zehatzak ematea…

• Egitura horrek eskainiko dituen zerbitzuak: lurralde mailako egitasmo orokorrak
prestatu eta bideratzea; udalei, mankomunitateei eta euskara zerbitzuei
euskara sustatzeko irizpideen berri ematea; babesa eta laguntza eskaintzea,
eta aholkularitza ematea, betiere hizkuntzarekin loturik dauden esparruetan.

5. BILGUNEAREN EGINKIZUNA: LAU ESPARRU

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.
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2. Zerbitzuetarako balioko duten eta lurralde historikoaren mailan abian jartzeko
modukoak diren egitasmoak prestatzea, hala gaur egun ondo funtzionatzen
dutenentzat, nola hasi berriak baino ez direnentzat. Horrek esan nahi du EBPN-n
ezarritako ereduen arabera gertatu beharko direla egitasmook, eta zerbitzuaren
beharrizanei egokitu, baina, aldi berean, batera eta era koordinatuan jarduten dela
bermatu.

3. Trebakuntza. Funtsezkoa da arlo hau jorratzea. Era guztietako trebakuntza
eskaini nahi dugu, praktikoa eta teorikoa. Horrezaz gain, aditu eta espezialisten
ikastaroak eta abar ere emateko modua izango da.

4. Esperientzien gordailua. Esparru zabal honetan, berriz, abiaburu nagusia egon
dauden eta egin diren esperientziak jorratzea izan daiteke, makina bat direlako
Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuetan egin eta arrakasta
izan duten kanpainak eta egitasmoak, eta gainerakoei horren berri ematea ere
egokia izango litzateke.
Bada, horretarako lanabes egokia udalerri eta mankomunitateetako bilgunea

eratzea izan liteke, Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren Euskara Sustatzeko
Zuzendaritza Nagusiak bultzatuko duena.

Helbururik behinena, beraz, Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara
zerbitzuen lana koordinatu eta antolatzea izango litzateke, bai euskara biziberritzeko
irizpideak bateratu eta hoberentzeko, bai udal eta mankomunitateen iradokizunak,
iritziak eta esperientziak jaso eta erkatzeko.

6. BILGUNEAREN IZENA ETA ERAKETA

Aurreko guztia gogoan hartuta, Bizkaiko Foru Aldundiak Alkarbide izeneko
bilgunea sortu du, EUDELekin eta Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan.

Bilgune honek Alkarbide izena hartzen du, beraren eginkizunari beren beregi
dagokio eta. Izan ere, izen horrek esan nahi du: "harremanak, tratua, lotura", bai eta
"harremanetarako bideak urratzea, elkarri laguntza emateko modua aurkitzea, etab."
ere. Horrezaz gainera, berba hau Azkuek eta Mitxelenak, besteak beste, erabilia da;
horrenbestez, horrelako eginkizun bati beraren ginoan dagoen izena eman zaio.

Lehenengo egitekoa bete denez gero, bilgunea eratu eta abiarazteko urratsak
eman behar dira:

1) Deialdia, ordezkari politikoen batzarra eta bilgunean parte hartzeko
oinarrizko abiaburuen agiria. Lehen urratsa Bizkai osoko udal eta mankomunitateetako
arduradun politikoei zuzenduriko deialdia izango da. Deialdia Bizkaiko Foru Aldundiak
egingo du, EUDELekin eta Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailarekin batera, bilgunearen
berri eman eta bertan parte hartzeko gonbita eginaz.

Bilera horretan egitasmoaren berri eta bilgunearen egituraketaren gaineko
argibideak emango dira. Gainera, bilgunean esku hartzeko oinarrizko abiaburuen
agiria ere aurkeztuko zaie bertaratutakoei.

2) Bilgunearen jendaurreko aurkezpen ekitaldia. Euskara Sustatzeko
Zuzendaritza Nagusiak Alkarbide bilgunearen egituraren ezaugarrien berri emango du.
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3) Alkarbideren egituraketa. Bilgunea jendaurrean aurkeztu ondoren, Euskara
Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak Alkarbideren egituraren ezaugarriei buruzko
xehetasunak azalduko ditu.

7. ALKARBIDEREN EGITURA ETA EGINKIZUNAK

Alkarbideren egiturak hiru maila izango ditu:
1. Batzorde artezkaria, maila politikoan.
2. Batzorde eragilea, antolaketa mailan.
3. Lan-mahaiak, maila teknikoan.

Ildo horri jarraiki, maila bakoitzak ondoko eginkizun hauek izango ditu:

• Maila politikoan, batzorde artezkariaren eginkizunak zuzendaritza,
koordinazio eta ordezkaritza alorrekoak izango dira.

• Antolaketa mailan, batzorde eragilearen eginkizunak honako hauek izango
dira:
– Bilgunearen barruko koordinazioa.
– Batzorde artezkariari proposamenak egitea, egitasmoak onartzeko.
– Aholkularitza emateaz den bezainbatean, zerbitzu integralak

eskaintzea: eremu honetan espezializatuta dauden izakunde guztiekiko
loturak gauzatzea, kontratazioak bideratzea, ekintzak antolatzea…

– Trebakuntza eta prestakuntzarako bideak urratzea. Ikastaroak
antolatu eta gauzatzea.

• Maila teknikoan, berriz, lan-mahaiak izango dira:
o Lan-mahaiak eratzerakoan, kontuan hartuko da Euskara

Biziberritzeko Plan Nagusiak ezarri dituen A, B, C eta D ereduak
egotea.

o Kontuan hartuko da, halaber, mankomunitateak horietan izatea.
o Lan-mahaien eginkizunak:

 Oro har, lan-mahai horiek eginkizun teknikoa beteko dute,
partaidetza eginkizuna egikarituko dute, eta kontsultak egiteko
gune izango dira.

 Udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuei begira, lurralde
historikoaren mailako kanpaina eta egitasmo orokorrak prestatu
eta euskara sustatzeko gida-lerroak proposatzea. Azken batean,
udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuen koordinazioa,
eta Alkarbidek ezarriko dizkien faseak eta epeak betetzea,
betiere lurralde historikoaren mailako egitasmoak betetzeko.
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 Udal eta mankomunitateetan euskara sustatzeko ezarri eta
euskara zerbitzuek kontuan hartu beharreko irizpideen berri
ematea, betiere EBPN-n ezarritakoarekin bat etorriz.

 Udal eta mankomunitateetako teknikarien prestakuntza eta
trebakuntza.

 Alkarbideren kasuan kasuko irizpideei jaramon egitea, eta lan-
-mahaietara eramandako egitasmoen inguruko argibide, aholku
eta informazioen gainean eztabaidatzea, hori egin ondorik, behin
betiko adosteko eta lurralde osoari begirako egitasmoen
eragingarritasuna bermatzeko.

8. ALKARBIDEREN JARDUNBIDEA

Funtsezko helburua den egitura malgu eta azkarra lortzeko, honako hauek
izango dira Alkarbide bilgunearen jardunbidearen ardatz nagusiak:

1. Lan-mahaiak:
o Lan-mahaiak, gutxienez, hiru hilean behin bilduko dira.
o Bileraren deialdia mahaiko koordinatzaile teknikoak egingo du.
o Bizkaiko Foru Aldundiaren Hizkuntza Gizarteratzeko Atalak

emango dion informazioa kontuan hartuta, koordinatzaileak
bilerako aztergaien zerrenda prestatuko du.

o Lan-mahaiek, bilguneak bere buruari ezarri dizkion egutegiak eta
lehentasunak kontuan hartuta, euskara zerbitzuetako
beharrizanak aztertu eta landuko dituzte lau esparrutan:
koordinazioa, prestakuntza, egitasmoak eta esperientzien
gordailua.

o Bilera egin ondoren lan-mahaiko koordinatzaileak horren berri
emango dio batzorde eragileari. 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.

2. Batzorde eragilea:
o Batzorde eragilea hiru hilean behin bilduko da.
o Bizkaiko Foru Aldundiaren Hizkuntza Gizarteratzeko Atalak

euskara zerbitzuen eskabideak eta berriak jasoko ditu. Jaso
ondoren, EBPNren lehentasunen eta bilgunearen
eragingarritasunaren arabera antolatu eta lan-mahaietako
koordinatzaileen eskuetan jarriko ditu, horiek azter ditzaten.
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o Lan-mahaietan egin diren proposamenak aztertu eta ebatziko ditu
batzorde eragileak. Halaber, proposamen horiek burutu eta
betearaziko ditu.

o Barne mailari dagokionez, oro har, hiru organoen arteko
koordinazio, komunikazio eta harremanen erantzukizuna izango
du.

o Aldi berean, bilgunearen eta kanpoarekiko harremanen esparrua
dagokio batzorde eragileari (zerbitzuen eskabideak egitea,
kontratuak eta agiriak sinatzea…).

3. Batzorde artezkaria:
o 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 erdiek baino gehiagok eskatzen dutenean.

o Batzorde artezkariari ordezkaritza politikoa dagokio, eta bilgunea
eskuordetuko du bertoko zein kanpoko foroetan.

o Batzorde artezkariak Alkarbide bilgunearen berri emango du, bai
eta bilgunearentzat onuragarri eta probetxugarriak izan
daitezkeen antzeko esperientzien berri jaso ere.

4. Beste zenbait arau:
o Bilera guztiak, salbu eta leku zabalagoa behar denean edo

bitarteko bereziren bat beharrezko denetan, Euskara Sustatzeko
Zuzendaritza Nagusiaren bulegoetan egingo dira.

o Urtean behin hiru organoek batzar orokorra egingo dute, denak
bertaratuta, ekinaldian zehar egindako lanen berri elkarri emateko.

o Hiru mailen arteko ezagutza eta koordinazioa iraunkorra izango
da. Ardura hori batzorde eragileari dagokio.

9. BURUENEKO ONDORIOAK

Labur bilduta:
– Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia sortu zenean, ez zegoen

euskara zerbitzuen egoera ondo ezagutzerik, ez zegoen datu zehatzik.
– Beraz, esparruaren garrantzia kontuan hartuta, Euskara Sustatzeko

Zuzendaritza Nagusiak azterlan zehatza egitea erabaki zuen, "Bizkaiko
udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuak: egungo egoera
aztertzetik koordinazio bilgunea osatzera" izenburukoa.

– Txostenaren emaitzetako bat hauxe da: euskara zerbitzuek behar duten
koordinazio, prestakuntza, trebakuntza eta laguntzari ekiteko tresnarik
egokiena eta eragingarriena bilgunea dela.
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– Foro horri Alkarbide izena eman zaio.
– Alkarbideren abiaburuak, besteak beste, hauek dira: egitura azkar eta arina

izatea; eragingarritasuna jadestea, hau da, gauzak era sistematizatuan
egitea; guztion konpromisoa izatea; iraupena erdiestea; helburu eta
emaitza jakin batzuk lortzea…

Horrenbestez,
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia betearazteko, Eusko Jaurlaritzako

Hizkuntz Politikarako Sailburuordetzak egindako "Udal ereduen araberako
hedapena"ren agiriaren ildotik, Bizkaiko Foru Aldundiak Alkarbide bilgunea sortu du,
Bizkaiko Lurralde Historikoko toki erakundeen euskara sustatzeko politikak bateratu
eta bideratzeko.

Ekimen honen erakunde sustatzaileak Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko
Jaurlaritza eta EUDEL dira.


