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Irakurle hori, Alkarbide bilguneak oinez ikasi daueneko urteari buru emoteko, bilgunearen
adierazpidea, AGERKARIA, dakartsugu Gabonetako opari. Jakin dakigu agerkari hau
euskarri sano apala dana, baina seguru gagoz oso tresna eraginkorra izango dana bilgunea
osotzen dogun guztiok koordinetako ahaleginean. Ildo horretatik, aurkezpen aleko lerro
honeek aprobetxatu gura ditugu esku artean edo pantaila aurrean daukazuen aldizkari
honetan parte hartzera gogatzeko.

Lehenengo ale honetan, Ana Madariaga andreak, Kultura diputadu eta Alkarbideren Batzorde
Artezkariko buruak, bilguneak eginiko hasikerako urrats eta etorkizuneko asmoen ganean
dihardu.

Bilgunearen proiek-
tua gitxi gorabehera
orain urtebete mar-
txan ipini zan arren,
funtzionamentuari ja-
gokonez, esan daike-
gu ALKARBIDE jaio-
barria dala. Zer erizten
deutsezu bilguneak
eginiko lehen urratsei?

Lehenengo urratsa, beharbada, ez da argi ikusi kalera begira, baina
garrantzi izugarria izan dau barrura begira. Esan daigun Alkarbide
bilgunearen abiaburuetako bat izan zala Bizkaiko udalerrietako hizkuntz
politikak ezarteko helburuak zehaztea. Orduan, lehenengo eta bat,

hametik hiruzpalau urtera euskara arloko ardu-
radun politikoek eta euskara teknikariek egoera
askoz ezagutuago izango dabela, toki edo es-
kualde esparruan izan ez eze, lurralde mailan
bere, eta horrek bide emongo deutse, bai maila
instituzionalean erabagi behar diran hizkuntz
politikak, bai maila teknikoan bururatu behar
diran politikak bideratzeko.

Horreek adibide praktiko bi izan dira, baina
esan behar da ekintza horreek guztiak abian
jartzen ditugunetik, tradizinoa lortzen dogula
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren aldeko
lanean, eta tradizino hori oso garrantzitsua da
hizkuntz politikan ze, ez dogu ahaztu behar

hizkuntza-politika, berez, politika sektoriala dala.

Amaitzeko, hauxe esan gura dot: Momentu
honetan, Alkarbidek lan ona egiten diharduelako
seinale da zenbat teknikarik eta zenbat pertsonak
joten daben Alkarbideren buzoira. Eta joten
badabe, eurek kezka badaukielako da, kezka
hori agertu eta erantzuna jasoten dabelako.
Erantzuna eskatzen danean, ez bada emoten,
gehienetan ez da eskari gehiagorik egiten. Eta
ikusten da egunean baino egunean eskari gehia-
go egiten dala. Bide horretatik, Alkarbide bizi
handiko gunea izango da, erabagi estrategikoak
proposatzeko, eztabaidatzeko, koordinatzeko...
eta daborduko martxa hartzen hasi da.
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Alkarbidek bide emoten deutse Bizkaiko udalei
–halan gura daben udalei, bederen– hizkuntza
politika Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren
arabera ezarteko eta, ganera, euren arteko
koordinazinoan. Hori dala eta, orain arte egin-
dako lana oso inportantea da, oso agerikoa ez
izan arren.

Bigarren urratsa lan-mahaien osakera izan da.
Lan-mahaiak ereduen arabera osatu dira, eta
ereduen arabera osakeran, udal batzuen dina-
mika beste batzuena baino eraginkorragoa dan
lez, argi eta garbi ikusten da lehenengoek lortu
dabela eragile lana egitea.

Beste alde batetik, bilgunea oraindik hasi barria

bada bere, igarten da jendeak egunean baino
egunean gehiago joten dauala Alkarbideren
buzoira. Aitatutako guztiek esan nahi dabe
gabezia egon dala euskara kontuetan eta Bizkaiko
Foru Aldundiak, Eudelek eta Eusko Jaurlaritzak,
Alkarbideren bitartez, erantzuna emon deutseela
udalei arlo horretan.

ALKARBIDE Bizkaiko Foru Aldundiak sustatzen
dauen arren, gomutatu daigun hiru erakundek
osotzen dabela bilgunea: Bizkaiko Foru Aldun-
dia, Eusko Jaurlaritza eta Eudel. Orain arte,
zelan baloratu behar da hiru erakundeon arteko
koordinazinoa egitasmo honetan?

Emoten dau honako kontuetan betiko gauzak
esaten dirala, baina esan behar dogu
koordinazinoa ona dala gure ikus-
pegitik. Horrenbeste erakunde sartuta
egon arren –Eudelek berak Euskadiko
udal gehienak batzen ditu–, jendeak
erantzunak jasoten ditu. Erakunde
askoren egitasmoetan, beti egon ohi
da kexa: egingo dabela esan bai,
baina gero egin... Baina nik uste dot
daborduko gauza garrantzitsuak egin
dirala udal batzuekin eta erantzuna
emon jakela.

Baina beste kontu bat bere badago.
Hizkuntza politikak ezarteko orduan,
udalek erakundeen babesa daukie
Alkarbideren eskutik. Arlo horretan,
Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzu
honek hainbat eta hainbat gauza ikertu
eta eskeintzen deutsez, eta orduan,
udalek seguruago jarduten dabe.

BFAren ekimena dala kontuan har-

tuta, zer garrantzi dauka eta zer leku bete
behar dau lurralde honetako berbeteak bilgu-
nean?

Nik uste dot hauxe dala Alkarbidek beti kontuan
hartu dauan gai garrantzitsua. Estandarraren
eta bizkaieraren arteko hartu-emonak aztertu
diranean, gehienetan aztertu izan dira bata
bestearen kontra, bata bestearen aldamenean...
Geuk administrazinoaren planteamendu oroko-
rra egiten dogu, hau da, gure administratuek,
gure uritarrek, zer erabilten dabe? Uritarrak
bizkaieraz berba egin eta gauzak halan eska-
tzen baditu, Alkarbidek bizkaieraz erantzungo
deutso, baina ez bizkaieraz batuaren lekuan.
Euskaldun barriak nagusi diran leku batera
joan ezkero, uritarrari bere euskeran erantzungo
jako, hau da, batuan. Alde horretatik, guk
euskera lez ikusten dogu bizkaiera.

Hori guztia aurreko planteamentu baten ondo-
rioa da: uritarrei egin behar jake uritarrek
eurek egiten daben moduan. Horixe da lehengo
planteamentuaren helburua, eta nik uste dot,
ganera, halan egin ezkero, sentsazino ona
daukala gizartean.

Alkarbideren eginkizun nagusia Bizkaiko
udalerri eta mankomunitateetako hizkuntz
politikak koordinatzea da. Halandaze, euskara
teknikariek gogo onez hartu dabe bilgunearen
sorrera. Zer opetsiko deutse Alkarbidek dato-
zen urteotan euskara teknikari eta hizkuntz
politikak artezten dituen arduradunoi?

Erantzun abstraktuak emon barik, adibide
pragmatiko bi jarriko ditudaz, eta gero egingo
dogu teoria landu. Bada, une honetan, Alkar-
bideren aholkularitza zerbitzua kontratatuta

dago, batez bere, lan batzuk egiteko. Horree-
tako bat, oso inportantea, herriko euskararen
ordenantzak batzea da. Eta zertarako batu
ordenantzok? Ba, lehenengo eta behin, ikusteko
zer neurri klase hartzen diran herri batzuetan,
zer ezaugarri partekatzen daben horreek he-
rriok, eta norainoko diran bardin eta norainoko
diferente jakiteko. Argazki hori eukita, hain
ezaugarri dituen herrietan, hain biztanle, hain
ume... dituen herrietan ikusi daiteke zelako
neurriak hartu behar diran hizkuntz politikak
arautzeko orduan.

Momentu honetan, eginda daukagunetik ba-
tzera gatoz eta, ganera, ondorioak atera. Eta
ondorio bat izan daiteke udal ordenantza
nahiko homogeneo batzuk ezartea lurralde
osoan, ez udalerri guztiek ordenantza bardina
eukiteko, ezpada, bakotxaren ezaugarrien
arabera ezarri eta mundu guztiak marko oroko-
rra izateko. Horregaz batera, nire eritxiz, beste
gauza bat lortzen da, hau da, udal bateko
arduradun politikoak badauka non jarri bere
burua hizkuntz politika ezarteko. Aldi berean,
euskara teknikariak badaki hain ezaugarri
dituan herri baten teknikoki egin behar dituan
ekintzak nondik nora abiatu.

Beste adibide bat emongo deutsut. Bigarren
adibidea teknikarien plazei jagoke. Teknikarien
plaza ateratzen da toki baten ezaugarri berezi
batzuekin, eta antzeko beste baten ateratzen
da plaza bardina, haregaz zer ikusirik ez
daukana. Eta gauza bera euskara teknikarien
plazei jagokenez. Egoera horretan, Alkarbidek
zer eskeintzen dau? Ba, eskeintzen dau, batetik,
egoera aztertu eta datuak batzea, eta bestetik,
datuak objektibizatuta izatea horren arabera
jarduteko. Horrek esan nahi dau, seguru asko,


