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Sarrera  
Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluaren helburua da euskararen normalkuntza edo 
berreskurapen osoa lortzea Euskal Herrian, maila pertsonal, sozial eta ofizialean. Jada  
1999. urtean euskararen egoeraren diagnostiko hau egiten zuen Kontseiluak: ‘UNESCOren 
arabera, gaur egun munduan dauden lau mila hizkuntza baino gehiagotik, mila galduko dira 
datozen hogei urteetan. (…) Euskara hirugarren milurtean bizi eta garatzea, gaur gaurkoz, 
bermatu gabe dago. Horregatik, hamarkada banaka batzuetan burura eraman nahi dugu 
gaurko erritmoan askozaz epe luzeagoa beharko lukeen eta agian inoiz burutuko ez 
litzatekeen prozesua’. 
 
Diagnostiko horretatik abiatuta, Kontseiluaren ustez euskararen erabilera handitzeko 
giltzarrizko aldagaia da gizarte eragileek, eragile politikoek eta euskalgintzako eragileek nork 
bere eskuetan dituen neurri normalizatzaileak hartzea. Kontseiluaren eginkizun edo misioa 
da KONPROMISO hori har dezaten ERAGITEA, euskararen berreskurapen prozesuan 
aldaketa kualitatiboa lortzeko.  
 
Urte dezente dira kataluniarrek norbanakoen hizkuntz jokabidean eragiteko estrategia 
erakutsi zigutela: norbanakoen hizkuntz portaeraren aldaketa, nagusiki, gizartea hezurmamitzen duten 
erakundeen hizkuntz funtzionamenduaren aldaketaren ondorioa da1. Euskal Herrian bide hori 
lehenagotik ere landua zuten euskalgintzako erakundeek enpresetako hizkuntz 
normalkuntza planen bidez edota merkataritza munduko egitasmoen bidez. Baina bitarteko 
gutxi jarri dira entitateen euskalduntze hori gerta dadin eragiten. Izan ere, euskalgintza batez 
ere EGIN ardatzean egon da, baina ez behar beste eragin ardatzean. Beraz, eta egin 
ardatzean txukun ari garela kontuan hartuta, etorkizuna ERAGIN ardatzean ari gara 
jokatzen.  
 
Euskaltzaleak gauza bagara erakundeen euskalduntzea eragiteko, eta neurri handi batean 
gauza garela bistakoa da, etorriko da euskarazko funtzionamendu hori, eta horren hedatze 
gero eta handiagoak ekarriko du norbanako erdaldunek euskara ikastea eta euskara 
dakitenek erabiltzea. Nolabait marrazteko, euskararen erabilera sozial eta pribatura 
garamatzan estrategiaren kateatzea honakoa da: 
 
 

Norbanakoek erakundeen euskalduntzean eragin 
 
Erakundeek hizkuntz funtzionamendua aldatu 
 

Norbanakoek hizkuntz portaera aldatu 

 
Kontseiluaren ustez norabide horretan eragitea funtsezkoa da eta, horregatik, bide horri 
estrategia kategoria eta egitasmo orokorraren dimentsioa eman dizkio.  
 
 
 
 

                                         
1 Pla general de normalització lingüística, Objectius i directrius proposats pel Consell Social de la Llengua 
Catalana, 10. or. Bartzelona 1993. 
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Bai Euskarari Akordioa Herrietan 
2000n herrietara hedatu zuen Kontseiluak Bai Euskarari Akordioaren prozesua, 
bHerrietanHez 
i urrats nagusitan: lehenbizi esperientzia pilotu batzuk jarri ziren abian eta, ondoren, 
orokortu egin da. Kontseiluak modu bateratuan bultzatzen ditu dinamika horiek, prozesu 
honetan parte hartu nahi duten herri guztiei marko bat eskainiz, eta Euskal Herri mailan 
gizarte eragile nagusienekin garatzen ari den prozesuarekiko koherentzia bermatuz.  

 
Ezaugarriak  

1. Malgua da; ez da eredu itxia; egokitzapenak egiten dizkio herri bakoitzeko euskalgintzak.  
2. Metodo bat proposatzen du dinamika honek, Konpromisoaren bidea. Euskararen egoeraren 

konponbidea guztion ahalegin egingarrian jartzen du. Kanpo faktoreak aurkakoak 
izanda ere, enpresetan, saltokietan eta era guztietako entitateetan euskarak garapen oso 
zabala lortzea ahalbidetzen du, erakundeko kideen borondatean oinarritzen baita. Hiru 
urrats nagusi ditu: 
A. Prozesuan parte hartzeko gonbidapena. 

Prozesu erakargarri, asmo handiko eta beharrezko batean parte hartzeko deia egiten 
zaie enpresei, saltokiei eta era guztietako entitateei. Konpromisoaren bidera 
erakartzeko lan hori modu ezberdinetan egiten da, herri bakoitzak erabakitzen baitu 
Kontseiluak proposatzen duen eskemako atal ezberdinak egin ala ez:  
A.1. Bai Euskarari Akordio eta Konpromiso prozesuan parte hartzera gonbidatu 

herriko entitateak. 
o Parte hartzaileek Bai Euskarari Akordioa sinatu ekitaldi publikoan. 
o Bai Euskarari Ziurtagiriaren aurkezpen ekitaldia herriko entitateei. 

A.2. Gogoeta 
o Beren alorreko Euskararen Plan Estrategikoa egin entitateekin. 
o Euskarak alor bakoitzean bizi duen egoeraren inguruko gogogeta saioa. 

Prozesuaren jendarteratze epe honetan (eta baita hurrengoetan ere) hainbat 
komunikazio lan egiten dira: Bai Euskarari Akordioaren Jarraipen Batzordea 
aurkeztu; euskalgintzaren, Udalaren eta Kontseiluaren arteko elkarlan hitzarmena 
sinatzeko prentsaurrekoa; eragile ezberdinek eskutitzak bidalten dizkiete beren 
kideei prozesuaren berri emanaz; eskuorriak buzoiratzen dira; herriko erakundeek 
ekimen ludikoak antolatzen dituzte euskararen alde konpromisoa hartzera deituz... 

B. Konpromisoak hartzea eta Bai Euskarari Ziurtagiria eskuratzea. 
Erakundearen hizkuntz egoera aztertzen, hartuko dituen konpromisoak erabakitzen 
eta neurriok betetzeko modua zehazten laguntzen zaio eragile bakoitzari. Bai 
Euskarari Ziurtagiria eskuratzeko proposamena egiten zaie. 

C. Konpromisoen ezarpenaren jarraipena. 
Konpromisoak hartzea baino garrantzitsuagoa horiek betetzea da. Hain zuzen ere, 
konpromisoen betetze mailaren jarraipena eta neurri berriak hartzeko proposamena 
egingo die Kontseiluak Bai Euskarari Ziurtagiria eskuratu duten eragileei, urtero. 
Urtean zehar konpromiso hartzaileei neurriak betetzeko laguntza eskaini eta 
segimendua egiteko proposamena luzatzen zaie herrietako euskalgintzako lan taldeei 
eta udalei, horrek asko laguntzen baitu emaitza arrakastatsua izaten. 

 
Prozesua urtero egiten da enpresa, saltoki eta era guztietako entitate berriekin; 
Ziurtagiria eskuratuta dutenekin konpromisoen segimendua eta neurri berriak hartzeko 
proposamena egiten da. 
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3. Osagarritasuna bilatzen du. Kontseiluaren borondatea da euskara normalizatzeko Udalen 

plan eta ekimenak Bai Euskarari Akordioaren prozesuaz osatzea. Ez da ezelako 
euskararen normalkuntza planen ordezkotzat hartu behar. 
Kontseiluak kontuan hartzen ditu, Udaletan abian diren normalkuntza ekimen eta 
planak, udalen lana oztopatua izan ez dadin eta bikoizketarik ez gertatzeko. Horren 
adibide dira Euskara Biziberritzeko Plana abian duten hainbat herritan Bai Euskarari 
Akordioa garatzen aritzea, Ipar Euskal Herriko Euskararen Erakunde Publikoak aintzat 
hartzea ekimen hau edota hainbat udalekin, tartean UEMAko kide diren askorekin ere, 
merkataritza alorrean elkarlan esperientziak abiatuta izatea. Era berean, nabarmendu 
nahi dugu Bai Euskarari Akordioa Herrietan proiektuko esperientzia ia guztietan 
udalekin batera ari dela Kontseilua. 

4. Prozesu partehartzailea proposatzen dugu, bai helburu dituenen aldetik (enpresak, 
saltokiak eta era guztietako entitateak) zein eragileen aldetik ere (tokiko euskalgintza eta 
udala). Funtsezko aldagaia da hori, edozein normalizazio planek atxikimendu soziala 
aurkitzeko gizartearen protagonismoa aintzat hartu behar du: 
A. Herri bakoitzeko euskalgintza. Bai Euskarari Akordioa abiatzeko ezinbestekoa da 

herriko euskalgintza inplikatzea. Berari dagokio prozesua abiatzeko erabakia 
hartzea, herriko prozesuaren diseinua prestatzea Kontseiluaren ereduaren gainean, 
partehartzaileekin harremana eta koordinazioa izatea, prozesuari segimendua egitea 
eta eragin sozialerako lana egitea. Jakina, Euskal Herri osoan euskalgintzaren egoera 
ez da berbera eta, ondorioz, ez dira modu berean osatzen euskalgintzaren lan talde 
horiek. Beraz, prozesuan lanean aritu nahi duen orori zabaltzen zaizkio ateak. 

B. Herriko udala. Elkarlanean aritzeko proposamena egiten dio euskalgintzak. Udala da 
herri baten ordezkari naturala eta legala, eragin handia du herritarren artean eta, 
gainera, eskuarki abiatuak dira lan honetan (euskara zerbitzua osatuta, udal plan 
egina eta  baliabideak esleitzen dira). Horregatik, komeni da euskalgintzarekin 
batera lidergo funtzioa betetzea.  

Kontseiluaren ustez, beharrezkoa, aberasgarria eta logikoa da euskalgintzak eta 
entitateen ordezkariek euskara normalizatzeko udal planen diseinuan, garapenean eta 
balorazioan parte hartzea, eta beraien ekarpenak kontuan hartuak izatea. 

5. Eragin ardatzean kokatua. Helarazi nahi den mezua: euskarak aurrera egingo badu, 
guztion ahalegina behar duela, eta entitateek beraiek konpromisoak hartuz, beste batzuk 
ere eragingo dituztela urrats bera ematera, olatu bilakatuz. Gainera, ahalegina aitortzen 
zaiela ikusarazi nahi zaie, konpromisoa hartzen dutenekiko atxikimendua sustatuz 
euskaltzaleon artean. 

6. Baliabideak. 2 atalean (metodoa) azaltzen diren lanak egiteko teknikari dedikatuak 
hartzea da egokiena, denbora behar baitu jarrerak eta ohiturak aldatzeko 
konbentzimendu lanak. Langileok herriko euskalgintzakoak izan daitezke, edota 
hizkuntza  normalizazioko aholkularitza-enpresaren batekoak. Teknikariaren soldataz 
gain, komunikazio eta eragite lanerako ere dirua izatea komeni da. Baliabide horiek 
udalak jartzea proposatzen dugu, horrelako prozesu baten etekina herriak berak jasoko 
baitu. Diruen kudeaketa modu ezberdinetan egin izan bada ere, herriko 
euskalgintzarekin eta Kontseiluarekin elkarlan hitzarmenak sinatu eta udalak biei 
dirulaguntza esleitzea proposatzen dugu. 
Udaletik finantzazioa lortu ezean, Kontseiluak berak bideratu ohi dio diru-sail txiki bat 
euskalgintzari, teknikariaren lana ordaintzeko. 

7. Ikuskatua. Nahitaezkoa da prozesuak metodologia egokia izatea eta zorroztasun eta 
kontrol handiz bideratzea. Horretarako, bi tresna ditugu: 
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A. Bai Euskarari Ziurtagiria.  

Enpresak, saltokiak eta era guztietako entitateak euskararen normalizaziora 
iristeko garatzen ari diren konpromiso prozesuaren adierazlea da. Ziurtagiriaren 
bidez, entitate horiek normalizazio neurriak garatzen ari direla eta beren 
erakundeen euskalduntzean aurreratzeak ematen ari direla kreditatzen du 
Kontseiluak. Horrela, erakunde horien ahalegina aitortu eta, aldi berean, 
konpromisoa jende aurrean erakusteko ikur bat ematen die. Aitortze publiko 
horren bitartez, erakunde berriak euskararen normalizaziora erakarri nahi ditu 
Kontseiluak. 
Bai Euskarari Ziurtagiria eskuratu nahi duten entitateek euren hizkuntza egoera 
aztertu behar dute eta, hemendik abiatuta, urtean zehar garatu nahi dituzten 
helburuak, eta horiek gauzatzeko epe, baliabide eta arduradunak proposatu behar 
dituzte. Lan horretan Kontseiluaren laguntza izango dute.  
2005ean 765 Ziurtagiri banatu dira herrietako prozesuan, kopuru osoaren % 67a. 
Aipagarria da aurreko urtearekiko % 67ko gehikuntza izan duela ziurtagiriak 
herrietan.  
Bai Euskarari Ziurtagiriak hiru maila ditu: 
 

 

Euskararen normalizaziorako gutxieneko neurriak hartzen eta 
garatzen ari diren enpresei, saltokiei eta entitateei zuzendua.  

 

Zerbitzua euskaraz eskaintzen duten enpresei, saltokiei eta entitateei 
zuzendua. 

 

Zerbitzua euskaraz eskaini eta euskara lan hizkuntzatzat duten 
enpresei, saltokiei eta entitateei zuzendua. 

 
Bai Euskarari Ziurtagiriaren Guk zerbitzua euskaraz eta Guk zerbitzua eta lana 
euskaraz mailak eskuratzeko irizpide batzuk daude. Hauek bost ataletan banatzen 
dira: 1) kideen hizkuntza gaitasuna, 2) irudi korporatiboa eta hizkuntza paisaia, 3) 
kanpo harremanak, 4) barne harremanak eta 5) programa informatikoak. 
Hartutako konpromisoak betetzen  lagundu asmoz, euskararen normalizazioan 
lagun dezaketen baliabideen inguruko informazioa haien eskura jartzen du 
Kontseiluak: dirulaguntzak, euskaraz aritzen diren profesionalen gida, hizkuntza 
normalizazioan laguntzen duten aholkularitzak, euskarazko dokumentu eta 
inprimakiak non eskura daitezkeen, langile euskaldunak non topa daitezkeen... 
2005ean Ziurtagiriaren berritze mailaren datuak onak izan dira: % 81ak berritu du. 

B. Bai Euskarari Akordioaren Jarraipen Batzordea. Herri bakoitzeko prozesuaren 
zuzendaritza hiruko batzorde batek eramatea proposatzen dugu, honakoek osatua: 
udalak, herriko gizarte eragileen ordezkariak eta euskalgintzak. Batzorde honi 
dagokio prozesuaren definizioa aztertu, jarraipena egin eta erabakiak hartzea. 

8. Euskal Herri osorakoa. Bai Euskarari Akordioak berdin balio du Euskal Herri osorako. 
Herri gehiagotan abiatu bagara ere, egun 23 esperientzia dira jarraikortasunez ari direnak, 
Euskal Herriko 113 herritan. Herrion arteko koordinazioa eta esperientzien elkartrukea 
sustatzen du Kontseiluak, mintegien edota e-postaren bidez. 
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Araban (2) Bizkaian (2) Gipuzkoan (8) Nafarroan (6) Lapurdin (5) 
Agurain. 
Amurrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basauri. 
Lea-Artibai eskualdea 
(11 herri). 
 

Altza. 
Azpeitia. 
Donostia. 
Idiazabal. 
Soraluze. 
Tolosaldea eskualdea 
(28 herri). 
Zarautz. 
Zestoa. 
 

Barañain. 
Baztan (15 herri). 
Bortziriak (5 herri). 
Leitzaldea (4 herri). 
Tafalla. 
Sakana eskualdea (27 
herri). 

Azkaine. 
Ezpeleta. 
Sara. 
Senpere. 
Ziburu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2006ko ekaina 
 
 

Zigor Etxeburua Urbizu 
Bai Euskarari Akordioa Herrietan egitasmoko arduraduna 

KONTSEILUA 
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