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2  SARRERA

Araban euskararen normalizazioaren alorrean ahalegin handiak egin dira, bai Arabako gizartearen

aldetik, bai erakunde eta instituzioen aldetik, 1982. urtean Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko

10/1982 Legea onartu zenetik.

Nolanahi ere, Araban gaztelaniak osasun ikaragarria erakusten duelarik egun,  argi adierazi

dezakegu euskararen normalizazioa ere ari dela bere lehen fruituak ematen, alde batetik, gertatzen

ari den belaunaldi aldaketak eraginda, eta, bestetik, hezkuntza alorrean egin den lanaren ondorioz,

ez alferrik, Arabako Foru Aldundiak jakin izan du luzera begira ezinbesteko gertatu diren

egitasmoak bultzatzen, hala nola, 70 hamarkada hartan ikastolen sorrera.

Horiek horrela, adierazgarria da zein gizarte-garapen ezberdin bideratzen duten bai euskarak eta

bai gaztelaniak –biak ala biak hizkuntza ofizialak Lurraldean zein EAEn–. Batean hizkuntza baten

biziberrietzeaz hitz egin genezakeen neurrian, bestean, aldiz, zabalkundeaz, hedaduraz, luzapenaz

hazkundeaz, jostatzeaz, goien graduaz, distiraz, hitz egingo genuke.

Beraz bada, XXI. mendean barrenean gaudelarik, etorkizuna haztatzeko ikuspegiaren falta

somatzen da. Arabak eta bere erakundeek nahitaezkoa dute lan-metodoa finkatzea, epe motz eta

ertainean arabar gizartea urtez urte eskatzen ari den euskararen alorreko premia eta helburuak

definitzen lagunduko duena.

Horregatik, euskararen normalizazioan aurrerapauso kualitatibo eta kuantitatiboak lortzearren,

Arabako Foru Aldundiko Euskararen Foru Zerbitzuaren Plan Estrategikoa1 (PE) bideratzea

beharrezkoa ikusi da.

Ondorengo lerroetan aurkezten den Euskararen Foru Zerbitzuaren Plan Estrategikoa, Arabako

gizartearen errealitate soziolinguistikoa kontuan hartuz eta herritar guztien eskubideak

errespetatuz egin da eta printzipio horietan oinarrituko dira Plan Estrategiko honen helburu eta

neurri zehatzak.

Plan Estrategikoak Arabako Lurralde Historikoa eta Arabako  Foru Aldundiaren  Euskara, Kultura

eta Kirol Saileko Euskararen Foru Zerbitzuaren eskumeneko diren esparruak hartzen ditu bere

eragin eremuaren baitan.

                                                
1 Eginkizun horretarako, Arabako Euskararen Foru Zerbitzuak EMUN S. Kooperatibaren aholkularitza izan du,

hasierako diagnostikoa osatu, eragile eta adituen ekarpenak jaso eta 2010-2013 Plan Estrategikoa egiteko.
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Planaren eragin aldia 4 urtekoa izango da, 2010-213, eta urtez urteko kudeaketa planaren bidez

garatu eta zehaztuko da.

3 XXI. MENDE H ASIERAKO HIZKUNTZA
POLITIKAREN OINARRIAK

2009ko urtarrilaren 29an argitaratu zen Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako

Sailburuordetzaren ekimenez hizkuntza politikari berari buruz aurreiritzirik eta mugarik gabe

eztabaidatzea xede argia zuen txostena. Haize berriko ekarpen ugari bezain anitzen fruitu izanik

Itun Berritu Baterantz izeneko txostena, Euskararen Legeak bere egunean erdietsi zuen

kontsentsuaren berritzeko xedeaz, zilegi bekigu 2010-2013 urte bitarterako Plan Estrategikoa

ezartzerakoan, itunetik bertatik ateratako  14 ildo esanguratsu.

1. Euskararen ezagupen eta erabilera belaunaldi berrietan bermatzea.

2. Euskara ohiko hizkuntza izango duten arnasgune eta funtzioak zaindu, indartu

eta hedatzea, euskararen belaunez belauneko transmisioa bermatzeko eta

erreferentzialtasun soziala indartzeko. Azken batean, helburua ez baita

euskararen ezagutza zabaltzea, besterik gabe, baizik eta euskal hiztunak

sortzea.

3. Familia transmisioa bermatzea, oso bereziki 25 urte barru izango diren 30 urtez

azpiko gazte elebidunek euskara ere izan dezaten etxeko hizkuntza.

4. Euskal hiztunen erkidegoa trinkotzea, euskararen erabilerarako sare operatibo

presentzialak zein birtualak hedatuz eta indartuz.

5. Hiri edo herrigune handietan euskara erabiltzeko aukerak areagotzea, familia

elebidunei, gazteei eta haurrei lehentasuna emanez.

6. Elebitasun pasiboa helduen munduan –eta gutxieneko helburutzat- areagotzea

eta prestigioa ematea.

7. Euskarazko kultura kontsumoa indartzea, euskal kultura industria, ekoizle eta

sortzaileekiko ikuspegi askatzaile batetik.

8. Euskara eta haren munduak etorkinengana hurbiltzea, hauen integrazio zabala

eta aberasgarria ahalbidetzeko eta euskara erabilera-eremu demografikoki

dinamikoetara hurbiltzeko xedez.

9. Euskaraz komunikatzeko estandarrak malgutzea eta aberastea, hiztun berrien

adierazkortasunaren mesedetan. Zuzentasunaren irizpide bakarretik

komunikagarritasunarenera eta adierazkortasunarenera igarotzea.
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10. Hizkuntza eskubideak eremu publikoan aitortzeko ez ezik errespetatzeko

bidean, euskara erabiltzeko aukerak bermatzea.

11. Euskararen erakargarritasuna lantzea eta era egokian proiektatzea.

Proiektatzen duguna baino anizkoitzagoa da euskararen unibertsoa, eta are

anizkoitzagoa egin beharra dugu, gizartearen pare anizkoitza izatera iritsiko

bada.

12. Euskararen irudiari prestigioa ematea, kultura eta komunikazioaren alorreko

lorpenak garbi proiektatuz, batetik, eta, bestetik, euskal gizartearen

kohesiorako osagai ezinbestekoa dela praktikan eta diskurtso publikoan

adieraziz.

13. Hizkuntzaren teknologiak sarerako euskarazko edukiak sortzea eta

komunikaziorako sare birtualak era egokian baliatzea, euskararen normalkuntza

eta erabilera aukeren mesedetan.

14. Hizkuntza politikaren inguruko akordiorik zabalena etengabe elikatu eta

sendotzea, euskararen biziberritzea eta kohesio soziala estu lotuko diten itun

berritu baten bila.

4 ARABAKO ERRE A LITATE SOZIOLINGUISTIKOA

Arabako gizartearen hizkuntza-datuak aletzen hasi baino lehen, adierazi nahi dugu bertako datuak

Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren IV. Inkesta Soziolinguistikotik atera

direla (IV. IE), edo bestela, Soziolinguistika Klusterrak (SK) Arabako Foru Aldundiko Euskararen

Foru Zerbitzuaren eskariz berariaz egindako azterketatik.

Beraz, bi informazio iturri horiek baliatu ditugu Araban soziolinguistikoki dauden pertzepzioen berri

izateko, hizkuntza-bizikidetza gizarte-bizikidetzaren baliokide den neurrian, PE honen abiapuntu

den diagnosia aurkezteko unean. Horretarako, Arabako gizartearen zenbait datu esanguratsuz

ohartzea komeni da ezinbestez:

• Eskualdeen banaketa administratiboa

• Demografia

• Hizkuntza-gaitasuna

• Familia transmisioa

• Irakaskuntza ez unibertsitarioa

• Iritziak eta jarrerak
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Esku artean ditugun daturik berrienak 2006ko Inkestarenak izango dira, baina horrelakorik ezean

2001eko datuak eman ditugu, hau da, azken aurreko inkesta soziolinguistikoarenak, beti ere,

esanguratsuak diren neurrian.

Trebiñuko Konterriko datu soziolinguistiko oso gutxi dauzkagu oraingoz, helburua da Arabako

lurraldean bezalaxe, hemen ere neurketak eta ikerketak egiten hasi eta jarraitzea.

4.1 ESKUALDEEN BAN AKETA ADMINISTRATIBOA
Zazpi eskualde administratibotan banatzen da Lurralde Historikoa, Kuadrillak edo Taldeak deituak.

Foru Lurraldearen zatiketa XVI. mendekoa da, nahiz eta egungo banaketa 1983koa den, eta

1989ko Foru Arau batek emana datorren:

1. Aguraingo Kuadrilla: Lurralde historikoaren ipar-mendebaldean. Hiriburua Agurain da.

2. Aiarako Kuadrilla: Nerbioi ibaiaren arroko herriak biltzen ditu batik bat. Bertakoak dira

Laudio eta Amurrio, Lurralde Historikoko  bigarren eta hirugarren udalerri jendeztatuenak,

hurrenez hurren. Hiriburua Laudio da.

3. Añanako Kuadrilla: Mendebalde eta hego-mendebaldean kokatua. Ebro ibaiaren inguruko

zenbait haranek osatua da. Hiriburua Ribabellosa da.

4. Guardia-Arabako Errioxako Kuadrilla: Ebro ibaiaren ertzean dago kokatuta eta klima

mediterranearra du. Hiriburua Laguardia da.

5. Gasteizko Kuadrilla: Gasteizen eremu berbera hartzen du gutxi gorabehera. Hedaduraz

Kuadrilletan txikiena izan arren, populazioaren 3/4ak biltzen ditu.

6. Kanpezu-Arabako Mendialdea: Ekialdean dagoen eta Nafarroarekin muga egiten duen

eskualde menditsua. Hiriburua Kanpezu da.

7. Zuiako Kuadrilla: Gipuzkoa eta Bizkaiarekin muga egiten duen eskualdea. Hiriburua Murgia

da.

8. Lurralde Historikoan gaur egun zazpi Kuadrilla diren arren, Trebiñuko Konterriaren

berezitasun historikoa dela medio, administrazio-mugak gorabehera, aintzat hartu nahi du

Trebiñu bera ere Plan Estrategiko honek.

4.2 DATU SOZIO-DEMO GRAFIKOAK

Eustat-en 2006ko Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistikaren arabera, 2006an, Araban 305.822

lagun bizi ziren, EAEko biztanleen % 14,36. 2001eko populazioarekin konparatuz, biztanleriak %2

baino gehixeago gora egin duela esan nahi du. Emaitza demografikoa positiboa izan bada ere EAE

osoan, Araban 2001 eta 2006 bitartean bertako biztanleria ia %7 areagotu da, 1981 urteaz

geroztik biztanleriak motel baina etengabe egin baitu gora.

Araban, biztanleriak kontzentrazio- eta polarizazio-tasa handia du. Udalerri bakar batean,

Gasteizen, lurraldeko populazioaren %75 baino gehiago bizi da. Gainontzeko 50 udalerriak 5.000
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biztanle baino gutxiagokoak dira (Laudio eta Amurrio izan ezik), eta, guztira Arabako biztanleriaren

%15,7 bizi da udalerri horietan.

Bestalde, biztanleriaren egitura, adinaren arabera aztertuz gero, nabarmentzekoa da gazteen

portzentajea EAEko batez bestekotik puntu bat gora dagoela. Azken emaitza hau normala da, izan

ere, konprobatuta dago gazteen batez bestekoa eta udalerrietako biztanleriaren hazkundea elkar

loturik daudela; hau da, biztanleria irabazi duten udalerrietan gazteen portzentajea handiagoa da

eta, alderantziz, biztanleak galdu dituztenetan gazteen portzentajea txikiagoa da. Gazteen

portzentaje altu hori gure egitasmoetan eta helburuetan urregorri izango da, aintzat hartu

beharreko adin tartea, alegia, gaurko, bai eta biharko elebidunak ere, adin tarte horien fruitu

izango direlako.

Oraindik ere nahiko fenomeno berria bada ere, inmigrazioak (orokorrean ulertu ohi den moduan:

Europar Batasunetik kanpoko inmigrazioa,  extra komunitarioa, alegia) hazkunde nabarmena izan

du azken urteotan. Atzerriko nazionalitatea duten biztanleen kopurua 2001ean 5.462 izatetik

2006an 16.857 izatera pasatu dira, hirukoiztu egin dira beraz, Arabako biztanleen  %5,6

izateraino2.

                                                
2 Lehen hizkuntzaren eta hizkuntzaren transmisiozko datuak jasotzerakoan ikusiko dugunez, Araban euskara
eta gaztelaniaz gain lehen hizkuntza munduko beste hizkuntzaren bat izatea daitekeena da oso.
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4.3 HIZKUNTZA-GAITAS UNA ARABAN:
Hizkuntza-gaitasunaren kontzeptua hobeto ulertzeko esan dezagun lehenbizi zer esan nahi duten

jarraian erabiliko diren terminoak:

• Elebidunak: ondo hitz egiten du euskaraz zein gaztelaniaz.

• Elebidun hartzailea: gai da euskara ondo ulertzeko, nahiz eta ondo ez hitz

egin.

• Erdal elebakarra3: ez da gai euskara ulertzeko ezta hitz egiteko ere.

Arabako biztanleria osoa kontuan hartuta, 2006an arabarren erdia pasatxo erdaldun elebakarrak

dira (%57,3). Elebidunak, berriz, lau biztanleetatik bat bada ere, (%25,0), elebidun hartzaileak,

hau da, euskaraz ondo hitz egin ez arren ondo ulertzeko gaitasuna dutenak, % 17,8 dira. Beraz

euskaraz komunikatzeko, , Arabako % 42,8 gai da euskaraz, hein handi edo txikiagoan,

komunikatzeko.

guztira elebidunak elebidun hartzaileak erdaldun elebakarrak

Araba 289.526 72.248 51.519 165.759

Eustat 2006

Eustat 2006

                                                
3 Elebakarrak: Gaur egun, ez dago euskal elebakarrik. Hau da, euskal hiztun guztiak elebidunak dira. Dauden
bakarrak erdal elebakarrak dira. In Itun Berritu Baterantz  txostenak, 29. Orr.

Araba

25%

18%

57%

elebidunak

elebidun hartzaileak

erdaldun elebakarrak
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4.3.1 Hizkuntza-gaitasunaren bilakaera (1981-2006)
Hogeita bost urteetan (1981-2006) elebidunen multzoa goranzko joera nabarmenean

dago. Hizkuntza-gaitasunaren bilakaeran hazkunde izugarria gertatu da Araban, izan

ere, 25 urtetan   elebidunen portzentajea % 4 izatetik  % 25 izatera pasatu da. Hau da,

1981ean Araban 9.405 elebidun ziren eta, aldiz, 2006an 72.382 dira elebidunak.

Hainbestekoa ez bada ere, elebidun hartzaileen ehunekoa bikoitzetik gora da duela 25

urtekoarekin konparatuta, orduan 19.046 zirenak 51.536 baitziren 2006an. Erdaldun

elebakarren portzentajea, berriz, behera egiten ari da, 20 puntu jaitsita (40.785

gutxiago).

Hizkuntza-gaitasunaren bilakaera ehunekotan (1981-2006)

guztira* elebidunak elebidun hartzaileak erdaldun elebakarrak

1981 2006 1981 2006 1981 2006 1981 2006

   235.134    289.526 Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. %

   9.405 4,0    72.248 25,0    19.046 8,1    51.519 17,8    206.683 87,9    165.759 57,2

Eustat 2006

Eustat 2006

4.3.2 Hizkuntza-gaitasuna  eskualdeka (2001)
Arabako eskualdeen datuetatik ondoriozta daiteke EAEn bezala, nahiz eta apalago,

elebidun eta elebidun hartzaileen gorakada tinkoa dela, erdaldun elebakarren

mantsotzearekin batera.
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Añana, Arabako Mendialdea eta Arabako Errioxako eskualdetako elebidunen ehunekoak

%17,9-%22,3 bitartean daude; elebidun hartzaileak  %15,8-%17,6 artean. Trebiñun

portzentaiak baxuagoak dira: elebidunak %13,50 eta hartzaileak %13. Aiaraldea,

Arabako Lautada4 eta Gorbeialdea eskualdeetako elebidunen ehunekoak %24,72tik

Aramaio barne duen Gorbeialdeko %40,39raino doaz. Elebidun hartzaileak %22,27tik

%24,32 bitartean.

Guztira elebidunak elebidun hartzaileak erdaldun elebakarrak

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. %

Arabako errioxa 10.945 100 2.436 22,26 1.831 16,73 6.678 61,01

Añana 5.384 100 966 17,94 950 17,64 3.468 64,41

Kanpezu 3.089 100 556 18,00 489 15,83 2.044 66,17

Arabako Lautada 237.561 100 58.733 24,72 54.109 22,78 124.719 52,50

Aiara 32.818 100 8.763 26,70 7.982 24,30 16.073 48,98

Zuia 7.772 100 3.139 40,39 1.731 22,27 2.902 37,34

Trebiñu 1.853 100 250 13,50 241 13,00 1.362 73,50

Guztira 299.422 74.843 67.333 157.246

Inkesta: 5 urtetik gorakoak
*EUSTAT 2002

KLST 2001

KLST 2001

                                                
4 Arabako Lautada Agurain eta Alegria-Dulantzi inguruak diren arren, Vitoria-Gasteizko datuak ere hortxe
kokatuta daude.
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4.3.3 Hizkuntza-gaitasuna  adinaren arabera
5-25 urte bitarteko arabarren erdia baino gehiago elebidunak dira gaur egun, Arabako

elebidunen batez bestekoaren (%25) bikoitza, alegia. Gazteak dira arabar elebidun

gehienak. Hortaz, adinean gora egin ahala, jaitsiz doa elebidunen ehunekoa. Adibidez,

50 urtetik gorako arabarren % 10 baino gutxiago dira elebidunak.

Araban dauden elebidunen arteko alderik handienak gazteenen eta zaharrenen artean

gertatzen dira. Izan ere, 60 urtetik gorako arabarren %7 ere ez dira elebidunak, baina

% 60 baino gehiago dira elebidun 20 urtetik beherakoen artean.

Elebidun hartzaileen  ehunekorik txikiena zaharrenen artean dago ( %4,3) eta adinean

behera egin ahala handituz doa. Ehunekorik handiena 30 eta 34 urtekoen artean

(%34,9) dago. 30 urtetik beherakoen artean elebidun hartzaileak gutxituz doaz,

hezkuntza sistematik  elebidun datozelako hein handi batean.

Erdaldun elebakarrei dagokienez, 50 urtetik gorako arabarren %80 baino gehiago dira.

Adin horretatik behera, eta batez ere 35 urtetik behera, erdaldun elebakarren jaitsiera

oso handia da (%16 baino gutxiago dira 20 urtetik beherako gazteen artean) .

Bilakaera dela eta, azpimarratzekoa da 1981ean arabar elebidunen ehunekoa ez zela

%4ra ere iristen. Ordutik hona nabarmen egin du gora arabarren euskalduntzeak,

gazteenenak bereziki. Horrek erdaldun elebakarren jaitsiera orokorra ekarri du.

Horrela, gazteen adin-taldeetan, elebidunak gaur egun elebidun hartzaileak eta

erdaldun elebakarrak baino gehiago dira.

Hizkuntza-gaitasuna adinaren arabera. Araba, 2006

Elebidunak Elebidun hartzaileak Erdaldun elebakarrak

Adin-taldeak Guztira Kop. % Kop. % Kop %

>=65 48.649 3.177 6,5 2.092 4,3 43.380 89,2

60-64 16.531 934 5,6 1.116 6,8 14.481 87,6

55-59 19.676 1.354 6,9 1.560 7,9 16.762 85,2

50-54 20.597 2.006 9,7 2.069 10,0 16.522 80,2

45-49 23.264 3.407 14,6 3.442 14,8 16.415 70,6

40-44 25.183 4.693 18,6 4.497 17,9 15.993 63,5

35-39 25.916 5.245 20,2 6.518 25,2 14.153 54,6

30-34 27.346 6.940 25,4 9.541 34,9 10.865 39,7

25-29 25.740 9.992 38,8 7.921 30,8 7.827 30,4

20-24 19.065 9.963 52,3 4.943 25,9 4.159 21,8

15-19 13.684 8.617 63,0 2.966 21,7 2.101 15,4

10-14 11.746 8.054 68,6 2.270 19,3 1.422 12,1

5-9 12.129 7.866 64,9 2.584 21,3 1.679 13,8

Araba 289.526 72.248 25,0 51.519 17,8 165.759 57,2

Iturria: EUSTAT
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Taulan ikusten den bezala, erdaldun elebakarrak nagusi dira 35 urtetik gora tarte
guztietan, baina 5etik 24ra bitartean elebidunak dira nagusi; elebidun hartzaile
gehienak 20-39 5tartean daude, eta, 25-34 adin tartean 3tik 1 elebidun hartzailea da.

4.3.4 Hizkuntza-bilakaeraren tipologia (2006)
2006an Araban zeuden elebidun gehienak alfabetatu gabeak ziren, baina haien

proportzioa gutxitzen joan da, euskaldun alfabetatuen proportzioa gehitzen joan den

neurrian. Elebidunak eta elebidun hartzaileak % 13 izatetik %47 izatera pasatu dira 15

urteko epean (Kls).

4.4 FAMILIA BIDEZKO T RANSMISIOAREN GAINEKO DATUAK
Familia bidezko transmisioaz dihardugunean, ume batek gurasoengandik jaso duen

hizkuntzari edo hizkuntzei buruz ari gara. Lehen Hizkuntzari buruz ari garenean, umeak

3 urte bete arte gurasoengandik edo umearekin bizi diren senitartekoengandik jasotako

hizkuntzari edo hizkuntzei buruz dihardugu.

Gurasoengandik seme-alabenganako transmisioa ezagutzeko, interesgarria da jakitea

elebiduna gurasoetako bat baino ez denean, euskara bakarrik jaso duten umeen

ehunekoa txikia dela EAEn (%4,5) baina gaztelaniarekin batera euskara ere jaso

dutenak % 34,9 dira. Araban, aldiz, euskara da arabarren %3,82ren lehen hizkuntza,

                                                
5 Helduen euskalduntzean matrikulatutako ikasleen ohiko adina.
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eta gaztelaniarekin batera jaso dutenak %2,39. Gaur egun beste hizkuntza bat lehen

hizkuntza bezala dutenen proportzioa ere aipagarria da.

Lehen hizkuntza gaztelania dutenak nagusi dira EAEko hiru lurraldeetan. Aldi berean,

Bizkaia eta Gipuzkoan ez bezala, lehen hizkuntza euskara dutenak apal-apal gora egin

du Araban: 1986an  %2,8  ziren eta, 2006an %3,8.

Lehen hizkuntza Araba (2006)

Guztira Euskara Euskara eta
gaztelania

Gaztelania

Biztanleria 289.526 11.059 6.913 271.554

Portzentajea 100 3,82 2,39 93,27

Eustat

4.5 IRAKASKUNTZARI B URUZKO DATUAK

4.5.1 Irakaskuntza ez unibertsitarioaren matrikulazioa, ereduka
(2007/08)
Unibertsitateaz kanpoko 164 ikastetxe daude Araban. Haur Hezkuntzan 134, Lehen

Hezkuntzan 77, Bigarren Hezkuntzan 53. Irakaskuntza ez unibertsitarioan 46.716 ikasle

matrikulatu ziren 2007-08 ikasturtean, eta ereduei dagokienez, Arabako ikasleen

herenak eredu banatan ikasi zuen urte horietan: A ereduan  %31,0, B ereduan %33,2,

eta D ereduan %35,8.  Dena dela, ikasketa-maila kontuan hartzen dugunean, askoz

handiagoa da ereduen arteko aldea, hau da, zenbat eta ikasketa maila txikiagoa izan,

hainbat eta handiagoa da D ereduan matrikulatutako ikasleen kopurua. Hain zuzen,

Haur hezkuntzan D eta B ereduen matrikulazio kopurua oso  parekatuta daude. Haur

Hezkuntzako ikasleen %46,4 D ereduan daude matrikulatuta, %45,9 B ereduan eta %

7,7 baino ez A ereduan. Alegia, %92,3 euskara komunikazio-hizkuntza nagusi edo oso

garrantzitsu moduan duten ereduetan daude matrikulatuta Haur Hezkuntzan.

Irakaskuntza ez unibertsitarioa hezkuntza eredu eta lurraldearen arabera. EAE 2007/08

Araba

Ereduak Guztira A+X B D

Haur Hezkuntza 12.552 7,7 45,9 46,4

Lehen Hezkuntza 15.446 18,6 44,3 37,0

DBH 9.986 36,7 28,7 34,6

Batxilergoa 4.462 66,6 0,0 33,4
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Lanbide Heziketa 4.060 95,1 0,0 4,9

H. berezia 210 78,1 10,5 11,4

Guztira 46.716 31,0 33,2 35,8

Iturria: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

4.5.2 Irakaskuntza ez unibertsitarioaren bilakaera (83-07)
Hezkuntza sistemako hizkuntza-ereduetako matrikulazioen azken 25 urteetako

bilakaerari erreparatuta, euskara komunikazio-hizkuntza nagusi edo oso garrantzitsu

moduan duten ereduen aldeko joera igartzen da. B eta D ereduak bien artean

matrikulazioen % 11 izatetik matrikulazioen bi heren izatera pasa dira (32 eta 34

hurrenez hurren). Gaztelera hutsezko A eredua, berriz, lehen bosturtekoan joera

hazkorra izan ondoren –X eredua ordezkatuz, nolabait-, 1986-88 inguruan

matrikulazioen %80tik gora hartzetik matrikulazioen heren bat inguru jasotzera pasa

da 20 urtetan.

Gogoan izan behar da, halalber, 3 urte baino gutxiago duten umeen eskolatze-tasak

kontuan hartuta, argi dago gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari dela eskola

hizkuntzaren transmisioan. Izan ere, 2005-2006 ikasturtean 2 urteko haurren %89,5

eskolatuta zegoen EAEn.
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4.6 HELDUEN EUSKALD UNTZEARI BURUZKO DATUAK

4.6.1 Euskaltegiak: matrikulazioen bilakaera Araban, 1986-2006

EAEn 2006an hogei urte lehenago baino 9.414 heldu gutxiago ari da euskalduntzen

euskaltegietan. Hala ere, Araban alderantziz gertatzen da, 2006an duela 20 urte baino

1.378 heldu gehiago ari da euskara ikasten euskaltegietan. Guztira 2006an 6.441.

Euskaltegietako matrikulazioa

1986 1996 2006

Araba 5.063 6.529 6.441

Bizkaia
Gipuzkoa

41.424 37.234 30.632

46.487 43.763 37.073

Araban euskaltegietara jo duen helduen kopuruak gorantzako joera erakutsi du: gaur

egun EAEn euskaltegietara jotzen duenetatik %17, 37 arabarrak dira.

Euskaltegietako matrikulazioa Araban
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Mailakako matrikulazioari dagokionez, ordea, guztira, 20 urtetan euskaltegietako

urteroko matrikulazio kopurua mila ikasle inguru hazi dela ikus liteke grafikoan, tartean

datua altuago kokatu izan den garaiak egon badira ere.

Euskaltegietako ikasle hauen urrats edo mailari dagokionez, oro har, maila

baxuenetako matrikulazioak beheranzko joera apal bat izan dute eta goranzkoa, berriz,

maila erdi eta altuenetakoak, jakina, hezkuntza sistemari esker.

4.7 HIZKUNTZA-BILAKA ERA (BILA INDIZEA)
Pertsona baten hizkuntza-ibilbidea aztertuko dugu jarraian. Hau da, zein izan duen

lehen hizkuntza eta gaur zein euskara-maila duen.

Euskaltegietako matrikulazioa EAEn
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Taulan ikusten denez, erdaldun zaharrak nagusi dira Araban(%56). Euskaldun zaharren

ehunekoa oso txikia da, %3,3koa baino ez.

Baina, azken urteotan, elebidunen artean gero eta pisu handiago hartzen ari da

euskaldun berriak6 deituriko multzoa. Euskaldun berriak7 elebidunen % 44,1 dira EAEn,

baina Araban elebidunen %79,2. 1986an, aldiz, elebidunen %52,9 ziren Araban.

Hizkuntza-bilakaeraren indizea (BILA). EAE, 2006

EAE Araba

Hizkuntza-bilakaera Kop. % Kop. %

Euskaldun zaharrak 355.008 17,6 9.422 3,3

Jatorrizko elebidunak 66.991 3,3 5.473 1,9

Euskaldun berriak 333.641 16,5 57.353 19,8

Partzialki euskaldun berriak 311.167 15,4 49.332 17,0

Partzialki erdaldunduak 38.524 1,9 2.187 0,8

Guztiz erdaldunduak 13.109 0,7 890 0,3

Erdaldun zaharrak 897.817 44,5 164.869 56,9

Guztira 2.016.257 289.526

Iturria: EUSTAT

4.8 EUSKARARI BURUZ KO IRITZIAK ETA JARRERAK

ARABAN

Soziolinguistikako Klusterraren emaitzek adierazten duten bezala, Euskal Kulturarekin

gehien lotzen diren elementuak zeintzuk diren galdetzerakoan erantzun duten

arabarren erdiak baino gehiagok (53) aukeratu du euskara euskal kulturarekin gehien

lotzen dituen hiru elementuen artean. Honela, elementurik hautatuena da, nabarmen,

bestelako elementu folkloriko, artistiko eta ohiturazkoen aurretik (2006).

                                                
6 Euskaldun berriak: eskolan edo euskaltegian euskara ikasi izanagatik elebidun egin dena.
7 Arindu behar dugu euskal hiztun berri bilakatzeko asmoz ikasketa prozesuan barrena abiatzen dena
euskararen mundu erreferentziala bereganatzeko obligazioaz. Ez baita hizkuntza –ez euskara ez beste inongo
hizkuntzarik- mundu afektibo bat daukana: pertsonak gara mundu afektiboa daukagunak. In Itun Berritu
Baterantz 38.orr.
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Euskara sustatzearen aurreko jarreren bilakaera aztertzeko orduan, arabarren

proportzio oso berdintsuak kokatzen dira alde, aurka edo ez alde, ez aurka.

Euskara ikastearekiko egoeraren aurrean, euskara gutxi dakiten edo ez dakiten

biztanleen artean, %23 dira gaur egun ikasten ez aritu arren, noizbait ibili direnak eta

beste %21, berriz, baldintza egokiak izanez gero, horretarako interesa adierazten

dutenak.

Bestalde, euskara transmititzearen aldeko jarrera du arabarren gehiengoak.

Transmisioaren gainean aurkako iritzia oso-oso mugatua da (%1), eta nahiko txikia ere

axolagabetasuna ageri dutenena (%7).
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4.9 ONDORIO NAGUSIA K ETA GOMENDIO BATZUK

4.9.1 Euskararen ezagutza

• 1981etik 2006ra elebidunen portzentajea %21 igo da, hau da, 62.977 elebidun

gehiago dira; elebidun hartzaileak 9,7 puntu, hau da, 32.490 gehiago. Erdal

elebakarrak azken bost urtetan 7,4 puntu jaitsi dira,  eta ez dira erdia pasatxo

baino: %57,3, hau da, 73.275 gutxiago.

• 24 urtez azpikoen erdiak elebidunak dira (% 52,3).

4.9.2 Familia bidezko transmisioa

• Familia bidezko hizkuntzaren transmisioan eskola bidezko transmisioa aintzat hartu

beharra dago, izan ere, 2 urteko haurren % 89 eskolatzen baita EAEn.

• Ia biztanle guztiek gaztelania erabiltzen dute etxean (%93,27).

• Gaztelaniarekin batera euskara ere etxeko lehen hizkuntza hartzen dutenak apalki

bada ere haziz doaz Araban; ondorioz, gazteen elebidun kopurua 2tik bat den

neurrian, 4 urteren buruan guraso izatean etxeko lehen hizkuntza gaztelaniarekin

batera euskara ere transmisio hizkuntza izan daitekeela aurreikusi beharrekoa da.

4.9.3 Euskalduntzea

• Helduen euskalduntzearen matrikulazioak jaitsi ordez (Bizkaian eta Gipuzkoan

gertatu bezala) gorakako joera erakusten du Araban.
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• Azpimarratzekoa da helduen euskalduntze sektoreak Araban erakutsi duen

bilakaera. Izan ere, Bizkaian eta Gipuzkoan ez bezala, matrikulazioaren goranzko

joerari eusten jakin du. Hain zuzen ere, 2006an 6.890 heldu ari zen euskara

ikasten euskaltegietan, duela 20 urte baino 1.378 gehiago.

• Aipagarria da 10 euskaldunetik 8 euskaldun berriak direla: eskolan edo

euskaltegian euskaldunduak, alegia. Euskaldun hauek bere egin duten hizkuntza

erabiltzeko guneak eta uneak eskaini beharra dago, erantzukizunez jokatu nahi

izatekotan.

• Euskara gutxi dakiten edo ez dakiten biztanleen artean, %44k baldintza egokietan

ez liokete nolabaiteko euskalduntzeari uko egingo. 8

4.9.4 Euskarazko irakaskuntzaren bilakaera

• Irakaskuntza ez-unibertsitarioan B eta D ereduek gora egin dute (%33,2 eta %35,8

hurrenez hurren), poliki baina etengabe. Beraz, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntzan

eta DBHn A ereduan  guztira 7.504 ikasle dauden bitartean, D eredukoak 14.994

dira eta B eredukoak are gehiago, 15.469.

• Batxilergoan A eredua nagusi bada ere 2.971 ikaslerekin (% 66,6), D ereduaren

goranzko joera nabarmena da, 1.490 ikasle baititu dagoeneko (%33).

4.9.5 Jarrerak

• Hartu beharreko neurriak eta politikak ikuskatzerakoan kontuan hartu behar da

euskaldun berrien kopurua eta haur-gazteen artean dagoen euskaldun kopurua

demografikoki haziz doan gizarte geruza dela.

• Euskara sustatzearen alde daudenak arabarren erdia da ia (%47), aurkako

jarreretan berriz, %22 baino ez. Tarteko % 30 itxuraz ez dago ez alde, ez aurka.

Aldiz, euskara transmititzearen aldeko jarrera du herritarren gehiengoak.

Atxikimendua dakarten hizkuntza politikak egin beharko dira aurrerantzean ere,

Joshua Fishman soziolinguistikariari jarraituz, “hizkuntza bat biziberritzeko

ezinbestekoa izango baita herritarren atxikimendua eta hizkuntzaren aldeko jarrera

eta konpromisoa”. Horiek horrela, datu hauetatik abiatuta, badira hainbat

gomendio kontuan izan beharrekoak:

 Hartu beharreko neurriak eta politikak ikuskatzerakoan kontuan hartu behar

da euskaldun berrien kopurua eta haur-gazteen artean dagoen euskaldun

                                                
8Hizkuntza gaitasunaren ikuspegi komunikatibo eta praktikoa (performatiboa), ezagutzaren neurketa zurrun
teorikotik haragokoaren ildoari jarraiki. In Itun Berritu Baterantz 27.orr.
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kopurua, baita datozen urteei begira familia berriak osatzen sartuko diren

elebidun kopuru altua.

 Sentsibilizazioa eta informazioa lantzea lehentasunezkoa da, euskaldunen

kopurua handitzeko.

 Araba herrialde zabala izaki eta euskaldunak gutxi, garrantzitsua da

herritarrak harremanak euskaraz izateko guneak eta aukerak sustatzea.

Beste era batera esanda, garrantzitsua da euskaraz egiteko aukera

estrukturalak bultzatzeko egitasmoak indartzea, elebidunen arteko sareak

trinkotuz joan daitezen, euskal hiztunen gaitasun erlatibo ezberdinek mugatu

egiten baitute hainbat esparrutan euskara erabiltzeko aukera baliatzea9.

5 ARABAKO FOR U  ALDUNDIA: EUSKARAREN
SUSTAPENA ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAN

Aurreko atalean Plan Estrategikoaren jardueran eragiten duten ingurune hurbileko ezaugarri

soziolinguistikoak aztertu dira ezaugarri adierazgarrienak identifikatuz.

Euskararen Foru Zerbitzuaren Plan Estrategikoa ingurune hurbil horretan euskararen

normalizazioan eragiteko tresna izateko sortu da. Ondoren, Euskararen Foru Zerbitzuaren

inguruko datuak azalduko dira.

5.1 EUSKARAREN F ORU ZERBITZUA
Abenduaren 18ko 52/1992 Foru Araua onartu zen, Arabako Foru Aldundiaren Antolamenduari,

Funtzionamenduari eta Lege Araubideari buruzkoa. Horren babesean Diputatu Nagusiak,

abuztuaren 8ko 186/2007 Foru Dekretuaren bidez, Arabako Foru Aldundiaren egiturako sailak eta

horiei dagozkien gaiak ezarri zituen.

49/2008 Foru Dekretuaren bidez, Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren egitura organikoa eta

funtzionala onartu zen.

5.1.1 Jarduteko eremuak

Diputatu nagusiaren abuztuaren 8ko 186/2007 Foru Dekretuan Aldundiko sailak eta haren jardute

arloak ezarri ziren. Bada, dekretu horren arabera Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren eskumeneko

dira, besteak bestem Euskararen politikak eta Euskalduntzea.

                                                
9 In Itun Berritu Baterantz,  29.orr.



23  Euskararen Foru Zerbitzuaren Plan Estrategikoa 2010-2013

5.1.2 Egitura

Euskara politikak eta Euskalduntzeari dagozkien zereginak Arabako Lurralde Historikoranzko

proiekzioan burutzeko, abuztuaren 8ko 186/2007ko Foru Dekretuaren bidez Euskara, Kultura eta

Kirol Sailaren egitura organikoan ezarri eta eratu zen Euskararen Foru Zerbitzua maiatzaren 20ko

49ko/2008 Foru Dekretuaren bidez.

5.1.3 EFZren eginkizunak
Euskararen Foru Zerbitzuak ondoko eginkizunak dauzka:

a) Euskara eta Kultura Zuzendaritzari proposatzea Arabako Lurralde Historikoan euskararen

normalizaziorako eta sustapenerako aplikatu beharreko neurriak.

b) Udalekin eta toki erakundeekin lankidetzan aritzea euskararen sustapenerako eta

irakaskuntzarako programetan.

c) Arabako Lurralde Historikoan euskara sustatzeko jarduerak bultzatzea.

d) Kulturaren arloko elkarte eta erakundeekin lankidetzan aritzea Arabako Lurralde Historikoan

euskara sustatzeko jarduerak egiteko.

e) Gizartearen hainbat eremutan euskara ezartzeko edo biziberritzeko ekimenak eragitea edota

aldeztea.

5.1.4 EFZren baliabideak

Euskararen Foru Zerbitzuak gaur egun egitura organiko hau dauka: zerbitzuburua, teknikaria eta

administraria.

5.2 EUSKARAREN AHOLKU BATZORDEA
Diputatuen Kontseiluaren urriaren 24ko 104/2000 Foru Dekretuaren bidez, Euskararen Batzordea

sortzea onartu zen, Araban euskara garatzeko eta sustatzeko aholku eta kontsulta organo bezala,

eta haren osaera, egitura eta eginkizunak arautzen dituzten xedapenak onetsi ziren.

Batzordeko kideak hizkuntza normalizazioaren prozesuan eragina duten pertsonek osatzen dute.

Gaur egun esku hartzen duten hogeita zortzi gizarte eragileen funtzioak hauek dira: gaur eguneko

Araban euskararen argazkia egin, aurrerantzean jorratu beharreko lan-ildoak zehaztu eta egoki

irizten diren uneetan behar diren aholkuak eta iradokizunak egitea.

Batzordekideak hauek dira:

• Batzordeburua: Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua.

• Batzordeburu ordea: Euskara, Kultura eta Kirol zuzendaria.

• Idazkaria: Euskararen Foru Zerbitzuaren burua, Kontseiluaren bileretan hitzik eta botorik

gabe parte hartuko duena, eta prozedura legeek kide anitzeko organoetako idazkariei

esleitutako eginkizunak beteko dituena.

• Batzordekideak: Arabako gizarte eragileetako ordezkariak.
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6 OINARRI JUR I DIKOAK

Legeak ezartzen du euskararen ofizialtasuna gure lurraldean. Ofizialtasuna aitortzearekin bat

herri erakundeek herritarrei euskara balio osoz erabiltzeko aukera bermatu behar diete beti

ere, herritarren hizkuntza eskubideen errespetuarekin uztartuz.

Euskararen ofizialtasunean eta herritarren eskubideetan oinarritzen da erakundeen hizkuntza

politika eta plangintza. Arabako Foru Aldundiko Euskararen Foru Zerbitzuaren Plan Estrategikoa

indarreko legediak ezarritakoa hartu du oinarri juridikotzat.

Hurrengo puentuetan lege marko horren oinarrizko artikuluak azalduko dira:

6.1  EUSKAL HERRIRA KO AUTONOMIA ESTATUTUAREN 3/1979
ABENDUAREN 18KO LEGE ORGANIKOA

6. artikulua

1.- Euskarak, Euskal Herriaren berezko hizkuntza denez, hizkuntza ofizialen maila izango du Euskal

Herrian gaztelaniarekin batera eta guztiek dute bi hizkuntzok ezagutzeko eta erabiltzeko

eskubidea.

2.- Komunitate Autonomoko Erakunde komunek Euskal Herriko egoera soziolinguistikoaren

ñabardurak kontuan izanik bi hizkuntzen erabilpena bermatuko dute, beroien ofizialtasuna

erregulatuz, eta beroien ezagutza segurtatzeko behar diren neurriak eta medioak erabaki eta

baliaraziko dituzte.

3.- Hizkuntza dela-eta, ez da inor gutxietsiko.

6.2  AZAROAREN 24KO  10/1982 OINARRIZKO LEGEA,
EUSKARAREN ERABILPENA ARAUZKOTZEZKOA

1. Atala

Euskararen eta gaztelaniaren erabilera Lege honetan agindutakoari eta Lege honen hedapenerako

Eusko Legebiltzarrak eta Jaurlaritzak eman ditzaten gainerako aginduei atxikiko zaie.

2. Atala

Euskal Herriak euskara du berezko hizkuntza.
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3. Atala

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoaren hizkuntza ofizialak euskara eta gaztelania dira.

4. Atala

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan hizkuntzagatik inork bereizkeriarik izan ez dezan, Herri

Aginte sailek ardura izan eta behar daitezen neurriak hartuko dituzte.

5. 5. Atala

1- Euskal herritar guztiek dute hizkuntza ofizialak hitzez nahiz idatziz ezagutzeko eta erabiltzeko

eskubidea.

2- Euskal herritarrei honako funtsezko eskubide hauek aitortzen zaizkie:

a) Arduralaritzarekin eta Autonomi Erkidegoan kokatutako edozein jardute sail edo erakunderekin

harremanak hitzez eta/edo idatziz euskaraz edo gaztelaniaz izateko eskubidea.

b) Ikasketak bi hizkuntza ofizialetan egiteko eskubidea.

c) Aldizkariak, irrati eta telebista eta beste adierazpideetako emankizunak euskaraz jasotzeko

eskubidea.

d) Lanbidezko, lanezko, politikazko eta sindikaritzazko ekintzetan euskaraz aritzeko eskubidea.

e) Edozein bilkuratan euskaraz egiteko eskubidea.

3- Eskubide hauek eraginkorrak eta benetakoak izan daitezen, herri aginte sailek beroien

erabilpena bermatuko dute.

Euskararen Erabilpena Arauzkotzezko azaroaren 24ko Oinarrizko Legeak herritarren hizkuntza

eskubideak aitortu eta herri aginteek hizkuntzaren alorrean dituzten betebeharrak ezartzen ditu.

Lege horrek hizkuntza politikako ekimenak garatzeko bidea zabaldu du, gizarteko eremu

giltzarrietan euskararen ezagutza eta erabilera berreskuratzeko.

6.3 1998KO MARTXOA REN 31KO 10/1998 FORU ARAUA
1998ko martxoaren 31ko 10/1998 FORU ARAUAK arautzen du euskararen erabilera normalizatzea,

Arabako Foru Administrazioan eta Lurralde Historikoan.

Arabako Foru Administrazioan euskararen erabilera normaltzeko arautegia jasotzen duen Foru

Arauaren  helburua da egokitzea, alde batetik, egoera soziolinguistiko berrira, euskararen egoerak

azkeneko 14 urteotan  aurrerapauso handia eman duelako Arabako lurralde historikoan; bestetik,

lege egoerara, Eusko Jaurlaritzak onartutako 86/1997 Dekretura, Euskal Herriko herri

administrazioetan erreferentzi puntua izateko asmoz jaio dena.

Izan ere, apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 1.2 artikuluak adierazten duenez, "Euskal Herriko

Autonomi Erkidegoan kokatutako herri administrazioekiko harremanetan herritarrei euskaraz

aritzeko eskubidea

bermatzeko,  herri agintariek beharrezko neurriak hartuko dituzte euskararen erabilera eskumen

eremu guztietan normalizatu dadin, hala lanerako nola jendearekin harremanetarako hizkuntza

moduan."
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10/1998 Foru Arauak euskararen arautegia Foru Administraziora egokitzeko asmoa du.

Horretarako, batez ere kontuan hartzen ditu bai herritarrek Foru Administrazioarekin dituzten

harremanak, eta bai Arabako lurralde historikoaren biztanleen arteko harremanak. Foru

Administrazio barnean euskararen erabilera  era berezian erregulatzen da; hain zuzen ere, foru

erakunde bakoitzean Euskararen Erabileraren Normalizazio Plana onartu eta gauzatuko da.

LEHENENGO KAPITULUA.-XEDAPEN OROKORRAK

1. ARTIKULUA.- Hizkuntza ofiziala.

Euskara, Euskal Herriko berezko hizkuntza, Arabako Lurralde Historikoko eta bertako Foru

Organoen hizkuntza ofiziala da, gaztelania bezala.

2. ARTIKULUA.- Aplikazio esparrua.

1.- Lege eta ezargarri diren gainontzeko arautegietan xedatutakoarekin bat etorriz

erabiliko dute euskara Arabako Lurralde Historikoko Foru Organoek, hala bere barne

funtzionamenduan nola herritarrekiko eta organismo eta erakunde guztiekiko harremanetan.

2.- Arabako Foru Administrazioak Foru Arau honetan jasotako xedapenak beteko ditu

bere barne eta kanpo harremanetan euskararen erabilera eta gizartearen elebitasuna

normalizatzeko.

3. ARTIKULUA.- Lehentasunezko tratamendua gaztelaniarekiko benetako

berdintasuna lortzeko.

Arabako Foru Administrazioak euskararen erabilera eta ezagutza bultzatuko ditu bi hizkuntza

ofizialen benetako berdintasuna lortzeko.

4. ARTIKULUA.- Herritarren hizkuntza eskubideak.

Euskal Herriko herritar guztiek dute bi hizkuntza ofizialak ezagutu ez ezik, erabiltzeko

eskubidea, hala ahoz nola idatziz. Ondorioz, Arabako Foru Administrazioak, indarreko legediak oro

har onartutako eskubideen ildotik, honako hizkuntza eskubideak aitortzen dizkie espresuki

herritarrei:

a) Arabako Foru Administrazioarekin ahozko edo/eta idatzizko harremanak euskaraz

edo gaztelaniaz izateko eskubidea.

b) Arabako Foru Administrazioak antolatutako edo/eta kudeatutako ikasketa oro bi

hizkuntza ofizialetan egiteko eskubidea.

c) Arabako Foru Administrazioak egunkari, aldizkari, irrati eta beste edozein

komunikabideren bidez jakitera ematen dituen berri eta xedapen oro euskaraz zein gaztelaniaz

hartzeko eskubidea.

d) Arabako Foru Administrazioko edozein bileratan euskaraz zein gaztelaniaz jarduteko

eskubidea.
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HIRUGARREN KAPITULUA.-ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAN EUSKARAREN ERABILERA
BULTZATZEA ETA NORMALIZATZEA.

20. ARTIKULUA.- Herritarrek euskara ezagutzeko eta erabiltzeko sustapena.

Hiru dira Arabako lurralde historikoan euskararen erabilera normalizatzeari dagokionez

Arabako Foru Administrazioak bere gain hartzen dituen helburu nagusiak: euskaraz dakiten

herritarren kopurua gehitzea, euskararen oraingo erabilera bermatzea eta euskaraz dakitenek

nahiz ikasten ari direnek erabili dezaten bultzada iraunkorra ematea.

Foru Administrazioak etengabeko ekintzak bultzatuko ditu euskara eta gaztelera

berdintasunez erabili daitezen.

Era berean, euskararen erabilera bultzatzeko eta hura erabiltzen den esparruak

zabalagotzeko helburuaz, nahi duten hiritarren euskarazko alfabetizazioa sustatuko du.

21. ARTIKULUA.- Helduen euskalduntzea eta alfabetatzea.

Arabako Foru Aldundiak helduen euskalduntzea eta alfabetatzea lortzeko prozesuak bultzatu

eta burutuko ditu.

22. ARTIKULUA.- Gizartearen elebitasuna

Foru Aldundiak, Euskalduntze Zerbitzuaren bidez, Arabako lurralde historikoaren gizarte eta

kultur bizitzaren esparru guztietan euskararen erabilera suspertzeko kanpainak egingo ditu, batez

ere merkataritza, dendari, profesional, kultur eta kirol elkarteei zuzenduta.

Era berean, ume, gazte eta helduentzako kultur eta aisi ekintzak bultzatuko ditu udalekin,

eskualdeekin, herri-batzarrekin eta hizkuntz normalkuntzan lanean diharduten hiritar elkarte eta

taldeekin lanean.

7 PLAN ESTRAT E GIKOAREN HELBURUA ETA
BALIOAK

7.1 HELBURUA
Helburuak plan estrategiko baten izateko arrazoia erakusten du, zergatik egin den plana bera, eta

zein den bere jarduteko eremua. Era berean, bere jarduera nori zuzenduta dagoen, gaur egun

eskaintzen dituen eta etorkizunean eskaini asmo dituen zerbitzu eta produktuak etab. ere jasoko

ditu. Azken finean, “zertarako egin dugu?” galderari erantzuten saiatzen da, hau da, planaren

esentzia bera da. Helburua erreferentzia printzipala da erabaki estrategikoak hartzerakoan, eta

euskarri egonkor eta iraunkor bat eskaintzen du. Helburu nagusi hori lortu gabe plan estrategikoan

zehaztutako hainbat ekimen indargabetuta geratuko dira edo ezin izango dira lortu.

2010-2013ko Euskararen Foru Zerbitzuaren Plan Estrategikoak  ondoko  bi helburu nagusiak ditu:
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- Araban euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko beharrezkoak

diren neurriak sustatzea.

- Araba mailako gizarte eragile eta herri erakundeen arteko koordinazioa eta elkarlanerako

ekimenak jorratzea, euskararen normalizazioaren aldeko urratsak emateko maila pertsonalean,

sozialean eta ofizialean.

7.2 BALIOAK
Baloreek plan estrategikoaren bidez lortu nahi diren helburuak justifikatzen dituzte. Horregatik, oso

garrantzitsua da balore horien inguruan ahalik eta adostasun maila handiena lortzea, guztiek

ezagutu eta barnera ditzaten.

Euskararen legea mamitu zuten irizpide eta printzipioak baliagarriak dira oraindik ere:

euskararekiko atxikimendua, hizkuntza propioa, euskararen ofizialtasuna, herritarren eskubideak

eta gizarte elebidun edo eleaniztun baten proiektua.

Horretaz gain, edozein hizkuntzaren biziberritze prozesuan funtsezkoak diren elementuen10

inguruan egituratzen du Euskararen Foru Zerbitzuak bere Plan Estrategikoa:

- Lege marko egokia, hizkuntza normalkuntza ahalbidetzeko behar bestekoa izango

dena.

- Hizkuntza politika eraginkorra eta baliabideak.

- Herritarren atxikimendua eta hizkuntzaren aldeko jarrera eta konpromisoa.

Baloreek plan estrategikoaren esparrua finkatzen dute. Ekintza eta jarduera desberdinak egin

daitezke esparru horren barruan baina ezin da balore horien kontra joango den jarduerarik

proposatu.

Ondorengo balio hauek hartu dira oinarritzat:

1. Herritarrek Euskadiko bi hizkuntza ofizialetako edozein aukeratzeko askatasun linguistikoa

sustatzea.

2. Administrazio publikoarekiko harremanetan EAEko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan

harremana izateko eskubidea bermatzea.

3. Euskal gizartea komunitate linguistiko ezberdinetan zatitzeko asmoa modu aktiboan

saihestea, euskararen erabilera eta ezagutza askatasunaren ikuspegitik sustatuz.

4. Jokaera sektarioak eta hizkuntzaren erabilera partidista ekidin eta ukatzea.

5. Euskararen ezagupena eta erabilera belaunaldi berrietan bermatzea. Euskal hiztunak

sortzea.

6. Familia-transmisioa bermatzea.

7. Euskal hiztunen komunitatea trinkotzea.

8. Euskarazko kultura kontsumoa indartzea.

                                                
10 Edozein hizkuntzaren biziberritze prozesuaren arrakasta bermatzeko nahitaez gertatu behar diren faktoreak dira. Joshua Fishmanen teoria
"Reversing Language Shift" liburuan (1991).
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9. Euskara eta haren munduak etorkinengana hurbiltzea, hauen integrazio zabala eta

aberasgarria ahalbidetzeko eta euskara erabilera-eremu demografikoetara hurbiltzeko

xedez.

10. Hizkuntza eskubideak eremu publikoan aitortzeko ez ezik errespetatzeko bidean, euskara

erabiltzeko aukerak bermatzea.

8 PROZESUA ET A  METODOLOGIA
Gaur egungo erakunde edo instituzio publikoek oro  zerbitzatu behar duen gizartean gertatzen

diren aldaketetara egokitu premia dute. Zentzu honetan, guztiz nahitaezkoa da helburuak eta

berauek lortzeko bide eta estrategiak ondo jarri eta finkatzea.

Planifikazio estrategikoak erakunde batek dituen indargune, lanabes eta aukerak modurik

egokienean batzeko aukera ematen du.

Arabako Foru Aldundiko Euskararen Foru Zerbitzuaren Plan Estrategikoa garatzeko metodologia

egokiena hausnarketa estrategikoaren prozesuak dakarrena da.

Plan Estrategikoa gaur egungo egoeratik abiatuko da, eta bertan oinarrituz etorkizuna irudikatzen

du, iritsi nahi dugun tokira iristeko lanabesak eskainiz, eta erakundeak egin asmo duena eta egin

asmo ez duena definituko duen planifikazioa diseinatzeko baliabideak emanez

Euskararen Plan Estrategikoa lantzeko prozesuari 2009ko maiatzean eman zaio hasiera.

Prozesu honek fase edo aldi nagusi hauek izan ditu:

1. Arabako gizarte-arloetako eragile eta herritarren parte hartzea, esparruetako hausnarketa

estrategikoa egiteko eta helburuak eta estrategiak proposatzeko.

 Funtzioak:

 Definitutako lan-saioetan parte hartu eta lanaren helburuari dagozkion

ideiak eta informazioa helarazi.

 Lan-saioetan proposamenak adostu.

 Euskararen Foru Zerbitzuari proposamenak aurkeztu.

 Egindako behin betiko txostena jaso eta ordezkatzen duen entitateari

jakinarazi.

2. Euskararen Foru Zerbitzua eta Euskararen Aholku Batzordearekin kontrastatzea eta

onartzea.

 Funtzioak:

 Plan Estrategikoaren adierazleak, ekintzak, kronograma eta aurrekontua

definitu eta behin behineko txostenari gehitu.



30  Euskararen Foru Zerbitzuaren Plan Estrategikoa 2010-2013

3. Behin betiko txostena osatzea.

 Funtzioak:

 Euskararen Foru Zerbitzuak behin betiko txostena osatu du.

4. Plan Estrategikoa AFAren gobernu taldean adostu eta Diputatuen Kontseiluan onartzea.

8.1 HAUSNARKETA ESTRATEGIKOA: HERRITARREN
PARTE HARTZEA

Arabako euskararen egoeraren inguruan azterketa egiteko hausnarketa estrategikoa egin da

Arabako gizarte-arloetako eragile eta herritarren iritzi kualitatiboa jasotzeko. Hausnarketa

horren ondorioz zehaztuta geratu da datozen 4 urteetarako Euskararen Plan Estrategikoaren

zazpi esparruetako (Administrazioa, Merkataritza eta Ostalaritza, Gazteak eta aisia, Familia

transmisioa eta Irakaskuntza, Kulturgintza, Komunikabideak eta IKTak, eta azkenik Helduen

Euskalduntzea) bina helburu nagusi eta helburu nagusi horiekin lortzeko jarraituko diren

estrategiak.

Hausnarketa hori egiteko bereziki zaindu da Lurralde Historikoko herritarren edo entitateen

parte hartzea. Ahalik eta aniztasun handiena bultzatu da, parte hartzean oinarritutako

metodologiak emaitza hobeak ematen baititu.

Hainbat ikuspegitako herritarrek eta ordezkariek egindako hausnarketa osatzeko, honako

pauso hauek eman dira:

1. Hausnarketa estrategikoa: diagnostikoa.

a. Esparruetako egoera aztertu AMIA11 osatuz.

2. Esparru bakoitzeko 2 helburu adostu.

3. Helburu horiek lortzeko estrategiak proposatu.

Hausnarketa bideratzeko sormen teknikak aplikatu dira. Lan mahaiak 2 aldiz elkartu dira ,

maiatzaren 16an eta 30ean, eta bilera bakoitzaren iraupena, batez beste, 5 ordukoa izan

da. Guztira 50 partaide izan dira egun bakoitzean,  Arabako Kuadrilla bakoitzetik

esparruetako ordezkari batek mahai bakoitzean parte hartuz (lan mahai bakoitzean 7 bat

lagun). Saioen amaieran lan mahai bakoitzean adostutakoaren berri eman da (“ezagutza

partekatzea” izeneko lan mahaian).

                                                
11 AMIAren bidez, erakunde baten egoera aztertzen da kanpo eta barruko faktoreak kontuan hartuz.
Indarguneak eta ahulguneak dira barruko faktoreak, eta kanpokoak, berriz, aukerak eta mehatxuak.
Erakundeak barruko faktoreak kontrola ditzake baina kanpokoak ez. Diagnostikoan barruko eta kanpoko
faktoreak aztertzen dira. Askotan kontraesanak sortzen dira. Garrantzitsua da iritzi horiek testuinguruan
kokatzea kontraesan horiek ulertzeko.
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8.2 ESPARRUAK

Plan Estrategikoaren esparruak zehazteko Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiak (EBPN)

proposatzen dituen esparruak12 erabili dira Arabako errealitateari egokituz.

Helburuak eta estrategiak finkatzeko Arabako esparru hauei lehentasuna ematea proposatu da

eta lan mahaiak lehentasunezko esparru hauen arabera osatu dira:

- GAZTEAK13 ETA AISIA

                                                
12 EBPNko esparruak: Familia transmisioa, Euskalduntzea, Irakaskuntza, Administrazioa, Lan mundua, Aisia,
Kirola, Kulturgintza, Komunikabideak eta Teknologia.

Administrazioa
Lan mahaia

Komunikabideak
eta

IKT-ak
Lan mahaia

MERKATARITZA
eta

OSTALARITZA
Lan mahia

KULTURGINTZA

Lan mahaia

Euskalduntzea
Lan mahaia

Irakaskuntza
Eta

Transmisioa
Lan mahaia

AISIA /
GAZTEAK
Lan mahaia

EZAGUTZA
PARTEKATU

++++
Gazteak
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- HELDUEN EUSKALDUNTZEA

- KULTURGINTZA

- MERKATARITZA ETA OSTALARITZA

- FAMILIA TRANSMISIOA ETA IRAKASKUNTZA

- KOMUNIKABIDEAK ETA IKT-ak (Informazio eta Komunikaziorako Teknologia berriak)

- ADMINISTRAZIOA

Ondoren, esparru bakoitzean adostutako diagnostikoa14, helburuak, estrategiak eta ekintzak

azalduko dira.

8.2.1 GAZTEAK ETA AISIA

 DIAGNOSTIKOA

a) Euskararen normalizaziorako oztopoak (Ahuleziak eta Mehatxuak)

Ez da bermatzen euskarazko aisialdia eta bermatzen denean ere, aisialdi horretan sortzen den

giroa gaztelaniaz izaten da. Gainera, gaur egun gaztelaniak duen indarraren aurrean euskaraz

egiten den aisialdiari askoz prestigio gehiago eman behar zaio, ez baita oraindik beharrezkoa

ikusten aisialdia ere euskaraz bizitzea. Ondorioz, euskarazko aisialdi eskaera ere oso txikia da.

b) Euskararen normalizazioan eragiteko baliabideak  (Indarguneak eta Aukerak)

Gero eta guraso euskaldun gehiagok eskatzen du aisialdia euskaraz. Ondorioz aurreko urteetan ez

bezala, aisialdi eskaintza handiagoa da eta zerbitzua gero eta “euskaldunagoa” da. Arrazoiak dira,

besteak beste, aisialdi zerbitzu hori ematen duten gazteak gero eta euskaldunagoak izatea eta

instituzioetatik laguntza jasotzea.

 HELBURUAK eta ESTRATEGIAK

1. HELBURUA: Euskarazko eskaintza bermatzea eta esparru berrietan zabaltzea.

ESTRATEGIAK:

 Eragile guztien arteko elkarlana eta koordinazioa bultzatuz.

 Euskararen normalizaziorako eskaintza-ereduen inguruan hausnarketa eginez eta eredu horren

inguruan prestakuntza landuz.

 Jarduera guztietan euskararen presentzia indartzeko, sentsibilizazio ekimenak eginez.

                                                                                                                                                        
13 “Gazteak” izeneko beste talde bat bildu zen ekainaren 2an. Talde horrekin saio bakarra egin zen. 18-30 adin
tarteko gazteak, Kuadrilla bakoitzetik hainbat ordezkari etorriz. Adin tarte horrek euskararen normalizazioan
duen garrantziagatik erabaki zen lanketa berezia egitea. Lan mahai horretako ekarpenak “gazteak eta aisia”
esparruan txertatu dira.
14 Arabako gizarte eragileez osatutako lantaldeek egindako gogoeta eta eztabaidaren emaitzatik ateratako
aipamen kualitatibo garrantzitsuenak
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 Eskaintzaren osotasuna aztertuz eta proposamenak eginez: hartzaileei dagokienez, esparruei

dagokienez…

2. HELBURUA: Euskarazko eskaintza gaztelaniazkoa baino erakargarriagoa/ezberdina

izatea

ESTRATEGIAK:

 Hezitzaileen (begiraleen) prestakuntza eta formazioa garatuz.

 Aisialdiaren helburua garbi utzita (ludikotasuna), ondo saltzen asmatuz.

 Arabako zein Euskal Herriko eragile ezberdinen arteko koordinazioa sortuz eta landuz

(administrazioa, gizarte eragileak…).

 Euskararen normalizaziorako eskaintza-ereduaren inguruan hausnarketa eginez eta eredu

horren inguruan prestakuntza landuz.

 EKINTZAK

1. Koordinazio sistema bat sortu.

2. Diru-laguntzen deialdia atera.

3. Eragileen arteko koordinazio mahaia antolatu.

4. Lurralde osorako baliagarriak izango diren eskaintza estandarrak eskaini.

5. Kuadrillategi” ekimena aztertu eta Arabako zenbait herritan / auzotan / ikastetxetan

aplikatu.

6. Begirale eskolak, kirol federazioak eta  zerbitzu enpresak formazio saioak eskaini ditzaten

(euskararen normalizazioaren inguruan) diru-laguntzak eman (hartzaileak: begirale

eskolak, kirol federazioak, zerbitzu enpresak…).

7. Sentsibilizazio EKINTZAK hainbat mailatan eta hainbat formatutan.

8. AFAren diru-laguntzak emateko irizpideak berrikusi:

a. Ekitaldien eta jardueren zabalkundean euskararen erabilera bultzatzeko;

b. Haur eta gazteei zuzendutako ekintzetan hizkuntza betebeharrak sartzeko.

9. Webgune bat sortu koordinazio sortu: www.euskaraba.com -en extraneta.

10. Herri sakabanatu eta isolatuen arazoa neurri batean arintzeko webgune / blogen berri

eman (euskaraba.com), euskaraz funtzionatzen duten sare zein guneekin gazte eta euskal

jendea harremanetan jarriz.

http://www.euskaraba.com/
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11. Tutore linguistikoen15 figura aintzat hartuz, etorriberriei hizkuntza harremanetan lagunduko

dioten kideak sortzeko proposamena egin koordinazio mahaian (formazio saioak antolatu,

aukerak aztertu…)

12. Komunikabide, teknologia berriek eta zinemak garrantzia handia dutenez, zinema arloan

euskararen presentzia areagotu, bai eskaintza berezia eginez bai bildumak banatuz

Kuadrilla bakoitzera.

13. Indarrean dauden planen eta ekimenen ebaluazio sakona egin (zertarako sortu ziren? zer-

nolako emaitzekin? zer onurak eta albo-eraginak? nola hobetu edo birbideratu?), ekimen

horietan parte hartu dutenekin kontatuz.

8.2.2 HELDUEN EUSKALDUNTZEA

 DIAGNOSTIKOA

a) Euskararen normalizaziorako oztopoak (Ahuleziak eta Mehatxuak)

Esparru honetan plan orokor bat ez egoteak zuzenean eragiten dio euskalduntze prozesuari, epe

luzerako prozesua baita. Planak euskalduntzearen helburuak zehaztu beharko lituzke, askotan

helburu nagusia instituzioen aldetik diru-laguntzak ematea baita.

Gainera, instituzioek hartu beharko lukete euskalduntze sektorearen esku utzi izan ohi diren

hainbat gai, adibidez, sentsibilizazio kanpainak. Horrela, euskara “gai gatazkatsuekin” ez lotzea

lortuko litzateke.

Aipagarria da, halaber, Arabako errealitate geografikoak esfortzu handia (giza baliabideak eta

ekonomikoak) eskatzen duela eskualdeetako herrietara iristeko.

b) Euskararen normalizazioan eragiteko baliabideak  (Indarguneak eta Aukerak)

Arabako datu soziolinguistikoen arabera, ikasle kopuruak nabarmen egin du gora azken urteotan.

Beraz, eskaera egon badago. Euskararen normalizaziorako oso esparru estrategikoa izanik, lortu da

bai instituzioen aldetik, bai gizartearen aldetik, egiten den lanaren aitortza.

Gaur egun esparrua finkatu egin da eta profesionalagoa da. Euskaltegietako irakasleen

egonkortasuna gero eta handiagoa da lan baldintzak ere hobeak direlako.

 HELBURUAK ETA ESTRATEGIAK

1. HELBURUA: Aldundiak epe luzerako plan bat aurrera eramatea

                                                
15 Tutore linguistikoak: Katalunian 2005etik hezkuntza sisteman ezarrita dagoen figura da.
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ESTRATEGIAK:

 Instituzioek gizartean euskara ikasteko gogoa sortuz eta sektoreak duen potentziala erakutsiz.

 Tokian tokiko errealitatera egokituz.

 Esparru desberdinetan premien araberako lankidetza akordioak aurrera eramanez.

 Sektorearen garrantzia azpimarratuko duen diskurtso berria landuz.

2. HELBURUA: Euskara landu eta zabaltzeko ardura instituzioek ere bere egitea.

ESTRATEGIAK:

 Udalek normalizazio plana aurrera eramateko ardura eta jarrera aktiboa hartuz eta helduen

euskalduntzea sektorea laguntzaile izanez.

 Gizartea sentsibilizatuz eta  instituzioek mezu positiboa jorratuz.

 EKINTZAK

1. Batzorde bat sortu eta koordinatu: diagnostikoa eta plana egin eta garatu ahal izateko.

2. Euskara ikasteko diru-laguntza / beka sistema osatu.

3. Euskaltegiekin lan-hitzarmenak egin hainbat sektoretan euskalduntzea sustatzeko.

4. Matrikulazio kanpaina egin herrietan eta herrietako eragileak inplikatuz.

5. Arabako Foru Aldundiak, Kuadrillek, Udalek eta euskaltegiek elkarlanean, gizatalde eta

sektore ezberdinentzako ikastaro berezituak antolatu.

6. Euskaltegiek Araban egin duten ekarpenaren ikerlana bideratu eta argitaratu.

7. Agintariek euskara ikasteak dakartzan abantailak erakutsi, euskalduntzen ari direnak

gizarteratu.

8. Mintzalagun taldeetan inbertsioa egin eta Arabako taldeak koordinatu.

9. Euskalduntzeko plan berezia talde jakinetan eskaintza zuzena egiteko: etorkinak,

merkataritza, kirol federazioak…

8.2.3 KULTURGINTZA

 DIAGNOSTIKOA

a) Euskararen normalizaziorako oztopoak (Ahuleziak eta Mehatxuak)
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Gizarteak gero eta gutxiago hartzen du parte kulturgintza jarduerak sustatzeko eta, esparru

honetan eragina nabarmena da. Jarduera-antolaketan partaide gutxi eta errelebo falta sumatzen

hasiak dira.

Gainera, kulturgintza sustatzeko Kuadrilla batzuen inplikazio eza dela eta, herriko euskara

elkartearen esku uzten dira euskaraz egiten diren kultur jarduerak. Euskarazko kultur eskaintza

betiko ekintzetara mugatzen da (musika, umorea), euskaraz dagoen zerbitzu urriarengatik.

Agian, diru-laguntzak izapidetzeko prozedura aldatzeak lagunduko luke. Gaur egun oso zurrunak

direnez (epe aldetik, jarduera mota batzuk besterik ez laguntzeagatik…) kultur ekintzak sustatzeko

baliabideak oso mugatzen dira.

Eskatzen da koordinazioa hobetzea tokiko erakunde eta elkarteen artean (baita eskualde mailakoa

ere).

b) Euskararen normalizazioan eragiteko baliabideak  (Indarguneak eta Aukerak)

Egia da euskarazko kultur eskaintza gero eta handiagoa dela. Kultur eragile sare handia dago

(euskara elkarteak, kultur elkarteak, Topagunea…) eta ondorioz, ekintza erakargarriak  antolatzeko

gero eta aukera gehiago dago. Lortu da, era berean, gazteen belaunaldia euskalduntzea eta,

ondorioz, kultur eskaera ere egotea.

Foru Lurraldeko  hainbat Kuadrilla ere hasiak dira euskarazko kultur ekintzak antolatzen.

 HELBURUAK eta ESTRATEGIAK

1. HELBURUA: Arabako euskal kulturgintzan diharduten elkarte eta erakundeen artean

komunikazioa elkar trukatzeko eta koordinazio egokia izateko sarea eratzea.

ESTRATEGIAK:

 Baliabideak  jarriz:  materialak, teknikoak eta ekonomikoak

 Mahai finkoa eratuz, epe laburrean, kulturgintzako eragile eta erakunde publikoetako

ordezkariez osatua.

 Araba mailako ikuspegi orokorra eratzeko jarduera eta kanpaina bateratuak sortuz.

2. HELBURUA: Instituzioen inplikazioa lortzea, kultur eragileen jarduna errazteko eta

eurek ere kultur eragile bihurtzeko.

ESTRATEGIAK:
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 Euskararen Foru Arauak dioena betetzen ez denean (hizkuntza paisaia, jendaurreko

ekitaldiak...) baliabideak eskainiz.

 Komunikazioa eta elkarlana bultzatuz: eragileen artekoa eta, eragile eta instituzioen artekoa.

 Euskara denontzat eta denona ideia barneratuz eta azaleraziz.

 Eragileen ekimenak zainduz eta bultzatuz.

 EKINTZAK

1. Arabako euskal kulturgintzan diharduten eragileen zentsua osatu eta , ondoren, eragile

horien esku jarri.

2. Eragileen arteko elkar ezagutza bultzatu, elkarlana bilatu, zeregina definitu eta elkarren

arteko komunikazio bidea izan daitekeen webgune bat sortu: Euskaraba.com

3. Mailegu zerbitzua (ekipoak, lokalak,karpak, inprimategi zerbitzua...) eskaintzeko aukera

aztertu.

4. Euskararen Foru Zerbitzua diseinatzen ari den web orrian helburu honetarako txokoa eratu

eta tresna osoari behar adinako dinamikotasuna emateko baliabideak jarri.

5. Kulturgintzan diharduten eragileen arteko mahai finkoa osatu eta eskaintza eta beharra

definitu Araba mailan, Kuadrilla mailan, herri mailan.

6. Jarduera nagusiek ere euskara kontuan har dezaten plana sortu eta koordinazioa lortu.

7. Urtero euskara sustatzeko programa jakin bat eratu eta lurraldean, herriz herri, zabaldu

elkarte, eragile eta erakundeen elkarlanaren bidez.

8. Euskararen Foru Zerbitzutik elkarteei eskaintzeko hizkuntza zerbitzuak definitu eta

diseinatu.

9. Euskararen Foru Zerbitzutik dinamizazio eta laguntza zerbitzu bat definitu elkarteen

funtzionamenduan euskararen erabilera areagotzeko.

10. Arabako euskal ondarea gordeko/bilduko/ hedatu/ sustatuko duen gunea sortzeko bidea

egiten hasi.

11. Praktika onak /  laborategia eragileen artean ezagutarazteko sistema sortu.

12. Ideia laborategia martxan jartzeko bideak diseinatu.

13. Udal eta Kudrilletako Euskara Batzordeburuentzat berariazko azpibatzorde bat sortu.

14. Urteko jarduera nagusien agenda-zirriborroa egin.
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15. “Jarrerak eta iritziak” liburuaren edukia aztertu eta bertako proposamenak kontuan hartuz

ekintzak proposatu.

16. Udal edo Kuadrilla bakoitzak bere EBPN onartu eta garatu.

8.2.4 MERKATARITZA ETA OSTALARITZA

 DIAGNOSTIKOA

a) Euskararen normalizaziorako oztopoak (Ahuleziak eta Mehatxuak)

Oso esparru erdalduna izanik kanpo irudiaz gain ez da askoz gehiago egiten (esparruak bizi duen

egoera zailak ere ez du asko laguntzen: herri txikietan merkataritzarik ez egoteak, merkataritza

gune handiak Gasteizen egoteak eta gehienak frankiziak izateak…). Gainera bezeroek, gehienbat

helduek, ez dute euskarazko eskaerarik sortzen eta ondorioz euskarak ez du eguneroko erabilerarik

merkataritzan.

Oraindik administrazio publikoek  eta merkatari elkarteek bitarteko gehiago jarri beharko lituzkete

sinergiak aprobetxatzeko: giza baliabideak, diru-laguntzak…

b) Euskararen normalizazioan eragiteko baliabideak  (Indarguneak eta Aukerak)

Azken urte hauetan erakundeek jarritako euskara planen emaitzak begi bistakoak dira: kontrako

jarrerak gutxitzea, kontsumitzaileen sentsibilizazioa euskararen alde… Pixkanaka euskal merkatu

interesgarria sortzen ari da merkatarientzat.

Erakundeek  euskara planak martxan jartzeak eta bultzatzeak eragin zuzena dauka.

Horretaz gain, komertzio kate handiak ere pixkanaka euskalduntzen hasteak lagundu egiten du,

eta batzuk liderrak eta erreferenteak izatera iritsi dira.

 HELBURU eta ESTRATEGIAK

1. HELBURUA: Arabako merkatu euskaldunaren eskariari erantzuteko eta dagoena

sustatzeko merkatariak eta ostalariak sentsibilizatu.

ESTRATEGIAK:

 Prozesuan gizarte erakundeen parte hartze aktiboa sustatuz: esperientzia, metodologia

proiektuen kudeaketa aprobetxatuz  eta eraginez.

 Erakundeek bideak erraztuz; kostuak gutxituz, diru-laguntzen berri emanez (paisaia

linguistikoa) eta baliabideak eskainiz.

 Gida komertziala ateraz merkatari euskaldunei  prestigioa emateko.
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 Euskararen aldeko informazio/sentsibilizazio ekimenak eginez.

 Mezua eta diskurtsoa landuz eta zabalduz: euskararen balio erantsia, kalitatearen ezaugarria

eta erantzukizun soziala.

 Merkatariak eta erakundeetako  langileak euskaldunduz eta  formazioa eskainiz.

 Erreferenteak diren komertzioekin ikerketa eta proba pilotuak ezarriz.

2. HELBURUA: Bertako produktu estrategikoen merkatua euskalduntzeko, ekoizleak

sentsibilizatu eta bertara eta mundura zabaltzeko baliabideak eman.

 Elkarlana sustatuz eta bitartekoak bideratuz.

 Arabako Foru Aldundiaren eskaintza definituz: dirua, laguntza teknikoa, formazioa,

marketinga…

 Euskara Planak sustatuz, merkataritzan eta ostalaritzan.

 Etekin ekonomikoa erakutsiz: datu eta ereduen azterketa.

 Komunikazioa eginez, kontsumitzaile eta ekoizleak sentsibilizatzeko ekimenak eginez.

 Marketing munduan euskararen erabilera sustatuz eta ekitaldi bereziak aprobetxatuz.

 EKINTZAK

1. Euskararen erabilera sektore hauetan bultzatzeko ekimena  abian jarri.

2. Euskara Zerbitzuetatik hizkuntza aholkularitza zerbitzuak definitu eta diseinatu: Enpresari,

merkatari eta ostalari elkarte nagusiekin hitzarmenak egin, elkarte hauetako kideei hizkuntza

zerbitzuak eskaintzeko.

3. Euskarazko harrera egin ahal duten saltoki, denda edota ostalaritza guneei horren berri ematen

duen bereizgarria eskaini.

4. Euskaraz atenditu ahal duten pertsonei horren berri ematen duen bereizgarria edo ikurra

eskaini eta ikur horren erabilera kanpaina batekin lagundu

5. Sektore  horietako langileei euskara ikasteko ikastaro berezituak eskaini.

6. Marketing eta publizitateko jardunaldiak.

7. Merkataritza eta ostalaritzan euskaldun berrientzat praktikak egiteko lekuak topatu.

8. Sariak eman / errekonozimendua landu hizkuntza normalizazio planetan sartzen diren enpresei

edota euskara bultzatzen nabarmentzen direnei.

9. Merkataritza Ganbararekin hitzarmena zabaldu /osatu.
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10. Lan mundua euskalduntzeko planak diruz laguntzeko deialdia atera, baita aholkularitza zein

formazioa eskaini.

8.2.5 FAMILIA TRANSMISIOA ETA IRAKASKUNTZA

 DIAGNOSTIKOA

a) Euskararen normalizaziorako oztopoak (Ahuleziak eta Mehatxuak)

Hezkuntzak euskararen transmisioan egiten dituen ahaleginak ez du gizartean nahi besteko

segidarik.

Alde batetik, ikastetxeetako eskolaz kanpoko ekintzak euskararen transmisiotik kanpo gelditzen

dira, zerbitzu hori eman behar duten lanpostuetan ez baita ziurtatzen euskararen ezagutza edo,

okerragoa, ziurtatzen denean euskararen erabilera bultzatzea bete beharreko zereginen artean ez

delako argi eta garbi sartzen. Hezkuntza komunitateko partaideak ez dira bere osotasunean

kontuan hartzen.

Bestetik, ikastetxeak eta bere inguruko eragileak ez dira elkarlanean aritzen eta horrek lana

biderkatzea dakar. Gurasoak euskara transmititzeko ardura ikastetxearen gain utzi ohi dutela

ikusita, kontzientzia pizteko beharra ikusten da bai gurasoengan eragiteko, bai ikastetxeen

planteamendua aldatzeko, euskara ikasketa hizkuntza izatetik erabilera hizkuntza ere izatera

pasatzeko, alegia, ikuspegi komunikatibo eta praktikoa (performatiboa) sustatuz.

b) Euskararen normalizazioan eragiteko baliabideak  (Indarguneak eta Aukerak)

Azken urteetan euskarazko hezkuntzak hartu duen prestigioa (B eta D ereduen igoera) bideratu du

guraso askok jarrera ona eta aktiboa izatea bere seme-alabei euskaraz egiteko (haurrei batez ere).

Ondorioz, guraso asko euskaldundu egin dira eta horrek bideratu du etxean ere euskaraz egin ahal

izatea, modu apal batean bada ere.

 HELBURUAK eta ESTRATEGIAK

1. HELBURUA: Ikastetxez kanpoko eragileekin elkarlanean aritzea eskolaz kanpo ere
euskaraz bizi ahal izateko.

ESTRATEGIAK:

 Kanpo eragileak identifikatuz.

 Elkarlanerako dinamika sortuz eta suspertuz.

 Komunikazio plana eginez eta praktika onak konpartituz: eskualde barruan, eskualdeen

artean…
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 Plana diseinatuz: baliabideak, helburuak, arduradunak…

2.-. HELBURUA: Arabako gizarte osoan denon ondarea izan behar duen euskara
berreskuratzeko, hezkuntza komunitate osoaren gogoeta, formazioa eta partaidetza
lortzea.

ESTRATEGIAK:

 Formazioa eskainiz, soziolinguistika oinarrietan jantziz eta praktika onak konpartituz.

 Hezkuntza proiektuan, proiektu kurrikularrean eta urteko planean euskararen sustapenari bere

lekua eginez, metodologia parte hartzaile baten bidez.

 Guraso euskaldunen sarearen  trinkotzearen bidez.

 Sentsibilizazioa landuz.

 Hizkuntza gaitasun komunikatiboa garatuz

 EKINTZAK

1. Kanpo eragileen errolda egin.

2. Batzordea antolatu non euskararen eragileak, euskaraz lan egiten duten ikastetxeak eta

erakundeak, administrazio publikoko arduradunak eta soziolinguistikako adituak bilduko

liratekeen.

3. Batzordeak antolatu duenaren berri eman eta gizarteratu. Komunikazio plana egin.

4. Ikasgelaz eta eskolaz kanpoko euskarazko  zerbitzuak bermatzeko laguntza eskaini.

5. Seme-alaba izan berri duten familiei gutun pertsonalizatuak edo bestelako euskarriak

helarazi hizkuntzaren familia-transmisioaren garrantziaz ohartarazteko.

6. Eskaintzen diren jarduera guztien multzoa aztertu eta eskaintza osoarekin katalogoa osatu.

7. Formazio-eskaintzen /praktika onen katalogoa sortu eta erabilgarri jarri.

8. Praktika on horietako batzuk Kuadrilletan martxan jarri.

9. Guraso euskaldunen taldeei sentsibilizazio eskaintzak egin eta talde horiek dinamizatzeko

bitartekariak eta baliabideak topatu.

8.2.6 KOMUNIKABIDEAK ETA IKT-AK (Informazio eta
komunikaziorako teknologia berriak)

 DIAGNOSTIKOA

a) Euskararen normalizaziorako oztopoak (Ahuleziak eta Mehatxuak)
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Euskararen presentzia txikia da hedabideetan. Oraindik ez dago euskarazko informazioa

kontsumitzeko ohiturarik. Ohitura falta horren arrazoietako bat izan daiteke  Arabarako euskarazko

komunikabide propiorik ez izatea eta egitasmo bateratzailerik ez egotea.

b) Euskararen normalizazioan eragiteko baliabideak  (Indarguneak eta Aukerak)

Teknologia berriek, internetek... aukerak ematen dituzte euskal hiztun komunitatea zabaltzeko eta,

aukera hori geroz eta gehiago erabiltzen da, batez ere, jende gaztearen artean.

Euskal komunikabideak Arabako euskal hiztunak kontuan hartzen hasi dira eta badirudi prest

egongo liratekeela Arabako lurraldean ekimen berezituak egiteko.

Euskaldun kopurua handitzen doan heinean euskarazko komunikabideen kontsumoan eragina izan

beharko luke.

 HELBURUAK eta ESTRATEGIAK

1. HELBURUA: Araban eskuragarri dauden euskarazko komunikabideak gehiago

kontsumitzen laguntzea, gizarteko jarrerak kontuan hartuz eta komunikabideek

horretarako duten interesean oinarrituz

ESTRATEGIAK:

 Euskarazko komunikabideak eskura jarriz eta nabarmenduz.

 Euskarazko komunikabideentzako diru-laguntzak arautuz.

 Euskaraz sortutako publizitatea sustatuz eta sarituz

2. HELBURUA: Gizarte ekimenetik sortzen diren euskarazko komunikabideen egitasmoak

babestea

ESTRATEGIAK:

 Multimedia egitasmoa sortzeko erakundeen arteko elkarlana sustatuz.

 Hala behar izanez gero, multimedia egitasmoa ikertuko lukeen merkatu azterketa gauzatuz eta

inguruko esperientzien berri jasoaz.

 Sortzen diren egitasmoak gizarteratuz.

 EKINTZAK

1. Hitzarmenak egin aldizkariekin / egunkariekin euskarazko harpidetza sustatzeko.

2. Ahaleginak egingo dira euskarak diputazioaren eremu eta aretoetan presentzia nahikoa

izan dezan.
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3. www.euskaraba.com -en, eskuragarri dauden webgune, blog-en…berri eman.

4. Euskararen agendan kultura, aisia eta kirolari buruzko informazioa eman aldizkari, egunkari

eta irrati nagusietan,  euskaraz zein gaztelaniaz. (erdaldunek euskararen mundutxoaren

berri izan dezaten eta, ez jakiteagatik, galtzen ari direnaz jabetu daitezen).

5. IKT berriek eskaintzen diutzten euskarazko bilguneak (foro, sare, web, blog...) zerrendatu

eta horien berri eman gaztetxoei.

6. Euskaraz eginiko urteko iragarki edo publizitate kanpaina  onenaren saria sortu.

7. Laguntzak emateko irizpideak aztertu eta arautu

8. 2009ko azaroan EKT-k Gasteizen antolatuko duen Arabako euskal hedabideen

etorkizuna eta erronka nagusiak jardunalditik ateratako ekarpenak gizarteratu.

9. Suerta litezkeen euskarazko hedabideetako eratze eta sortze saioetan aholkatu eta parte

hartu.

10. Gizarteari eta erakundeei saio horietako proposamenak planteatu.

11. Hedabideen euskarazko merkatu azterketak eskuratu eta bideratu.

8.2.7 ADMINISTRAZIOA

 DIAGNOSTIKOA

a) Euskararen normalizaziorako oztopoak (Ahuleziak eta Mehatxuak)

Administrazioa euskalduntzen aurrerapausu garrantzitsuak eman diren arren, oro har ez da

euskararik erabiltzen, eta erabiltzen denean hainbat esparrutara mugatzen da (informazioa

ematera, sail batzuen arteko harremanetara…). Ez dago erabiltzeko motibaziorik edo asmorik eta

sarri askotan euskara, Euskara Zerbitzuaren zeregintzat hartzen da.

Nahiz eta Arabako elebidun gehienen adin-tartea aintzat hartu behar den, egia da gaur egun

gizartearen eta administrazioaren arteko harremanak gaztelaniaz burutzen direla egun, euskaraz

ere egiteko babes legala izan baden. Administrazioek, beren aldetik, ez dituzte eskura izan dituzten

neurri guztiak martxan jarri, bertara euskaraz joko zukeenak erraz, azkar eta ziur egin zezan,

euskararen arloan egiaz den eskaria agertarazteko lagundu ez duelarik, eskari oraindik txikia izanik

ere handitzen doana, adinean gora doazen eta administrazioekiko harremanetan hasten diren

hiritarren hizkuntz gaitasunaren bilakaerari loturik.

b) Euskararen normalizazioan eragiteko baliabideak  (Indarguneak eta Aukerak)

Administrazioa euskalduntzeko egin diren Erabilera Planek eragina izan dute eta, ondorioz,

euskararen erabilera eta erabiltzeko kontzientzia “normalizatuagoa” da.

Bai EBPN eta bai Udal barruko Erabilera Plan gehiago onartzeak lagunduko luke.
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Argi utzi behar da Arabako udaletako eta Kuadrilletako Erabilera Planak berez ez direla Euskararen

Foru Zerbitzu honen eskumenak, baina hiritarra bertaratzen den neurrian eta zerbitzua eskaintzen

duten neurrian hizkuntza harremana eta erabilera ematen denez, Euskararen Foru-Zerbitzuak

lagundu behar ditu erakundeoak euskararen erabilera sustatzeko eginkizunean.

Gure helburu horiek betetzeko, beraz, gure eginkizuna beti ere baliabideak eskaintzea  eta ematea,

laguntza teknikoa eta formazioa luzatzea izango da.

 HELBURUAK eta ESTRATEGIAK

1.HELBURUA:  Gizartea eta Administrazioan bideak jartzea, euskarazko eskariaren eta

eskaintzaren artean lotura egiteko.

ESTRATEGIAK

 Euskararen irudia eta komunikazioa indartuz: sormena, marketinga, sentsibilizazioa…

 Euskarazko eskaria gehitzeko estrategiak landuz.

 Hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak zehaztuz, eta erakundeetan onartu eta zabalduz.

 Harrera elebidun integrala emanez, eta horretarako prestakuntza eta baliabide egokiak

bideratuz.

2.HELBURUA: Langileei erabilera gehitzeko tresnak ematea eta ingurua zaintzea,

segurtasuna , erraztasuna eta erosotasuna emateko

ESTRATEGIAK

 Lanean euskaraz egitea erakargarri bihurtuz, besteak beste euskaraz lantzen dena egileak

berak lan hori erdaratzetik libratuz.

 Erraztasunak jartzea, lan tresnak eskura jartzea, baliabideak ematea, errealitate bakoitzari

egokituz.

 Normalkuntzan ari diren langileen prestakuntza, estrategiak eta jarrerak landuz.

 Zeharkakotasuna: euskara administrazio unitate guztiek bere eginez (unitate guztietako

langileek eta arduradunek).

 EKINTZAK

1. Komunikazio kanpainak erakundeetan euskararen erabilera sustatzeko.

2. Euskara gehiago erabiltzeko egitasmoak.

3. Ahaleginak egingo dira udal eta kuadrila bakoitzak zein bere EBPN garatu eta onar dezala,

bai eta hauekin batera eginbeharreko erabilera-plana ere.



45  Euskararen Foru Zerbitzuaren Plan Estrategikoa 2010-2013

4. Udaletako erabilera planen lehentasunak berrikusi eta, dagokionean, egokitzen lagundu:

diru lerroa sortu.

5. Erakundeetako agintari eta sindikatuekin sentsibilizatzeko jarduera(k) egin erabilera planak

sustatzeko.

6. Lurraldeko Euskara Zerbitzuen sarea sustatzeko lana egin eta osatuz doan neurrian, horien

arteko sare integrala osatu (koordinazioa, estraneta, prestakuntza bateratua, ekimen

bateratuak...).

7. Bai euskara teknikariei bai animatzaile sozio kulturalei formazioa eskaini (beste Aldundiekin

batera elkarlana bideratu)

8. Erakundeetako agintari eta sindikatuekin aztertu euskararen erabilerak zer-nolako oztopoak

dituen, gaur egun, eta egoera horiek eraldatzeko nolako aukerak dauden

9 PLANAREN JA R RAIPENA

Esparru bakoitzeko ekintzak urtez urteko kudeaketa planaren bidez gauzatuko dira.

Halaber, helburu horien betetze maila hainbat faktore kontuan hartuz egingo da: adierazle multzo

bat, urtez urteko ezarritako  helmuga eta arduradunek garatutako lana16.

Planaren segimendu egokia egiteko, adierazle-sistema eraginkorra finkatu behar da.

Adierazleok, helburuen betetze-maila neurtzen dute eta egoerari buruzko informazioa emango

digute, esparru jakin batean euskararen erabileraren maila edo egoera deskribatuz.

Adierazleek emango digute, aldian-aldian jasotako datuei esker, Plan Estrategikoan zehaztutako

helburu eta estrategiek duten bilakaera.

- Neurgarriak eta lorgarriak izango dira.

- Informazio kuantitatiboa eta/edo kualitatiboa emango dute.

- Adierazle bakoitzak eskatzen dituen datuak lortzeko mugarria edo urtea kasuan kasukoa izango

da eta, ahal den neurrian, garrantzitsua da maiztasun hori zehaztua edukitzea.

Euskararen Foru Zerbitzuaren Plan Estrategikoko fitxetan txertatu dira aipatutako elementu

guztiak.

                                                
16 Adierazleak, helmugak eta arduradunak Euskararen Foru Zerbitzuak landu ditu EMUN S. Koop.
aholkularitzarekin.
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