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Izko Cardenal (Zabaltzen elkartea) 

 

Koordinatzaileei elkarrizketa:  
  

 

1.Datu orokor batzuk: enpresa zein den, noiztik dago martxan Euskara Plana, noiztik zara 

koordinatzaile, …  
 

Zabaltzen elkartea gara eta gure euskara plana 2003an hasi genuen. Euskara Batzordeko partaide bezala 

2008ko urtarrilean hasi nintzen. 

 

2.Euskararen nolako erabilera irudikatzen duzu zure lantegian 10 urte barru?  
 

Hemendik hamar urtetarainoko ikuspegia zaila egiten zait, baina argi daukagu euskararen erabilera guztiz 

hedatua egon beharko dela fetxa horietarako, haraino heltzen bagara! 

 

3.Planak dituen kanpo babesak (dirulaguntzak, agiriak...)  nahikoak iruditzen al zaizkizu? Zer 

behar da? 

 

Gure ustetan dirulaguntzak aurrerapausu bat dira gu bezalako elkarteentzat. Etekin gabeko elkarte batentzat 

ez dira nahikoak, eta egin behar ditugun esfortzuak gure esukararekiko konpromezua mantentzeko eta 

euskararen erabilera gurera datozen erabiltzaile guztientzat bermatzeko laguntza gehiago beharko genituzke. 

 

4.Eta barruko babesak? Zer falta da?  
 

Elkartean denok gaude kontzientziaturik, bai kudeaketa taldeak eta baita langileak. Konpromesua haundia da 

zentzu horretan eta ez dut uste askoz gehiagorik eskatu ahal dugunik. Agian denbora da faltat zaiguna. 

 

5.Zergatik koordinatzaile? Zerk bultzatu zintuen Euskara Planeko lanetan konprometitzera?  
 

Kudeaketa taldeko partaide naizenez, elkartean ulertu genuen koordinatzailea kudeaketa taldeko norbait izan 

beharko zela, beste langileak lan gehiagorekin ez nekatzeko. Euskararekiko konpromisoa, lehen aipatu 

bezala, langile ororena da eta aportazioa ere alde horretatik doa. Gure zerbitzuak pertsonei zuzentzen 

dizkiegu, eta guretzat garrantzitsua da pertsonek zerbitzuak euskaraz jasotzeko duten eskubidea bermatzea.  

 

6.Zer nolako profila izan beharko luke koordinatzaileak bere lana egoki betetzeko? Profila esaten 

dugunean, formazioaz ari gara, pertsonaren dohainez ari gara, trebetasunez eta gaitasunez ari 

gara.  
 

Ez zait profil konkretu bat okurritzen baina euskararekiko konpromisoa agertzea erabatekoa iruditzen zait.  

 

7.Zer eman dizu koordinatzaile izateak? Zer ekarpen egin dizu postuak? Eta zerbait kendu al 

dizu?  
 

Azken galderatik hasita, kendu didana denbora da batez ere. Ekarpenen aldetik, nagusienak niretzat taldearen 

lan maila eta esfortzua izan dira 

 

8.Zer zailtasun dituzu zure koordinatzaile lana aurrera eramateko? Zer falta zaizu?  
 

Betikolez, denbora da faltan botatzen duguna. Lanez gainezka gaude eta nahi genukeen baino  denbora 

gutxiago eskaintzen diogu euskararekiko lanari 



9.Koordinatzaile kargua hartu zenuenean, espero al zenuen egin beharreko lana horrela izango 

zela? Zerk harritu zaitu gehien?  
 

Ez nekien zer espero, eta ez nau ezerk harritu. Agian horregaitik ez naiz harritu.  

 

10.Beste zerbait esan nahiko bazenu …………………………  

 

 

 


