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Euskararen aldeko hitzarmena:
Arrasateko Udalak eta 38 elkartek euren arteko harremanak euskaraz
Aranizazu Loidi

A

rrasaten, herriko giro euskaltzalearen
euren arteko harremanak
auskaraz izateko gogoak eraginda, euskararen aldeko hitzarmena sinatu zuten herriko 38 elkartek eta udalak. Horren inguruan, Joxe Felix Diaz de Tuesta, Udaleko
Euskara Zerbitzuko arduraduna eta Jabier Ozaeta, hitzarmen teknikaria elkarrizketatu ditugu.
• Nondik sortu zen hitzarmena egiteko
ideia?
Jose Felix Diaz de Tuesta: Hitzannena
egiteko ideia AEDn sortu zen, gero ideialandu
eta hitzarmena aurrera ateratzeko ardura
Arrasateko hiru ikastolekin konpartitua izan
bazen ere. Dena den, hau ez da bapatean
sortutako ideia. Azken zazpi urteotan, AED
jaio zenetik hona, dinamika berra sortu da
henian eta dinamika horren barruan hitzarmena urrats bat gehiago baino ez da, hori bai
garrantzi handia duena. Zazpi urteotan, bada,
herriko hainbat erakundek egindako lanari
esker eta, bereziki, AEDk egindako lanaren
ondorioz, euskarak here esparru propioa es-

kuratu du. Bestalde, AEDk 600 bat bazkide
dituela kontuan izanik, Arrasateko esparru
guztiak euskaltzaletasunez blaituak egotea
lortu da.
Udalak ere protagonismo berezia izan du
hitzannenaren gestioan, giza-baliabide eta
diruzkoak jarriaz.
Gianera, Udalak azkeneko urteotan markatu duen hizkuntz politikak hitzarmena bete
ahal izateko bide eman du. Are gehiago,
Udalaren hizkuntz politikan hitzannena erabat beharrezkoa zen, gure Herriaren hizkuntz
normalizazioan aurrera egin ahal izateko. Izan
ere, lau urtetan euskararen erabilpena Udalemean laukoiztu egin da.
Antzeko egoeran zeuden herriko hainbat
elkarte eta erakunde. Impasse horretatik nola
eclo hala irten beharra zegoen. Hitzarmena
izan da Arrasaten euskararen erabilpena bultzatzen zuten erakunde guztiak impasse egoera
horretatik ateratzeko tresna egokia.
Hortaz, bada, hitzannena ez da presaka eta
korrika sortutako zerbait, urteetako lanaren
fuitu baizik, jende eta eralcunde askoren lanaren emaitza.
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Jabier Ozaeta: Hitzarmena ez da bapatean
sortutako zerbait, Arrasaten egin dena ez
errezeta bat beste herri baten beste bank
aplikatzeko modukoa.

Jose Felix Diaz de Tuesta: Goian esan
bezala, ideia AEDn sortu zen. Lehenengo
pausoa herriko ikastolekin -San Frantzisko
Xabier Ikastola, San Viator eta Umezaintza-

Bai, hobe barre eginda... bestela ere ez da faltako serio noren aurrean jarri eta!

• Beraz, ez da esportagarria?
Jose Felix Diaz de Tuesta: Ez. Jabierrek
esan duen bezala, hau ez da errezeta magiko
bat, edozein lekutara eramateko modukoa.
Hemen urteetako lana dago, makina bat jende
aritu da urteetan Arrasaten euskararen inguman. AEDk Ian itzela egin du. Udalak berak
ere lan handia egin du. Eta, azken fincan, Herri
osoaren esfortzua dago hitzarmenaren atzean,
oraindik egiteko asko dagoen arren.
Hemen dagoen oinarri soziala oso inportantea da, bai kuantitatiboki nola kualitatiboki. Beharbada, gurea baino euskaldunagoak
diren herri askotan e zin da holako hitzarmenik
egin, aldez aunetik holako girotze-lanik egiten ez bada, behintzat.

• Zein urrats eman dira hitzarmena aurrera ateratzeko orduan?
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harremanetan jartzea izan zen. Hauek berehala konturatu ziren proiektuaren garrantizaz eta
bere egin zuten ideia, martxan jartzeko motorra eurek izan behar zuetala asumituz. Ondoren, Udalak ere bere one spena emanda, Arrasateko ikastetxe, kultur eta kirol-elkarte,
erakunde, enpresa eta profesionalengana jo
genuen. Horietako bakoitzari, banan banan,
proiektua aurkeztu eta curen onespena eskatu
genien. Bizpahiru kasutan ezik baietza jaso
genuen. Ezetza jaso genuen kasu guztietan
argi eta garbi azaldu ziguten hitzarmenarekin
ados zeudela, baina ez zirela gauza hitzanneneko konpromisoak betetzeko eta, beraz, ezin
zutel a hitzarmena sinatu.
Dena den, hitzarrnena betetzeko gai izango ziren erakundeei bakarrik aurkeztu arren,
hau da, sinatzaile guztiek hitzarmena sinatzeko kapazitatea eduki arren, hasiera-hasie-

ratik garbi ikusi genuen sinatzaileen borondate hutsez ez zeta hitzarmena auffera aterako
eta erakunde horiei laguntza teluikoa eskaini
behar geniela. Horregatik, Udalari eskatu genion teknikari bat kontratatu zezala hitzarmenaren jarraipena eta kontrola egiteko. Teknikariaren figura hitzannenaren testuan agertzen da eta, nere ustez, bera gabe ez zen
posible izango sei hilabeteotan hitzarmenari
man zaion bultzada ematea.
• Zer bilakaera izan du guzti horrek harez gero?
Jose Felix Diaz de Tuesta: Azkenean 38
erakunde bildu ziren, eta hitzannenaren firman erakunde guztiotako ordezkariak bildu
genituen akto protokolario batean, uste bait
genuen, hau ez zela klandestinitatean egiteko
gauza eta harro egon behar genuela lorpen
horrekin. Herri osoak j akin behar zuela hoffen
berri eta beste askorentzat ere izan zitekeela
animatzeko gauza, eta aldi berean euskararentzat berarentzat ere prestigioa lortzeko bidea, arlo ezberdinetako erakundeak eta itzal
handikoak bait dira sinatzaileak. Guk uste
dugu erakunde guzti horiek halako konpromezua hartzea herriarentzat ere oso gauza
positiboa dela.
Jarraipena egin dugu, erabilpenari dagokionez, zenbateraino betetzen den hitzarmena
jakiteko. Beste alde batetik, kaptazio berriak
ere egin ditugu.
• Zer erakunde mota biltzen ditu hitzarmenak?
Jabier Ozaeta: Alderdi politikoak, sindikatuak, herri mailako enpresak -txiki eta
handiak-, ikastetxeak, kirol eta kultur elkarteak, erakunde erlijiosoak, profesional autonomoak, instituzioak,...
• Kaptazioa nolako da gaur egun, zabala
ala aukeratu egiten dituzue sinatzaileak?
Jose Felix Diaz de Tuesta: Sinatzailea geuk
aukeratua da beti, baina gure joakera zabala
da; zabala, edozein motatako elkarteek parte
har dezaketelako.
Jabier Ozaeta: Oraingoz beste hamabi
daude, berriak, eta beste sei oraindik erantzuna emateko daudenak.
Gabonetarako beste hogei elkarte izango
dira gutxienez, poliki-poliki an bait gara alda-

bak jotzen. Deialdi zabala egiteak baditu bere
arriskuak, gauzak ez diren bezala ulertzeko,
alegia. Horregatik garrantzitsua da bakoitzarekin zuzenean egon eta gauzak bebas bezala
azaltzea. Erakunde batekin bi edo hiru aldiz
egon behar izaten da, animatu beharra ere
bada zenbaitetan.

Euskara ahalik eta gehien
erabiltzearen ideia ezin diogu
aurretik inori saldu, baina harreman
pertsonaletan lantzen dugu hon.
J. F. Diaz de Tuesta
• Zure lana jarraipena egitea da, nola
egiten duzu?
Jabier Ozaeta: Orain arte him hilabeteko
jarraipena egin dugu, berraz ezin da esan
jarraipen-sistema erabat finkatuta dagoenik.
Ja denekin egon gara. Euren egoera aztertzen
dugu eta bakoitzarena ezberdina denez, batzuei beste batzuei baino gehiago eskatzen
diegu.
Nire lanari buruz, berriz, gauza asko esan
daiteke. Nire lana erakunde sinatzaileen idazki horiek kontrolatzea da, eta hitzannenera
jende berra ekartzea. Horretaz gain, dauden
arazoei erantzun behar zaie. Elkarteetan arazoak ezberdinak direnez, bakoitzarentzat
helburu zehatzak jarri eta ia zer bete dezakeen
ikusi behar da, eta bete arazi, hitzannenak
zehatza eta helbum lorgarriak dituena izan
behar bait du, zerbait lortuko bada. Hortik
aurrera beste zerbait lortzeko aukera badago,
oso ondo.
Jose Felix Diaz de Tuesta: Esan beharra
dago hitzarmena flexible samarra dela, betekizunik nagusia hitzarmena sinatu zuten
erakundeen arteko harremanetan euskara erabiltzea da eta hortik aurrera, ahal bada, beste
zenbait konpromiso bete behar dira. Sinatu
duten batzuengandik, konpromezu handiagoa
tor daiteke, adibidez ikastoletatik, badute eta
horretarako ahalmenilc Denetan gutxieneko
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konpromezu maila lortu nahi da, baina aldi
bere an horietako batzuetan euren praktika linguistikoa areagotzeko tresna da hitzannena.
• Arazo teknikoak izan go ziren, beraz,
sinatzailean aldetik, hartutako konpromezuari aurre egiteko?
Jabier Ozaeta: Gertatu izan da zenbait
jendek sinatu ondoren problemak izatea gauza batzuk euskaraz egiteko. Horiei alfabetatze
teknikoa eskaini beharko diegu.

Hitzarmena borondatez onartutako
kontua da, ez zaio inori inposatu,
ez da presiorik izan. Inork ez du
legerik eman, dekreturik atera.
Jabier Ozaeta

hitzarmenaren garapenean. Bestalde, guk ez
dugu planteatzen enpresa bakoitzean edo
erakunde bakoitzean Euskalan bat sortzea;
sortzen baldin bada hobeto, enpresa horrek
estrukturalki, here egituran euskararen erabilpena aztertzea eta martxan jartzea baizik.
Bere gestio planetan eta aurrekontuetan euskarari lekua egitea.
AEDk egindako lanaren ondorioz, nolabaiteko ehun soziala sortu da, eta AEDko 600
bazkideak herriko enpresa, sindikatu eta
erakunde guztietan zabaldurik egoteak nahi
eta nahi ez eragina izan behar du. Mugimendu
guzti horren barruan sortu da Arrasateko
hainbat enpresatan langileak euskara ikastera
bidaltzea ere. Jende askorentzat sekulako
akuilua da hon.
Udalarekin duten harremana erraza izanda
go neumen, baina elkarteek euren artean
dutena?
Jose Felix Diaz de Tuesta: Erregistroko
liburuak eramatea posible ote den eskatu diegu,
jasotzen eta bidaltzen dituzten agiri guztiak
liburu batean erregistratzea. Aldian behin
erakunde bakoitz aren liburuak aztertuko ditugu kontrol antzeko bat egiteko asmoz, eta
ehuneko zenbatetan erabiltzen den euskara
ikusiko dugu.
-

Zenbait eskari jaso dugu, euskaraz gutunak eta bestelako agiriak idazten ikasteko
premiaz, eta ikastaro bat antolatu dugu. Hamasei orduko ikastaroa izango da, lau astetan
zehar.
Ezetzak ere entzun ditugu, sinatzaile berriak bilatzeko orduan, jende euskaldunaren
aldetik gainera. Bi arazo daude hor ere: aide
batetik, euskaldun gehiengoa analfabetoa da
bere ama hizkuntzan, baina analfabetasunhorri
aurre egiteko ez dugu jende nagusiaren laguntza (40 urtetik gorakoena) samur samur izaten. Konplexu handia daukate euskaraz idazteko eta konplexu horretaz gain, ulermen arazoa ere erantsi behar zaie, sarri beraiei zuzendutako idazkialc ulertzea kosta egiten zaie eta.
Beraien arrazonamendua honako hau izaten
da, nola, bada, idazten ekin guk berba egiten
ez dakigun euskara ulergaitz hori?
• AEDren barruan badago Euskalan
izeneko taldea, enpresan, lan munduan
euskara sartzeko ahaleginetan dabilena. Zer
paper jokatu du hitzarmenaren kontuan?
Jose Felix Diaz de Tuesta: Zuzenean ez du
eraginik izan, baina bai hemendik aurrera,
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• Zer lotura behar da herriko euskal komunikabideak, Arrasate Telebista eta Arrasate Press astekaria, eta hitzarmenaren artean?
Jose F elix Diaz de Tuesta: Euskararen aide
sortu den dinamika positibo hau kapitalizatu
beharra dago, nolabait. Euskararen inguruan
normalki aipatzen diren gauzak negatiboak
izaten dira. Beste batzuetan, erreibindikatiboak. Oraindik ere jende askok euskara erreibindikazio arekin identifikatzen du. Gure lana
ez da erreibindikatzea, baizik eta euskararen
aide, euskararen inguruan ematen diren fenomeno positibo guzti hauek, hitzarmenaren
inguruko gauza positiboak aldarrikatzea eta
jende gehiago jartzea euskararen dinamika
positibo honetan. Gaur egun enpresa mailan
erraza da produktu bat egitea, baina gero
produktu hori saldu egin behar da. Guk hitzarrnena hor dugu, eta hori saldu egin behar
dugu, herriari gauza jakingarriak herriko komunikabideen bidez aditzera eman behar dizkiogu.
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Jaun-Andreok, helduok hasten bagara euskarari eremu berriak zabaltzen, gazteak etorriko dira

• Etorkizunean zer?
Jabie Ozaeta: Sakonean ez gara pentsa-

tzen jarri, oraingoaz nahikoa dugu. Baina eurek
jartzen diguten erritmoak esango du zer neunitan lortzen ditugun jarritako helburuak eta
horren arabera egingo dugu aurrera.
Jose Felix Diaz de Tuesta: Aurrera be gira,
hau azken finean iceberg txiki bat da. Punta
hor dago eta punta horren azpian izkutuan
dagoena agerian jartzea da kontua. Gure lana
iceberg puska hori urgainean jartzea da, eta
bakoitzaren konpromezu maila aragotzea da
helburua.
Gero, nik ikusten dut gauza bat leku askotan aipatzen dena, baina inon argi eta garbi
komentatu ez dena: orain arte hainbat promozio atera dira ikastolatik, unibertsitateko ikasketak ere euskaraz egin dituztenak. Basle
guzti horiek beren bizitzaren urte asko eman
dituzte ikasgaiak euskaraz lantzen eta sakon-

tzen. Ikasketak bukatzean, ordea, gizarteak,
lan-munduak, enpresak ez die profesioanal
gazte horiei beren lana euskaraz egiteko
aukerarik ematen eta hori frustrantea da.
Egoera horn buelta emateko lehen urratsa
da hitzannen hau. Ikastolen lana azken ondorioetaraino legitimatzeko eman beharreko
urratsa da hitzarmena martxan jartzea. r.14.
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