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Euskarari,
etorkizuna
eta elkarlana
Markel Olano Arrese,
Gipuzkoako diputatu nagusia
Berdintasunaz hitz egiterako garaian, emakume eta gizonen
parekidetasuna datorkigu gogora normalean. Beste batzuetan, gizarte desberdintasunei kontrajarritako beharrezko
balio gisa azpimarratzen dugu. Baina askotan ahaztu egiten
zaigu herritar gisa gure hizkuntza erabiltzeko eduki behar
dugun askatasuna eta aukera berdintasuna. Hizkuntza berdintasuna, alegia.
Bi hizkuntza ofizial ditugu Gipuzkoan, baina bistakoa da bien
erabilera ez dela orekatua. Tamalez esparru batzuetan euskararen presentzia oraindik txikia da, nahiz eta azken hamarkadetan urrats sendoak egiten ari garen. Oraindik ere
asko dugu egiteko euskararen erabilera biziberritzeko bidean. Horregatik, ezinbestekoak dira jarrera orekatzaileak,
hau da, euskaraz gehiago edo bakarrik egingo duten iturri
eta bide berriak zabaltzea. Iturri horien eragina, gainera, biderkatu egiten da gizartean prestigioa duten erakunde erreferente edo liderretan badute sorburua.
Gogoeta partekatu horretatik sortu zen, 2017an, Gipuzkoa
berdinago. Lurraldeko hainbat erakunde, enpresa eta eragilek indarrak batu genituen eta, adostutako adierazpen bat
oinarri hartuta, jendaurreko erabileran bi hizkuntza ofizialak berdintzeko lankidetzari ekin genion. Parekatze horretan
euskara lehenesteko asmo garbiz, ekin ere.
Egindako bidea oparoa izan da. Elkarren berri izan dugu,
erakunde bakoitzak dituen zailtasunak eta lortu dituen
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emaitzen berri izan dugu, praktika onak eredu gisa erabiltzeko aukerak aztertu ditugu…Guztiok ere aurrerapausoak
eman ditugu ahalegin horretan.
Xede hori lortzeko bidea ez da amaitu. Erreferentzialak garen erakundeok ardura berezia dugu gipuzkoar gizartearen
aurrean, oreka edo hizkuntza berdintasunaren bila eredugarri izan litezkeen jokabideak garatzeko garaian. Ezinbestekoa delako erakunde guztientzako erreferentziazkoa izango den hizkuntza erabilera eta portaera batzuk eraikitzea,
nahiz horiekin bat egitea sustatzen jarraitzea.
Guztion erantzunkizuna da euskarari etorkizuna ematea, gerora begirako arnas berria eskaintzea. Hori lortzeko modu
bakarra da elkarlana; denon arteko lankidetza. Gipuzkoa
Berdinagok ere bere alea jarri du gogoeta hori gauzatzeko
bidean. Euskal gizarte osoari eskaini beharreko balioak baitira guztiak ere: euskara, etorkizuna eta elkarlana.
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Zer
gatik?
Zerta
rako?
Gipuzkoan erreferentzialtasuna duten erakunde, enpresa
eta eragileek, beren adierazpenean onartzen duten bezala,
jakin badakite hizkuntza jarduera orekatzailea hartzea eta
sendotzea ere badela beren zeregina.
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Gipuzkoako Foru Aldundiak Plan Estrategikoan (2020-2023)
ageri diren helburuen artean, 4. helburuak hauxe dio: “ Euskara lehendabiziko aukera gisa erabil dadin sustatzea, dela
GFAn, dela lurraldeko gainerako eragileen artean, aukera
linguistikoak parekatzeko eta hiztunen arteko berdintasuna
sustatzeko”.
Gipuzkoan, beraz, hizkuntza berdintasuna lortzeko helburua
oso partekatua da Gipuzkoako gizartean.
Komunikazio publikoaren esparrua oso garrantzitsua da gizarte batean hizkuntzek duten tokiari begira. Batetik, komunikazio publikoaren bidez adierazten direlako denetariko entitateen mezu eta informazioak. Bestetik, eremu pribatutik
haratago, plaza publikoan egiten den hizkuntzen erabilerak
zuzenean eragiten duelako hizkuntza bakoitzaren prestigioan.
Gipuzkoa Berdinago sortu zuten erakundeak, lurraldearekin
daukaten erantzukizunagatik, hizkuntza jokabide aktibo batekin lan egiten ari dira euskararen alde, euskarari lehentasuna ematen dion jokamolde orekatzaile bat lortu nahian,
gure bizikidetza ere orekatuagoa izan dadin. Aldi berean,
beste erakunde askok jarraitzeko moduko bide bat zabalduko zutelakoan elkartu ziren. Bakoitza bere esparrutik eta
bere egoeratik abiatuta, elkarrengandik ikasiz eta elkarrekin aurrerapausoak emanez, komunikazio publikoan euskararen erabilera handitu eta gizartea hizkuntza berdintasunera hurbiltzeko ekarpena egiteko saiakera da honakoa.
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Adegi
Basque Culinary Center
Bera-bera eskubaloia
CAF
Deustuko Unibertsitatea
Donostiako Udala
DYA
Euskal Herriko Unibertsitatea
Fagor

-

Gipuzkoako Foru Aldundia
Kaiku
Kutxa Fundazioa
Kutxabank
Laboral Kutxa
Mondragon Korporazioa
Mondragon Unibertsitatea
Mutualia
Real Sociedad
SD. Eibar

Koordinazioa:
Soziolinguistika Klusterra
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Gipuzkoa berdinago:
jendaurreko hizkuntza
jokabide orekatuago
baten aldeko
adierazpena
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Gipuzkoa berdinago:
jendaurreko hizkuntza
jokabide orekatuago
baten aldeko
adierazpena

Abiaburua

G

ipuzkoako diputatu nagusiaren deia aintzat hartuta,
adierazpen hau sinatzen dugun gipuzkoar erakunde,
enpresa eta eragileok hausnarketa partekatu bat egin
dugu gure jendaurreko hizkuntza jokamoldearen gainean.
Gipuzkoan bi hizkuntza ditugu ofizialak: euskara eta gaztelania. Begi bistakoa da, ordea, bi hizkuntzok ez daudela oreka egoera batean, ez esparru publikoan ez eta gizartean ere:
gaztelania da nagusi. Uste dugu orain arteko ahaleginarekin
bakarrik ez direla bi hizkuntzak parekatuko, indar gehiago
jarri behar dugula hizkuntza berdintasuna bultzatzeko; euskara lehenetsi behar dugula, alegia.
Badakigu hizkuntza berdintasunaz ari garenean hiztunen
arteko bizikidetzaz ari garela. Gure arteko harremanetan
hizkuntzak erabiltzen ditugu; hizkuntzaren hautua ez da
neutroa, baina: hizkuntza nagusia hautatzen badugu, desoreka egonkortzen ari gara; aldiz, hizkuntza gutxitua hautatzen dugunean, bera bihurtzen dugu nagusi gure jardunean,
orekara bidean.
Hizkuntzen ekologiak argitzen du oreka ez dela hiztun edo
eragile bakoitzean gertatuko; funtzioetan etorriko zaigu
hizkuntzen arteko oreka, hizkuntza gutxituak hartzen dituenean funtzio batzuk berezkoak, hizkuntza nagusiak hartuko
ez dituenak. Esate baterako, euskarak hezkuntza sisteman
aurrera egiteko emandako urratsek bultzatu dezakete, neurri batean, beste esparru batzuetan ere euskara nagusi izateko bideari ekitea, hala nola lan esparruan.
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Zentzu horretan, uste dugu Gipuzkoan erreferentzialtasuna
dugun erakunde, enpresa eta eragileoi badagokigula hizkuntza jarduera orekatzailea hartzea eta sendotzea; gure
lurraldearekin daukagun erantzukizunak eskatzen digula
hizkuntza jokabide aktibo bat euskararen alde, euskarari
lehentasuna ematen dion jokamolde orekatzailea, gure bizikidetza orekatuagoa izan dadin.
Sinatzaileok prest gaude bide hori elkarrekin egiteko, eta,
prozesu honetan gertatu den bezala, egoki ikusten dugu Gipuzkoako Foru Aldundiak hartzea taldearen lidergoa. Orain
arte sinatzaileok hizkuntza jokabide ezberdinak izan baditugu ere, adierazpen honetan ageri den neurri multzoa taldean
adostu dugu; batera egingo ditugun urratsak dira, hizkuntza
berdintasunaren alde. Zoru horren gainean, taldekideok libre izango gara urrats osagarriak edo garatuagoak egiteko.
Taldeak ahalegin horien jarraipena egingo du, adostasuna
lortzen den heinean talde osoaren praktiketara hedatzeko.
Azkenik, jokamolde orekatuago baten xehetasunak lantzerakoan, taldekideon ekarpenak izan dira oinarria. Horiekin batera, oso baliagarria izan zaigu Donostiako Udalak 2017ko
udaberrian aho batez onartu zuen Hizkuntza ofizialen eta
beste hizkuntzen erabilera-jarraibideak dokumentua.

15

Urratsak

H

izkuntza berdintasuna jomugatzat hartuta eta gaur
egungo egoeratik abiatuta, urrats hauetan laburbiltzen
da erakunde, enpresa eta eragile multzo honek adostu
dituen oinarriak, gure hizkuntza jokabideak bideratzeko.

Hizkuntza irizpideak finkatu eta barneratuko
ditugu

g

Erakunde bakoitzean, aurrez definituko ditugu jendaurreko komunikazioko edozein egoeratan erabiliko diren
hizkuntza irizpideak. Idatziz jarriko ditugu hauen inguruko xehetasunak: egoera edo ekitaldi mota bakoitzean
nola jokatuko dugun eta irizpideak aplikatzea nori dagokion. Barne mailan, erakundeko estamentu eta pertsona
orori jakinaraziko dizkiogu irizpide horiek eta aplikatzeko bermeak finkatuko ditugu.

g

Erakundeetako eledunei dagokienez, saiatuko gara hizkuntza irizpideen funtzioaz eta garrantziaz jabetu daitezen. Gaiak erakundearen erantzukizun sozialarekin,
estrategiarekin, nortasunarekin eta komunikazio helburuekin duen lotura agerian jarriko dugu. Arduradunetan
eta erabakiguneetan egingo dugu bereziki azpimarra.

g

Eledun lanetan aritzeko profilei dagokienez, euskaraz
komunikatzeko gaitasuna daukaten eledunak lehenesten
saiatuko gara. Horrez gain, erakundearen aurpegi publi16

koa kargu edo pertsona zehatz bati estuki lotua dagoenean, urratsak emango ditugu pertsona horren hizkuntza gaitasunen garapenean eta irizpideen aplikazioan.

Trebakuntzan aurrera egingo dugu

g

Trebakuntza tresna nagusietako bat izango da euskara
lehenesteko bidean urratsak egin ahal izateko. Prozesu
dinamiko bat izango da hori, hizkuntza gaitasunei dagokienez ez baitago egoera aldaezinik. Erakundeen eta
pertsonen gaitasun eta behar espezifikoetara egokituko
ditugu trebakuntza egitasmoak.

g

Hedabideen aurreko agerraldiak prestatu ez ezik, ebaluatu egingo ditugu eta hobekuntza aukerak aztertu.
Horrela, euskaraz mintzatzeko gaitasuna edo konfiantza maila nahikorik ez duenak, irakurriz urratsak eman
ditzake; euskaraz irakurtzeko gai denak, bideoan eman
ditzake irakurri gabeko lehen urratsak.

Norberaren aukerak zabalduz,
mugak gaindituz joango gara

g

Zenbait eremutan, hiztegi tekniko edo espezializatua
izan daiteke euskara erabiltzeko oztopo. Halakoetan,
lanketa bereziak egingo ditugu: hiztegi teknikoa lantzeko materiala, formazio saio espezifikoak, eta abar.

g

Euskara jakin arren jendaurrean erabiltzeko eroso sentitzen ez diren eledunen kasuan, prestakuntza berezia
eskainiko diegu, ahozko erabileretan trebatzeko.

Hedabideei gure asmoen berri eman nahi diegu

g

Gizarte komunikazioan jokatzen duten funtzioagatik, funtsezko papera betetzen dute kazetariek eta hedabideek,
ez bakarrik informazioa herritar guztiengana helarazteko, baizik, aldi berean, lurraldeko komunikazio hizkun17

tzen berdintasuna sendotzeko. Horregatik, hedabideekiko harreman bideak zabalduko ditugu, talde honetako
erakunde, enpresa eta elkarteek egindako hausnarketa
partekatzeko eta modu adostuan praktika orekatzaileagoak aurrera eramateko lankidetza proposatuz.

g

Gure hizkuntza irizpideen helburua zein ikuspegia azalduko diegu, egon daitezkeen zailtasunak elkarrekin
gainditu ahal izan ditzagun.

g

Hedabideei gonbidapena luzatuko diegu prentsaurrekoetara euskaraz ulertzen duten kazetariak bideratu ditzaten, euskarari dagokion tokia emateko aukera ziurtatzeko.

g

Prentsaurrekoetan erabiliko diren hizkuntza irizpideak
komunikatuko ditugu; irizpide orokorrak edo, hala badagokio, unean unekoak.

g

Idatzizko euskarriei dagokienez, euskaraz beti bermatuko dizkiegu hedabideei behar dituzten edukiak (prentsa
oharrak, txostenak eta abar).

Hizkuntzen arteko oreka indartu nahi dugu

g

Azalpenak ez ditugu bi hizkuntzetan errepikatuko; hori
izango da irizpide nagusia: hizkuntzen arteko oreka
errepikapenik gabe bermatzea. Horretarako, hizkuntza
bakoitzari eskainitako denboran edo testu kopuruan oreka kontuan hartzeaz gain, edukien banaketa ere orekatuko dugu. Euskarari edukien mamian toki esanguratsua
bermatuko diogu.

g

Bi hizkuntzatan eduki berberak komunikatzea erabakitzen den kasuetan, euskarazkoa izango da bietan lehena.

g

Galderak egiteko unean, euskaraz galdetzeko izango da
lehenengo tartea, eta horrela jakinaraziko zaie kazetariei.

g

Galderei erantzuteko irizpide orokorra izango da haiek
formulatuak izan diren hizkuntzan erantzutea.
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Jendaurreko ekitaldietan aurpegi berri bat
erakutsi nahi dugu

g

Prentsaurreko agerraldiez gain, ekitaldi publikoak edo
jende multzo esanguratsu baten aurreko hitzaldi, aurkezpen edo ikuskizunek ere zeresan handia dute erakunde baten hizkuntza kudeaketa publikoan.

g

Ekitaldiak, oro har, aurreikuspen handiarekin antolatzen
direnez, hizkuntzen erabilera irizpideak kontuan hartuko ditugu hasiera-hasieratik, eta diseinu osoan, eta,
orobat, irizpide horien arabera behar diren bitartekoak
finkatuko ditugu, maila teknikoaz bezala pertsonen partaidetzaz.

g

Hartzaile mota (adina, hizkuntza gaitasuna, arloa...) edo
gaiaren arabera, erabakiko dugu aurkezpenak edo oharrak zein hizkuntzatan egin: euskaraz, euskaraz eta gaztelaniaz, edota hizkuntza gehiagotan.

g

Hizkuntza eduki nabarmenik gabeko ekitaldietan edo
gaztelaniazko edukietan oinarritutako ekitaldietan, aurkezpenak eta oharrak bi hizkuntza ofizialetan egingo
ditugu, hurrenkera honetan: lehenik euskaraz, ondoren
gaztelaniaz.

g

Bi hizkuntza ofizialez gain, ekitaldien aurkezpenak beste
hizkuntzetan ere egitea beharrezko denean, hurrenkera
hau hobetsiko dugu: euskara – gaztelania – frantsesa –
ingelesa.

g

Ekitaldiaren helburuen eta hartzaileen arabera finkatu
den diseinura egokitutako pertsonalarekin lan egingo
dugu: euskarazko gaitasuna duten aurkezle eta hizlariak
izendatuko ditugu, hala behar den kasuetan; euskaraz
gaitasuna duten aretozainak kontratatuko ditugu; harrera-uneko hizkuntzak ekitaldia diseinatzerakoan kontuan
hartuko ditugu.
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Adostasuna eta konpromisoa
Proiektuan parte hartzen dugun erakunde, enpresa eta eragileok adierazpen honetan jasotakoa adostu dugu eta aurrerantzean konpromisoa hartzen dugu, bakoitzak bere egoeratik abiatuta, bere baldintzek eta gaitasunek ahalbidetzen
duten erritmoan elkarrekin adostutako norabidean jokatzeko.
Era berean, gure kezkak, esperientziak eta irakaspenak partekatzea baliagarritzat jotzen dugun heinean, hizkuntza berdintasunerako ildo hau lantzen jarraituko dugu elkarrekin.

Donostian, 2017ko azaroaren 29an
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GAIAK
Komunikazio publikoa jorratzen da Gipuzkoa Berdinagon:
erakundeen kanpo komunikazioa, beren audientziei informazioa eta mezuak helarazteko bideratzen dena; eta bakoitzaren baliabideen bidez gauzatu daitekeena (sare
sozialak, ekitaldiak, webgunea…) edo hedabideak
bitartekari gisa erabiltzen dituena (prentsa,
irratia, telebista…). Gipuzkoa Berdinagoren
ibilbidean, Adierazpenean adostutako
gaiak landu ditugu, pixkanakapixkanaka:

g
g
g
g
g
g
g
g

Hizkuntza irizpideak
Eledunen trebakuntza
Hedabideekiko harremana
Aldibereko interpretazioa
Hiztegi teknikoak
Prentsaurrekoak
Ekitaldiak
Publizitatea eta markagintza
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Heda
bideak
eta
prentsa
urrekoak
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g

Kazetariekin, Gipuzkoa Berdinagon adostutakoaren gainean zuten ikuspegia jasotzeko eta beren eguneroko
praktika eta jarrerak hobeto ezagutzeko, 6 elkarrizketa
sakonetan oinarritutako ikerketa kualitatibo bat gauzatu
zen (Elhuyar eta GFAren Herritarren Partaidetzako Zuzendaritza Nagusiaren eskutik ).

g

Gosari-bilera bat antolatu zen gaztelaniaz lan egiten duten Gipuzkoako hedabideetako arduradunekin. Gipuzkoa Berdinagoko erakundeen praktikekin eta aurrera
begirako balizko urratsekin dituzten bizipenak kontrastatzeko aukera izan zen.

g

Prentsaurrekoetan edukiak hizkuntza desberdinetan
errepikatzea saihesteko eta kazetarien hizkuntza gaitasunek hizlarien hizkuntza irizpideak baldintzatu ez ditzaten, aldibereko interpretazioaz baliatzea “praktika ona”
bezala identifikatu izan da. Horretarako tresnak modu
kolektiboan erosi eta kudeatzeko aukerak aztertu eta baloratu ziren.
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Publi
zitatea
eta
marka
gintza
Euskarazko kalitatezko publizitatea eta euskaraz sortua egin ahal izateko oztopoak identifikatu izan dituzte zenbait kidek.

g

Gipuzkoako publizitate agentzia nagusiekin aurrez-aurreko bilerak egin ziren beren
testuingurua eta lan-prozesuak ulertzeko.
Gipuzkoa Berdinagon elkartzen diren erakundeen beharrak eta borondatea jakinarazi zitzaien, eta euskarazko kalitatezko
publizitatea bermatze aldera elkarri laguntzeko borondatea partekatu zen.

g

Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta
Komunikazio Zientzien Fakultateko irakasle eta ikerlaria den Estitxu Garaik euskarazko markagintzaren eta publizitatearen
gaineko formazio-saioa eskaini zien Gipuzkoa Berdinagoko kideei.
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Hizkuntzairizpideak
Ezinbesteko egitekoa da erakunde bakoitzak komunikazio egoera bakoitzean
hizkuntzak nola erabiliko dituen aztertu,
adostu eta finkatzea, hizkuntza-praktika
aurreratu baterantz eraldatu nahi bada.

g

Hedabide-talde publiko eta konplexu
batean hizkuntza-irizpideak sortu, finkatu eta moldatzeko lana bertatik ezagutzeko aukera izan zen Kataluniako
Ikus-entzunezko Hedabideen Korporazioaren (CCMA) kasuari buruz Jordi
Solé bertako hizkuntza zerbitzuetako
langileak emandako hitzaldian.
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Eus
karal
dia

Gipuzkoa Berdinago osatzen duten erakundeek, beren ekintzek
gizartean izan dezaketen oihartzunaren jakitun, Euskaraldia
ekimenaren zabalpenean modu
aktiboan parte hartu dute.

g

Lehen edizioan, 2018koan, talde bezala babesa eman zitzaion ekimenari, argazki eta prentsa-ohar bateratu batekin herritarrak parte
hartzera gonbidatuaz.

g

Bigarren edizioan, 2020koan, erakunde bakoitzak bideo bana grabatu zuen, sare sozialen
bidez zabaltzeko eta beste erakunde, enpresa
eta elkarteetan ariguneak antolatzeko deialdia egiteko.
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Urteko
erronkak
Gipuzkoa Berdinago Adierazpenak zoru
komuna eta norabide partekatua marrazten zuen taldearentzat. Hala ere,
abiapuntua oso anitza zen. Erakunde
bakoitzaren egoera, testuingurua eta
barne-mailako aukerak desberdinak
ziren. Helburua bakoitzak ahal zuen
neurrian eta erritmoan urratsak finkatzea zenez, “urteko erronkak”
baliatu ziren, besteak beste,
horretarako.

g

GBko kideak urtean lehen aldiz elkartzen zirenerako,
une horretara arte zituzten praktika komunikatiboetan
pauso bat aurrera emateko erronka bat proposatzen zuten, beren erakundeak urte baten buruan bete zezakeen
helburu (txiki edo handi) bat, euskararen erabilera handitzeko edo hizkuntzen kudeaketa egokiago bat egiteko.

g

Urteko azken bilerarako, erakundeak erronka hori gauzatzeko egindako bidea azaldu eta baloratzen zuen.
Aurkitutako oztopoak eta bidean ikasitakoa partekatzen
zuen beste kideekin.
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Erronka
bateratua

28

Erakunde bakoitzak bere erronkak ezartzetik haratago, kolektiboaren indarra baliatu nahian, Gipuzkoa Berdinagoko
kide guztiek erronka bateratua ezartzeko erabakia hartu
zen. Erakundeen barne-ekitaldi jendetsu bana hautatu eta
bertako hizkuntza-erabilera guztia bereziki zaindu eta aurrerapausoak praktikan jartzea izan zen erronka.

g

Real Sociedad eredu bezala baliatu zen. Urteko Batzar
Orokorrean aurrerapauso handiak emanak zituen: diseinuan, prestaketan, ikus-entzunezkoetan, hitzartzeetan,
bazkideen parte hartzean, hizkuntza-paisaian… Kasu horren azterketa egin zen aurkezpen baten, beste erakundeek egin zezaketenaren erakusgarri.

g

Abiapuntu horretatik, Gipuzkoa Berdinagoko kide bakoitzak bere ekitaldi bat hautatu zuen: batzar orokorra,
ikasturte hasierako ekitaldia, bazkideen asanblada…
Ekitaldi horretako ohiko praktiketatik haratago, hizkuntza erabilera egokiagoa, hizkuntza-berdintasunetik gertuagokoa gauzatzeko saiakera egin zen.
29

Azken
hitza
Gipuzkoa Berdinago sortzea eragin zuten beharrek eta borondateak beren horretan diraute. Hizkuntza berdintasuna
lortzeko, komunikazio publikoaren esparruan pauso esanguratsuak emateke daude, eta talde honetan biltzen diren
erakundeek egiteko garrantzitsua dute esku artean. Urte
hauetan elkarrekin egindako bidea aberasgarria da, zalantzarik gabe, eta ongi baloratzen dute parte hartzaileek. Badaude lorpen ukigarriak (aldatu diren irizpideak, euskararen erabilera handitu duten erakundeak…) eta beste batzuk
lausoagoak (ikasitakoa, partekatutakoa…), baina ez eragin
kaskarrekoak horregatik.
Bistakoa da sorreratik 2020. urtera arte ziklo bat burutu dugula, eta guztiok ondorioztatu dugu heldu dela egitasmoan
funtzionatzeko modu berri bat ezartzeko ordua. Balio beza
liburuxka honek orain artekoa jasotzeko eta aitortza gisa,
eta hemendik aurrera proiektura hurbiltzen diren pertsona
eta erakundeei egindakoaren berri emateko.
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