Gipuzkoa berdinago: jendaurreko hizkuntza jokabide
orekatuago baten aldeko adierazpena

Abiaburua
Gipuzkoako 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.

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.

Urratsak
Hizkuntza 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
•

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
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pertsona orori jakinaraziko dizkiogu irizpide horiek eta aplikatzeko bermeak
finkatuko ditugu.
•

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.

•

Eledun lanetan aritzeko profilei dagokienez, euskaraz komunikatzeko gaitasuna
daukaten eledunak lehenesten saiatuko gara. Horrez gain, erakundearen aurpegi
publikoa kargu edo pertsona zehatz bati estuki lotua dagoenean, urratsak emango
ditugu pertsona horren hizkuntza gaitasunen garapenean eta irizpideen aplikazioan.

Trebakuntzan aurrera egingo dugu
•

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.

•

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.

•

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.

•

Euskara jakin arren jendaurrean erabiltzeko eroso sentitzen ez diren eledunen
kasuan, prestakuntza berezia eskainiko diegu, ahozko erabileretan trebatzeko.
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Hedabideei gure asmoen berri eman nahi diegu
•

Gizarte komunikazioan jokatzen duten funtzioagatik, funtsezko papera betetzen
dute kazetariek eta hedabideek, ez bakarrik informazioa herritar guztiengana
helarazteko, baizik, aldi berean, lurraldeko komunikazio hizkuntzen 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.
Gure hizkuntza irizpideen helburua zein ikuspegia azalduko diegu, egon daitezkeen
zailtasunak elkarrekin gainditu ahal izan ditzagun.

•

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

•

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

•

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

Hizkuntzen arteko oreka indartu nahi dugu
•

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.

•

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

•

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

Galderei erantzuteko irizpide orokorra izango da haiek formulatuak izan diren
hizkuntzan erantzutea.

Jendaurreko ekitaldietan aurpegi berri bat erakutsi nahi dugu
•

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

•

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.

•

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

•

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

•

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

•

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.
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