
 
 
 
 

ZER ERAKUTSI DIGU EUSKARALDIAK 
HIZKUNTZA-AKTIBAZIOAZ? 

Tolosa, 2019ko urriaren 9a Tokiko hizkuntza-aktibazioa 
proiektuaren  lantaldea 



Zer erakutsi digu Euskaraldiak hizkuntza-aktibazioaz? 

LANTALDEA 



Zer erakutsi digu Euskaraldiak hizkuntza-aktibazioaz? 

FASEAK 

0- Diseinua 
2015-12 

1- Kasuen 
azterketa 

2016 

• Otxandio 

• Egia 

• Ttakun 

• Astra 

• Emakumeen 
mundu 
martxa 

• Akebai 
(2018) 

2- Esku- 
hartzeak 

2017-2018 

• Tolosaldea:             
3 + 1 saio + 
bilerak 

 

• Arrasate:                 
3 + 1 saio + 
bilerak 

 

Emaitzak  2018 

• Txostena 

• Zabalkundea: 

• BAT 

• Leeuwarden 

• Udaltop 

• Vigo 

• SL 
Jardunaldia 

• Aurrera 
begirakoak 

Euskaraldia 
2019 

• 5 herri 

• Informazioa: 

• elkarrizketak 

• tailerra 

• Zabalkundea 

• SL 
jardunaldia 

• orokorra 

Azken 
txostena 

Gakoak 

Tokiko 
txostenak 

Diseinu 
txostena 



Zer erakutsi digu Euskaraldiak hizkuntza-aktibazioaz? 

IKERKETA 

 Zer erakutsi digu Euskaraldiak hizkuntza-aktibazioari buruz? 

− Herritarren hizkuntza-aktibazioaren ikuspegitik, zeintzuk dira 
Euskaraldiak lortu dituen aurrerapausoak?  

− Zein izan dira mugak?  

− Zein izan dira ondorioak? 

 

 Bost herritako esperientziak: 

− Arrasate  

− Donostia (orokorra, Amara Berri eta Antigua)  

− Errenteria 

− Hondarribia  

− Ikaztegieta 



Zer erakutsi digu Euskaraldiak hizkuntza-aktibazioaz? 

AZTERTUTAKO HERRIEN DATUAK 

  BIZTANLEAK EUSKALDUNAK KALE-ERABILERA Izen-emateen kopurua 

    % % 

ARRASATE 22.124 57,1 27, 4 3.899 

ERRENTERIA 40.030 42,9 14,7 2.759 

HONDARRIBIA 17.119 63,7 24,6 1.812 

IKAZTEGIETA 495 78,3 76,8 133 

DONOSTIA  180.989 46 15,2 17.643 

Amara Berri 30.479 46 18,2 1.061 

Antigua 14.603 53 22,3 2.424 



Zer erakutsi digu Euskaraldiak hizkuntza-aktibazioaz? 

HERRIETAKO GAKOAK, LORPENAK ETA MUGAK 
ARRASATE 

Gako nagusiak ekimena aurrera eramateko   Lorpenak  Mugak/Hobetu beharrekoak 

 Barne-eragileen elkarlana, kohesioa, giroa 

eta antolamendua. 

 Aurretik egindako prozesua GEIKE 

antolatzeko parte-hartzea geruzaka izatea 

adostu zen. Talde Motorra erdigunean eta 

beharren arabera, kanpoko geruzetako 

jendearen parte-hartzea. GEIKE 

euskalgintzako kide guztiekin eratuta 

egotea, finantziaziorako lagungarria, 

harremanak zaintzea, profilen garrantzia, 

olatuka funtzionatzea… 

 Liberatu egokiak egotea. 

 Herritarren bilerak. 

 Aurreko lana: nazio-mailako ekimena 

izatea.  

 Gazteengana gazteen aurrez aurreko 

harremanen bitartez. 

 Euskararen gaia 

erdigunean jartzea. 

 Herritar askorengana 

iristea: parte-hartzaileak, 

antolamenduan 

inplikatzeko saioetara, 

euskalgintza iristen ez 

den jendearengana. 

 Euskalgintzako taldeen 

arteko kohesioa eta giro 

ona. 

  

  

 Lehenago hasi. 

 Diskurtsoaren sozializazioa eta rolen azalpena. 

 Komunikazio-estrategia eta potentziala aprobetxatu. 

 Planifikazioa, lanen banaketa eta lehentasunak hobeto 

zehaztea.  

 Ekintza gutxiago baina landuagoak. 

 Formazioa eragile eta herritarrei. 

 Euskaraldiak euskara sustatzeko ahalegin guztia beretzat hartu. 

 GEIKE aprobetxatu da. Hobetu beharko litzateke antolamendua 

GEIKEtik harago. Herritarrak batzordeetan sartu. 

 11koa birplanteatu. 

 Aniztasun ideologikoa antolaketa-lanetakoen artean. 

 Zenbait sektore inplikatu 

 Erdaldunengana iristea. 

 Geldialdi luzeegia? Olatua gehiegi jaitsi ez dadin saiatzea. 

 Kontzientzietan hizkuntza-ohituretan baino gehiago eragin 

izana. 



Zer erakutsi digu Euskaraldiak hizkuntza-aktibazioaz? 

HERRIETAKO GAKOAK, LORPENAK ETA MUGAK 

ERRENTERIA 
 Lankidetza: euskalgintza soziala eta 

erakunde publikoen artean. 

 Euskal Herri mailako ekimena izatea. 

 Aurretik egindako simulakroa. 

 Udaleko ordezkaritza guztiak 

Euskaraldiarekin bat egin izana; herrian 

bakegintzaren alde egin den lanketak 

asko lagundu du horretan. 

 Formazioa baliagarria. 

 Ekimen ezaguna izatea. 

 11koa. 

 Merkatarientzako pegatinek sektorean 

eragiteko lagungarri. 

 Umeentzako pegatinek gizarte osoaren 

parte-hartzea bultzatzen lagundu dute. 

 Herritarren aurrean euskalgintza eta 

erakunde publikoen arteko lankidetza 

eredugarria. 

 Prozesua bera. 

 Euskara prestigiodun ekimen batekin 

lotzea. Ikasleek euskara eremu 

formaletik informalera pasatzeko 

lagungarria . 

 Kontrako jarrerarik ez izatea. 

 Nork bere burua kokatzea hizkuntza-

ohiturak  aldatzeko. 

 Aktiboak ez diren herritarrak martxan 

jartzea. 

 Herritarrak protagonista sentiaraztea. 

 Herri osora iristeko bidea 

lantzea. 

 Herri osorako sarea osatzea. 

 Arlo sozioekonomikora iristea. 

 Ariketa ondo azaltzea: rolak 

ondo azaltzea. 

 Etena. 

 Sare sozialen zabalkundea. 

 Herriaren izenaren inguruko 

desadostasuna. 

 Euskalgintza ahul. 
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HERRIETAKO GAKOAK, LORPENAK ETA MUGAK 
 

HONDARRIBIA 
 Taldekide baten konbentzimendua, eta  

proposatutakoa aurrera eramateko taldea 

(eragilea) sortu izana. 

 Elkarlanerako gogoa. 

 Dinamizatzailea gako elkarteetara iristeko eta 

ekimenari ikusgarritasuna emateko. 

 Euskara-zinegotzia. 

 Komunikazioa, herri mailakoa eta kanpaina 

globala. 

 Sortutako  klima: “ondo egin beharra/nahia” 

(presio lagungarria). 

 Topaguneak proposatutako kronograma 

definitua. 

 Udalaren babes ekonomikoa. 

 Merkataritza-establezimenduetara banan 

bana joan izana. 

 Blaganeko whatsapp taldea. 

 Kalean jarritako mahaiak herritarrei 

informazioa emateko. 

 Euskaraldia Udala eta euskara 

elkartearen arteko 

elkarlanerako abiapuntua izan 

da.  

 Herriko hainbat elkarteetara 

iristeko aukera eman du.  

 Antolaketa eta sareari 

dagokionez, aurrera begirako 

oinarria jarri da. 

 Merkatari eta ostalariengana 

gerturatu izana. 

 Ekimena bera ondo atera da, 

parte hartze handia. 

 Kalean dezente hitz egin da 

egitasmoaz eta erabileraz. 

 Euskaraldiaren harira ezagutza    

eta erabilerari buruz 

emandako datuek kezka piztu 

dute. 

 Talde-konpaktaziorik ez. Gidaritza 

partekaturik ez. 

 Taldekideen helburuen arteko aldea; batzuk 

erabileran eragin nahi, eta besteek parte 

hartze masiboa helburu . 

 Egitekoen definizio falta. 

 Formazioaren trasbaserik ez taldekideen 

artean eta, ondorioz, herritarrei informazioa 

transmititzeko zailtasuna.  

 Dinamizatzailea Euskaraldia baino hilabete 

lehenago iristea.  iritsi arte gazterik ez. 

 Jendeak ez du izena on-line eman; 

dinamizatzailek lan dedikazioaren zati handi 

bat izen-emateen kudeaketan joan da. 

 Lan-karga handia eta jende gutxi. 

 Zenbait gairi/desadostasuni buruz lasai hitz 

egiteko tarterik ez.  

 Jarraipenerako gidaritza-falta. 
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HERRIETAKO GAKOAK, LORPENAK ETA MUGAK 
 

IKAZTEGIETA 
 Euskararen erabileraren inguruko kezka 

“subjektiboa”, kale-neurketaren 

emaitzekin behar “objektibo” bihurtzea. 

 Batzordea; konplizitatea. Taldekideek 

ahal edo nahi izan zuten neurrian parte 

hartzea: parte hartzeko malgutasuna. 

 Erreferente bat izan izana: Galtzaundi 

erreferente izan da herri txikientzat. 

 Harremanak sendotzeko tarteak 

zaintzea. 

 Hurbileko harremanak baliatzea 

herritarrengana hurbiltzeko. 

 Komunikazioa: moskeo-kanpaina, 11koa 

(grabazioak). 

 Herriko formakuntza. 

 Aurkezpen publikoa. 

 Udalaren babesa. 

 Boluntarioek osatutako Batzordea osatzea (betikoak, 

baina anitzak) eta segitzea. Euskaraldiaren ondoren. 

 Herri-kohesioa, parte sentitzea. 

 Autogogoeta. 

 Kontzientziazioa. 

 Ostatua sozializazio-gune bihurtzea. 

 Euskaratik urrun daudenentzako euskarara sarbidea. 

 Periferiako jendea erdigunera ekartzea eta 

protagonismoa ematea. 

 Euskara kohesio-hizkuntza izatea. 

 Inklusioa eta bi norabideko parte-hartzea. 

(sahararrak). 

 Herriko bazterketa binarista apurtzea: 

“betikoak/berriak”, “kanpokoak/bertakoak”. 

 Ilusioa piztea eta parte-hartzailea izatea. 

 Jarrerak leuntzea, betiere euskara lehenetsita. 

 Euskaraldia ez da ondo 

ulertu (ahobizi eta 

belarriprest rolak zer 

diren). 

 Aurrerapauso gehiegi ez 

antzematea (herri 

euskalduna delako). 

 Aniztasuna 
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HERRIETAKO GAKOAK, LORPENAK ETA MUGAK 
 

DONOSTIA 
 Komunikazioa eta elkarlana. 

 Lidergo partekatuta: Bagera eta 
Udala. 

 Talde motorra. 

 Euskal Herri mailakoa izatea. 

 Udalaren inplikazioa: baliabideak 

 Auzoetako euskara-batzordeak 
(aurretik zeudenak), motor. 

 11koa eta karpa. 

 Ikastolen inplikazioa. 

 Aurrez aurreko harremanak. 

 Mezuak egoki ematea; arlo 
emozionala lantzea; positibotik. 

 Ekimen bateratuan norberaren 
“alea” erraz jar zitekeela ikusaraztea. 

  

 Gaia mahai gainean jartzea. 

 Hizkuntza-ohituretan eragitea.  

 Orain arte inplikatzen ez ziren eragile batzuk 
inplikatzea; Diario Vasco, Udaleko alderdi politiko 
ezberdinak… 

 Hiriburu bat izateko, espero zena baino jende 
gehiagok parte hartu izana. 

 Auzoetan talde sendoak sortzea eta sortu ez 
denetan oso emaitza onak lortzea. 

 Herritar askorengana iristea. Beste ekimen 
batzuek erakartzen ez duten jendea. 

 Ahalduntzea/ilusioa piztea. 

 Hizkuntza-normalizazioa ikusteko beste modu bat 
azaleratzea. 

 Ekimena ondo baloratzea. 

 Merkatari-ostalariengana iritsi izana. 

 Antolaketaren aniztasuna auzoetan. Eremu 
berrietara iritsi izana. 

 “Belarripresta” gutxietsia ez izateko lanketa 
egin. Rolak hobeto azaldu. 

 Formazio-saioak hobetzea. 

 Erdaldunak kontuan hartzea. 

 Gazteekin lanketa egitea, ez dute 
antolaketan parte hartu. 

 Enpresa handi eta erreferenteak 
inplikatzea. 

 Batzorde eragileak hirira begirako funtzio 
eragilea betetzea. 

 Hirugarren adinekoen sareetara iritsi. 

 Ikastetxe publikoetara ez gara iritsi. 

 Euskaltzaletasuna lozorrotik ateratzea; 
bizipen pertsonaletatik orokorrera. 
Feminismotik ikastea; ahalduntzea… 

 Aktibazio-klabe berriak asmatzea. 

 Begirada estrategikoagoa izatea 
neurriratzeko zailtasuna. 
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HERRIETAKO GAKOAK, LORPENAK ETA MUGAK 

 
AMARA BERRI 

 Aurretik zegoen euskara-
batzordea eta hartatik tiratzen 
duten pertsonak. 

 Euskara Batzordea eragile 
berriekin indartzea. 

 Aurrez aurreko bisitak eta 
harremanak. 

 Antolaketaren aniztasuna auzoetan. 
Batzordea osatzeko eremu eta eragile 
berriengana iritsi izana: kirola, kultura, 
hezkuntza. 

 Bisitatutako establezimenduen erantzun 
ona. 

 Jendearen ahalduntzea-susperraldia-
ilusioa piztea. 

 Auzoari ezagutaraztea euskararen 
erabileran eragiteko talde bat dagoela. 

 Ez da lidergo partekaturik lortu: batzuk 
gidari, gehienak jarraitzaile. 

 Erakunde bakoitzak bere proiektuak 
garatzen ditu eta besteek laguntzen 
diete; ez dute proiektu komunik, auzo-
ikuspegiarekin lan egitea. 

 Proiektu komunen bat abian jarri.  

 Norbanakoen parte-hartzea ez dugu 
behar bezala bideratzen jakin. 

 
ANTIGUA 

 Auzoaren dinamikak erraztu du 
batzorderik gabe Euskaraldia 
auzokideei helarazten. 

 Harreman pertsonalak. 

 Auzoko eragile nagusiek 
Euskaraldiarekin bat egitea eta hura 
ikusarazteko egindako lana. 

 Oso emaitza kuantitatibo ona. 
  

 Ez dago euskara bultzatzeko egiturarik, 
eta kosta egiten da ekimen egonkorrak 
abian jartzea. 
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GAKOAK 

 Erakunde publikoak, elkarteak eta norbanakoak elkarlanean jartzea. 
Tokian tokiko ereduaren eta lan-banaketaren arabera.   

 Prozesuaren metodologia eta kronograma proposatu izana. 

 Aldiberekotasuna, nazio mailakoa izatea eta denboran mugatua 
izatea. 

 Euskararen gaia erdigunera ekarri izana. 

 Babes politikoa. Gaia lehia politikotik ateratzea.  

 Diskurtso berritzaile positiboa transmititu izana eta ilusioa piztu izana. 
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GAKOAK 

 Kontzientziak ukitu izana; subjektibitatera iristea.  

 Herritarren kezkekin konektatu izana. 

 Kontrako jarrerak saihestea.  

 Euskararen militante direnengandik harago iristea. 

 Parte hartzeko modu eta maila desberdinak proposatu 
izana. 

 Ekimenaren sinpletasuna. 

 Enpatia ariketa herritarren harremanetan. 

 Elkarteetara eta herritarrengana  iristeko mapeoak eta  
harreman pertsonalak erabili izana.  
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MUGAK 

 Aurreikusitakoak ezin bete izana.  

 Euskaraldiak euskalgintza monopolizatzeko arriskua. 

 Zenbait sektoretara iristeko zailtasunak (lan-mundua, auzoak, 
adinekoak, gazteak…). 

 Etenaldia nola kudeatu aktibatutakoari (herritarrak, egiturak…) 
eusteko. 
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MUGAK 

 Lehia elektoraletik erabat ez isolatzea. 

 Rolen azalpenetan ez asmatu izana; belarriprestak gutxiesteko 
beldurra. 

 Identitate solidoak likidotzen ari dira. 

 Izen-ematean arreta handiagoa sare eraginkorra osatzean baino. 
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ONDORIOAK eta GOMENDIOAK 

 Aurreko faseetako gako gehienak berretsi. 

 Talde motorra gako nagusia:  

 kideen perfilak kontuan hartu 

 talde-kohesioa berariaz landu  elkartzaintza, tarte informalak… 

 Ondo planifikatu eta aurreikusi giza baliabideen beharrak. 

 Antolamendua zainduta, egitura iraunkorrak sortzeko aukera handitu: 
helburuak, erronkak, osaera, funtzio-banaketak… parte hartzeko maila 
desberdinak partekatu eta adostu. 

 Aktibatutakoari eusteko taldearen helburua eta etorkizuna zehaztea 
komeni.



Zer erakutsi digu Euskaraldiak hizkuntza-aktibazioaz? 

ONDORIOAK eta GOMENDIOAK 

 Eragile desberdinen arteko tentsioez kontziente izan eta kudeatu. 

 Rolen esanahia transmititzeko ahalegin berezia egin, belarripresten 

rola gutxietsi gabe. Hiztun tipologia guztien balioa azpimarratu. 

Formazioa lagungarria. 

 Sortutako ilusioa nobedadearekin lotuta? zaindu errutina ez 

bihurtzea. 

 Lehia politikotik blindatu ekimena. 

 Herritarren kontzientziak ukitzeko estrategietan sakondu.  
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