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Laburpena
2020ko udaberrian mundu mailan zabaldu den pandemiak gure
biziak inarrosi ditu, gure suntsierraztasuna eta jendartean diren
desberdintasunak aurpegiratuz. Krisiak are gogorragoak izan ohi
dira ahulduak direnentzat.
Etxean konfinaturik, euskaraz bizitzeko, gozatzeko edo ikasten
segitzeko baliabideak beharrezkoak izan ditugu. Eta bereziki
horiek aterpetzeko espazioak ere. Eragile anitz edukiak
partekatzen hasi dira molde erreaktiboan. Ipar EHan berean,
«Etxean euskaraz» kanpaina abiatu zen eragile sozialen partetik
eta erakunde publikoen babesarekin. Aspaldi lortu ez zen
oihartzuna bildu zen. Eta asko ikasteko aukera ere.
Etorkizunera
begirako
galderak
pausatzen
ditu:
deskonfinamenduarekin airatu dira euskaraz bizitzeko
baliabideen beharrak edo oraindik diraute? Larrialdi egoeran
posible izan den lankidetza eredua errepikatzen ahalko litzateke
molde antolatu, gogoetatu eta anbiziotsuago batean? Eta tresna
bateratu bat sortzearekin, beste premia periferikoei erantzuten
bagenie ere?
Burutazio hauei erantzun batzuk proposatzea da lan xume
honen helburua.

Hitz gakoak
Euskara ● Aktibazioa ● Diskurtsoak ● Lankidetza ●
Sentsibilizazioa
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ATARIKOA: Gaian sartu aitzin
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Sarrera
Hizkuntza baten biziberritzea prozesu bat da, luzea izan daitekeen bide bat, baina bide polita.
Munduko beste txoko askotan bezala, Euskal Herrian ere jakina da urratsez urrats aitzinatzea
garrantzitsua dela; urratsez urrats, baina beti aitzina! Nehorren baimenaren zain egon gabe, gainetik
deus etortzea itxoin gabe. Hasierako xendra txikiek karrika-itsuetara daramate batzuetan, baina
bulebar bilakatzen dira besteetan. Taldean ibiliz gainera, gutxitan galtzen da bidean.
Badu hamarkada batzuk orain euskararen biziberritzean urratsak ematen direla Euskal Herrian.
Azken urteetan, Ipar Euskal Herrian ere euskalgintzan belaunaldi aldaketa bat gertatzen ari da
(Amonarriz, 2020: 95) eta 30 urte inguruko jendea berak sortu ez dituen egiturak biziarazten hasten
da. Errealitate administratibo desberdinak izanagatik ere, euskarak batzen ditu zazpi herrialdeetako
herritarrak. Azken urteetan, inkestek eta mugimendu sozialek erakutsi dute esparru sozial berriak
irabazi eta hiztunak aktibatzeko premia. Trikitixaren mugimenduak euskalgintzaren inspirazio iturri
izan beharko luke: zabaldu eta itxiz jotzen du
1950
1983
1986
2017
Berpizkunde
musika. Zabaldu eta itxi. Inpaktatu eta
Uda Leku
Ikas-bi
Elkargoa
kulturala
konpaktatu. Bateratu eta boteretu. Erakarri
1959
1983
1990
2006
eta gaitu. Esku bakoitzak, gainera, partiturari
Herria
Euskal haziak
EKE
EEP
ekarpen osagarria egiten dio; batzuetan
1981-1983
elkarrekin joz soinu ederragoa lortzen da.
1959
1995
2003 Biga Bai
Euskarazko
Ikas
Konfederazioa
irratiak
Besteetan, bakoitza bere aldian.
1969

1980

1997

1998

Gure lurralde polarizatuan, mugimendu
Seaska
Aek
Ohakoa
Bai euskarari
hauen arteko bateragarritasuna ez da aski
Euskalgintzaren egituraketa. E GORRI (2020)
azpimarratu. Bizkarrez baino parez-pare
ematerakoan, «edo» ordezkatuz «eta» batzuekin, hasi gaitezke aldi berean transmisioa «eta»
erabilera lantzen, erdaldunen sentsibilizazioa «eta» euskaldunen aktibazioa sustatzen… Oreka
dinamika hori izango da lanaren hari gorria.
Ondoko lerroekin, ekarpen xume eta konkretu bat egin nahi zaio Ipar Euskal Herrian eratzen ari
den biziberritze prozesuari. Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Xiberoa abiapuntu baldin baditu ere, Euskal
Herri mailako gogoetetan zedarritzen da, lehenago beste batzuek egindakoa aitortuz eta deus berri
asmatzen ez dela onartuz. Bidean aitzinatu arau, han hemenka harri txiki batzuk pausatuko dira
ikasturte bukaerako lan zientifikoa baino gehiago, idazki hau datozen hilabeteetako ekintza plana
bilakatzeko.
Lehen atal batean, egoeraren diagnostiko laburra eginen dugu ondotik etorriko diren edukiak teoriaz
eta testuinguruz elikatzeko gisan. Informazio, aktibazio eta sentsibilizazio dispositiboen berritzeak
izanen ditugu hizpide ondotik. Bukatzeko, aipatutako egoerari erantzuteko eta estrategien
eguneratzea egikaritzeko bide bat proposatuko dugu azken partean.

ONGI ETORRI | Euskaltzaletasuna sendotzeko ekosistema komunikatiboa

7

Metodologia
Lan honen elikatzeko, hainbat teknika gurutzatu eta iturri mobilizatu dira.

Parez pareko elkarrizketak:
16 pertsona elkarrizketatu dira, taldean (focus group) edo bakarka (guraso talde, komunikazio
munduko profesionalak, hezkuntza munduko adituak, helduen alfabetizazioan ari direnak,
hedabideetako kudeatzaileak, Nafarroako euskara zerbitzuetako teknikariak…).
Gidoi ireki baten bidez, egoeraren analisia, beharren identifikazioa eta tresna numerikoen lorpen eta
mugei buruz solastatu dira galdezkatuak.

Corpusen analisia:
Informazio & Sentsibilizazio dispositiboak:
18 esku-orri edo liburuxken edukiak aztertu dira: sortze pack, eskola kanpaina, euskaltegien
kanpainak, aurkitegi, gida, gutun instituzionalak… Landutakoa: estetika, irakurterrextasuna,
diskurtsoak, hizkuntz kodifikazio grafikoa…
Euskalgintza instituzional eta sozialaren webguneak:
Ipar Euskal Herriko 32 webgune eta 1072 artikulu landu dira eta EAE eta Nafarroako 5 webgune eta
78 artikulu. Landutakoa: artikuluen edukia, eduki mota, idazkera numerikoaren printzipioak,
hizkuntzen lanketa diferentziala, ergonomia, estetika, multimediatasuna…
Mintzalasai elkartearen unibertso numerikoa aztertu da: azken 24 hilabeteetako atariko artikuluak,
sare sozialen hedadura, interakzio gehien eragiten duten edukiak…

Galdetegia:
3 publiko motari zuzendutako galdetegiak sortu dira: euskaraz irakasten duten irakasleak,
euskaltegietako formatzaileak eta haur euskaldunen gurasoak.
Horien bidez, beharrak hobeki identifikatu eta irisgarritasuna hobetzeko pistak ezagutu nahi ziren.
Baina konfinamendu ondoko giroan erantzun tasa apala izango genuela aurreikusirik, momentuz ez
dira hedatu.

Literatura zientifikoa:
Txosten, ikerketa lan, estatistika, saiakera eta artikulu frango irakurri dira.
Euskal Herria bere osotasunean hartzen duten lanak gutti badira ere, gaur egungo jakitatetik abiatzea
ahalbidetu du.

Jardunaldi & Trukaketak:
Azken urteetako jardunaldi (Udaltop, Topaldia,…), topaketa (Topalabea, Transmisioaren mintegia,
Ikastetxetik plazara, Otsail ostegunak…) eta trukaketak ere izan dira ezinbesteko inspirazio iturri.
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ABIAPUNTUA:
orokorra

Testuinguru

Lehen atal honetan, egoeraren diagnosia laburra
egiten ahaleginduko gira. Gure anbizioa ez da
errealitate konplexuaren deskribapen zehatza
egitea. Ondoko atalak hobeki ulertzeko giltza
batzuk partekatzea dugu begiztatzen.
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1) Egoera soziolinguistikoa
a. Inkesta soziolinguistikoaren eta kale erabileraren irakaspen batzuk
Lehen azpi-atal horretan 2016ko inkesta soziolinguistikoa eta kale erabileraren neurketaren pundu
batzuk ekarriko ditugu honera (106. BAT aldizkarirako idatzitakoa oinarri).
Ipar Euskal Herriko argazkian lehen aldikotz 2016an hiztun-kopuru absolutua egonkortzeak eman du
zer erran gehien. Tendentzia ez da oraindik irauli. Baina, hamarkadetako apaltzearen ondotik, joera
ohargarria da. Titular gehienetan formula hori berriz hartua izan da. Egia da, eta ez da gutxi: 2011n
51.100 hiztun zeuden, 2016an 51.200 zenbatu dira. Hemorragia gelditua da, baina galtzea handia
izan da. Baina, beste angelu (edo unitate) batetik begiratuta, hiru datu nabarmentzekoak dira:
• Ipar EHak 20 urtez 5.000 euskal hiztun galdu ditu, eta, 5
Euskaldunen proportzioaren bilakaera
urtez kanpoko 9.000 erdaldun irabazi.
26,4 24,7
• 1996an, 136.000 erdaldun ziren, orain aldiz, 175.000.
22,5 21,4
20,5
• Duela 20 urte, biztanleriaren %26,50 euskalduna zen,
15
orain aldiz, %20,50.
1996 2001 2006 2011 2016 2030
1996an, euskaraz mintzatzeko erraztasuna orekatua zen:
1/3k egiten zuten euskaraz aiseago, 1/3k erdaraz eta 1/3k bietan berdin. Orain, errexkiago frantsesez
mintzo direnak gehiago dira (%42 eta %64ak 16-24 adin tartean), eta gutxiago euskaraz (%21).

2016ko neurketen arabera, karrikan entzuten diren elkarrizketen %5,3 bakarrik dira euskaraz (20
urtez, 3 puntu galdu ditu). Sekula neurtu den indizerik apalena da. Baionan, adibidez, espainola eta
euskara berdin-berdin entzuten dira. Karrika erabileran ere adin piramidearen zolatik dator aldaketa:
haurren erabilerak nabarmen egin du gora Ipar Euskal Herrian (3,4 puntu 10 urtez), eta erabilera 2
aldiz handiagoa da heldu-haur artean interakzioak direlarik.
Euskara lehen hizkuntza dutenen tasa %19,5etik %15,9rat pasa da 5 urtez. 65 urte gorakoen %80,9ak
euskara zuen lehen hizkuntza eta 16-24 urte bitartekoen %24,2ak. Bikote gazte elebidunetan,
euskararen transmisioa 36 puntuz igo bada ere, badira oraindik euskalduna izanki euskara
transmititzen ez duten familia batzuk.
Errealitate soziolinguistiko hori bizi dute elkarrizketatu ditugun eragileek:
«Gero, bada beste errealitate bat eta da posible da Ipar Euskal Herrian bizitzea euskararik
entzun gabe, euskararik jakin gabe. Nik badakit hori, familian nire anai arrebek sekulan ez dute
euskararik entzuten edo ikusten. Arrunt ondotik pasatzen zaie. Eta hori aldatu behar da! Nola?
Frantsesdunak ere ohartu behar dira euskara garrantzitsua dela eta zerbaitetarako balio duela.
(…) Behar dira zubiak sortu. Euskal Herrian badira gizarte maila desberdinak eta ez dira
gurutzatzen.»
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Ipar Euskal Herrian, biziki denbora laburrean euskararen gaiaren inguruan kontsentsu sozio-politiko
bat eraiki da. Iritzi publikoaren eta erabakitzaileen itzulipurdikatzea faktore desberdinek eragin dute:
euskalgintzaren urteetako borroka tematiak, Garapen kontseiluan eta Hizkuntzaren kontseiluan
burutu lanak, mundializazioaren eta uniformizazioaren kontrako erresistentziak, euskararen
inguruko diskurtso polifonikoak... Oraindik ohargarriagoa da ezen bigarren mundu gerla ondorengo
eskolaren gutxiestearen arrastoak oraindik senditzen baitira XXI. mendeko jendartean. Paradigma
aldaketa iraunkorra edo garaiko tendentzia arina denez errateko goizegi da. Segur dena da iritzi
publikoa hizkuntza politikaren asentua dela, eta, biak, hertsiki lotuak direla.
1996an, Ipar Euskal Herriko biztanleen %42 euskararen erabilera sustatzearen alde agertzen zen, eta,
20 urte berantago, %35. Tarte berean, aurkakotasuna %13tik %17rat igo da. Sorpresarik gabe, hiztun
perfilaren eta lurraldeen arabera tarteak badira: euskaldunago eta aldeago.
Denbora berean, iritzien sailean, sorpresa batzuk ageri dira: erdiak baino gehiagok pentsatzen du
administrazio publikoan lan egiteko euskara jakitea beharrezkoa dela (%51,3) eta haurrek euskara
ikas dezaten beharrezkoa dela (%52,2). Hedabide publikoetan euskararen presentziaren edo
ingelesarekiko hierarkiaren aldetik, aldiz, atxikimendu apalagoa du. Tolerantzia eta onarpenaren
arteko talka, nolazpait.
Definizioz, hizkuntza politika bat eraldatzailea da, ingurunea bestelakotzea duelako xede.
Erresistentziak agertuko direla aurreikus daiteke beraz eta egoera berri horretara kolektiboki
prestatu beharko gara. Momentuz, badirudi ekilibrista baten gisara ibiltzen garela, oreka mantendu
nahian: aldeko haizeak baliatu ahal bezain urrun joateko, baina, ez sobera azkar hausturarik ez
sortzeko.
Bi elementuk sor dezakete inflexioa: arrazoi pragmatikoak eta posizio ideologikoak. Lehenak
galdutako bataila bezala ikusten dute euskararen biziberritzea eta administrazio publikoak
murrizketa orokor batean behartuak direlarik, zentzu horretan doazen gastuak ez dituzte
lehentasunezkotzat ikusten. Bigarrenak aldiz postura politiko batetik euskararen aitzinamendua
oztopatzen saiatuko dira horrek dakarren jendarte ereduaren kontra direlako; Frantzia neojakobino
baten zaindariak dira, modernitatearen izenean mintzo, 1980ko hamarkadako diskurtso
zaharkituarekin. Azken herriko hauteskundeetan inoiz baino gehiago entzun dira publikoki eta
hedabideetan, «euskararen kontra deus ez [duten]» hautagaiak. Tapizeria ederrean agertzen diren
arraildurak bezalakoak dira adierazpen hauek, eta behatzaile askorentzat, aldaketa baten seinale.
«...bi muturretako mundu ezberdin eta kontrajarrien izatea baieztatzen da. Haietako lehena,
erdal tankerakoa eta euskaratik guztiz aldendua da, bere amankomuneko nortasun etnikopolitikoa eta unibertso sinbolikoa Espainoltasunaren inguruan osatzen delarik. Beste
muturrean, aldiz, euskara eta bere aldeko balioak dira nagusi, amankomuneko nortasuna eta
unibertso sinbolikoa Euskal Herri/Euskadi kontzeptuetan oinarritzen diren bitartean.» Martínez
de Luna eta Jausoro, 1998: 89-90.
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b. Haurren hezkuntza eta helduen irakaskuntza
Haurren hezkuntza:
Gaur egun, Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Xiberoan, ama eskolatik lizeora, 13.500 ikasle baino gehiagok
euskaraz ikasten dute. Euskararen irakaskuntza ondoko moldean egituratu da:
• 3 sail: elebidun publikoa, elebidun giristinoa eta ikastola.
• 3 eredu: ordu parekotasuna, euskara indartua eta murgiltzea.
Aniztasun hori ez da hainbeste konkurrentzia bezala bizi, baina osagarritasun sentimendu batekin.
Euskararen irakaskuntza garapen fasean kokatzen da, EEPk Hezkunde ministeritzarekin eramandako
lanak eta gurasoen eskaerak lagunduta. 15 urtez, %81eko emendatzea izan da eta ikasle elebidunen
proportzioa %24,5etik %40,9ra pasa da. Garapen hori, sail elebidun berrien irekitzeari lotua da
gehienbat: 2004-2019 artean, 67 murgiltze eta sail elebidun berri zabaldu dira, euskarazko
irakaskuntza eskaintzen duten lehen mailako eskolen proportzioa %42tik %68ra emendatuz.

Irakaskuntzaren alorrean, hainbat erronka daude: ikasleen ahozko erabilera, euskara indartua
esperimentatzetik orokortzera pasatzea, irakasle eskasari aurre egitea, Seaskako ikastolak
laguntzeko lege koadroa definitzea, lehen mailaren ondotik jarraipen tasa emendatzea…
«Irakaskuntza publikoan bada numbre handia. 5.000 haurretik goiti bada lehen mailan. Eta
irakasleek xinaurri lana egiten dute. Baina ororen buru ikusten duzularik zenbat joaten diren
baxoa arte… Ikasle guttik egiten dute prozesu guzia euskaraz. Katean, galtze asko bada.»
Helduen irakaskuntza:
1200 helduk euskara ikasten dute euskaltegietan gaur egun, gehiengo absolutu batek AEKren bidez.
Lurraldean zehar badira beste 3 edo 4 elkarte / enpresa helduei euskara ikasten dutenak, baina biziki
marjinala gelditzen da. Udal euskaltegirik ez da existitzen, bestalde, Ipar Euskal Herrian.
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c. Motibazioak
Euskara ikasten duten haurren gurasoen motibazioak:
Azken urteetan, hainbat ikerketa egin dira haurrak euskaraz eskolatzen dituzten gurasoen
motibazioei buruz. Gehienetan, antzeko ondorioak atera izan dituzte eta azpimarratzen dute, hautu
hori egiteko ez dela arrazoi bakarra izaten, motibazio anitzen metaketa izaten dela.
Gehien aipatzen den motibazioa identitarioa da. Hizkuntza euskal nortasunarekin lotzen da eta
haurrek nortasun hori barneratzea nahi izaten dute gurasoek, izan logika militante batekin
(euskaldunak gara, beraz euskaraz mintzatzen gara) edo logika integratzaile batekin (Lacroix, 2014:
71): hau da, hizkuntzaren bidez, haurra lurraldean errotzea: «euskara da Euskal Herrian integratzea
laguntzen edo errazten duen giltza» (Ikardo, 2017: 33). Gehienetan bigarren maila batean, motibazio
pragmatikoagoak agertzen dira, adibidez, elebitasun goiztiarraren onurak (Lagrenade, 2019: 3).
Gainera, euskara etorkizunerako baliagarri edo lagungarri izan daitekeela pentsatzen da: «euskara
ikasketa zein lanbide aukerak irekitzeko bitarteko gisa» (Ikardo, 2017: 39) ikusten da.
Hautu hori egitea ez da soilik haurraren ikasketetarako hizkuntza hautatzea, gurasoek haratago
eramaten baitute gogoeta. Alde batetik, haurra euskaraz eskolatzeak familia osoari eragiten baitio:
euskal kultura barneratzea ahalbidetzen dio familia osoari (Lagrenade, 2019: 4). Gainera, «guraso
horiek beren burua abian den hizkuntza biziberritze prozesuaren baitan kokatzen dute eta euskararen
jarraipenean duten paperaz jakitun dira» (Urla, 2012: 125). Beraz, haurraren ikasketa prozesurako
egiten duten hautua bizitzako beste eremuetara hedatzen da, eskolaren arlotik ateratzen da: haien
iritziz, «eskola eta bere ingurunea uztartu behar dira; euskararen erabilera hezkuntza mundutik
harago hedatu beharra da, eta, horretarako, hizkuntzaren aldeko sustapen politikak beharrezkoak
dira» (Ikardo, 2017: 35).
Haatik, zailtasunak ere aurkitzen dituzte bidean. Ikasketa maila igotzen den heinean, euskaraz
eskolatutako ikasle kopurua apaltzen da. Kolegioko 6. mailara sartzean, ikasleen laurden batek baino
gehiagok uzten du irakaskuntza elebiduna. Isabelle Lacroix-ren ikerketan agertu da guraso
erdaldunen kasuan, elebitasunaren hautua ikasturte guziz zalantzan jarri ohi dutela (Lacroix, 2014:
78). Horretarako bi arrazoi aipatzen ditu:
• Gurasoek edo guraso batek hizkuntza ez menperatzea. Ikasketa elebiduna uzteko arrazoirik
hedatuenetarikoa dela dirudi. Euskararen Erakunde Publikoak 2013an ikerketa bat egin zuen 6.
mailara iristean irakaskuntza elebiduna uzteko arrazoiei buruz ikasleei eta gurasoei galdetuz. Ikasleen
kasuan, arrazoi nagusia lan gehigarriak eta zailtasunak baldin badira ere, gurasoen arabera, pisu
handia du eskolako lanetan laguntzeko duten ezintasunak.
• Irakaskuntza ereduarekiko dudak. Lacroix-k aipatzen du guraso erdaldunen kasuan, irakaskuntza
elebidunaren alde egiteko orduan, beharrezkoa izan ohi dutela psikoanalisten, psikiatren,
ortofonisten eta soziolinguisten iritziak entzutea.
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Euskara ikasten duten helduen motibazioak:
Helduen euskara ikasteko motibapenak anitzak dira. Euskal Herrian sortutako eta etorkinak diren
ikasleentzat ez dira berdinak. Bestalde, denborarekin aldatzeko tendentzia badute ere bai. Ikasleen
lehen motibazio gehienak euskaltasunari buruzkoak dira. Herriko ikasleek, hizkuntzaren bidez, beren
erroak aurkitu nahi dituzte eta kultura sakondu. Ikasle etorkinek aldiz, Euskal Herrian integratzea
bilatzen dute hizkuntzaren bidez eta neurri ahulagoan, euskal kultura landuz.
«Helduen euskalduntzea eta etorkinak Ipar Euskal Herrian AEK-ko ikaslegoaren azterketa» (JB COYOS,
E. BAXO- 2009) lanean ikasleen 7 motibazioak agertzen dira. Azterketa honetan, 1995-1996, 20022003 eta 2008-2009 ikasturtetako matrikulazio fitxetan oinarritu dira. 1772 erantzun izan dituzte
orotara: 968 herriko ikasle, 804 etorkin. Ikasleen generoa dela eta orekatzen da gutti gora behera
(emazte gizon baino piska bat gehiago baldin bada ere). Adinaren bata bestekoa zahartzera doa urtez
urte (1995an 35 urtekoa zen, 2002an 39 eta 2008an 42).
7 motibazioak hauek dira :
1) «Euskaldunekin komunikatzeko», 2008an, %77en lehen
motibazioa.
2) «Euskal kultura bereganatzeko», %51en motibazioa. 2.
etorkinentzat eta 3. herrikoentzat.
3) Beren sustraiak atxemaiteko, %41. Herrikoen %58k dute
motibazio hau eta etorkinen %24.
4) Hizkuntzak maite dituztelako.
5) Euskal Herrian integratzeko.
6) Haurrak euskara ikasten ari direlako. %20en motibazioa bientzat.
7) Lana atxemateko edo aldatzeko, %11en motibazioa bientzat.
Ikasleen motibazio hauek hiru multzotan sailkatzen ahal dira:
• Nortasun motibazioak (kultura, integrazioa, sustraiak) ikasleen %47entzat.
• Motibazio pragmatikoak (komunikazioa, mediak ulertzea, haurren euskalduntzea, lanerako),
ikasleen %37entzat.
• Motibazio linguistikoak, ikasleen %16entzat.
2016an, Isabelle DUGUINEk «Frantses hiztun helduen euskara ikasteko motibazioen faktoreen
ikerketa»-n, motibazioak usu bikoitzak direla adierazten du. 2008tik 2016 artean euskara ikasi duten
500 pertsonako lagina osatu du adina, generoa eta bizilekua kontutan hartuz. 500 galdetegi hauetatik
galdezkatuen:
• %90aren motibazio nagusia da ingurukoekin euskaraz komunikatzeko beharra.
• %82aren motibazioa da lurralde honetan integratzeko beharra.
• %77entzat, euskara ikasten duten haurren laguntzearen beharra.
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2) Praktika numeriko eta teknologikoak
2013an, Andras Kornai hizkuntzalariak «Digital language death» ikerketan erakutsi zuen munduko
hizkuntzen %5a bakarrik erabiltzen zela Interneten. Alta, XXI. mendeko komunikazioak sarea du
ardatz. Inportantea da beraz euskara bezalako hizkuntzentzat hor izatea.

a. Gure bizia teknologia berriekin
Informazio eta Komunikazio teknologiek (IKT) gure bizimoduak eraldatu dituzte eta duten
abiadurarekin etengabe eraldatzen dutela erran daiteke. Ez ditugu luze eta zabal azalduko iraultza
numerikoaren onurak eta mugak, baina gogoeta batzuk baizik.
"Hizkuntzaren historian gutxitan izaten da iraultzarik. Hizkuntzaren sorrera izan zen
aurrenekoa, orain dela 50.000 urte. Idazkera etorri zen gero, duela 10.000 urte inguru. Eta
orain, gure garaian, hirugarren ingurune edo bitartekoa sortu dugu: ordenagailuen eta
bestelako tresna elektronikoen bidezko komunikazioa (...) Hizkuntza gutxituentzako bitarteko
edo ingurune ideala da Internet". David Crystal. Hizkuntza, Hizkuntzak eta Internet (2018).
Gure informatzeko, harremantzeko, desplazatzeko, komunikatzeko moduak erabat itzulipurdikatu
ditu. Telefono mugikorren bidez gainera, etengabeko konexioan bizi gira lehen «on-linea borondatez
bisitatu egiten [zelarik] klikatuz» (Calzada, I. 2019). Denborarekin dugun harremana ere bestelakotu
dute IKTek, gure jendarteak berehalakotasunaren presiopean ezarriz. Mundua bertan eta laster
eskuragarri izatea nahi dugu. Eta hala ez bada, zappingean bezala beste zerbaitetara pasatzen gira.
Itxialdi denboran aldiz, euskal herritar gehienek baliabide numerikoen kontsumo bulimikoa egin
dugu. Aldi berean babesleku eta ihesleku bilakatu zaizkigu, bertan xerkatzen baginu bezala kanpoan
debekatua zitzaiguna. 2020eko ekainean, euskararen munduko hainbat webgunek izan duten bisita
kopuruaren emendaketaren berri eman dute. Baina interesgarria litzateke gertaldi hortaz ateratzen
dituzten konklusioak ere partekatzen balituzte.
Horiek hola, Internetek betetzen ditu lehen bizitzaren beste hainbat eremuk betetzen zituzten
funtzioak: jakien errezetak ez dizkigute bakarrik aitatxi-amatxiek transmititzen, ipuinak ez dizkigute
bakarrik gurasoek kondatzen, berriak ez dizkigu egunkariak bakarrik ematen, bidea ez digu bakarrik
mapa batek erakusten… Sarean dira (edo izan behar dute) informazio hauek.
Baina bertan izateaz gain, berehala eskuragarri izan behar dute. Bilatzaile batean hitz gakoak jo eta
lehen 10 proposamenetan mugatuko dugu gure bilaketa… eta webgune batera sartu eta 3 klik
bakarrik egingo ditugu gure informazioa atzeman arte… eta 1mn eta 39 segundo baino luzeagoa
baldin bada bilaketa, beste zerbaitera pasako gira. Berehalakotasuna.
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b. Do it yourselfaren mugak
Web 2.0 eta tresnen garapenarekin, Interneten erabilera asko demokratizatu da. Gaur egun, inoiz
baino errexagoa izanen da bisual bat sortzea, bideo baten muntatzea, webgune bat elikatzea edo
sare sozialak kudeatzea. Jende askok gauza biziki ederrak egiten ditu, hortan adituak izan gabe ere.
Baina horrek denbora, irisgarritasun eta eraginkortasun arazoak planta ditzake. Komunikazioak
denbora asko hartzeaz gain, kode batzuk baditu eta hauek errespetatu ezean, kontraproduktiboa
bilakarazten dugu gure lana. Bestalde, sortutakoa hedatzeko eta jendarteratzeko bideak ere ez dira
beti errexak identifikatzeko.
1,78 miliar webgune ba omen da 2020an (Internet leaves stat). Ez da aski informazio bat bertan igo
eta itxoitea jendeak sesi dezan. Profesionaltasunez eta iniziatibaz jardun behar da jendeak ikustea
nahi badugu. Giltza batzuk partekatuko ditugu hemen.
Erabiltzaile esperientzia (UX edo User Experience) 2000. urtetik erabiltzen den terminoa da. Gizakimakina interfaze baten aitzinean erabiltzaileak bizitzen duen esperientzia izendatzen du. Webgune
bati aplikatuz gero, kudeatzailearen helburua izanen da ahal bezain erabiltzaile esperientzia onena
eskaintzea. Hau da, erabiltzaileak benetako esperientzia positibo bat bizitzea webgune bat
bisitatzean. Horretarako, kontuan hartu beharrekoak dira: diseinua, estiloa, abiadura,
funtzionalitateak, erabilerraztasuna…
Web posizionamenduaren (SEO edo Search Engine Optimization) helburua, bilatzaile batean
(Google, Yahoo, Bing…) egindako bilaketetan webgune bat posizio onean agertaraztea da. Ikerketen
arabera, emaitzetan geroz eta beherago agertu, geroz eta jende gutxiagok bisitatuko du webgune
hori. Hori saihesteko, webguneen ezaugarriak eta egitura egokitu daitezke. Olivier Andrieu-k SEOaren hiru etapa bereizten ditu Réussir son référencement web liburuan (2018): lehenik, webgunea
erreferentziatu behar da, hau da, lortu behar da bilatzaileek webgunea bera aurkitzea. Bigarrenik,
hitz gakoak gehitu behar zaizkio. Irudikatu behar da zein hitz gako erabiliko dituen erabiltzaileak
bilaketa egiterakoan; eta hitz horiek webgunean txertatu behar dira. Baina ez da aski, beraz hitz gako
horiek toki estrategikoetan gehitu beharko dira: izenburuetan, URLan…
Facebook algoritmoaren bidez, Facebook-ek erabiltzaileari gehien gustatuko zaion ordenean
aurkezten dizkio argitalpenak. Horretarako, «sailkapen seinaleak» erabiltzen ditu, hiru multzotan
sailka daitezkeenak: erregularki harremanetan diren erabiltzaileen argitalpenak, lotzen zaizkien
euskarri-motak (bideoa, lotura, argazkia…) eta argitalpenen arrakasta. Horrelakoak identifikatu eta,
Facebookek aukera du algoritmoaren bidez ondorioztatzeko bakoitzak zer eta nola ikusi nahi/ikusiko
duen. Hala ere, webgune eta sare sozialen kudeatzaile gisa, algoritmoa erabil dezakegu gure
webguneak bisita gehiago izan ditzan.
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c. Euskararen bizindar digitala
Erran ohi da euskarak komunitate digital aktiboa duela, «eta
komunitate horrek ahalbidetu du(ela) euskara digitalki
osasuntsu egotea orain arte. Baina komunitate hori tamaina
txikikoa da» («Euskara eta Internet: zortzigarren lurraldea
konkistatzen» 2016). %17koa da euskararen erabilera
Interneten (PuntuEUS Behatokia), karrikan baino zerbait
Euskara duten webguneen dentsitatea.
gehiago.
Domeinuak.eus (2017)
Pertzepzio hori ilustratzen duten datuak ere badaude:
• Wikipedia: 31. hizkuntza da edukiei dagokionez. Wikimedia Meta guneko 2020ko maiatzeko
datuen arabera, 358.586 artikulu daude argitaraturik, 112.230 erabiltzaileen artean.
• Twitter: Erabiltzaileen jarrerak eta mugimenduak egonda ere, euskarazko testu asko ekoizten dira
Twiterren egunero. Umap gunean hilabetero argitaratzen diren txostenen arabera, hilabetero
200.000 txio inguru zabaltzen dira euskaraz Twitterren.
• 2016ko datu guziak hartuta, gutxienez 13.000-15.000 euskal txiolari daudela esan daiteke,
euskaraz txiokatzen (Madorran de la Iglesia, X. Teknologia berriak eta hizkuntza gutxituak: IKTen
eragina euskaran. (2019) BAT 113).
Gaia sakontzeko gogoa duenak 2019an argitaratutako 111. BAT aldizkarian atzemanen du artikulu
sorta interesgarria. Dena den, ingurune digitalaren bizitasunaren gibelean komunitate aktiboa
gordetzen dela jakitean da giltza. Eta kolektiboki erabakitzea euskararen biziberritzean inbertsitu
beharreko eremua dugula hau: bai gazte hizkera berria garatzeko, bai edukiak sortzeko, bai publiko
zabala sentsibilizatzeko…
Ondoko lerroetara ekarri nahi genituzke Anjel Lertxundiren hitzak:
«Hor ez bagaude, gureak egin du. Joanak dira familiak, kaleak eta elizak hizkuntza baten
transmisioa guztiz ziurtatzen zituzten garaiak. (…) Badakit teknologia berriak ez direla panazea,
baina badakit ziberrespazioan geure zortzigarren lurraldea bilatu gabe ez dugula ezer lortuko.
Euskarari eta euskal kulturari eutsi nahi badiegu, ezin dugu beste hizkuntzen eta beste
iniziatiben maizter izan. Iniziatiba partikular askok ikusi du hori eta ezingo diegu sekula behar
bezala eskertu gaur egun euskarak eta euskal kulturak Interneten duten tokia. Ez da, ordea,
inondik ere aski. Hor gero eta presentzia handiagoz egoteaz gainera, egote horri etekin
kulturalak eta etekin ekonomikoak ateratzen jakin behar dugu.» Kultur Politikei buruzko
Nazioarteko I. Biltzarra. 2005/11/15a Euskalduna Jauregia.
Eta optimismo punta batekin bukatzeko:
«Etorkizunean, Weba eleaniztuagoa izango dela uste dut, eta iritzi hori orokortzen ari da. (…)
Webak mundu mailako ongi-etorria egiten dio hizkuntzen aniztasunari; eta hori benetan da
iraultzailea, munduko hainbeste hizkuntza desagertzeko bidean diren garai hauetan.» David
Crystal. Hizkuntza, Hizkuntzak eta Internet (2018) 104.
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3) Euskararen inguruko sentsibilizazioa EHan
Euskararen inguruko informazio eta sentsibilizazio dispositiboak behatuko ditugu hemen: Lapurdi,
Baxe Nafarroa eta Xiberoko euskarriak lehenik, euskararen inguruko atariak ondotik eta 3
esperientzia inspiragarri bukatzeko. Atal metodologikoan azaldu bezala, aztertutako 18 esku-orri eta
32 webguneen azterketa izanen dugu oinarri, baita www.eranafarroa.eus atariko arduradunekin
izandako solasaldi luzea.

a. Sentsibilizazio dispositiboak Ipar EHan
Azken 10 urteetan Ipar Euskal Herrian sortu eta hedatu diren informazio euskarri sozial eta
instituzionalak bildu ditugu. Formatu (esku-orri, liburuxka, trakta, kanpaina bisuala, sortze Packa…),
eta testuinguru anitzetakoak dira (sortze Pack, eskola sartzeetako kanpaina, helduen euskalduntzea,
aisialdiak…). Hasierako xedea, hauek multzokatzea zen eta sailez sail ikertu. Baina kopuru txikiegia
izanez, denak batera aztertu dira, analisia sintetiko eta subjektiboa izango dela onartuz.
Ateratzen den lehen inpresio semiologikoa nahiko positiboa da: irudi aldetik, denek dinamika zerbait
irudikatzen dute. Marrazki eta irudietan, mugimendua bada, kolorea, bizia… Salbuespen batzuk
aparte, ez ditugu bloke estatiko eta hotzak, baina kurba goxo eta erakargarriak. Gehien-gehienek
elebitasun orekatu eta kodifikatua dute, euskarrien artean ereduak berdinak ez badira ere
(presentzia sinbolikoa, simetrikoa edo alternantzia-osagarrikoa dira 3 eredu nagusiak). Diskurtso
aldetik, sintonia orokor bat nabarmentzen da: gutxi gora behera argumentu sorta berdina garatua
da, ñabardura arin batzuekin baina kontraerran handirik gabe. Argumentu kulturalak, funtzionalak,
sozio-afektiboak eta neuronalak dira gehien aurkitzen direnak.
Aldiz, testuetan murgilduz gero, dentsitate handiegiko idazkiak dira gehienak. Orri kopuru handia,
esaldi eta paragrafo luzeak, idazkera tekniko eta burupetsua. Lanketa editorial eta grafiko sakonago
baten bidez, publiko zabalagoarengana iristeko gaitasuna lukete (infografiak landuz, arteko
idazpuruak gehituz, testuak aireztatuz, mezuak sinplifikatuz…). Bukatzeko, euskarriek lotura gutxi
dute haien ingurunearekin: zubiak eskas dira argitalpenen artean eta bereziki papera eta
numerikoaren artean. Alta, esku-orrian deskubritutakoa sarean sakontzeko aukera izan liteke
baliabide numerikoen bidez adibidez. Horrek irakurleari sentsazio itxi eta mugatu bat ematen dio,
kohesionatua eta harmonian den galaxia baino.
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b. Euskararen inguruko plataforma numerikoak
Ipar Euskal Herriko euskalgintzak Interneten duen presentzia erroldatuz gero, sorpresaz ohartuko
gira egitura gehienek beren atari propioa dutela eta 2/3ak sare sozialetan ere presente direla. Duela
zenbait urte, Interneteko penetrazio heina ez zen baitezpada berdina. Ikuspuntu kualitatibo batetik
hala ere, desberdintasun nabarmenak daude ergonomia, itxura eta edukien tratamendu aldetik.
Kanpotik begiratuta, ageri da gehienek ez dituztela gorago aipatu kode eta printzipio guziak
menperatzen.
Webgune batean, eduki finkoak eta aldakorrak izan ohi dira. Eduki finkoak (edo hotzak) egiturari
buruzko argibideak, informazio praktikoak edo kontaktu loturak dira; guttitan aldatzen direnak. Eduki
dinamikoak aldiz (edo beroak), erregularki eguneratzen edo elikatzen diren atalak dira: agenda,
berriak, aktualitateak… «euskarari buruzko komunikazioa hartzailearen interesen arabera diseinatu
behar [dela] eta ez igorlearen interesen arabera» jakitun (Iñigo Fernandez Ostolaza, Ze Berri? 2007),
begiratu nahi izan dugu euskalgintzaren webguneen artikuluek zer gai mota lantzen duten: egiturari
buruzko aktualitateak edo euskararenak?
Aztertutako 32 webguneen 1072 artikuluen artean, artikuluen %66,9 egitura barneko berriak dira
(edo autozentratuak). Zehaztu behar da, bestalde, ez dela existitzen Ipar Euskal Herrian egituren
arteko espazio numeriko partekatu bat, euskararen berriak hedatzen dituenik (Nafarroa, Bizkaia edo
beste lurralde batzuetan bezala, adibidez).
Zer ondorio dakar horrek? Gaur egun, sarean euskarari buruzko informazioa xerkatzen duenak,
atzemanen ditu hainbat informazio, hainbat iturri desberdinetatik. Baina iturri desberdinak bateratu
beharko ditu informazio oso eta objektibatu bat nahi izanez gero. Gaur egun, euskarak 32 sartze ate
ditu Interneten; informazioa barreiatua da. Eta eduki egokiak erraz atzemateko, egiturak ongi
ezagutu behar dira (eta hori ez da euskararen munduan ibiltzen den gehiengoaren kasua).
Informazio, komunikazio eta sentsibilizazio estrategia eraginkor eta bateratu baten beharra agerian
ematen du.
Webguneetako berrien izaera
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c. Sareko egitasmo interesgarri batzuk
Euskal Herrian aktibo diren 5 plataforma numeriko aztertu ditugu luze eta zabal: eranafarroa.eus,
elaide.eus, guraso.eus, euskaraba.eus eta Etxean euskaraz kanpaina Ipar Euskal Herrian. Edukien
azterketaz gain, luzaz galdezkatu ditugu Eranafarroako lantaldeko bi kide. Analisia horren sintesia
dugu proposatuko ondoko lerroetan.
Konfinamendua deklaratu eta biharamunean bertan, erreaktibitate handiarekin
martxan ezarri zen Ipar Euskal Herrian «Etxean euskaraz» kanpaina (mintzalasai
atariak aterpetua). 8 astez, 60 artikulu argitaratu dira webgunean, 28.000 bisita
izan –horietatik 16.000 berri– eta 59.000 orrialde bisitatuak. Denbora berean,
sare sozialen hedadura azkarki hedatu da garai hartan eta interakzioak biderkatu.
Publikoaren erantzun masiboaren gibelean, konfinamenduak sortutako bulimia
numerikoa baino zerbait gehiago nabari dela ondoriozta dezakegu.
Alde batetik, euskaraz bizitzeko gogoa eta baliabideen eskasa agerian eman daiteke: behar bati
erantzun duelako funtzionatu du kanpaina xume horrek. Baina bestalde, nola lortu da, euskararen
munduaz urrun den jendearengana heltzen? 3 giltza aipatuko ditugu hemen: segmentazioa,
sekuentzializazioa eta gidaritza kolektiboa. Hasieratik, 3 publiko desberdindu dira (gurasoak euskaldunak - erdaldunak), bakoitzari bisual, tonu eta eduki mota bat dedikatuz. Helmuga berera
iristeko bide desberdinak proposatzeko gai izanez anplifikatu da fokoa. Urratsez urrats progresibitate
bat eskaini zaio bestalde erabiltzaileari: gurasoei astero eduki mota bat (marrazki bizidun – zientzia –
musika – yoga…), erdaldunei astean 3 aldiz ikasgai berri bat… Hitz ordu erregular bat finkatuz, tentsio
eta lotura bat mantendu da erabiltzailea eta igorlearen artean. Eta webguneak izan duen
zentraltasuna osatu da amuak erabiliz (mezutegi, sakeleko mezu, sare sozial) eta hedagailu sozioinstituzionalak definituz (Seaska, Biga Bai, Elkargoa, Miarritze-Baiona-Hendaia-Azkaine-DonibaneBidarte-Hiriburuko herriko etxeak…). Sare bakoitzaren batuketari esker efektu biderkatzailea lortu da
(Garcia, Euskara komunikatu? Nor-Nori-Nork, 2010).
Bukatzeko, erran gabe doa kalitatea arrakastaren baitezpadako baldintza izan dela; zentzu horretan,
idazkera numerikoa, bisualen erakargarritasuna, iragarkien deigarritasuna… zaindu dira. Baina
gorago aipatu 3 osagaiak izan dira erabakigarri. Horrek frogatzen du egoera berezi batean,
erreaktibitate handiarekin eta baliabide gutxirekin irisgarritasun maila handiko komunikazioak
eraikitzea posible dela.

ONGI ETORRI | Euskaltzaletasuna sendotzeko ekosistema komunikatiboa

21

Hego Euskal Herrian ez bezala, Ipar Euskal Herrian euskarak ez du egitura bakar bati lotua ez den
webgunerik. Aztertu nahi izan ditugu, beraz, entitate desberdinen lankidetzari esker sortutako eta
elikatutako web plataformak. 4 atariren «berriak» ataleko 236 artikulu aztertu eta sailkatu ditugu
(azken 3 hilabeteak). Suposa genezakeen bezala,
atari partekatu batean autozentratzerako joera ez da
Artikuluetan landutako gaiak
agerikoa: artikuluen %46 aktualitate gaiei lotua da;
zentzu horretan, edozein hedabidek beteko lukeen
funtzioa betetzen du (informatu), baina euskarari
buruz bakarrik eta bere diskurtsoan oinarrituz.
Ondotik datoz euskara bizitzeko aholku (%24) eta
baliabideak (%22). Gutxiago dira, aldiz, ohiturei,
Aktualitatea
Ohiturak/Kultura
kulturari edo sentsibilizazioari dedikatutako
artikuluak.
Aholkuak
Baliabideak
Info/sentsibilizazioa

Emaitza hortara iristeko prozesua ezagutzeko,
Eranafarroa.eus atariko lantaldeko bi kideekin solastatu gira (orotara 6 dira).
«Gogoeta sakon-sakon baten ondorioz sortu zen. Prozesu bideratua izan zen. Pilar
Kaltzadarekin egin genuen.
• 28 euskara zerbitzu gara eta ia-ia 28 mundu, bai soziolinguistikoki, bai demografikoki, bai
geografikoki hartzen dugun hedapenaz, kokapenaz, udaletan ditugun joera politiko
nagusietan, euskara zerbitzuen ibilbidean…
• Abiapuntu desberdinak ditugu, baina helmuga bera: belaunaldi berriak euskalduntzea.
2017ra arte, helburu horri begira, 3 proiektu genituen: familia bidezko transmisioa, eskolatzea
eta aisialdia. Esan daiteke modu paraleloan lantzen zirela, sobera gurutzatu gabe. Eskolatze
kanpainari, gainera, indar asko eskaintzen zitzaion, hiztun berriak irabazteko duen
potentzialitatearengatik. (…) Argi ikusi genuen horrekin ez zela aski. Hortaz, ikusi genuen 3
proiektu horiek elkar-lotu behar zirela, dena ekosistema baten parte baita eta emaitza onenak
lortuko baitira 3 alorrak josita. Eta, aldi berean, familiei ekosistema hori eskura jarri behar
zaiola: baliabideak EMAN behar zaizkiola. Horrela, bada, webgunearen beharra azaleratu zen.»
Luze eta zabal azaldu digute egitasmoa nola garatu duten: kronologia, diskurtsoen definitzeko
metodologia, aurrekontua, lankidetza eredua, terrenora iristeko bide zuzenak… Ondotik, Nafarroako
euskara elkarte eta euskaltegietan ari diren 3-4 pertsona galdezkatu ditugu Eranafarroa eta Elaideri
buruz eta denek aho batez baieztatu digute behar bati erantzuten duten tresna ederrak direla.
Etorkizunean erabilgarria izan daitekeen lehengaia…
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EUSKARA ELKARTEAK
•Mintzalasai
•Zabalik
•Konfederazioa
•Kontseilua

HELDUEN ALFABETATZEA
•AEK
•Jakinola
•Euskalki
•Angeluko ikasleak

INSTITUZIO PUBLIKOAK

KULTURA

•Elkargoa
•EEP
•Baionako Herriko Etxea
•Biarritzeko Herriko Etxea
•Hendaiako Herriko Etxea

•EKE
•Herri Soinu

HEZKUNTZA
•Seaska
•Biga Bai
•Ikasbi
•Euskal Haziak
•Ikas

AISIALDIAK ETA BIZITZA SOZIALA
•Uda Leku
•Libreplume
•Gaia
•Bertsularien Lagunak
•Euskal Moneta
•Bai Euskarari

EUSKAL HEDABIDEAK
•Euskal Irratiak
•Kanaldude
•Kazeta
•Ipar Ehko hitza

Euskalgintzaren presentzia Interneten.
E. GORRI – I. FERNANDEZ (2020)

ONGI ETORRI | Euskaltzaletasuna sendotzeko ekosistema komunikatiboa

23

4) Biziberritze prozesuaren erronkak
Atal honek bakarrik merezi luke sakontze egitasmo oso bat. Gaian interesa duenak, atzemanen ditu
sarean (ikus adibidez DORAI OSKOTZ, Jaione (2019) Euskararen aldeko herri urratsak Ipar Euskal
Herrian; egungo mugak, indarrak eta erronkak. Hiznet edo GORRI, Eneko (2018) Euskararen erronkak
BAT Aldizkaria 106). Hemen, 3 elementu aitzinera ekarriko ditugu sobera sakondu gabe.

a. Ikastetxetik plazara
Ipar Euskal Herrian, azken 13 urteetan, sail elebidunetako ikasle kopuruak %82 hazi dira. Euskararen
familia transmisioaren apaltzearekin, eskolak ditu belaunaldi gazteak euskalduntzen. Rol handia
jokatzen badu ere, ahots askok diote ezin zaiola dena delegatu eta euskarak plazan, familian,
aisialdian eta eguneroko bizian ere bizi behar duela haurraren jabetzea eta motibazioa azkartzeko.
2018ko irailean, behin behineko lankidetza espazio bat sortu zen instituzio publikoetako teknikari eta
euskalgintza sozialeko eragileen artean (baita aditu batzuen ekarpenekin – Urko Ikardo, Paula
Kasares, Iñaki Eizmendi…). Euskararen irakaskuntzaren garapenaren aitzinean, eskolaz kanpoko
erabilera azkartzeko estrategiei buruz gogoetatzea zen helburua. Diagnostiko baten pausatzeko eta
tresna batzuk zerrendatzen hasteko balio izan zuen. Hezkuntza taldeko kide guziek bertan parte hartu
zutenez, horren inguruan galdekatu ditugu.
Haien erranek, eskola enklabe baten ideia konfirmatzen dute:
«Konfinamenduak erakutsi du eskolarik gabe euskara fite galtzen dela. Zaila da onartzea, baina
hori da errealitatea. Nik egunero ikusten dudana da eskolatik kanpo euskararekin harreman
biziki gutti dutela haurrek orokorrean. Orain, abiatu beharko dugu lan bat berreskuratzeko,
baina ez da errex izanen.»
«Etxeetan jendea galdua da. Konfinamenduan askoz gehiago sentitu dugu, baina irakasleak
entzuten baditugu, erraten digute beti hala dela. Nahi baduzu, gauza batzuk egiten dira:
kantuak euskaraz entzun, lotura batzuk bidali, etxeko lanentzat laguntza txikia egin… Baina
puntuala da. Eta beraz gurasoentzat pizu da. Euskara zama bat da. Hautu bat, baina zama bat
aldi berean.»
Guraso batzuen partetik, euskararekiko motibazio eskasa ere azpimarratzen dute:
«Ni, kasik segur niz haien haurrek ingelesa ikasten balute, eskolatik kanpo ingelesezko
aktibitateak xekatuko lituzketela haien haurrentzat. Kasik segur niz hortaz. Eta euskararentzat,
aldiz, ez.»
Motibazioa gurasoengan lantzeko bideak esploratu behar direla eta kapazitatu behar direla diote:
«Tresnak badira, euskaraz bizitzeko aukerak badira, baina jendeak ez ditu ezagutzen.
- Ados naiz, eta gainera, guk ikastoletan ikusten duguna da gurasoak galduak direlarik,
irakasleei galdetzen dietela zer egin. Beraz ez da eskolatik ateratzen. Ezin dira irakasleak izan
preskriptore bakarrak. Jendarte gai bat da, denoi dagokigu gai hori plazaratzea.»
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b. Atomizaziotik zubigintzara
Aitzinetik errandakoa beste molde batera formulatzeko, mugimenduan, berreraikuntzan eta
garapenean den mundua dugu euskararena. Azken urteetan, lanpostu asko sortu da euskararen
inguruan. Berez egoera desiragarria bada, eragileen arteko distantzia handitzea eragin dezake ere.
Alde batetik, euskalgintza sozialaren sektorializazio eta profesionalizazioa gertatu da: 1.400 pertsona
inguruk lan egiten dute euskararen alorrean (hezkuntzan, haurtzaindegietan, aisialdietan,
hedabideetan, helduen euskalduntzean, itzulpengintzan, elkartegintzan edo sektore pribatuan).
Normalizazioaren agente hauek, ezinbesteko lana egiten dute prozesu bat elikatzeko, baina
errealitate soziolinguistiko dorpearekin topo egiten dute bakoitzak bere xokoan, baliabide urriekin.
«Euskararen munduan, lan asko egiten dugu. Hori segur da! Bakoitza bere alorrean ari da,
baina bakoitza bere aldetik ari da. Sakabanatuta gira. Ez? Guttitan ditugu harremanak gure
artean, ez bada proiektu konkretuen inguruan aitzinatzeko. Baina funtsean, ez gira aski
ezagutzen.
- Egia da: ez gira ezagutzen. Gure xokoan ari gira, bakoitza bere tresnekin. Baina terrenora
iristea zaila da hola.» Hezkuntzako eragileekin solasean.
Beste aldetik, instituzioetan 33 lanpostu sortu dira 15 urtez: 2004ean, lehen euskara teknikari postua
sortu zen Hendaian eta 2006tik goiti, EEPk euskara zerbitzuen osaketa akuilatu zuen herri elkargoa
eta herriko etxeetan. 2013/01 eta 2016/11 artean, 3 hilabete guziz hirietako, herri elkargoetako eta
EEPko teknikariak biltzen zituen lankidetza espazio bat antolatu zen. Bertan, informazio trukaketa,
dispositiboen lurralde errotzea eta egitasmoen mutualizazioa lantzen ziren. Baina 2016/11/17az
geroztik, Elkargoaren sorreraren testuinguruan, lan batzorde hori desagertu da, horrek sortutako
sinergiak ahulduz.
Euskal konfederazioak euskalgintza sozialaren egituraketa, koordinaketa eta bitartekaritza funtzioa
betetzen du gaur egun. Baina hori aparte, zubigintza lana orokortzeko nahikeriarik ez da ageri: EEPren
Aholku batzordea blokatze egoera batean da 2015/12tik (Urteaga, 2019: 117), Elkargoaren elkaraditze dispositiboa abiatu gabea da, tokian-toki junta lana egin dezaketen euskara elkarterik ez da
existitzen, hirietako herri-batzordeek eragin mugatua dute eta zer erran nazio mailako estrategia eta
harreman sare eskasez (Amonarriz, 2019: 340).

Instituzio publikoak

Hezkuntza

Beste

H. elkargoa

EEP

Ikastolak

Sare giristinoa

Ikas

Uda Leku

Hiriak

Departamendua

Sare publikoa

Elkarteak

Aek

Hedabideak

Euskalgintzako langileak. “Euskalgintzak giltzak, euskalgintzaren giltzak”, Herria 2018/11/08. E. GORRI (2020)
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c. Delegaziotik esku hartzera
Gorago aurkeztu dugun kronologia 4 multzo handitan bilduko dugu oraingoan:
• 50. hamarkadan berpizkunde kulturala: kultur elkarteak sortzen dira, ekimenak antolatzen eta
kontzientziak pizten Ipar Euskal Herri barnealdetik, kostaraino.
• 70. hamarkadan transmisio kanalen sortzea: gau eskolak, ikastolak, hedabideak, aisialdi egiturak
sortzen dira herri iniziatibei esker eta instituzio publikoen aiherkundearekin.
• 90. hamarkadan garapen fasea: pixkanaka sortutako tresna guzi hauek arrakasta lortzen dute,
aldeko giro batek lagunduta (nahiz beti baliabide urriekin arizan).
• 2010. hamarkadan instituzionalizazioa: kolektibitate publikoak hasten dira hizkuntza politikak
garatzen.
Azken 15 urteetan, aitzinamendu handiak izan direla ezin uka. Azken 4 hamarkadetako ekintzaileak
eboluzio horren lekuko izan dira eta egindako bidea baloratzeaz hitz egiten dute behin eta berriz.
Baina instituzionalizazioarekin, azken urte labur hauetan euskararen etorkizuna instituzioei
delegatzeko joera ere agertu da, edo behintzat ekintza oro haien partetik etortzeko eskakizun
sistematikoa garatu da. Alta, gure lurraldean, tradizioz beti uztartu izan dira «egitea» eta
«aldarrikatzea». Kulturala da: larunbatean espazio publikoa okupatzen dugu kexua adierazteko eta
ondoko egunetan premiei erantzuten duten tresnak sortzen segitu. Gainetik etortzea itxoin gabe.
Nehoren baimenaren zain egon gabe.
Urteetan zehar militante belaunaldiak aldizkatu dira, aitzindariek sortu zutena oinordekoei
transmitituz. Horrela eraiki dira lurraldeak beharrezkoak zituen zutoinak euskararen biziberritzerako
adibidez. Urrats txikien martxak berriz abiatzeko premia aldarrikatzen du batek baino gehiagok.
Krisiak erakutsi baitu etorkizun hurbilean ere euskara ez dela lehentasunetan izango (garai batez hala
izan balitz bezala).
«Zerbait egin behar bada, behetik gora egin behar da!» Euskal hedabideetako langile bat.
«Oztopo guziei bere soluzioak atzeman behar dizkiegu. Iparra galdu gabe.» Euskaltegiko
irakasle bat.
Lankidetza publiko-sozialaren ezinbestekotasuna baztertu gabe, euskalgintzak mikroekintzen bidez
eta ameslari izanez aitzinatzen segitzeko gaitasuna berreskuratu behar du desaktibazioaren eta
desjabetzearen arriskuak saihestuz.
«Abertzale eta ez-abertzaleek partekatzen duten ondasun bat da euskara. Hala izan beharko
luke, baina historikoki urte luzeetan ez da izan, eta hori da gure desgrazia handienetako bat.
(…) Aurrerantzean euskalgintzak berak hartu behar du hitza, diskurtso autonomo propioa landu
behar du, berak markatu behar ditu estrategiak, berak hartu behar du iniziatiba gizarte
eragileen eta gertakarien aurrean» Torrealdai, 2001:163-164.
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BIDEA: Sentsibilizazio
estrategien berritzea
Orain arte, bildutako datu eta lekukotasunetan
oinarritutako errealitatearen deskribapen bat
proposatu dugu. Teoriatik praktikara pasatuz,
egoera
bestelakotzeko
zertzelada
batzuk
pausatuko ditugu ondoko orrialdeetan.
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5) Diskurtso partekatu baten premia
Gutti litzateke erratea Ipar Euskal Herriari egokitutako azterketa diskurtsiboa egitea beharrezkoa
litzatekeela. EAE eta Nafarroan egin diren lan mardulak oinarri sendoa osatzen dute. Bitartean,
ondoko 3 azpi-ataletan, gogoeta txikiak partekatuko dira.

a. Ikuspuntu dinamikoa azkartu
Bestea da «ni» ez dena, eta besteak «gu» ez direna. Besteei buruz ikuspegi nahiko estatikoa izan ohi
dugu askotan. «Gu» ez den horri ezaugarri aldaezin batzuk esleitzen dizkiogu, hobeki tipologizatzeko
bezala. Hizkuntzaren gaian ere hala gertatzen da euskaldun eta erdaldunen artean, baina baita
euskaldun berri eta euskaldun zaharren artean. Denbora gutxiago pasatzen bagenu «bestea» nolakoa
den deskribatu nahian, beharbada hasiko ginateke pentsatzen nola ematen ahalko geniokeen
euskarara hurbiltzeko motibazioa.
Hizkuntza-aldaketak (muda linguistikoak) posible baitira, eta gertatzen baitira hiztunen bizitzaibilbidearen une kritiko jakinetan.
«Irlandan zazpi une identifikatu dituzte, hizkuntza aldaketak eragin ditzaketenak: (1) lehen
hezkuntzatik bigarren hezkuntzara igarotzea, (2) bertako hizkuntza nagusi duen eskola batera
aldatzea, (3) zonalde soziolinguistiko aldekoago batera aldatzea, (4) unibertsitatera igarotzea,
(5) familian aldaketak, (6) lanean aldaketak, (7) erretiroa hartzea. Irlandan ikusi dutenaren
arabera, aldaketa hauek guztiak mugarri txikiak dira, arian-arian erabilera maila altuagoa
eragiten dutenak. Aldaketa metagarriak dira. Katalunian, ordea, aldaketa horiek batbatekoagoak izan ohi direla ikusi dute: inflexio-puntuak dira.» Allartean bloga, garabide.eus
Ipar Euskal Herri erdaldunduan, jende asko euskararat hurbiltzen da ‘kasualitatez’, bere biografian
aukera izan duelako. Auzoko haurtzaindegian ezagutu zuen, eskolan sail elebiduna proposatua zen,
bikote euskalduna ezagutu zuen… Eta orain arte garrantzia handirik eman ez zion horri atentzioa
ematen hasten zaio. Beste batzuek euskararen beharra senditu baitute hurbildu dira, ez jakiteagatik
zerbait galtzen zutenaren sentsazioa bizi izanagatik edo frustrazio txiki batzuen metaketarekin.
Horren gibelean 3 elementu nabarmentzekoak dira: euskararen kasuan faktore
Urrunduak
aldagaitzik ez dela, hizkuntza ohiturak, praktikek, loturek, errepresentazioek…
euskarara
erakarri
bilakaera ezagutu baitezakete. Bigarrenik, testuinguruak eta motibazioek
Hurbildutak
zuzenean eragiten dutela horretan. Eta hirugarrenik, aldaketa horiek ere
oen
hizkuntza biziberritzea elikatzen dutela.
beharrei
erantzun
«Gizaki bihurtzearekin batera, sozializatzen denak gizarte edo talde horren
biziraupena bermatzen du. Sozializazioa gizarte erreprodukzioaren
Hiztunak
ahaldundu
bermeemailea da. Hizkuntza-komunitate bateko kide egitearekin batera,
hizkuntza-komunitate horren biziraupena ziurtatzen da.» Martinez de Luna, I.
(2019) 6.1 Euskararen erabileran eragiten duten faktoreak. HIZNET. Donostia.
EHU.
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b. Inklusio eredu berria irudikatu
Ipar Euskal Herrian identifikatuak diren hainbat erronken artean, euskal mundura sartzeko inklusio
eredu berriak asmatzea izan daiteke bat. 80. hamarkadetako giroan, sozializazioak musika, besta eta
mugimendu sozialen bidez ongi funtzionatzen bazuen, eredu hori nolazpait agortua da. Alta, euskal
mundura hurbiltzeko urraspidea egiten duen jende sobera oraindik atean gelditzen da, mundu
hermetikoa dela uste izanagatik.
Urtero, kanpotik 3.000 pertsona bizitzera heldu da 300.000 biztanleko lurralde txiki batera. Sekulan
neurtua izan ez bada ere, horren eragin linguistikoa izigarria da. Hurbileko sareetan publikoaren
aldaketa hori senditzen da, ikastolako guraso berriekin adibidez. Horiek dira haien haurrentzat
euskararen hautua egin, baina euskal munduaren atarian egoten direnen ilustrazio bat.
Euskal kulturaren ezezagutza handia da gure lurraldean.
«Orain, gau eskoletan, geroz eta ikasle gehiago dugu 0 erreferentzia kulturalekin datozenak.»
Euskaltegiko irakaslea.
«Giltza bat izan behar da euskal kultura. Beti nahi dugu erakutsi euskara modernoa dela, baina
ongi da ere euskal kultura, euskal mundua ere aitzinera ematea. Jendeak kanpotik bizi du hori,
ez baitu fitxik ezagutzen.» Hezkuntzako eragileekin solasean.
Antton Lukuk euskalduntasunaren definizio biziki integratzailea aurkeztu zuen, «euskara ikasi eta
ziurt! euskalduna zira» formularekin. Paula Kasaresek sozializazioari buruz egindako lanekin uztartu
beharko litzateke.
«haurrari edo heldu hasiberriari komunitate jakin baten gizarte bizitzan eraginkortasunez eta
egoki parte hartzeko beharrezkoak diren ezagutzak, joerak eta jarduerak eskuratzea
ahalbidetzen dio prozesua da.» (Casares, P. 2013 :32).
Garapen kontseiluan etorri berrien harreraren inguruan lan batzuk eramanak izan ziren 2016an.
Kezka baten seinale. Baina orohar, badirudi herri mugimendua deseroso dela gai horrekin. Alta,
euskararen biziberritzea ez dugu lortuko, Euskal Herrira bizitzera etortzen direnak eta jadanik bertan
bizi diren erdaldunak (biztanleriaren %80!) onartutako inklusio prozesu batean ez baditugu sartzen.
Integrazio eredu handiak, diskurtso egokiak eta praktika indibidualak uztartzea komeni da.
Integrazioa lehen hilabeteetan jokatzen dela erran ohi da: kanpotik etorritakoak badu Euskal Herriari
buruzko irudi sendoa (nortasun azkarra, hizkuntza misteriotsua eta kultura bizia). Eta integratzeko
xedearekin datoz batzuk; baina iritsi bezain laster integrazio biderik atzeman ezean, ohartzen dira
etorri aitzin zuten sentsazioa eta errealitatea ez datozela bat eta posible dela hemen euskararik jakin
gabe bizitzea. Eta beraz euskara ikasteko motibazioa arinduko zaio.
Eredu interpertsonalak badu garrantzia, euskaldun bakoitza izan daitekeelako bidelagun erreaktibo
eta eraginkorrena.
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c. Hurbilpen sistemikoa saretu
Aisialdi eta hezkuntza munduko profesionalek diote gehiengo handian gurasoek ez dutela euskal
munduaren ekosistema ezagutzen. Eta ezagutzen dutelarik, irakasleen bitartez ezagutzen dutela, ez
beste kanaletatik (berdinen arteko solasak, hedabideak, komunikazio euskarriak…).
«Uda Lekurat hurbiltzen diren guraso berri gehienak heldu dira irakasleak aipatu dielako. Guk
erraten diegu ongi etorri, biba zu! Baina ez gaituzte ezagutu ahoz ahokoari esker edo gure
publizitateari esker!»
Horren aitzinean, garrantzitsua da sistema oso bat badela erakustea, sare bat, mugimenduan den
mundu bat. Gauzen arteko loturak egin behar dira, zentzua eman. Eta euskara mundu guzi hauetara
heltzeko bidelagun dela, ez apaingarri soila.
«Nik uste dut badela ere diskurtso mailan berritzearen beharra. Orain arte, eskola sare
guzietan, diskurtso motibagarriena elebitasun goiztiarraren onuretan zentratu da. Uste dut
tenorea dela berritzeko. Bai, euskara plus bat da, baina ikuspundu globalago bat ekarriko behar
diogu.» Hezkuntzako eragileekin solasean.
Zein aldaketa ekarri behar genieke beraz gure diskurtsoeri? Lehen aipatu ikuspundu dinamikoaren
kontzeptuari erreferentzia eginez, euskalduntzea prozesu bat dela ulertaraztea eta prozesua
elikatzen dela sistema oso batean: haurrarentzat etxetik lagunartera, ikastetxetik plazara,
ikasgaietatik aisialdietara, haurtzarotik heldutasunera… Baina helduaroan ere ekosistema logika
horrek badu bere zentzua: osotasun bat, bizi-ibilbidean dena lotua dela hiztunaren biografian.
«Ekosistema bat osatzea garrantzitsua da, euskararen ekosistema, euskalgintzaren arteko
ekosistema. Ideia hori gaurko testuinguruan, ez zaio arrotza egiten jende askori. Laborantza,
ingurumena, ekologia… Laborariak entzuten baditugu, erraten dute dena lotua dela, dena dela
osagarri. Euskararen kasuan ere, interdependentzia, osagarritasuna, bakoitzaren ekarpenaren
garrantzia… Ez dugu aski azpimarratzen, adibidez, okindegi batek baduela ere ekarpena.
Guraso ez euskaldunek ere badutela beren ekarpena. Voilà, sinplea da baina egin behar da.»
Hezkuntzako eragileekin solasean.
Sistema hauek kartografiatzen ahal dira (mapeoa deitzen den ariketa da) soziogramen bidez.
«Grafiko bakar batean aktoreak zein diren eta aktore horiek proiektuarekiko
dituzten helburuak, motibazioak eta kokapenak erakusten dituzte. (…) Mapa horiek era
kolektiboan eraiki behar dira; ezin dira bulego batean sortu; izan ere, ERAIKI egin behar dira.
Gainera, sortu ahala iraungi egingo dute, helburua ez baita errealitatea errepresentatzea,
errealitatea eraldatzea baizik.
Egia esan, emaitzak ikusgarriak dira. Denbora laburrean egoera konplexu baten
errepresentazio esanguratsua lortu daiteke, errazkerietan eta gehiegizko sinplikazioetan erori
gabe.» Allartean bloga, garabide.eus
Sistemak eta sareak aipatzen direla, lurraldetasunari erreferentzia egiten dioten diskurtsoen premia
ere aipatzea komeni da. Euskaltzaletasuna ez da eraikitzen baimenaren zain Parisera begira egonez.
Euskal Herri mailako loturak behar dira bai diskurtsoan, bai praktiketan. Iruñatik Garazira, Bidartetik
Gasteizera, Urdiñarbetik Deriora eta Tafallatik Hernanira zentzua baitu euskarak.
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6) Ekosistema komunikatibo baterantz
«Euskara mundu berri batean kokatu behar da. (…) Duela 50 urte euskara naturalki hor zen,
herrietan bizi zen. Baina orain, gauzak aldatzen ari dira. Eta badira aukerak, bada nahikeria,
bada esperantza… Baina behar dira asmatu gauza berri batzuk, gaur existitzen ez direnak.
Baina existitzeko eta komunikatzeko beste tresnak behar ditugu asmatu orain. Numerikoan
behar dugu sartu adibidez; sartu, egon, iraun…» Hezkuntzako eragileekin solasean.

a. Elkar elikatzen duten dispositiboak saretu
Haien artean, lotura gutti duten informazio eta sentsibilizazio dispositiboak garatzen direla erran
dugu gorago. Horri gehitu behar diogu “Euskara komunikatu? Nor-Nori-Nork” jardunaldietan Igor
Calzadak errandakoa: «euskarri fisikoen nagusitasunaz hausnartu behar dugu, gizarte digitalean
murgilduta bizi garen heinean». Esku-orri eta liburuxka andana ekoizteko gai, baina estrategia
numerikorik ez duen euskalgintza da Ipar Euskal Herrikoa (ere).
Horrek ez du erran nahi paperaren garaia agortua denik. Aldiz paperak izan behar du interakzio
estakurua, ez distantzia mantentzeko moldea. Eta mezua anplifikatzeko eta hedatzeko bideak
zabaldu behar dira, loturak sortuz.
Nola sortzen ahal dira euskarrien arteko loturak?
• Papera multimediatizatuz: horren osagarri diren bideoak, irudiak, infografiak… sortuz.
• Papera sareetan hedatuz: webgune batean PDFean deskargatuz, sare sozialetan irudi bidez
zintzilikatuz, ikusgailu batean txertatuz, mezutegi bidez partekatuz…
• Papera partekatuz: benetako zintzilikatze eta hedatze estrategia bat definituz.
• Paperen arteko zubiak eginez: argitalpen bakoitzak besteengana leihoak irekiz.
Sortzen ditugun sentsibilitate dispositiboak nahi dugun
pertsonen eskuen artera iristeko, banaketari sormen
prozesuari bezainbat garrantzia eman behar zaio. Eta
hartzaileari tresna deskubritzeko sartze desberdinak eskaini.
Xantza gehiago dugu irisgarritasun maila ona izatea elkar
elikatzen duen sare sistema batean, serie linearren forma
duen bilduma batekin baino.
Gogoeta hori Internet mundura ekar daiteke:
«Sareak ahalmen erretoriko berriak eskaintzen dizkigu hartzaileak informatzeko,
konbentzitzeko, aktibatzeko edo hunkitzeko. Ahalmen horiekin batera datoz, ezinbestez, hartu
beharreko erabaki estrategiko berriak, testu mailako erabakiak zein testutik harago doazenak.»
Elordui Urkiza, A. Diskurtso‐estrategiak multimedia‐erreportajeetan. UPV/EHU.
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b. Polizentrismo eta polifonia
Geografian, polizentrismoa lurralde bateko hirien garapen orekatu eta artikulatua bilatzen duen
politika sozioekonomikoa da, lurralde osoaren kohesioa lortze aldera. Tamaina desberdinetakoak
izan arren, lurraldea sare moduan eratzea bilatzen du, hainbat zentrorekin, horien arteko fluxu
ekonomikoak sustatuz. Gure kasuan, euskalgintzaren saretzea eta artikulatzea, garapen eta
erabakitze gaitasunekin uztartua litzateke.
Allartean blogean irakurri ahal izan dugunez, Eusko Ikaskuntzak abian jarri duen E5 proiektuan,
polizentrismoaren ideia defenditzen da. Proiektuak 4 indar-ideia ditu abiapuntutzat: aldaketa
soziala, konplexutasuna, polizentrismoa, sinkronizazioa. Honela azaltzen dituzte:
• Aldaketa soziala: Hizkuntza normalkuntza, aldakorra den gizartearen elkarrekintzazko egituretan
eta espazioetan gorpuzten eta gauzatzen den eta, aldi berean, gizartean berrikuntza eta aldaketak
eragiten dituen praxi soziala da.
• Konplexutasuna: Egungo gizartea errealitate sistemikoa eta konplexua da.
• Polizentrismoa: Gizarte indarrak anitzak dira, polizentrikoak.
• Sinkronizazioa: Sistema konplexuetan, bateratasun uniformeak baino, heterogeneidadeen
sinkronizazioak har dezake balioa.
Komunikazioa errepikapena da. Printzipio horretatik abiatuta, diskurtso berdina ahots desberdinetan
errepikatzea koherentzia litzateke. Gainera, euskararen inguruko diskurtso bat molde polifonikoan
hedatzeak bere irisgarritasuna azkartzen du. Koherentzia eta irisgarritasuna lortzeko, Ipar Euskal
Herrian diskurtsoen ezagutza hobea sustatu eta diskurtso katalogo bat osatu beharko litzateke,
aipatu ekosistema komunikatiboa sendotzeko.
Egiari zor, gauza gutti dago asmatzeko. Jadanik inkontzienteki partekatutako zoru bat indarrean da.
Hortik abiatuz, diskurtso sorta bat eraikitzen ahal da.
Zein rol bete dezakete horretan teknologia berriek?
Baliabide diskurtsibo berriak ere jarri ditu sareak komunikabideetako profesionalaren esku.
Teknologia digitalak hartzaileak informatzeko, entretenitzeko edo hunkitzeko tresna erretoriko
berriak eskaintzen dizkio testu‐egileari eta, aldi berean, estrategia diskurtsiboan hartu
beharreko erabaki berrietara ere eramaten du ezinbestez: testu mailako zein testutik harago
doazen erabakiak hartzera, hain zuzen.» Multimedia komunikazioa: gaur egungo erronkak eta
estrategia berriak. EHU
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c. Oihartzun soziala antolatu
«Hala ere, teknologiak ez gintuzke itsutu behar, ez genuke gabezia guztiendako irtenbide gisa
ulertu behar, baizik eta hirietan galdutako konexioa, konfiantza eta auzotasuna
berreskuratzeko aukera gisa, egungo egoerara egokituz. Euskara Interneten ere egotea
garrantzitsua da zeharo, baina ez dugu zertan pentsatu aurrez aurreko harremanak
ordezkatuko dituztela.» Chamorro Armendariz, M. Hirigunean ezagutzatik erabilerarako jauzia
egiteko eta harreman sareak euskalduntzeko eredu digitalaren ustiapena: markoa eta
praktiken proposamena. (2016) Hiznet.
Ekosistema komunikatiboa ez litzateke bideragarri emozioetan eragiten duten zuzenezko
interakziorik gabe. Jakin, badakigulako eragin handia dutela emozioek motibazioan, pertzepzioetan,
jarreretan, kohesioan, autoestimuan… Nelson Mandelaren esaldiak ongi irudikatzen du hizkuntzen
eta emozioen arteko lotura hori: Inori ulertzen duen hizkuntza batean hitz egiten badiozu, haren
burura iritsiko zara. Haren hizkuntza propioan hitz egiten badiozu, haren bihotzera iritsiko zara.»
Elkarrizketak, mintzaldiak, tailerrak, erakus-mahaiak, performantziak, ekitaldiak, ate irekitzeak,
bilkura publikoak, festak… Gertakari-komunikazioa deitzen diren ekitaldi mota desberdinak antola
daitezke emozioetan eragiteko eta sentsibilizazio dispositiboen hedatzeko.
Ipar Euskal Herria lurralde txiki eta kohesionatua izatea, xantza bat da. Baina herri txikietan, distantzia
hartzea biziki handiak izan daitezke gurutzatu nahi ez dutenentzat. Errealitatean errotutako euskara
plangintzen alde, hezur eta haragizkoak dira hiztunak, ez dira zenbaki abstraktuak.
«Ezagutza-erabilera-motibazioa hirukian neurtzen da hizkuntzaren, hiztunen eta hizkuntza
komunitatearen bizindarra. Hiru ardatzak lantzea behar-beharrezkoa da hizkuntza
komunitateak garapena izan eta normalizazioan eragin nahi badugu.
Horregatik, euskaltzalen mugimenduaren sorreratik bertatik motibazioa lantzeko ekimenek
garrantzia handia izan dute eta sentsibilizazioa lan-ildo nagusietako bat izan da eta gaur egun
ere bada tokian tokiko euskaltzaleen elkarteetan eta baita Euskaltzaleen Topagunean ere.»
Euskaltzaleen topagunea.
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7) Gidaritza kolektiboa eta jabego partekatua
a. Lankidetza mota berri bat posible ote da?
Euskal Herriko literatura eta gogoeta soziolinguistikoetan, lankidetza eredu berrien diseinatzeak
presentzia handia du azken bolada honetan. Gaia ez da gaurkoa; Txillardegik berak bi hankaren
gainean ibiltzeko beharra zuela zioen: instituzionala eta soziala. Eta biek bestearen beharra zutela,
maingu ez izateko. 2010eko Udaltop jardunaldiak edo Soziolinguistika klusterrak berriki argitaratu
duen «Herritarrak eta euskara: aktibaziorako gakoak eta prozesua» emulazio horren adibide dira.
«Barne komunikazioa falta dugu, euskaldunon artean euskara sustatzeko oinarrizko
estrategietan adostasun zabal batera iristeko. Komunikazioa landu beharko dugu, baita ere,
euskara gizarte osoarentzat erakargarri egiteko; jendea euskaraz hitz egitera motibatzeko;
erdal komunitatearekin zubigintza lanak egiteko…» Fernández Ostolaza, Iñigo. Zertarako behar
du euskarak marketina? (2006)
Jendartean zabaltzen den parte hartze gogoa eta errepresentatibitatearekiko mesfidantza dira
horren humusa. Eta ari dira antolaketa eredu horizontal, kolaboratibo, sortzaile eta modernoak
diseinatzen. Inertziaz eta ohituraz ari diren erresistentzia fenomeno kontserbatzaileak ere sortzen
dira egiteko eta ekiteko molde berri hauen aitzinean. Baina sanoa da.
Euskal Herrian, badira lankidetza hori imajinatu eta aplikaziora ekarri dutenak. Dena ez da perfektua,
baina lankidetza espazioak existitzea bera arrakasta bat da: Euskarabide, NUETS, Alkarbide,
Euskararen aholku batzordea… aipa genitzazke, beste askoren artean. Ipar Euskal Herrian, erran ahal
izan dugun bezala, lankidetza espazio iraunkor guziak desaktibatu dira eta eremu funtzional eta
aukera puntualak baizik ez dira gelditzen.
Alta, bada elkar ulertzeko gogo eta gertagarritasun handia. Herritarrekiko informazio – komunikazio
– sentsibilizazioa hizkuntza politikak garatzen dituzten eragile guzien ekintzetan sartzen da: EEPren
proiektuaren 12. erronka da, Euskal Elkargoak bozkatu duen «jalgi hadi plazara» dokumentuaren 19.
fitxa da, Miarritzeko herriko etxeko bide-orriaren 8. ardatza da, Aek – Seaska – Uda Leku… eragileek
ere garapen fasean beharrezko osagaia da. Denek horren beharra definitu badute, balitzateke
lankidetza berri bat eraikitzeko mentura.
Mathieu Bergék Hermes aldizkarian behin baino gehiagotan aipatzen duen «kooperazio
interinstituzionala», herri mugimenduei ere zabaltzea merezi luke. Espazio ez-esklusiboa. Elkarren
arteko menpekotasuneko sarea. Bakoitzaren indar eta ahulguneak elkarren artean aitortuz.
Etengabeko eszeptizismo eta suspizio baztertzea. Osagarritasuna. Konplizitatea. Konfiantza.
Adostasun eremu partekatuak. Xilkogintza. Pertsonen arteko gatazkak… kontzeptuak identifikatuak
dira eta alde bakoitzak bere jarrera eta praktika batzuk aldatu behar dituela onartuz gero, erran
genezake beste lankidetza bat posible dela.
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b. Erabiltzailea edo egituran zentratu?
Euskal Herrian atomizazio eta polarizazioa azkarra da. Euskalgintzaren garapen handiak, egitura asko
sortzera ekarri du. Baina bakoitzaren kudeaketak merkatu-lehia bat ere eragin du.
«Interes-taldeen (stakeholders) arteko zubigintza asimetrikoak probokatu behar dira; honek,
herrigintza asimetriko bat ekarriko luke etengabean desadostasuna kudeatzeko gai dena, baina
sistema bera geratu gabe. Hor dago erronka. Euskal Herrian, denbora gehiegi ematen da
norberaren arrazoia, dogma moduan, inposatuarazten, baina oso denbora gutxi,
adostasunetara iristen, zubigintza eginez» Calzada; Bildarratz 2015
2017ko Topaldiaren karietara, «Erdaldunak aktibatzeko diskurtsoak» hizpide izan genituen. Bertan
genion «probokazio kutsu txiki batekin (…) Ipar Euskal Herriko euskalgintzan ari garenok gaizki
ezagutzen ditugula erdaldunak» (Gorri, E. 2018. BAT 107). Eta «erdaldunak gaizki ezagutzen
ditugunez, intuizioz jokatzen dugu, gure ate aitzineko errealitatea hartu eta orokortuz.» Biztanleria
zabalera orokortuz, agerikoa da Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Xiberoko biztanleriaren pertzepzio, iritzi,
jarrerak ezagutzeko, objektibatzeko eta segmentatzeko zailtasunak ditugula.
Sentsibilizazio estrategiak berritzerako orduan, publikoa erdigunean ematea ezinbestekoa da.
«Nor dago euskara sustatzeko helburuen eta ekimenen erdigunean: herritarrak eta haien behar
eta nahi linguistikoak, ala erakunde sustatzaileak eta haien interpretazioak eta nahiak?» Erize,
X. 4.4 Management eta hizkuntza plangintza. HIZNET. Donostia, EHU.
«Medioetako diskurtso‐komunitatean, xede‐taldea eragile bereziki garrantzitsua da.
Hartzailearen interesek eta aurreikuspenek gidatzen dituzte hartzaile horrek medioetako
aukera zabalean egiten dituen hautuak; haren aurre‐ezagutzek eta aurreiritziek, bestalde,
baldintzatzen dute nola interpretatuko duen testua. Komunikazio‐estrategian asmatzeko,
beraz, sortzaileak ezinbestekoa du xede‐taldearen soslai soziokulturala eta haren interes eta
aurreikuspenak ondo ezagutzea. Bereziki sarean, hartzailearen lekuan jartzean datza
komunikazioaren arrakasta: sareko hartzaileak testua irakurtzeko eta testuan nabigatzeko
orduan esperientzia xamurra izateko eta, batez ere, sarearen amaraunean ez galtzeko.
Estrategia diskurtsiboan ezin da ahaztu, gainera, testua sortzearen eta hartzearen arteko
dikotomia hautsi egin dela, neurri handi batean, sareko komunikazioan: sortzaileak zabalik utzi
behar dizkio aukerak hartzaileari, berezko ildo diskurtsiboak jorra ditzan eta, gero eta sarriago,
testuaren egile aktibo izan dadin. Sarean, ohiko medioetako hartzailea erabiltzaile bihurtu da,
eta medioetako komunikazio‐estrategiak erabiltzaile horrekiko elkarreragina sustatzean eta
bideratzean jarri behar du arreta.» Multimedia komunikazioa: gaur egungo erronkak eta
estrategia berriak. EHU
Finean, egituran zentratutako komunikazio batetik, hiztunen premietara zentratutako komunikazio
batera pasa.
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c. Cobranding esperientzia bat
Marka baten sortzea, zaila da, luze da eta kostu handia du. Berantago ikusiko dugun moduan, arrisku
bat ere badu. Baina aldi berean, euskarak irudi eta marka asko izan ditu azken urteotan. 2016an
Euskararen txantxangorria aurkeztu zuten Eusko Jaurlaritzak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru
Aldundiek, Bilbo, Donostia eta Gasteizko Udalek, eta EUDELek. «Euskararekin, euskararen
erabilerarekin, euskararen aldeko jarrerarekin lotuko gaituen irudi berri eta freskoa» hitzak erabili
zuen Patxi Baztarrikak aurkezpen ekitaldian.
2019ko irailean, jakitera ematen zuten Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU) euskararen marka
aztertzeko ikerketa proiektu bat garatuko du euskalgintzako eragileekin batera: Euskararen Gizarte
Erakundeen Kontseilua, Elkar Fundazioa, Berria Fundazioa, Elhuyar Fundazioa, Aek, Emun, Ikastolen
Elkartea, Euskaltzaleen Topagunea. Alor akademikoan, proiektu aitzindari eta berritzailea da
markaren kontzeptua hizkuntzen eremuan aplikatzen den lehenengo aldia baita nazioartean.
Hizkuntza markagintzaren (language branding) kontzeptualizazioa eta berau aztertzeko metodologia
garatze bidean da, beste edozein herrialdeetako baliagarri izan daitekeen ekarpen berria eginez.
Beste praktika interesgarria ere erabilia da merkatu ekonomikoetan, esparru linguistikoan baliagarria
izan daitekeena: Baterako marka edo co-branding. Bi markaren edo gehiagoren arteko lankidetza da
epe ertain edo luzean. Lankidetza hau produktu baten diseinuan oinarritzen da funtzionalki edo
sinbolikoki, baina baita produktuaren izenpedura komunean ere. Co-branding akordioaren xedea bi
marken indarrak batzea da helburu hauekin:
• Produktu originalak merkaturatu
• Kalitatearen sentimendua hobetu, lankidetzari esker
• Proposaturiko zerbitzuaren edo produktuaren eskala zabaldu
• Posizionamendua aldatu
• Bezero berriengana heldu, merkatu berrietara sartu
• Eremu geografiko jakin bateko merkatuan lasterrago eta errazago sartu.
Ororen buru, co-branding estrategiak abantailak ditu harrera egiten duen markarentzat eta
gonbidatua den markarentzat. Haatik, zenbait puntu errespetatu behar izaten dituzte:
• Lankidetza egokia izan behar da eta zentzua ukan behar du kontsumitzailearentzat. Horretarako,
marken osagarritasuna beharrezkoa da, izan irudiaren aldetik (co-branding sinboliko baten kasuan)
edo egiteko moduetan (co-branding funtzional baten kasuan) (Fleck eta Michel, 2012). Marka
bakoitzaren onurak elkartzean, lankidetzan ateratako produktua hobea izanen dela segurtatzen da.
• Bi markaren edo gehiagoren elkartzeak sorpresa efektu bat eragin behar dio kontsumitzaileari.
Lankidetzak naturala badirudi, oharkabean pasa daiteke. Aldiz, marka horien arteko lankidetza
ulertzeko pentsaketa bat beharrezkoa baldin bada, orduan sorpresa efektu horrek interes bat piztuko
dio kontsumitzaileari. (Fleck eta Maille, 2010)
• Lankidetzan sorturiko produktuak balio erantsi bat izan behar du kontsumitzailearentzat, eta
produktuaren abantaila gehigarriak segurtatu.
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8) «Ongi etorri» marka komun posiblea
Argiki erran dezagun hemen, atal horretan garatuko den ideia, hainbat opzioen arteko aukera bat
dela. Beste pista batzuk ikertu dira, baina sakontze lan horrentzat bat lehenetsi da (irakurlea ez
nahasteko). Aitortu behar dugu ere proposamen horrek ez duela egilea baitezpada konbentzitzen.

a. Azalpena
«Ongi etorri» kontzeptuak, imajinario oso bat mobilizatzeko potentzialitatea izan dezake:
• Ez du azalpen edo itzulpenik behar: denei mintzo da, euskaldun eta erdaldunek ezagutzen,
ulertzen eta errex ahoskatzen duten erranaldia da.
• Harrera eta partekatze mezua zabaltzen du: positiboa da, irekia. Kurubilkatzen den jendarte baten
alderantzizkoa, munduari zabaltzen diren adar zabalak izateko sustrai sendoak dituenak.
• Dinamika bikoitza adierazten du: gurera etortzeko gomita, baina jarrera egokiarekin etortzeko
gomendioa (garenaren errespetuan oinarritutako harrera eremua).
Zentzu horretan, karismatikoa eta erreferentziala izateko osagaiak barnebiltzen ditu.
Aitzinetik pausatutako zenbait ideia gogora ekartzen baditugu, erran dugu herritar zenbaiten
usteetan euskarak badituela faktore hertsigarriak: jendarte diglosiko batean euskaraz bizitzeko estres
linguistikoa eta nekea, ikasteko eta bereganatzeko zaila den hizkuntza, sartzeko aisa ez den mundu
bat, baliabideak atzemateko ezintasuna… Eta horren aitzinean inklusiorako bidea zabaldu behar dela:
euskaldunen autoestimuan eta aktibazioan eraginez, integrazio ibilbide bat seinalatuz,
urrundutakoak erakartzeko seinaletika plantan emanez, hurbildutakoak gaituko dituzten tresnak
sortuz… lurralde honetan euskara beharrezko eginez.
Euskarara hurbiltzeko muga / traba / oztopo mentalak desaktibatu eta errealitate berri batera
hurbiltzeko gomita luzatzen du ‘ongi etorri’ markak. Aldi berean gomita, aholku, zubi, tranpolin, bide,
aitorpen, zoriontze edo hari bat izan daiteke.
Ongi etorri*…
… euskaraz eroso bizi den mundu batera.
… familian euskaraz bizitzeko aukeraz baliatzera.
… euskalduntzearen esperientziara.
… unibertso oso bat ezagutzera.

Exklusioa
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b. Mugak eta arriskuak
Baina gisa hortako planteamendu batek, baditu ere bere arriskuak. Komunikazioan, igorlearen
intentzioek eta hartzailearen pertzepzioek ez dute beti bat egiten, izan hasierako diagnostiko
txarragatik, interpretazio tarte handiegiagatik, kanalean izandako interferentziengatik edo beste
hainbat arrazoinengatik. Alta, sekulako garrantzia du diskurtso ona definitzeak.
«Hizkuntza politika batek, eraginkorra izatea nahi bada, adostasunean oinarritutako helburu
egingarriak planteatu behar ditu, egoera soziolinguistiko anitzera egokitutakoak eta
herritarren babesak lagunduta. Hortaz, euskararen gaineko ikuskera kontrajarriak gaindituko
duen eta gizarte baldintza berrietara egokituko den diskurtso bat garatzea da aukera. Zoru
diskurtsibo partekatu batek euskararekiko atxikimendua euskal gizatalde gehienetara
hedatuko du.» Martinez de Luna, I. (2019) 6.1 Euskararen erabileran eragiten duten faktoreak.
HIZNET, Donostia. EHU
Baina bada ere konfusio edo nahasmendua sortzearen lanjerra:
«Joxerra Gartziaren esanetan, euskararen irudia, gaur egun, amesgaizto bat da: oso denbora
gutxian amona zahar bat izan da, haizagailu bat, birus bat eta txantxangorri bat. Bere ustez,
horrela ezin da marka bat osatu. Bere ustez, euskarak produktua eta marka izan behar du,
komunikazioaren ikuspegitik.» Allartean bloga
«Ongi etorri» kontzeptua mahai gaineratua izan da hamar bat aldiz, euskalgintzako eragile
desberdinen aitzinean, azalpenik eman gabe. Marka egokia iruditu zaie denei. Baina euskaltzale
aktibatuak ez dira jendarte zabalaren aniztasunaren errepresentagarri. Aldiz, komunikazio munduko
aditu eta komunikatzaileek ez diote marka horri hainbesteko interesik atzeman. Lurraldearen
folklorizatzearen, salmenta komertzialaren eta gu/zuek dikotomiaren kutsua atzeman diote.
Marka egokia, dena den, prozesu parte hartzaile baten bidez lortuko da bakarrik. Buru inarroste
sortzaile eta kolektiboak antolatu beharko liratezke horretarako. Eta ondotik, ideia desberdinak lagin
batekin kontrastatu.
Baina askok argi dute ere lehen lehenik
«Gu gira lehen preskriptoreak! Gu ez bagira konbentzituak marka horrekin, ez ditugu besteak
konbentzituko. (…) Arrotza bazaigu, ez zaie erakargarri eginen. Deseroso bazaigu, ez gira harro
izanen. Besteak seduzitu bai, baina gure buruak mozorrotu eta engainatu gabe!» Komunikazio
agentziako ekiparekin izandako solasa.
Jadanik agertutako ideia zenbait: 360° - Atea - Pasaportea – Jauzia – Ezkaratza – Giltza – Gakoa…
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c. Ta zergatik ez Mintzalasai?
Hirugarren atala spoilatu edo zapuztuko dugu hemen, Ipar Euskal Herri mailako
diskurtsoak eta lankidetzak egituratzeko webgune bat proposatuko dela iragarriz.
Aztertu ditugun euskararen 32 webguneetatik dinamikoena (edukien eguneratze
maiztasun aldetik behintzat) da Mintzalasai.eus. Sare sozialei ere begiratuta, jarraitzaile eta
interakzio kopuru ederra du. Itxura eta ergonomia aldetik hobekuntza batzuk egin badaitezke ere,
nahiko modernoa da. Eta hasierako oinarri soziala zabaltzea lortu du eta orain euskararen inguruan
ibiltzen den jende bat jarraitzaile leialtzat duela erran daiteke.
Zergatik ez luke beraz 2021ean 10 urte beteko dituen Mintzalasai elkarteak jadanik eraiki duen
ekosistema komunikatibo txikia birkokatuko, hedadura handiagoko tresna bilakatzeko? Eztabaida
elkartearen barnean eramana izan ez bada ere, hemen gogoeta pista batzuk pausatuko ditugu orain
arte ikertutakoa oinarritzat hartuz (baina hasieratik euskara elkarte horren kide izanez, horrek
sortzen duen distantziazio ezintasuna zintzoki aitortuz aldi berean).
Mintzalasai, 2011ko azaroan Miarritzen sortutako herri-dinamika hibridoa da. Bere nortasuna
bikoiztasun horren gainean eraiki du:
• 1901 legepeko elkarte autonomoa da, baina aldi berean udaletxeko giza baliabideekin
funtzionatzen du.
• Irudi familiarra, kontsentsuala, alaia du, baina aldi berean kritiko eta aitzindari agertzen ahal da.
• 2016tik Baiona-Angelu-Miarritze hiri-eremua du jostaleku, baina aldi berean lurralde zabaleko
egitasmoak obratzen ditu.
Lausotasun horrek ez du laguntzen publiko zabal batengana iristen: batzuentzat sobera epel,
besteentzat sobera erradikal, batzuentzat sobera hiritarra, besteentzat sobera «euskal herrikoa»,
batzuentzat sobera instituzional, besteentzat sobera militante… Horrez gain, 2019an sekulan lortu ez
zuen sustengu instituzionala eta atxikimendu soziala lortu bazuen ere, 2020an 6 partaideetatik 3k ez
dute beren sustengua berritu. Garapen krisia bete-betean, elkarteak ez du egitasmo berririk
garatzeko gaitasunik.
Mintzalasai.eus gainditu eta irisgarritasun maila handiko ekosistema kolektiboa antolatzea da
ondoko orrietan luzatuko den proposamena.
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HELMUGA: Ongi-etorri atari
partekatua

Azken atal honetan, orain arte agerian emandakoa
egikaritzeko proposamen teknikoa egingo da.
Hainbat pundu zehaztekoak dira oraindik, baina
lehen gogoeta aitzinatu bat luzatu nahi izan dugu.
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9) Tresna zentral baten nondik norakoak
Hirugarren eta azken atal honetan, ongi-etorri.eus atariaren inguruko aurkezpen orokorra egingo
dugu. Tresna hori ez da bakarrik itxialdi denboran senditu den eskasa betetzeko zirrikitua: gaurko
beharrei erantzuten dion baliabide biltegia izan nahi du. Tresna hori ez da Hego Euskal Herrian jadanik
existitzen den atarien transposizio hutsa: Ipar Euskal Herriko errealitatetik tokian-toki pentsatua da.
Horrekin ez dakigu produktu ona asmatu dugun, baina aurkeztu izan zaien eragile guziek baieztatu
dute horren behar gorria zegoela Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Xiberoan. Mende laurden bat
euskalgintzaren epizentroan pasatako ekintzaile baten erranak ekartzeko: «hau ez da izango euskara
osoki emantzipatzeko tresna! Baina bai gure beharrak asetzeko tresna bat. Egin, egin behar da. Nola
eta norekin, hori beste afera bat da».
Ongi-etorri.eus, euskararen atari komuna sortzea planteatuko dugu beraz ondoko orrietan. Euskarari
gaurko presentzia barreiatua baino sartzeko ate handia eskainiko dion webgunea.
Instituzio
publikoak

Euskal
kultura

Instituzio
publikoak
Helduen
alfabetizazioa

Euskal
hedabideak

Hezkuntza

Euskara
elkarteak

Bizi soz. &
Aisialdiak

Helduen
alfabetiza
zioa

Euskal
kultura

EUSKARA
ongietorri.eus

Euskal
hedabide
ak

Euskara
elkarteak

Hezkuntza

Bizi soz. &
Aisialdiak

Aski ezagutuak ez diren 32 ate txiki izatetik, erreferentea den ezkaratza izatera. E GORRI (2020)

Webgune bat, zergatik?
• «Internetek gure gizarte osoaren ispilu digitala izan behar» baitu (Puntueus Fundazioa, 2016).
• Sarean presente eta identifikagarri ez den hizkuntza batek zaila baitu jendartean presente izatea.
• Erabiltzaileen premiei erantzuten dien tresna izateko, ez egituren satisfakzioa asetzeko.
• Hizkuntza jabekuntzan, sozializazioan, inklusioan, jarrera aldaketan, prestigioan… eragiteko.
• «Euskaltzaletasunean oinarritutako euskalduntasuna ereiteko» (Odriozola, 2017: 6).
«Nik uste dut tresnak badirela euskaraz bizitzeko. Haurrentzat, helduentzat, zaharrentzat,
denentzat… Alors bai, sortu beharko dira gehiago, hemengo euskalkiarekin eta abar. Baina
jadanik existitzen den guzia ezagutzen bagenu, ez litzateke gaizki. Ezagutu eta erabili. Zeren
askotan jendeak erraten du ‘bai, nahi nuke hori eta hori egin, baina ez da posible’ eta gero
erraten diozularik hor badela aukera, ez du erabiltzen.» Hezkuntzako eragileekin solasean.
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a. Eragin xede handiko egitasmoa
Euskararen erakusleiho partekatua izango den heinean, ondua eta landua izango den egitasmoa da.
Lehenago azaldu izan dugu erabiltzaileek sarean informazio eguneratua, fidagarria eta lasterra
bilatzen dutela. Exijentzia maila handiko edukiak ekoiztuko dituen egitasmoa diseinatu behar da,
kalitatea izango delako garapenaren bermea. Kalitateak gaina hartuko dio kantitateari, hasiera
batean horrek lan asko eragiten badu ere.
Profesionaltasun hein handi batekin kudeatuko den ataria izan beharko du, gaur egungo kodeak,
normak, praktikak, algoritmoak eta arauak bereganatuz. Idatzi izan dugu Internet arauez betetako
espazioa zela. Horiekin bateragarria den desmartxa izango da.
Bukatzeko, erreferente izateko sortua izango da. Ez handikeriaz aritzeko, baina euskararen galaxia
zuzenean elikatzeko. Google analytics estatistika zerbitzua erabiliz inguruko merkatu azterketa egin
ondoren, ondoko helburu errealistak finka daitezke.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

Erabiltzaileak
30.000
30.000
35.000
35.000
40.000
50.000

Sesioak
50.000
50.000
50.000
55.000
55.000
60.000

Ikusitako orriak
100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
125.000

Orri / sesio
1,50
1,75
2,00
2,25
2,25
2,5

Iraupena
1,30
1,45
2,00
2,00
2,25
2,45

b. Etxe partekatua eraikitzeko asentua
Gorago aipatu atomizazioa gainditzeko estakurua izan daiteke, lankidetza espazio funtzionala sortuz.
Idazki horretan agertzen den edukia oinarri gisa hartuz, urratsez urrats aitzinatzeko metodologia
definitu beharko litzateke, bidean argituz oraindik landuak ez diren punduak eta egokituz edo ontzat
emanez hemen agertzen direnak.
Jon Sarasuak sarritan formulatutako sailkapena berriz hartuz, mahai inguruan bil litaizke:
• Esparru handiko erakunde publikoak (EEP, Elkargoa, Departamendua).
• Tokiko erakunde publikoak (hirietako euskara zerbitzuak).
• Tokiko euskara mugimenduak (euskara elkarteak, kultur elkarteak).
• Nazio / Lurralde mailako euskalgintza (aisialdi, hezkuntza alfabetatze…).
• Beso teknikoa (Gogaide, Bai euskarari, Erabil, Euskal moneta…).
Elkarrekin definitzekoa litzateke bakoitzaren parte hartzea nola agerian ematen den:
• Artikulu idazleak aitzinean emanez izen eta argazkiarekin (logoa).
• Egilearen araberako bilaketa sistema proposatuz.
• Partaide guzien irudiak desfilatzen uzten duen xingola.
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c. Ezkaratzatik, etxeko gela guzietara
Euskal Herriko etxeen irudia berriz hartuz, ezkaratza funtzioa beteko duen ataria irudikatu dezakegu:
sartzeko atea zeharkatu bezain laster, gela desberdin askotara irekitako espazio zabalera iritsiko
litzateke erabiltzailea.
Sartzea 4 etapatan bereiz daiteke:
1) Lehenik, profilaren arabera: euskaldungaia, gurasoa, euskalduna, kuriosa.
2) Bigarrenik, motibazioaren arabera: aktualitateak irakurri, agenda kontsultatu, eragile bat
atzeman, baliabide bat deskubritu…
3) Hirugarrenik, behar zehatzaren arabera: marrazki bizidun bat begiratu, eskola elebiduna atzeman,
lanpostu bat irakurri, galdera bat egin…
4) Laugarrenik, punpea eginez: urrunago joan nahi izanez gero, ateratzeko ate egokia proposatuko
zaio Kanalduden, guraso elkarte baten atarian edo beste batean segitzeko.
Qui suis-je?

Qui suis-je?

1) EUSKARA IKASTEN ARI NAIZ

2) NERE HAURREK EUSKARAZ IKASTEN DUTE

Euskalduntze bidean laguntzeko baliabideak

Familian goxatzeko baliabideak

FR | EU

FR | EU
www.
ongi-etorri
.eus

Qui suis-je?

Qui suis-je?

3) EUSKARAZ BIZI NAHI DUT

4) EUSKARA DESKUBRITU NAHI DUT

Euskaldunak aktibatzeko baliabideak

Aniztasunari irekitzeko baliabideak

EU | EU

FR | EU

Adibideak:
• 1) Euskara ikasten dut → 2) belarria lantzeko zerbait entzun nahi dut → 3) Podcast atalean soinu
bat entzuten dut → 4) Radiokultura atarian beste eduki gehiago deskubritzen dut.
• 1) guraso naiz → 2) haurrekin marrazki bizidun bat begiratu nahi dugu → 3) 3-6 urte arteko
edukiak sailkatzen ditut → 4) aukera gehiago Kanaldude atarian.
• 1) Euskalduna naiz → 2) aktibatu nahi dut → 3) baliabideak kontsultatzen ditut → 4) estres
linguistikoari buruzko informazioa lortzen dut.
• 1) Etorri berria naiz → 2) Euskara ikasteko aukerak ezagutu nahi ditut → 3) Forumean galdera
pausatzen dut → 4) Aurkitegiarekin aukerak deskubritzen ditut.
Erran gabe doa publikoak gurutzatzen direla: euskaltegiko heldua eta guraso izan gaitezke aldi
berean. Horrek desmartxa indartzen du, bi aldiz baliabide gehiago deskubrituko dituelako, baina
gehiegizkoa den informazioak parasitatu gabe.
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10) Erabiltzaileen beharretara egokitutako edukia
a. Arboreszentzia intuitiboa
Bixoko komunikazio agentziakoekin izandako solasaldi mamitsutik hainbat irakaspen atera ditugu.
Hauen artean, webgune baten orrialde bakoitza sartzeko ate izan daitekeela. Eta ondorioz beste
edukiei irekidura landu behar zela orrialde guzietan, bisitariak bere informazioa atzematea nahi
badugu. Gure kasuan, 4 sartzeetan hezurdura berdina izango lukeen ataria sortuko litzateke,
nabigatzaileak profil batetik bestera pasatzean intuitiboki bere markak atxik ditzan.
5 atal eta aldi oro 3 azpi-atal pentsatzen dira, oreka mantentzeko. Menua logika progresibo baten
arabera ordenatua izan da, erabiltzailearen bidaia errexteko.

1) NOR GIRA?

2) BERRIAK

3) BALIABIDEAK

4) AURKITEGIA

5) AHOLKUAK

Gu

Zer berri?

Euskara ikasi
– Bideo –
Podcast…

Mapa

Zure
galderak

Gure lagunak

Bazenekien?

Hiztegiak

Aurkitegia

Ohiko
arrangurak

Gure sareak

Agenda

Informazio
euskarriak

Deskargatu

Lekukotasunak

Estruktura komun horren baitan, 3 eduki mota desberdintzen dira:
• Testu finko komunak (marra ___ betez irudikatuak hemen).
• Testu finko espezifikoak (puntu txikiekin … irudikatuak hemen).
• Testu aldakor espezifikoak (marratxoekin --- irudikatuak hemen).
Ikusten dugun moduan, 15 azpi-ataletik 4 dira erregularki elikatu beharko direnak. Besteak behin
idatzi eta ontzat emanak, testu finko moduan gelditzen ahalko dira (noizean behineko
eguneratzearekin).
Sareak maiztasun bat eskatzen du, erabiltzailearen interesa bizirik mantentzeko. Hala ere, eduki
sobera ez da proposatu behar, ez itotzeko. Udan adibidez, artikulu hoberenen best-of edo bilduma
bat proposa daiteke, lasaiki kontsultatzeko aukera eskainiz.
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b. Eduki antolatuak
5 atal eta 15 azpi-atalak antolatzeko era bat aurkeztuko dugu hemen.

1) NOR GIRA?
A. Gu
Egitasmoaren aurkezpena
Helburuak & Edukia

B. Gure lagunak
Parte hartzaileak
Beste lotura batzuk

C. Gure sareak
Sare sozialak
Berri papera

2) BERRIAK
A. Zer berri?
Euskararen aktualitateak, 8
sailetan banatuak (ikus azpian)

B. Bazenekien?
EHaren ezagutza, historia,
kultura, ondarea, linguistika,
erran zaharra, etimologia

C. Agenda
Ipar EHko hitz ordu
linguistikoak, adin, mota eta
tokiaren arabera sailkatuak

3) BALIABIDEAK
A. Multimedia
Bideo, euskara klase,
podcast… (ikus azpian)

B. Hiztegiak
Sakeleko hiztegiak, sareko
hiztegia, itzultzaile neuronalak

C. Informazio euskarriak
Esku-orri, liburuxka,
informazioa PDFean

4) AURKITEGIA
A. Mapa
Ipar EHko eragileen mapa
(transmisioa, erabilera,
hedapena, zerbitzuak)
Arigune, BE, Eusko

B. Aurkitegia
Ipar EHko eragileak testu
moduan bilduak, kontaktu
datuekin

C. Deskargak
Aurkitegia eta mapa
deskargatzeko aukera

5) AHOLKUAK
A. Zure galderak
Galderak pausatzeko aukera

B. Ohizko arrangurak
Gehien pausatzen diren
galderei adituek ekarritako
erantzunak

C. Lekukotasunak
Anonimo eta jende ezagunen
lekukotasun identifikagarriak

Artikuluak:
2 dimentsio dituzte:
• Informatiboa : zer informazio ematen diote irakurleari? Adb: Lan deialdia hor, baldintza hauetan…
• Diskurtsiboa : zer mezu pasarazten diote irakurleari? Adb: Euskarak lana atzemateko balio du.
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Hortik abiatuta, artikuluen oreka mantentzeko eta diskurtsoaren espektro desberdinak estaltzeko, 8
ataletan banatzea pentsatzen da (aitzinetik egindako webguneen analisian inspiratuta):
1) Berriak: euskara mugimenduan da, 21. mendeko hizkuntza bizia, elkarteen berri eman…
2) Lan deialdiak: erakutsi etorkizuneko aukera bat dela, perspektiba profesional anitzak badirela…
3) Agenda: euskaraz bizi den mundu bat badela, uste baino aukera gehiago badela...
4) Topaketa: pertsona edo egitura baten ezagutza egin, euskararen alde urrats bat egiten ahal dela
erakusteko.
5) Baliabideak: euskaraz bizitzeko tresnak eta barne loturak aurkeztu…
6) Autoestimua: euskararen handitasuna eta hiztunen gaitzea sustatzeko gaiak…
7) Onurak: nazioarteko ikerketen oihartzuna.
8) Munduko leihoa: munduko hizkuntzak, haien biziberritzea, hizkuntza-ekologia…
Baliabideak:
Azken aste hauetan, sarean euskaraz gozatzeko ehunka baliabide partekatu dira, iturri
desberdinetatik. Bilketa lan hori ezinbestekoa izan da, aukerak badirela frogatzeko. Horiek hola,
erabiltzaileari aukera gehiegi emanez editorializatu eta ordenatu gabe, kontra-efektu bat sortzen
dugu. Kantitatea pozgarria bada ere, errealitatean zaila da bilatzen duguna aurkitzea.
Gure kasuan, baliabideen metatze-bankua
baino hobe, baliabideen liburutegi ordenatua
sortu nahi da. «Whaouh» efektutik «klik»
egitera pasatzea da xedea. Horretarako,
biziarazi beharko dira edukiak, bisitariak sendi
dezan eguneratua dela, horren gibelean
lanketa bat badela. Astean behin eduki bat
aitzinean emanen da, egutegia, testuingurua
edo aktualitatearen arabera editorializatuz.

Filmak / Marrazki
bizidunak

Podcast & Irrati /
Ipuinak

Jokoak &
Aplikazioak

Literatura /
Esperimentuak &
Esku lanak

Yoga, Sofro

Musika

Hiztegi &
Traducteurs en
ligne.

Cours en ligne

Info+ &
Brochures

Gaikako sartzeak eta adinen araberako sailkapenak ere proposatuko dira, erabiltzailea bururaino
laguntzeko gisan. Aurreikusi behar da eduki batzuk euskaraz eta gaztelaniaz bakarrik eskuragarri
izango direla eta erabiltzaile batzuek frantsesa besterik ez dakitela. Kasu horretan, kudeatzaileen
ardura da edukiak ongi sailkatzea.
Bideoteka:
Bideo tutorial laburrak erabiliko dira (motion design) eduki batzuk transmititzeko: esku-orrien
edukiak, hiztegia, ahoskera, eskolatze sistemaren aurkezpena, aholkuak, etxeko lanak…
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c. Elebitasun eredu berritzailea
Webguneetan hizkuntza aniztasuna kudeatzeko molde desberdinak daude. Euskal Herrian egin ohi
dena da interfaze bat euskaraz eta bestea erdaraz. Erabiltzaileak teorian %100ean bere hizkuntzan
nabigatzeko aukera du. Baina jakinez gaitasun eta ohitura dela eta beti pixkat zailago izanen zaiola
erabiltzaileari euskaraz nabigatzea frantsesez baino, eta euskara ikasteko motibazioa frustrazio sano
txikiekin sustatzen ahal dela, elebitasun dinamiko bat plantan ematea proposatzen da.
«Webgune askok erabiltzaileak bere nabigatzailean ezarritako nabigazio-hizkuntzan erakusten
dute edukia, baina Euskal Herriko erabiltzaileen %3k dauka nabigazio-hizkuntza moduan
euskara lehenetsita" Josu Waliño (2019).
Alde batetik, euskara hutsean izango den interfaze bat, erdararik gabe. Baina bestalde, euskara
ikusteko eta euskaraz nabigatzeko aukera eskaintzen duen interfaze erdaldun bat. Nola?
• Frantsesezko interfazearen arkitektura osoa elebiduna egin.
• Euskaraz irakurtzea gomendatzen duten botoiak gehitu artikulu guzietan.
• Aktualitateen bukaeran hiztegi laburra proposatu.
Euskarazko bertsioan, euskaraz irakurtzea akuilatzeko, 2 teknika sinple erabiliko dira:
• Irakurketa denbora gehitu, erabiltzaileari eman beharko duen dedikazioa aitzinetik emateko.
• Irakurketa maila gehitu piktograma bidez, erabiltzaileak egin beharko duen indarra neurtu dezan.
Ikuspuntu editorial aldetik: itzulpenak baino gehiago eskainiko dira hizkuntza batean edo bestean.
Publiko bakoitzaren araberako idazkera bikoitza antolatuko da (euskalduna gaituz, aktibatuz,
harrotuz eta erdalduna integratuz, erakarriz eta informatuz).
«Guk argi geneukan hasieratik ezin genuela diskurtso berdinarekin iritsi euskaldun eta
erdaldunengana. Gai bat eskuen artean dugularik, xede taldeak identifikatzen ditugu eta
teorian modulatzen dugu edukia, bakoitzari erran nahi diogunaren arabera. Praktikan,
zailtasunak ditugu, distantzia, denbora… suposatzen duelako. Baina argi gorria beti piztua
izanez gero, lortzen da». Eranafarroa
Sare sozialetan: ezin denez interfaze propio bat dedikatu hizkuntza bakoitzari, mezuen
osagarritasunean oinarritutako alternantzia kodikoa proposatuko da mezuetan. Euskalduna
elebiduna denez, frantsesez itzulpen egiten badiogu 2 aldiz informazio berdina eskuratuko du. Eta
aldi berean euskara ez dakienak ez du ezer galduko.
Xiberotar bertsioa: ongi-etorri.eus sarean eman bezain laster ongi-etorri.eus/xib bertsioa sortuko da,
ahalik eta hurbiltasun gehien eskaintzeko Xiberoko irakurleei (www.ongi-etorri.eus/fr izango
litzateke frantsesekoa).
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11) Lankidetza forma berria aplikazioan emateko aitzakia
a. Dimentsio parte hartzailea
Behar bati erantzuten dion egitasmoa dela kontziente izanez, eta hori aitzinera eramatea denentzat
onuragarria izango dela onartuz gero, zailtasun handirik gabe plantan eman liteke
horizontaltasunean, konfiantzan eta aitzinatzeko nahikerian oinarritutako lankidetza espazio
funtzional bat. Koadro argia definitu beharko litzateke, gatazka eta desadostasunen potentzial
blokatzailea saihesteko.
Oinarri bat izatea asmo duen lan hau osoki zalantzan ematea izan liteke lehen urratsa. Bertan
agertzen diren iritzi, datu, proposamen eta analisiak hainbat pertsonen artean egindako gogoetaren
emaitza badira ere, ikasturte bukaerako idazlan baten baitan kokatu da. Egitasmo sozial baten sortze
prozesuak bestelakoa izan behar du.
Dimentsio hori ez da ongi-etorri.eus parte hartzearen jantziaz apaintzeko modan den edergailua.
Arrakastarako giltza bada ororen gainetik.
«Kornai-ren lanaren arabera, (…) hizkuntz ondarea biltzeak edo artxibategi digital onak
edukitzeak, hizkuntzaren identitatean eragina badu ere, oso gutxi laguntzen du hizkuntzaren
bizitasun digitalean, eta soilik du eragina bizitasunean hizkuntz komunitateak berak egiten
badu eta ez erakunde publiko edo pribatu batek, edo pertsona zehatz batek.» Ezeiza, A. (2019).
3.6. Euskara eta mundu digitala. HIZNET, Donostia EHU.
«Dimentsio kolektiboa da gure herriaren indarra. Zure tresna ona bada ere, zure xokoan
eraikitzen baduzu ez du etorkizunik izango!» Euskal hedabide bateko kudeatzailea.
Parte hartzea bermatzeko molde ugari aktibatuko dira:
• Sortze prozesua bera.
• Webgunearen egitura eta funtzionalitateak.
• Atariaren elikatze prozedura.
• Parte hartzaileen gaitzea.
Azken pundu horren bideratzeko, lantaldeko kide guziek gaitasun hein berdina izateko 4 orduko 4
formakuntza saio antolatzen ahalko liratezke, teoria eta praktika uztartuz:
1) Besteen esperientziak & Lankidetza ereduak. Zergatik sortu ziren Eranafarroa, Emangiltza,
Elaide? Ze lankidetza eredu daude egituren artean? Nola antolatzen dira besteak?
2) Internet mundua & Kudeaketa tekniko-erredakzionala. Nola funtzionatzen du internetek
barnetik? Nola idatzi behar dira artikuluak? Nola ematen dira sarean?
3) Diskurtsoen azterketa & Xarta editoriala. Nola eraiki diskurtso egoki bat? Zein dira hitzak eta
horien erranahiak? Zein eduki igo dezakegu atarian? Zein argazki mota lehenetsi behar da?
4) Euskaldunen aktibazioa, gurasoen motibazioa, helduen euskalduntze prozesuak. Nori hitz
egingo diogu? Zer pentsatzen dute euskarari buruz? Zein dira pertzepzio eta jarrerak?
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b. Gidaritza orokorra
Egitasmoa gogoetatzeko, aitzinera eramateko eta pilotatzeko, gidaritza batzorde bat muntatzen
ahalko da.
Gogoeta fasean, ondoko zereginak lituzke:
• Lankidetza arauak definitu.
• Itzalguneak argitu.
• Xarta editoriala eta publikazio irizpideak finkatu.
• Konfiantsa eta konplizitatea eraiki.
• …
Egingarritasuna neurtzeko fasean, ondoko zereginak lituzke:
• Aurrekontuak osatu.
• Egutegia 3 urtera eraman.
• Indarrak neurtu.
• Egitasmoa eta araudia idatzi.
• …
Pilotatze fasean, 6 hilabete guziz bilduko litzateke ondoko zereginak egiteko:
• Webgunearen oihartzuna / eragina neurtu.
• Ongi etorri markaren oihartzuna handitzeko pistak bilatu.
• Finkatutako ekintzen aplikazioa segurtatu.
Osaketa :
Batzorde
editorialak

Eduki
sortzaileak
(grafista,
erredaktore)

Gidaritza
batzordea

Teknikariak
(hiri,
elkargo,
EEP)

Langilea &
Kom
agentzia
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c. Batzorde editorialak
Beso teknikoaren funtzioa beteko duten 4 batzorde editorial sortzen ahalko dira. 3 hilabetean behin
bilduko lirateke, ondoko zereginak segurtatzeko:
• pasa diren 3 hilabeteen bilana egin
• heldu diren 3 hilabeteen artikuluak errepasatu (H+1, +2, +3)
• ondoko 3 hilabeteetako artikuluak definitu (H+4, +5, +6).
Batzorde bakoitzak webgunearen sartze berezi bat kudeatuko du, 3 hilabeteko aitzinarekin eta
besteekin harremanetan. Koordinazio lana segurtatuko duen langilea izango litzateke. Haiek dute
erabakiko ere artikulu baten publikatzea edo ez. Osaketa :
• Langilea, Kom agentzia.
• Aek (Xede, 6h, didakt),
Angeluko ikasleak (&co),
Jakinola, …
• Hirietako, elkargoko EEPko
teknikariak,
• Erabil, Gogaide, didaktikari.

• Langilea, Kom agentzia.
• Hirietako, elkargoko EEPko
teknikariak,
• Erabil, Gogaide, Topagunea.

• Langilea, Kom agentzia.
• Ikas Bi, Biga Bai, Euskal
Haziak, Seaska, Ikas, Uda
Leku…
• Hirietako, elkargoko EEPko
teknikariak,
• Erabil, Gogaide, Ebete.

1) Euskara
ikasten dut

2) Nere
haurrek
euskaraz
ikasten dute

4) Euskara
deskubritu
nahi dut

3) Euskaraz
bizi nahi dut
• Langilea, Kom agentzia.
• Gogaide, Erabil, Euskaraldia,
Bai Euskarari, Euskal
Konfederazioa, Kontseilua,
Euskal Moneta, …
• Hirietako, elkargoko EEPko
teknikariak,

Idazketa kolektiboa izatea lehenesten da, langileak, batzorde kideek beren gain harturik. Eduki oso
batzuk externalizatzen ahalko dira freelance moduan ari diren kazetari edo komunikatzaileei
(agenda, topaketa, lan deialdia.. bezalako errubrika sinpleak osoki haien gain hartuz).
Bestalde, jadanik existitzen diren hainbat eduki ere erabiltzen ahalko dira baimen guziak eskuratu
ondoren (BAB basque, Radiokultura, Mintzalasai, Sud-Ouest Battitt Dirassar, Euskal hedabideen
edukiak, EKE, marrazkiak, …). Kopiagintzatik asko ikasteko dugunez, inspirazio iturri bilaka daitezke
antzeko egitasmoak: Eman giltza, Eranafarroa, Elaide, Etxepare, EKE, Iparra.eus, Plataforma per la
lengua catalunya norte, Jeux discute, Parlemonde, Dulala, Euskalplay, Azkue, Enekantak…
Bukatzeko, erabiltzaileei ere ataria osatzeko aukera emango zaie formulario sinpleen bidez:
aurkitegian eragile bat gehitzeko, artikulu bat proposatzeko edo agenda elikatzen ahalko dute molde
sinplean.
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12) Komunikazioa
Atariak funtzionatzea nahi bada, mundu birtual eta errealean biziarazi beharko da, urtez urte lana
zerotik hasten balitz bezala jokatuz. Pentsatu ohi dugu tresna bat sortzerakoan, urtez urte bere
ezagutza kapitala emendatuz doala eta bere audientzia zabaltzeko esparru berrietara jotzen dugu
espontaneoki. Alta, belaunaldi aldaketak gertatzen dira ikastetxe, euskaltegi, haurtzaindegi, eta
abarretan. 2-3 urte guziz, berriz abiatu behar da komunikazio kanpaina bat tresna berria balitz bezala.
«Fidelizatu eta zabaldu. Etengabeko erronka dugu Eranafarroa bizirik mantentzeko».

a. Komunikazio kanpaina
Existitzen ez den tresna baten komunikazio kanpaina diseinatzeak badu artifizialtasun puntu bat.
Baina orain arte errandakoa koherentziaz kontutan hartzeko, zenbait ekintza proposatuko ditugu.
Agerraldi publikoak:
Mundu errealean presente izateko eta atariaren kudeaketaren gibelean nor gordetzen den
erakusteko, jende aitzineko ekimenak antolatzen ahalko dira:
• Prentsaurrekoa: prozesuan parte hartu duen jendearekin (identifikazioa), euskalgintzako
ordezkariekin (babesa) eta aditu ezagunekin (bermea).
• Ongi etorri zeremoniak: Herriko etxeetan biztanle etorri berriei dagokien Kita banatuko zaie.
• EGA & B1 banaketa: ikasturte bukaeran zirutagiriak atera dituztenei dagokien Kita banatuko zaie.
• Bestelakoak: Mintzaldi, tailer, informazio bilkura, ate irekitze…
Ongi etorri materiala:
Ataria fisikoki existiarazteko, euskarri originalak sortuko dira beti ere zentzu bat emanez.
• Afitxak (molde iraunkorren presente izateko euskaltegi – ikastetxe –elkarte – kultur guneetan).
• Esku-orriak (publiko bakoitzari ongi-etorri.eus atarian atzemanen duena azaltzeko).
• Egutegi permanente bat (euskara egunerokotasunean txertatzeko objektua, aholku, informazio
praktiko eta lexikoarekin).
• USB giltza (baliabideekin), idazluma, haurrentzako askari kutxa, txapa, oihaleko zakua…
Kit Ongi Etorri:
A5 tamainako gutun azal xume batean, ongi-etorri unibertsoa aurkeztuko duen materiala bilduko da.

EDUKIA

Ongi etorri
euskalduntze
bidera
Gutuna
Esku-orri propioa
Hiztegi propioa
Aisialdi gida

BANAKETA

Euskaltegietan

IZENPETZEA

3 maila instituzional
Alfabetatze eragile

Ongi etorri
familian euskaraz
gozatzera
Gutuna
Esku-orri propioa
Hiztegi propioa
Gomendio gida
Ikastetxeetako
1.
zikloetan
3 maila instituzional
Hezkuntza eragile
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Ongi etorri
euskaraz bizi eta
aktibatzera
Gutuna
Esku-orri propioa
Hiztegi propioa
Ahalduntze gida
TELP – Mintzaldi –
EGA & B1 banaketa
3 maila instituzional
Euskalgintza soziala

Ongi etorri
aniztasuna
deskubritzera
Gutuna
Esku-orri propioa
Hiztegi propioa
Kultura gida
Herritar
berrien
zeremonietan
3 maila instituzional
Kultur eragile
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b. Sare sozialak & Berri papera
Sare sozialak:
Atariaren inguruan, 2 funtzio beteko dituen sare sozial izarralde (konstelazio) bat muntatuko da:
• Atariaren edukiak sare sozialetara ekarri, molde labur eta bisualean.
• Atarirako sarbidea osatu, molde erakargarri eta eraginkorrean.
Aldi berean koherentziaz eta saldoan aritzeko, sare sozial desberdinen
erabilera uztartuko da:
• .eus galaxia: Mastodon | Kanaldude | Ni.eus | Openstreetmap…
• Sare zabalak: Facebook | Twitter | Instagram | Tiktok | Youtube |
Telegram | WhatsApp…
Sare sozialen erabilerak ere xarta editorial bat jarraituko du: edukiak, elebitasunaren antolaketa,
maiztasuna, algoritmoen errespetua, interakzioen kudeaketa… Bertan partekatuko dira ere eduki
propioak (irudi, argazki, infografia…).
Berri papera:
Astean behin, publiko berezi bati zuzendutako berri papera bidaliko da e-postaz eta sakeleko mezuen
bidez (Telegram). RGPD legedia errespetatuz, erabiltzaileek izena ematen ahalko dute ongi-etorri
plataformatik berriak jaso ahal izateko.
Formularioa osatzerakoan, hautua izango dute hizkuntzaren arabera (euskara hutsean edo elebitan)
eta profilaren arabera (1, 2, 3 edota 4). Konkretuki, 4etan izena ematen duenak astero mezu bat
eskuratuko du. 2tan ematen duenak 2 astero behin…
Aurrekontua definitu ez bada ere, oinarri batzuk pausa ditzakegu:
• Hedadura eta erreferentzializazioa azkartzeko, sare sozialetan iragarkiak erosten ahalko dira.
• Edukiak sortzeko harpidetza profesionalak ordainduko dira (Canva, Videoscribe, Sendinblue…).

c. Partekatze politika
Sinadura bikoitza:
Komunikazio estrategiari lotuta, egitasmoaren dimentsio kolektiboa irudikatu eta azpimarratzeko,
sinadura bikoitzaren printzipioa proposatuko da. Hala, ataria existitu orduko, parte hartzen duten
eragile guziek haien izenpetzeaz gain, ongi-etorri ere agerraraziko dute:
• e-mezu bukaerako oinean, lotura bidez.
• Komunikazio euskarrien kontaktu blokean, testu bidez.
• Bisualetan, logoaren bidez (infografia, bideo…).
• Webgune propioan, banneren bidez (dimentsio pertsonalizatuetan).
• …
Horrek irisgarritasuna handitu eta gidaritza partekatua gorpuztuko du. Erran gabe doa estrategia
adostu baten baitan kokatu beharko dela eta elkarrekin hautatutako irudi eta nortasun grafikoarekin.
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Inkesta komunikatzailea:
Egitasmoaren lanketa fasean, ikastetxe eta euskaltegietan inkesta laburra helarazten ahalko zaie
(paperez eta bertsio numerikoan), 3 helbururekin:
• Beharrak hobeki bildu.
• Perfilak ongi ezagutu.
• Tresna sozializatu.
Sakontze egitasmoan hedatu nahi izan den baina egutegiagatik egin ez den galdetegia oinarritzat har
daiteke hortarako.
Preskriptoreak:
Lurralde txiki eta saretua da Ipar Euskal Herrikoa. Gisa hortako egitasmoa errexki ezagutarazten ahal
da biziberritzean eragiten duten agenteei, ondotik haiek ere hedatzeko gisan. Batzuk
identifikatzekotan:
• 3 sareetako irakasleak eta laguntzaileak.
• Haurtzaindegi euskaldun eta elebidunetako langileak.
• Aisialdi egituretako animatzaileak.
• Gau eskoletako formatzaileak.
• Guraso elkarte eta taldeak.
• Euskara teknikariak.
• …
Haien esku izan daiteke tresna ezagutaraztea, ahoz zein idatziz.
Trantsizio planifikatua:
Hala erabakitzen bada partaide guzien artean, komunikatiboki Mintzalasai atariak duen ospea erabil
daiteke, trantsizio baten egiteko.

MINTZALASAI.eus
2020-2021

ONGI-ETORRI.eus + MINTZALASAI.eus
ONGI-ETORRI.eus
2021-2023
2022-2025
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IBILIZ EGITEN BAITA BIDEA:
Etorkizunerako
gogoeta
batzuk
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Azken hitzak
«Euskaltzaletasuna sendotzeko ekosistema komunikatiboa» diseinatzen hastea zen lan honen xedea.
Hala idatzi dugu, behintzat, izenburuan. Baina bidean aitzinatu arau, «Ongi etorri» marka partekatuak
beste funtzio batzuk bete ditzakeela ikusi dugu: hiztunak euskalduntze bidean lagundu, sentsibilizazio
dispositiboen arteko koherentzia hobetu, lankidetza sare berriak ehundu, euskara agenda
mediatikoan kokatu…
Graduondoko lan honek pertsonala eta zientifikoa izan behar zuen bestalde. Baina ororen buru,
sinkretikoa eta kolektiboa bilakatu da. Sinkretikoa, ikerlariaren distantzia eta euskalgintzaren
epizentroan murgilduta den ekintzailearen hurbiltasuna uztartzen baititu. Eta kolektiboa, azken urte
eta hilabeteetan gurutzatutako pertsona desberdinek elikatu baitute.
Horrelako idazlan batean murgiltzean, espazioaren kudeaketa nahiko frustragarria ager daiteke.
Bildutako lehengai sakon eta gogo-pizgarriaren sintesia proposatu dugu hemen. Elementu bakoitza
sakondu gabe pausatu izanaren sentsazioarekin geldituko gira. Atal eta azpi-atal bakoitzak, sakontze
egitasmo oso bat merezi duelako. Baina irakurleari jakin-mina pizteko balio izan badu, dena ez da
galdua…
Lehen orrialdeetan argi azaldu baitugu gure xedea: ikasturte bukaerako idazkia baino gehiago,
abentura berri baten abiapuntua marraztu nahi izan dugu hemen. Erabiltzaileen premiak eta
euskalgintzaren beharrak oinarri dituen egitasmo bat. Bat besterik ez; txikitasunetik eta errealitatetik
eragiteko. Datozen hilabeteetan, plaza publikoan pausatutako lan hori molde kolektiboan landu,
ondu eta finduko da. Borondate oneko jende frangok adierazi dute jada hartarako nahikari eta
prestutasuna. Bakarrik laster aitzinatzea baino, elkarrekin urrun joatea baita helburua, oraindik toki
anitz bada mahai inguruan.
Ongi etorri*!
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Milesker
Lan xume hau elikatzen lagundu nauten guzieri.
Azken 20 urteetan militantzian gurutzatutako lagun
guziak.
Azken asteetan, «Barkatu, baina ezin dut. Ikasturte
bukaerako sakontze egitasmoarentzat lan egin behar
du» sobera alditan entzun behar izan duten familiakoei
eta lagunei.
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