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MAITE IRURETAGOIENA IVAPeko ZUZENDARIAREN HITZALDIA. 

EUSKARAREN ERABILERAREN NORMALIZAZIOA HERRI ADMINISTRAZIOETAN: V 

PLANGINTZALDIA (2013-2017) 

 

Egunon guztioi: 

 

Euskararen erabilera normalizatzeaz ari garelarik, IVAPen jarduerari buruz ere ari gara 

hizketan; izan ere, IVAPek hogeita hamar urte bete ditu eta beti ibili da buru-belarri 

zeregin horretan, beti euskararen alde, beti normalizazioaren alde. Orain arteko 

plangintzaldietan, gure baliabide guztiak erabili ditugu, administrazioko euskara garatzeko 

eta administrazioko langileak euskaldundu eta trebatzeko, beti ere Hizkuntza Politikarako 

Sailburuordetzarekin elkarlanean. Eta lan-ildo berari jarraituko diogu, zer esanik ez, V. 

Plangintzaldian. 

 

Hizkuntza-prestakuntzari dagokionez, jarraitu egingo dugu euskal Administrazio Publiko 

guztietako langileen hizkuntza-maila ebaluatzen eta Hizkuntza Eskakizunak akreditatzen: 

 

Iaz, esaterako, Administrazio desberdinetako 14 hautaketa-prozesutan eta IVAPen bi 

deialdi orokorretan, 70 eta 708 HE gehiago egiaztatu ziren, hurrenez hurren, 160 

aztertzaileren laguntzarekin. 

 

Hizkuntza Eskakizunetarako ikastaroak antolatzen ere jarraituko dugu, HABErekin 

elkarlanean. Ikasturte honetan 2.348 ikasle ari dira Hizkuntza Eskakizunen baterako 

ikasten, talde propioetan, euskaltegi homologatuetako bestelako taldeetan zein lineako 

ikastaroetan. Horietatik 366 Jaurlaritzakoak dira eta 1.982 beste zenbait erakundetakoak. 

186 hitzarmen dauzka izenpetuta IVAPek horretarako beste horrenbeste erakunderekin. 

 

V. Plangintzaldi honetan, ordea, eta euskalduntzearen alorrean orain arte egindako ibilbide 

luzearen ondorioz, Herri Administrazioetan euskara erabiltzeari eman nahi zaio 

lehentasuna, Hizkuntza Politikako sailburuordeak azaldu duen bezala, eta, erabilera 

sustatze aldera, euskara lanpostuan erabiltzeko berariazko hizkuntza-prestakuntzari 

emango diogu bultzadarik handiena; Hor dauzkagu, adibidez, 2013an eskaini diren 43 

ikastaroak, 500 ikasle baina gehiagorekin, edota ELEBI programa arrakastatsua.  
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Mintegi hauetan, lan-jardun bera duten bospasei langilek jardun izaten du, tutore baten 

laguntzaz, beren lan-jardun hori euskaraz egiten trebatzen. Une honetan 58 mintegi edo 

talde daude martxan, 257 langilerekin. 

 

Hizkuntza-prestakuntza, ordea, ikastaroak antolatu eta ematea baino zerbait gehiago da. 

Datozen urteetan, hizkuntza-prestakuntza beharren diagnosian lagundu nahi diegu 

erakundeei, eta baita prestakuntza horren transferentzian ere; hau da, ikastaroak 

antolatzea bezain inportantea da jakitea ikastaro horiek zeini eskaini behar zaizkion 

benetan, eta prestakuntza horrek zenbaterainoko eragina duen langileen eguneroko 

jardunean. 

 

Baina euskara administrazioan normalizatuko bada, langileak prestatzeaz gain, euskara 

bera prestatzen jarraitu behar dugu. Urte hauetan guztietan hamaika ekintza antolatu 

ditugu IVAPen, kalitatezko hizkera administratiboa eta juridikoa zabaltzeko: hizkera 

zuzena, ulergarria eta erakargarria. Administrazioa Euskaraz aldizkaria, 14.000 baino 

harpidedun gehiagorekin, eta liburu eta hiztegi dezente eman ditugu argitara, ehunka 

dokumentu estandarizatu ditugu eta zenbait baliabide informatiko jarri ditugu sarean, 

administrazioko langileek euskaraz errazago lan egin dezaten, hala nola: 

- DUDANET, terminologia-kontsultak linean egiteko aukera ematen duena; 

- IDABA, egindako itzulpenak kontsultatu eta berrerabiltzeko aukera ematen duen 

datu-basea; eta 

- ELET aplikazioa, gramatika eta idazkerari buruzko jarraibideak ematen dituena 

 

Itzulpengintzan ere, IVAPek berebiziko lana egin du, kalitatezko itzulpenak bermatzeko eta 

idazketa elebiduna aurrera eramateko. Baina komunikatzeko moduak asko aldatu dira 

azken hogeita hamar urteotan: paperen bidezko komunikaziotik, komunikazio digitalera 

pasatzen ari gara abiadura handiz, eta horrek geure burua etengabe egokitzera behartzen 

gaitu. Eta argi izan gauza bat: komunikazio digitala ez da oraingo dokumentu bat hartu eta 

plataforma digital batean jartzea. Hori baino askoz gehiago da: mezuaren funtsa eta forma 

egokitu egin behar dira, komunikazioa eraginkorra izan dadin. Ikusten duzuenez, 

teknologia berrienen joko-zelaian tokatuko zaio jokatzea gure euskara zaharrari. Eta biziko 

bada, ezin du partida hori galdu. 

 

Amaitu baino lehen, gure euskararen aldeko konpromisoa berretsi nahi nuke. Konpromiso 

hori hirutan banatu dezakegu: euskararen erabilera normalizatzeko bidean etengabe 

jarduteko konpromisoa, elkarlanean aritzeko konpromisoa eta etengabe hobetzen saiatzeko 

konpromiso. 

 

Hauek dira IVAPen ezaugarriak eta horiek mantentzen eta indartzen jarraituko dugu 

aurrerantzean ere. 

 

Eskerrik asko. 
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