BASTIDAKO EKITALDIA
2 0 1 9 ko a p i r i l a re n 9 a n

KLIKA EUSKARARI, KLIKA ETORKIZUNARI, KLIKA KONPROMISOARI
21. KORRIKA. XXI. mendeko KORRIKA. Mende honetako lehen bi hamarkadak betetzear
daude. Denborak aurrera etengabean, eta gu izan ginenari eusten saiatzen gara. Orain da
unea aro berri bat hasteko.
Azken urteotan, argazki esanguratsuak utzi dizkigu euskararen normalizazioaren aldeko
mugimenduak: 19. KORRIKAn, euskal hiztunak Euskahaldun izateko deia zabaldu genuen,
eta 20.enean, berriz, multzo horretara herritar gehiago batzeko beharra nabarmendu
genuen, BatZuk lelopean, euskararen normalizazioa gizarte osoaren lana dela islatzeko.
20. KORRIKA hartan, halaber, Santiago zubian bildu ginen euskararen normalizazioan
lanean ari garen herri-mugimendu eta erakundeak, elkarlanaren fasera igarotzeko garaia
zela adierazteko. Handik gutxira iragarri zen EUSKARALDIA, norbanakook euskara
normalizatzeko egindako ariketa sozialik handiena.
2018ko azaroaren 7an aurkeztu genuen 21. KORRIKA. Orduan esan genuen aktibaziogaraian sartzera gindoazela, eta ausart jokatzeko unea zela. Ordutik hona, aurkezpen ugari
egin ditugu, eragile askorekin bildu gara, eta guztiek erakutsi digute euskararen aldeko
konpromisoak hartzeko prest daudela.
Halaber, azken urteotako euskararen aldeko ekimenen bilakaerak argi utzi du herri-gogoa
badagoela, herritar askok Klika egin dugula; gogoeta eta portaera-aldaketa eragin dituen
klik bikoitza. Klika da, hain zuzen ere, 21. KORRIKAk barreiatuko duen leloa. Izan ere, Klika
egitea aukera bat hartzea da, euskararen aukera, hautu hori egitea; Klika egitea da herritar
guztion hizkuntza-eskubideak bermatzeko neurriak hartzea.
Herri-gogo hori aintzat hartuta, euskararen normalizazioan lan egiten dugun eragileok
ez ezik, jendartearen atal guztiek ere Klika egiteko beharra islatu nahi dugu gaur hemen,
Bastidan. Normalizazioa ez da etorriko soilik norbanakoon konpromisoetatik, baizik eta
normalizazioaren ikuspegi hori gizartearen atal guztietan modu transbertsalean txertatuta.
Hala, norbanakook eta euskararen normalizazioan ari garen eragile eta erakundeok ez ezik,
gizartearen atal guztiak ordezkatzen dituzten gizarte-eragile eta erakundeek ere pausoak
egitea beharrezkotzat jotzen dugu, euskararen normalizazioaren ikuspegia arlo guztietan
egon dadin, esan bezala.

21. KORRIKAn, AEK-k esanetatik konpromisoetara jauzi egitea aldarrikatu nahi du,
euskararen hurrengo fasea klikatzea, aktibazioarena, alegia; fase horretan, euskara
unibertsala bihurtzea nahi dugu. Euskal Herria kontzientziatuta dago euskarari dagokionez,
eta sortu du euskal komunitatea. Euskararen aroan gaude; orain da unea hizkuntza-politika
integrala abiatzeko eta garatzeko. Guk argi dugu euskararen alde egoteak, besterik gabe,
ez gaituela eramango normalizaziora; izan ere, benetako normalizazioa erdietsi nahi
badugu, neurri politikoak, sozialak eta norbanakoon esparrua gaindituko dutenak hartu
behar dira. Nork bere roletik klikatuko du, orain da unea. AEK-k plazan tokia hartzera
gonbidatu nahi ditu eragile guztiak.
Horregatik guztiagatik, hemen bildu garen guztiok KLIKA egin dugu; esparru indibidualetik
kolektibora jauzia egin dugu, eta euskararen geroa bermatzeko lagungarriak izango diren
konpromisoak hartu eta jendartearekin partekatu nahi ditugu. Horretaz gain, aro berriak lan
egiteko molde berria ekarri behar du, elkarlanean eta lidergo partekatuan oinarritzen den
lan ildoa, alegia.
Horrela, gaur egun, oraindik, ametsak baino ez direnak egia bihurtzeko bidean
jarriko baititugu, hizkuntza politikak elkarrekin eta elkarlanean adostuz, zehaztuz eta
inplementatuz .

ARO BERRIARI, KLIKA!
Bastidan, 2019ko apirilaren 9an

AEKren Klika, 21. KORRIKAn
AEKren konpromisoa da parte-hartze aktiboa izatea Protokoloaren Euskal Herrirako
idazketan eta zehaztapenean.

Horretarako:
• Euskara normalizatzeko bidean Helduen Euskalduntze Alfabetatze arloko
betebehar guztiak ondo zehaztu, eta errealitate bihur daitezen egin beharreko
bide eta lan guztia egiteko konpromisoa berresten dugu.
• Euskararen erabilerarako praktika-egitasmoak behar beste bultza eta
gizarteko esparru guztietan euskara-planak ere egoki bidera daitezen
beharrezko ekarpenak egingo ditugu.
• Helburu zein ekintza zehatz eta eraginkorren ezarpenari begirako
harremanetan ere parte hartuko dugu, bai gizarte-eragileekin bai
administrazioekin egingo diren bitarikoetan.
• Irabazi+irabazi jarreraz eta, tokian tokiko egoera kontuan izanik,
malgutasunez aritzeko borondatea dugu, betiere ondo jakinik zein diren
norabidea eta helburu nagusia: euskararen normalizazioa.
• Aurrerapen zehatzak, erabaki eta ekimen egokiak, eta arrazoizko epeak
jartzeko xedez egingo dugu lan.

ARABAKO FORU ALDUNDIAren Klika, 21. KORRIKAn
ARABAKO FORU ALDUNDIAren konpromisoa da hiztunak eta hiztun-sareak aktibatzea, eta
baldintzak sortzen jarraitzea lurraldean euskaraz bizitzeko aukerak bermatze aldera.

Horretarako:
• AFAk konpromisoa hartzen du zerbitzuetan euskararen erabilera indartzeko,
euskaraz egiteko hautua egin duen herritarra euskaraz artatua izan dadin.
• AFAk konpromisoa hartzen du euskararen erabilera areagotzeko beste
herri-administrazioekiko harremanetan.
• AFAk konpromisoa hartzen du 2019rako aurreikusita dauden hiztun
aktibaziorako praktika sozialak baliatzeko eta gure erakundean zabaltzeko.
• AFAk konpromisoa hartzen du helduak euskalduntzeko programak
sustatzeko, euskara ikasten ari diren helduei zuzenduriko laguntza deialdiak
egonkortuz eta zabalduz.

BERRIA TALDEA
KONTUAN HARTUZ,
• BERRIA herri ekimenez sortutako euskarazko egunkari nazional multimedia bat dela, eta,
ikuspegi horretatik abiatuz, Euskal Herriko eta munduko errealitate askotarikoak jaso nahi
dituela.
• BERRIAren eginkizun nagusia kalitatezko informazioa ematea dela, berehalakoa zein
arnasa luzekoa, egiarekin engaiatua, ikuspegi kritikoarekin eta independentearekin.
• BERRIA euskaldunok euskaraz bizi ahal izateko eguneroko lanabes behinenetarikoa dela,
eta izaera, adin eta jatorri guztietako euskal hiztunen elkargune izateko sortua, halaber
euskalgintzaren eta kulturgile euskaldunen plaza izateko.
• BERRIAk Euskal Herriko gizarte pluralaren kohesioa sustatzen duela, ahotsa emanez
ikuezinago diren kolektiboei eta gizarte justu baten alde egiten duten mugimenduei.
HONAKO KONPROMISO HAU HARTUKO DU BERRIAk
Euskarazko komunikazio eremu normalizatua garatzeko elkarlana sustatzea
sektoreko eragileekin eta erakunde publikoekin, hizkuntzaren normalizaziorako
bideak eta gizarte plural honek eskatzen duenari jarraiki, Protokoloaren
Euskal Herrirako garapenean ezarri diren helburu zein neurriak aintzat hartuta,
eta, beti ere, komunikazio talde gisa informazio eskubidearekin, adierazpen
askatasunarekin eta irakurlearekin daukan erantzukizunari erantzunez.

Bizkaiko Foru Aldundiaren KLIKak
Bizkaiko Foru Aldundiaren konpromisua gizarte gero eta elebidunagoa lortzeko geure
jardueran euskararen erabilera sendotzea eta bizkaitarron eguneroko bizitzan euskara
erabiltzeko aukerak areagotzeko bitartekoak jartzea da.
Horretarako:
• Bizkaiko erakunde publikoekin nahiz pribatuekin elkarlanean jarraituko
dugu, baita euskararen eremu geografikoko gainontzekoekin ere, euskararen
ezagutza bultzatu eta erabilera hazten jarraitzeko.
• Euskara zubi-hizkuntza bihurtzeko egitasmoak garatuko ditugu elebakarren
eta elebidunen artean komunikazio zubi berriak eraikiz, eta Bizkaira etorritako
beste hiztun komunitateei euskara hurbilduz.
• Berariazko egitasmoak garatuko ditugu, eta jada emaitza eraginkorrekin
martxan ari direnak indartuko, lehentasunezko esparrutzat identifikatu
ditugunetan: kirola (federazioekin batera), lan-mundua (arloko eragile
nagusiekin), teknologia berriak (Azkue Fundazioarekin batera) aisia, gazteak.
• Euskararen erabilera areagotzen jarraituko dugu herritarrei eskaintzen
dizkiegun zerbitzuetan, herritar guztien hizkuntza-eskubideak betetzen
ditugula bermatuta.
• Foru administrazioa osatzen duten erakundeek ere euskararen normalizazioa
bultzatzeko neurriak hartuko dituzte beren eragin esparruan.
• Bizkaiko Foru Aldundiaren baitan hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak
landuko ditugu.
• Egitarauak garatzen jarraituko dugu beste herri-administrazioekiko hartuemanetan euskararen erabilera areagotzeko.
• Herritarren artean euskal kultura sustatzen eta zabaltzen jarraituko dugu
euskarazko kultur sorkuntza, eta dinamismoa babestuz eta hedatuz.

• Hizkuntza gutxituak dituzten beste herrialdeekin hartu-emanak
eta lankidetza bideak sendotuko ditugu hizkuntza ez hegemonikoen
normalizazioan eragile aktiboa izaten jarraituz.
• Gizarte eragile orotarikoekin lankidetzan jardungo dugu, Bizkaian euskararen
presentzia eta erabilera aktibatzeko urrats sendoak emanez.

ELHUYARren KLIKA
• 2016an elkarrekin landu eta sinatutako Hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloak
babes zabaleko markoa eskaintzen digula.
• Lan-mundua euskararen normalizazioa ahalbidetzeko eremu estrategikoa dela.
• Euskaraz bizi eta hazten joateko hizkuntzak gero eta eremu estrategiko gehiago irabazten
joan behar duela: lan mundua, ikerketa, zientzia, industria, teknologia…
• Horretarako gero eta jakintza, baliabide eta erreminta gehiago beharko ditugula.
…eta…
• Euskara euskal gizartearen garapen sozial eta kulturalerako ezinbestekoa dugula.
HONAKO KONPROMISOA HARTUKO DU ELHUYARREK
Euskaratik zientzia eta teknologia sortuz, eta, zientzia zabalduz, gizarte aktibo,
kritiko eta berdinzale baten alde lan egingo dugu.

Elkar Fundazioaren konpromisoa
• Elkarrek euskara eta euskal kulturaren aldeko lanean jarraituko du.
• Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Protokoloak indar berezia egiten du
hizkuntza gutxituetan gararutako kultura garatzearen garrantziaz. elkar
Fundazioaren xedea euskara eta euskal kulturaren sustapena denez, haren
konpromisoa da euskal kultur eskaintza handitzea, eta euskarazko ekoizpenari
ikusgarritasun handiagoa ematea liburu-denden eskutik, Protokoloa bera
zabaldu eta aplika dadin saiatzeaz gain.

Euskal Herrian Euskaraz
KLIKA EUSKAL HERRI EUSKALDUNARI
KONTUAN HARTUZ,
• Euskal Herrian Euskarazen helburua urte luze hauetan, euskaraz bizi ahal izateko Euskal
Herria euskalduna izan duela helburu
• Herriz herri, arloz arlo, espazioak euskaldunduz, eta normalizazioan beharrezkoak diren
aldarri eta ekimenak bultzatu ditugula.
• Euskaraz bizitzeko jarduna, norbanako zein bestelako eragileekin batera antolatutako
bilguneen bidez gauzatu ditugula
• Euskara, menpeko egoera batean jarraitu edota benetan jauzi egin, eta euskaraz bizitzeko
neurriak hartu daitezen garaian gaudela.
Hau da EHEk hartzen duen konpromisoa
Euskaraz biziko den herrirantz urratsak ematea. Euskal herri euskaldunerantz
klika egitea. Horretarako, kanpo esku hartzerik gabeko hizkuntza politika
burujabea ezinbestekoa denez,

Euskaltzaleen Topagunearen Klika
KONTUAN HARTUZ,
• Euskaraldiak azken bi urteetan herriz-herri sortu duen aktibazio olatua, zeinari esker
Euskal Herriko osoko 405 udalerritan ekimena antolatzeko lan-taldeak osatu diren.
• Euskaltzale, gizarte eragile eta erakunde artean sortu diren elkarlanerako espazio berriek
urrats berri kualitatiboak emateko lurzoru bikaina eskaintzen dutela.
• Euskararen biziberritzean euskaltzale antolatuen ekarpena ezinbestekoa izan dela eta
aurrerantzean ere izan behar dela, eta horrela jaso eta aitortuta dagoela baita Hizkuntza
Eskubideak Bermatzeko Protokoloan.
Horretarako:
Hurrengo bi urteetan herrietako euskaltzaleen mugimendua hedatzeko
eta garatzeko ekintza plana landu eta gauzatzea izango da Euskaltzaleen
Topaguneak hartuko duen konpromisoa. Horretarako, herriz herri eta entitatez
entitate euskaltzaleak antolatu, artikulatu eta eragiteko beharrezko lana
egingo du.

Euskararen Erakunde Publikoaren Klika, 21. Korrikan
Iparraldean obratu nahi den hizkuntza politika publikoarentzat norbanako
helduen euskalduntzeak dakarren garrantzia ikusirik, arlo hori egituratzeko
urrats nabarmenak eramatera engaiatzen da Euskararen Erakunde Publikoa:
Hiztun osoak sortzeko funtsezko bidea denez geroz, euskara klaseak
segituko dituzten eta haien ikas prozesua bururaino eramanen duten helduen
kopuruaren emendaketan eragitea da jomuga;
Helburu hori gogoan norbanako helduen euskalduntze esparruaren
egituratzean lan eginen dugu, irakaskuntza eskaintza oso eta kalitatezkoa
lurralde osoan eta denen esku ezartzeko gisan;
Lehenago aipatua gauzatzeko, EEPko kideekin eta eragileekin partaidetzan,
politika publiko kuadro bat definitzeko lanak abiatuko dira.

Eusko Ikaskuntzaren KLIKA 21. KORRIKAn
Eusko Ikaskuntzak, bere Mendeurreneko Kongresuan adostu zen Euskararen Etorkizuneko
Eszenarioak Elkarrekin Eraikitzen (e5) Adierazpenean oinarrituta, ekintza hauek burutzeko
konpromisoa hartzen du:
• Erakundearen barneko jardunean euskara lan hizkuntza izatea zainduko
dugu, hizkuntza planean jasotzen diren neurriak beteta.
• Eusko Ikaskuntzaren kanpo jardunean euskara izango da lehentasunezko
hizkuntza; bazkide eta inguru erdaldunei eskatuko diegu euskarari eta
euskaraz bizi nahi duten herritarrei babesa ematea.
• Euskarazko ekimenek gizartean eragin ahalmen handia izan dezaten
ezagutza kudeatzen jarraituko dugu, euskalgintzako eragileekin batera.
• Euskal kulturaren kontsumoan eta transmisioan, euskarazko edukiek
lehentasunezko tokia izan dezaten eragingo dugu.
• Euskal gizarte anitzean euskararekiko atxikimendua elikatzeko eta
handitzeko eragile aktibo izango gara, ezagutza landuz diskurtso egokiak
garatzeko.
• Euskal lurralde guztietako erakunde publiko eta sozialekin, baita haien
artean ere, lankidetza sustatuko du Eusko Ikaskuntzak, hizkuntza politikak eta
estrategiak bateratzen joan daitezen.

Eusko Jaurlaritzaren Kultura
eta Hizkuntza Politika Sailaren KLIKA 21. KORRIKAN
Eusko Jaurlaritzak 2017-2020 Euskararen Agenda Estrategikoan jasotako konpromisoak
berretsi nahi ditugu:

• Euskararen gizarte-hazkundea finkatzeko lanean jarraituko dugu, euskal
hiztunen kopurua handituz eta haien hizkuntza gaitasuna hobetuz.
• Euskararen erabilpena aisialdian eta formalak ez diren eremu funtzionaletan
zabaltzeko lanean jarraituko dugu.
• Eraginkortasunez aurrera egiteko konpromisoa hartzen dugu, herritarren
hizkuntza eskubideak eremu publikoan eta pribatuan gauzatze aldera.
• Euskararen hiru lurraldeen erakundeen arteko lankidetza antolatzen eta
indartzen jarraituko dugu, eta euskararen nazioarteko aitormena bultzatuko
dugu.
• Euskal kulturaren eta euskararen nazioarteko proiekzioa sustatuko dugu.

Gipuzkoako Foru Aldundia
Euskal herri-administrazioetako hizkuntza normalkuntza-prozesua hezurmami dadin,
entitate bakoitzak euskararen erabilera normalizatzeko plana onartu eta gauzatu beharko
du, legeak esaten duenez.
Normalizazio xede hori egin beharra, ez bakarrik administrazioari, Euskal Autonomia
Erkidegoko herri administrazioei lotuta egonik zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten
elkarte publiko zein zuzenbide pribatuko erakunde publikoei ere badagokie, arauen arabera
nahita nahiez euskara eta gaztelaniaren erabilera bermatu beharko baitute herritarrekin
harreman zuzenak dituzten zerbitzuetan.
Helburu hori betetzeko, elkarte publiko zein zuzenbide pribatuko erakunde publiko horiek,
EAEko normalizazio arauetan ezarritako irizpideak erabilita, erakundeetako bakoitzean
ezarri beharreko helburuak zein izango diren aztertu eta helburu horiek benetan bete
daitezen hartu beharreko neurriak hartuko dituzte.
Orain arte administrazio mailan aurrerapen handiak egon badira ere euskararen
normalizazioan eta erabileran, inguruko sektore publikoak ez du hainbeste egin aurrera,
nahiz eta gero eta beharrezkoagoa izan sektore publikoak osotasunean egitea lan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak 2018ko ekainean onartu zuen Diputatuen Kontseiluan
erakundearen Euskara Erabiltzeko Plana eta ahalegin handia egin du azken urte honetan
Foru sektore publikoak, bere osotasunean, bat egiteko Aldundiaren administraziorako
jarritako hizkuntza irizpideekin eta erakunde guztien normalizazio planek xede eta
jarraibide bertsuak izateko, bakoitzaren berezitasunak kontuan izanda, jakina.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren klika izango da, erakundeak dituen foru sektore
publikoko sozietate anonimo, fundazioek eta erakundeek ere beren euskara
erabiltzeko normalizazio planak onartzea.

IKAren konpromisoa
Datozen bi urteetan ere, orain arte bezalaxe, euskal herritar helduei euskara
irakasten eta euskararen erabilera bultzatzen segitzeko konpromisoa hartzen
du IKAk, gure helburuarekin bat datorren ororekin elkarlanean, euskara
lehenbailehen Euskal Herri osoan bizitzaren alor guztietan nagusi izan dadin.

ikastolen Elkarteko KLIKA
KONTUAN HARTUZ,
• Ikastolen Elkartearen helburu nagusien artean hezkuntzan euskararen normalizazio
prozesua bultzatzea dela, eta xede horretan ikastolen esparrutik harago eragitea
• Ikastolen elkarteak betidanik beste gizarte mugimendu eta eragileekin batera aritu dela
euskararen aldeko ekimenak aurrera eramaten eta hainbat aldiz egiaztatu dugula elkarlanak
duen eraginkortasuna
• Euskararen normalizazioaren alde herrigintzan urteetan aritu garen gizarte eragileok egin
dugun indar metaketa, orain, esparru instituzionalera eraman behar dugula
• Gero eta ikasle gehiago D ereduan matrikulatuta egoteak ez gaituela automatikoki
eramango hezkuntzan euskararen normalizaziora, horretarako ikastetxe bakoitzaren
esparrua gaindituko duten lege mailako neurriak behar direlako, besteak beste, murgiltze
eredua ezartzea
• Gure hezkuntza sistemaren euskalduntze prozesuak erronka handi bat duela, azken
urteotan Euskal Herriko ikasleen euskara mailak behera egin duelako eta atzerritik etortzen
ari diren ikasleen kopurua esponentzialki haziz doalako
Ikastolen Elkarteak honako konpromiso hauek hartu ditu
• Hemendik eta 22. KORRIKA bitartean, proiektu bat garatzea hezkuntzan
euskararen normalizazio prozesuari bultzada emateko, ikasleen euskararen
erabilera sustatzeko eta kalitatea hobetzeko.
• Hemendik eta 22. KORRIKA bitartean, gure hezkuntza sisteman hizkuntza
ereduak gainditu eta benetako murgiltze eredu bat ezartzeko eragiten
jarraitzea erakundeetan, alderdietan eta gainerako hezkuntza eragileetan.
Eta, konpromiso hori, Bastidan, 2019ko apirilaren 9an hartu dugu.

KONTSEILUAREN KLIKA
KONTUAN HARTUZ,
• Euskararen Gizarte Erakundeen KONTSEILUAren helburua euskararen
normalizazio-prozesua azkartzea dela politikoki zein sozialki eraginez.
• Azken boladan garatu diren hainbat ekimenek, besteak beste, Euskaraldiak erakutsi
digutela, argazkietatik harago, badugula ekimenak elkarrekin egitea.
• Sinergia eta indar-batuketa itzela gertatu dela azken urteotan, eta, orain, hori guztia,
besteak beste, esparru politikora eraman behar dugula
• Euskararen alde egoteak, horrek bakarrik, ez gaituela eramango normalizaziora; izan
ere, benetako normalizazioa erdietsi nahi badugu, neurri politikoak, sozialak,
norbanakoen esparrua gaindituko dutenak direla hartu beharrekoak
• Badela garaia hizkuntza-politika integrala abiatzeko eta garatzeko.
• Hizkuntzaren normalizazioan urratsak egiteko hartu beharreko neurrien gainean
Europako hogeita hamar hizkuntza komunitatetako ehunetik gora eragilerekin
batera Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Protokoloa aurkeztu genuela.
• Protokoloaren Euskal Herriko Garapena ere prestatu dugula gure herriko hainbat
eragilerekin.
Euskararen Gizarte Erakundeen KONTSEILUAk:
HONAKO KONPROMISO HAU HARTUKO DU
22. KORRIKA bitartean euskararen normalizazio-prozesuari bultzada emateko,
Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Protokoloa oinarri hartuta, eragile sozialen,
herritarren eta eragile politikoen adostasun berria eraikitzeko prozesua
garatzea.

HERRITARREKIKO ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANETAKO
DEPARTAMENTUAren Klika, 21. Korrikan
Nafarroako Gobernuaren Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako
Departamentuaren konpromisoa da helduen euskalduntzeko arloa ahal bezainbeste
sustatzen jarraitzea, Nafarroan helduen euskalduntzean jokatzen duten eragileekin eta
gizarte erakundeekin lankidetzan. Eta, bereziki, honakoak egitea:

Nafarroako herritarrek euskara ikasteko duten eskubidea benetan gauzatzen
laguntzea, eta, horretarako, sentsibilizazio eta motibazio kanpainak antolatzea.
Euskara ikasleei euskara erabiltzeko bideak ematea, eta Nafarroako euskararen
berreskuratze sozialean ikasleek joka dezaketen rol garrantzitsua onartzea eta
balioestea.
Aurrekoak gauzatzea gogoan, arau esparrua aztertzea eta egokitzea.

SORTZEN ELKARTEAREN KLIKA
Sortzen Elkarteak hezkuntza eremuan, euskarak eskola- hizkuntza izatetik haur eta gazte
ikasleen bizi-hizkuntza izatera jauzi egin dezan lan egiteko konpromisoa hartzen du.
Horretarako Protokoloaren Euskal Herrirako garapenean ezarri diren helburu zein neurriak
aintzat hartuta:
• Euskarazko mantentze-murgiltze eredu orokortuaren alde jardungo du,
eredu horren ezarpenerako egutegi eta plangintza zehatzak aldarrikatuz
administrazioen aurrean.
• Ikasle euskaldunak eta eleaniztunak hezteko lanean baliagarri izan dakien,
Hizkuntza-Proiektu integrala egiteko lanabesa eskainiko diegu ikastetxeei; eta
helburu eta proiektu horretara gero eta ikastetxe zein herri/auzo gehiago lotu
daitezen ere lan egingo dugu, elkarlana bultzatuz hezkuntza-komunitatea,
udala zein herri eragileen artean, batez ere haur eta gazteengan eragin
zuzenena dutenen artean.

UEMAren Klika, 21. KORRIKAn
UEMAren konpromisoa da euskararen eta euskararen normalizazioa politikaren erdigunean
kokatzea, UEMAko kide diren 86 udaletan herritarrei zerbitzu guztiak euskaraz eskaintzea,
eta udaletan hizkuntzaren gaia zeharlerrotasunez lantzea.
Horretarako:
• Agintaldi berrian kargua hartuko duten hautetsi eta udal ordezkari
guztientzat, UEMAk berariaz prestatuko du euskararen inguruko trebakuntza
saioa, udalekin eta teknikariekin elkarlanean. Agintaldi berriko hautetsi
guztien kontzientziazioan eta ahalduntzean eragingo da, udalerri euskaldunen
berezitasunen, euskararen arnasguneen garrantziaren eta hizkuntza
ekologiaren ikuspegiaren berri emanez hautetsiei, aurrez aurre egingo diren
saioetan.
• Herritar guztiek eskubide osoa dutenez euskara izateko udalarekin eta
administrazio publikoekin duten harremanaren eta izapideen hizkuntza,
UEMAk berariaz zainduko eta bermatuko du UEMAko kide diren 86 udaletan
herritarrei zerbitzu guztiak euskaraz eskaintzea, eta beste adminstrazioak
gurean ematen dituen zerbitzuak ere euskaraz izan daitezen bermatzeko zubi
lanak egingo ditu.
• UEMAtik azken urteetan hizkuntza politikaren zeharlerrotasuna azpimarratu
eta adibideen bidez erakutsi dugu hizkuntza politika ez dela euskara sailetatik
soilik egiten, horregatik udaletan hizkuntzaren gaia zeharlerrotasunez
lantzeko neurriak hartuko ditu UEMAk, udal langileak trebatuz eta hautetsiak
kontzientziatuz, euskarak zeharlerrotasuneko gain bat izan dadin.

Eusko jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politika sailaren,
Nafarroako Gobernuaren herritarrekiko eta erakundeekiko
harremanetako departamentuaren, eta Euskararen Erakunde
Publikoaren KLIKA 21. Korrikan
Hiru erakundeok elkarlanean arituko gara alde batetik, helduentzako euskararen
irakaskuntza eta bestetik, euskararen erabilera sustatzeko bidean. Nabarmendu nahi ditugu
alor hauetan elkarrekin sendotu nahi ditugun egitekoak:
• Helduei euskara irakasteko curriculuma garatzea, materialak prestatzea eta
hedatzea, lurralde bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuz.
• Irakaskuntza horretan aritzen diren irakasleen berariazko prestakuntza
bultzatzea. Helduen euskalduntzean ari diren profesionalei aukera emango
diegu helduentzako euskararen irakaskuntzan erakunde bakoitzak antolaturiko
prestakuntza ekintzetan parte hartzeko.
• Helduen euskalduntzea garatzeko laguntza-dispositiboei buruzko diagnosia
elkarrekin egitea.
• Euskararen gaitasun-maila ebaluatzeko eta egiaztatzeko probak eta sistemak
diseinatzerakoan lan egitea hiru aldeek luzatutako ziurtagiriek elkarrekiko
onespena izan dezaten.
• Euskararen aldeko jarrera eta sentsibilizazio programak garatzea, eta
euskararen erabilera sustatzeko programak egitea eta partekatzea.
• Haur eta gazteei zuzendutako euskarazko mugaz gaindiko egonaldiak
egituratzea.

