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1.1. SARRERA

Soziolinguistika inkesta eta Soziolinguistika mapa dira, egun, hiriari buruz ditugun datu 
soziolinguistikoen iturri nagusia. Biek ala biek 2011ko argazkia eman behar digute. Ahalik eta 
daturik gaurkotuenak erabiltzen saiatu gara.

Merezi du lan bi horien arteko aldeak ondo finkatzea, esanguratsuak direlako oso. Izan ere, 
mapa soziolinguistikoak 5 urte eta gehiagoko biztanle guzti-guztiak hartzen ditu kontuan, eta 
horixe bera da bere abaintailarik handiena. Inkesta soziolinguistikoa, oso datu esanguratsuak 
ematen baditu ere, 16 urte eta gehiagoko biztanleen lagin bati egindako galdetegiaren 
emaitza da. Batetik kontuan hartu behar da adin-tarte mugatuagoa erabiltzen duela, eta 
bestetik, laginketa dela-eta, emaitzak are fidagarriagoak direla lurralde zabalago bat kontuan 
hartzen denean (herrialdea).

Hizkuntzen kale-erabileraren neurketak ere datu interesgarriak ematen ditu, nahiz eta kaleko 
erabilerara mugatu. VI. neurketak 2011. urtean egin zen, eta emaitzak argitaratu dira dagoe-
neko. Behaketa bidezko neurketa da.

Bestelako azterketak ere erabili ditugu Gasteizko datu soziolinguistikoen berri emateko: Eus-
taten datuak, Udalaren ikerketa gabineteak berak egindako azterketak, edota urte hauetan 
Euskara Zerbitzuak berak egin dituenak.
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1.2. BIZTANLERIA

Gasteizek 243.298 biztanle zituen 2012ko urtarrilean, 123.246 emakumezko eta 120.052 gizonezko.
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Hiriak XX. Mendeko hirurogeiko hamarkadan izan zuen hazkunderik handiena, bikoiztu egin 
baitzen biztanle kopurua. Mendearen azken hamarkadaz geroztik igoera jarraitua izan da, 
aldaketa tasa ehuneko batekoa izan baita urtero, baina 2009az geroztik moteldu egin da eta 
zero hazkundera hurbildu.

Joera hori azken urtean hautsi da, 2012-01-01etik 2013-01-01era arteko erroldan 1.000 
pertsonatik gora galdu baitira. Populazioaren jaitsiera horrek inflexio puntu bat adieraz 
dezake, edo joera aldaketa bat, atzerritik etorritako migratzaileen alten jaitsierak eragindakoa 
batez ere, hazkunde begetatiboak positiboa izaten jarraitzen baitu.

Hogei urte eskasean populazioaren adin egitura nabarmen aldatu da: populazio talde gaztee-
naren kopurua heren bat jaitsi da, eta adinekoen kopurua, berriz, bikoiztu. 1986an, zehazki, 0 
eta 14 urte bitarteko biztanleak osotasunaren % 22 ziren eta gaur egun, % 14,1. Adinekoak, 
berriz, % 9 ziren duela 20 urte, eta orain, % 18,6. Bada hamarkada bat 65 urte edo hortik 
gora duten pertsonak 15 urtetik beherakoak baino gehiago direla.

Hamar urte eskasean, 11 eta 30 urte bitarteko adin taldeak 20.000 pertsonatik gora galdu 
ditu. Gainerako adin-tarteek, berriz, biztanle gehiago dituzte, gazteenak barne (0 eta 10 urte 
bitartekoak).

Iturriak:
Gasteizko Udala. 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/89/91/48991.pdf 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/35/33/43533.pdf

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/89/91/48991.pdf

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/35/33/43533.pdf
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1.3. HIZKUNTZA GAITASUNA

Hizkuntza-gaitasunak, adinaren arabera, honako argazki hau ematen du:

HIZKUNTZA-GAITASUNA ADINAREN ARABERA (2011)

Euskaldunak
Euskaldun hartzaileak 

(ia-euskaldunak)
Ez euskaldunak

Adina kop % kop % kop % Guztira

2 - 4 3679 %  51,96 2677 %  37,81 725 %  10,24 7081

5 - 9 7302 % 68,28 2734 % 25,57 658 % 6,15 10694

10 - 14 7188 % 72,59 2128 % 21,49 586 % 5,92 9902

15 - 19 5671 % 57,36 2385 % 24,12 1831 % 18,52 9887

20 - 24 4829 % 40,44 3817 % 31,97 3294 % 27,59 11940

25 - 29 4931 % 29,46 5962 % 35,62 5844 % 34,92 16737

30 - 34 4892 % 23,27 8566 % 40,75 7564 % 35,98 21022

35 - 39 3689 % 17,49 8918 % 42,29 8483 % 40,22 21090

40 - 44 2745 % 14,17 6611 % 34,14 10011 % 51,69 19367

45 - 49 2466 % 13,55 4788 % 26,31 10941 % 60,13 18195

50 - 54 1820 % 10,77 3605 % 21,33 11474 % 67,90 16899

55 - 59 899 % 6,00 2708 % 18,09 11366 % 75,91 14973

60 - 64 612 % 4,26 2128 % 14,83 11613 % 80,91 14353

65 - 69 395 % 3,30 1532 % 12,82 10027 % 83,88 11954

70 - 74 296 % 3,30 858 % 9,56 7818 % 87,14 8972

>= 75 884 % 4,47 1434 % 7,26 17443 % 88,27 19761

2011. urtean, bi urte edo gehiagoko 232.827 
pertsona bizi ziren Gasteizen, EUSTATeko 
datuen arabera. Horietatik 52.298 pertsona 
(% 22,5) euskaldunak ziren, beste 60.851 
(% 26,1) euskaldun hartzaileak (ia-eus-
kaldunak), eta azkenik, 119.678 pertsona 
(% 51,4) ez euskaldunak.

1986tik 2011ra ez euskaldunen portzen-
tajeak behera egin du etengabe: % 77tik 
% 51ra Gasteizen.

Euskaldunak
Euskaldun hartzaileak

Ez euskaldunak

HIZKUNTZA GAITASUNA. 
GASTEIZ. 2011

% 51.4
% 22.5

% 26.1
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Gasteizen, 2 eta 30 urte bitarteko biztanleen erdia baino gehiago elebiduna da dagoeneko. 
Horren ondorioz, adin horretako elebidun hartzaileen eta erdaldun elebakarren ehunekoak 
gutxituz doaz. Are gehiago, 10 eta 14 urte bitarteko haur-gaztetxoen artean ia lautik hiru 
(% 72,59) euskaldunak dira. Adin horretan euskara batere ez dakitenen portzentajea ez da 
% 6ra iristen.

Inkesta Soziolinguistikoak 
2011. urteko datuak 
eman ditu. 16 urte eta 
gehiagoko biztanleak 
kontuan hartzen ditue-
nez, datuak itxuraz 
apalagoak dira. Inkestak 
honela laburbiltzen du 
hiriburuei dagokien 
emaitza:

EAEko hiru hiri-
buruek euren lu-

rraldeek baino elebidu-
nen ehuneko txikiagoa 
dute. Horrela, Donostian 
elebidunak % 33,5 dira, 
Bilbon % 16,3 eta Gas-
teizen % 15,5. Lurral-
dearen eta hiriburuaren 
arteko alde handiena 
Gipuzkoak eta Donos-
tiak dute (% 49,9 versus 
% 33,5). Ildo beretik 
jarraituz, Bizkaiaren eta 
Bilboren artean dagoen 
aldea ere nahiko handia 
da (% 25,4 versus 
% 17,6) eta alderik 
txikiena Arabaren eta 
Gasteizen artean dago 
(% 16,8 versus % 15,5). 

>=75

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

10-14

5-9

2-4

20-24

15-19

0 500 1000 1500 2000

HIZKUNTZA-GAITASUNA, ADINAREN ARABERA. GASTEIZ. 2011
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Ez euskaldunak

Iturriak: 
Eustat (2013). Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua. 2011.

V. Inkesta Soziolinguistikoa. 2011: Euskal Herria, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa, 
Iparraldea. 
http://www.euskara.euskadi.net/contenidos/informacion/argitalpenak/eu_6092/adjuntos/V.%20
Inkesta.pdf

http://www.euskara.euskadi.net/contenidos/informacion/argitalpenak/eu_6092/adjuntos/V.%20Inkesta.pdf
http://www.euskara.euskadi.net/contenidos/informacion/argitalpenak/eu_6092/adjuntos/V.%20Inkesta.pdf
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1.4. HIZKUNTZAREN ERABILERA

Hizkuntzen kale-erabileraren VI. Neurketak 2011ko udazkenean burutu zen. Horren ara-
bera euskararen erabilera % 13,3koa izan da. Euskal Herriko Kale-Neurketa egiten hasi ze-
netik, hogeita bi urteko epean, 2,5 puntu egin du gora euskararen erabilerak Euskal Herriko 
batez bestekoan. Hasierako edizio hartan, 1989an, % 10,8ko erabilera jaso zen. 

Azken hamar urteko epea hartuz gero, erabilera trabatu egin dela esan behar da. Geldiune 
batean dago. 2001eko erabilera 2011koaren berdina izan zen: % 13,3.

ERABILERAREN BILAKAERA HIRIBURUETAN, 1989-2011. EUSKARAZ %
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Gasteizen, 2006a bitartean, goranzko joera apala izan du erabilerak, eta azken bost urtean 
zertxobait behera egin du. Egun % 3,1 ingurukoa da. 

Bilbok antzeko bilakaera izan du. Baita Euskal Herriko zonalde erdaldunak ere.

Nabarmentzeko beste puntu bat da Gasteizen zein Bilbon eta Iruñean gaztelania ez diren 
beste hizkuntzak euskara baino gehiago erabiltzen direla. Beste hizkuntza horiek, euskarari 
ez ezik, gaztelaniari ere eragin diote. 

HIZKUNTZEN ERABILERA HIRIBURUETAN. 2011
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Jakina da haurren presentzia eragin handiko aldagaia dela euskararen kale-erabileran; modu 
esanguratsuan baldintzatzen du haurrak inguruan izateak euskaraz hitz egiteko garaian. BAT 
aldizkariak honela dio:

Araban alde benetan esanguratsuak jaso dira: haurrak nagusirik gabe 
ari diren elkarrizketetan hiztunen % 2,1 euskaraz ari dira; nagusiak 
haurrik gabe ari direnean % 2,4 ari dira euskaraz, eta, haurrak eta 
nagusiak elkarrekin ari badira, % 7,6 ari dira euskaraz.

(84. zenb. 55. orrialdea)

Honaino, beraz, kale neurketaren datuak.

V. inkesta soziolinguistikoak (2011) kale-neurketaren datuak osatzen ditu. Izan ere, euskara 
zenbat erabiltzen den esatearekin batera, non erabiltzen den aztertzen baitu. Hala ere, go-
goratu behar da 16 urte edo gehiagoko pertsonen datuak direla, eta ez soilik Gasteizkoak, 
baizik eta lurralde historiko osokoak.

 – Inkestaren arabera, euskara gaztelania beste edo gehiago erabiltzen dutenak, hau da, 
euskararen erabilera trinkoa egiten dutenak % 4,3 dira Araban, 16 urte eta gehiagoko 
biztanleen artean (% 39 Gipuzkoan, % 12,8 Bizkaian, % 9,6 Iparraldean eta % 5,5 
Nafarroan).

 – Horietaz gain, euskara erabiltzen dutenak, baina erdara baino gutxiago % 8,3 dira Ara-
ban. (% 11,3 Gipuzkoan, % 7,7 Bizkaian, % 9,3 Iparraldean eta % 4,6 Nafarroan).

 – Hortaz, % 12,6 dira Araban neurri batean ala bestean euskara erabiltzen dutenak.
 – Arabako elebidunek erabilera-tasa handiena seme-alabekin dute: % 69,5ek euskaraz 
nagusiki edo euskaraz gaztelaniaz beste egiten dute. Lankideak daude bigarren lekuan 
(% 52,5).

Erabilera-eremuaren arabera, hortaz, datu esanguratsuak ditugu:

HIZKUNTZA-ERABILERA, EREMUEN ARABERA. 
POPULAZIO OSOA ETA ELEBIDUNAK (2011)

Populazio osoa Elebidunak

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Etxean 3,8 11,6 31,9 20,3 43,3 62,8

Seme-alabekin 7,1 16,4 39,9 69,5 80,3 90,9

Lagunekin 7,6 14,1 39,4 42,7 52,8 77,6

Lankideekin 10,1 18,0 40,7 52,5 56,4 74,2

Udalaren 
langileekin

7,9 16,3 45,9 43,3 59,0 88,5

Osasun-Zerbitzu-
langileekin

4,3 11,8 39,9 24,1 43,8 78,3

EAEko inkesta soziolinguistikoaren datuetan oinarrituta, hainbat ondorio ikusi dira. Datu 
gehienak herrialdeari badagozkio ere, esanguratsuak dira Gasteizko argazkia erakusteko.

 – Euskarak erabilera-eremu guztietan egin du gora. 
 – Azken urteotako joerari jarraituz, gorakadarik handiena eremu formalean gertatu da, 
bereziki udal eta osasun zerbitzuetan.
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 – Eremu formaletik kanpo, aipatzekoa da lagunartean euskararen erabilerak izan duen 
hazkunde txiki hori.

 – Igoerarik apalena, aldiz, etxean gertatu da. Salbuespena seme-alabekiko erabileran 
dago. Alde handia dago seme-alabekin egiten den erabileraren eta familiako gainerako 
kideekin egiten denaren artean.

Ñabardurak ñabardura, datu horiek Gasteizerako balio dutela uste dugu.

Iturriak:
Hizkuntzen kale-erabileraren VI. Neurketak. 
http://www.soziolinguistika.org/files/VI%20Kale%20Neurketa-%20Emaitzen%20txostena.pdf

V. Inkesta Soziolinguistikoa. 2011: Euskal Herria, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa, 
Iparraldea.

1.5. JARRERAK

Euskararen erabilera sustatzeari buruzko jarrera ezagutzeko, 16 urte edo gehiagoko herrita-
rrek hainbat esparrutan euskara sustatzearen alde edo kontra erakutsi duten iritziaren arabe-
rako tipologia eratu du Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak.

EUSKARA SUSTATZEARI BURUZKO JARRERAK. 2011. HIRIBURUAK

0 20 40 60
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Gasteiz
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Ez alde, ez kontra
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Horren arabera, EAEko 16 urtetik gorako biztanleen % 62 euskararen erabilera sustatzearen 
alde dago, % 26 ez alde ez aurka eta % 12 aurka. 

Euskararekiko jarrerak lotura handia du hizkuntza-gaitasunarekin. Izan ere, euskararen erabi-
lera sustatzearen alde azaltzen da elebidunen % 86, elebidun hartzaileen % 60 eta erdaldun 
elebakarren % 47.

http://http://www.euskara.euskadi.net/contenidos/informacion/argitalpenak/eu_6092/adjuntos/V.%20Inkesta.pdf
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Hiriburuei dagokienez, Donostiako biztanleriaren % 62 euskara sustatzearen alde dago, Bil-
boko biztanleriaren % 52 eta Gasteizkoaren % 42. Hiru hiriburuetako biztanleen herena ez 
dago ez alde ez aurka. Azkenik, aurka daudenen artean, ehunekorik altuena Gasteizek du, 
% 27 euskara sustatzearen aurka baitago, Bilbon gutxiago dira (% 16) euskara sustatzearen 
aurka azaltzen direnak eta aurkako jarrerarik txikiena Donostian (% 8) dago.

Edonola ere, kontua hartu behar da tipologia hau eraikia dela, hau da, ez da zuzenean gal-
detu. Inkestan hainbat gairi buruzko galderak egin izan dira, eta horren arabera sailkatu dira 
jarrerak. Besteak beste, honako hauei buruz galdetu da: euskara administrazioan sartzeko 
beharrezkoa izatea ala ez, telebistako programazioan euskara gehiago sartzea ala ez, eus-
kararen eta identitatearen arteko lotura, haurrak euskal ereduetan matrikulatzeari buruzko 
jarrerak, euskararekiko aurreiritziak, euskararen etorkizunari buruzko usteak, eta abar.

Iturriak: 
V. Inkesta Soziolinguistikoa. 2011: Euskal Herria, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa, 
Iparraldea.

1.6. FAMILIA BIDEZKO TRANSMISIOA

1.6.1. Etxean erabiltzen den hizkuntza

Gasteizko biztanle gehienek gaztelania erabiltzen dute etxean (% 90,48). Etxean euskaraz 
hitz egiten dutenak biztanleriaren % 2,75 dira. Kopuru horri euskara zein gaztelania erabiltzen 
dutenen kopurua gehitzen badiogu portzentajea % 6,3ra heltzen da.

ETXEAN ERABILTZEN DEN HIZKUNTZA (2011)

Euskara 6589 % 2,75

Gaztelera 217107 % 90,48

Biak 8546 % 3,56

Besteren bat 7707 % 3,21

229.668 % 100

Datu hauetan ere, bilakaera positiboa izan da. 1996 eta 2011 bitartean, 15 urteren buruan, 
etxean euskara (nagusiki zein gaztelaniarekin batera) erabiltzen duten biztanleen portzen-
tajeak 2 puntuko hazkundea izan du: del % 4,3 al % 6,3. Datuak, hala ere, oso apalak dira.

1.6.2. Lehen hizkuntza

Lehen hizkuntzari dagokionez, antzeko irakurketa egin beharko genuke. Etxean euskara le-
hen hizkuntza gisa jaso duten Gasteizko biztanleak % 6,9 dira (euskara edo biak).

http://www.euskara.euskadi.net/contenidos/informacion/argitalpenak/eu_6092/adjuntos/V.%20Inkesta.pdf
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LEHEN HIZKUNTZA (2011)

Euskara 8589 % 3,6

Gaztelera 210755 % 87,8

Biak 7821 % 3,3

Besteren bat 12784 % 5,3

Hemen ere hobekuntzak egon dira, baina apalak.

Datu altuagoak dira adin-tarte gazteenak kontuan hartzen baditugu. Arabako Lurralde Histo-
rikoan 2 eta 4 urte bitarteko haurren % 21ek euskara nahiz euskara eta gaztelania izan dute 
lehen hizkuntza (5 eta 9 urte bitarteko haurren kasuan % 19,6 da portzentajea).

1.6.3. Familia bidezko transmisioa

Familia bidezko transmisioari buruz egin diren azken ikerketen arabera guraso euskaldun 
berriak, hau da, euskara etxetik kanpo ikasi dutenak gero eta gehiago ari dira euskara 
transmititzen, eta familia bidez transmititzen ez den kasuetan, eskola bidez ziurtatzen da, 
neurri handi batean, seme-alaba horiek euskara ikasiko dutela. Izan ere, euskaldun berrien 
seme-alaben % 80tik gora elebidunak dira gaur egun. 

Halere, euskaldun berrien % 90ek familian gaztelania erabiltzen dute nagusiki. Hizkuntzaren 
erabileran eragiten duten faktore nagusiak bi dira: hizkuntza hitz egiteko erraztasuna eta 
hizkuntza horretako hiztunen harreman-sarea. Euskaldun berri askoren kasuan ez dira bal-
dintza horiek betetzen.

1.7. EUSKARAREN EGOERA GAZTEEN ARTEAN

2010-2012 plangintzaldiak garrantzi berezia eman zion gazteen arloari. Hortaz, hainbat az-
terketa egin dira, gazteen artean euskarak duen lekua aztertzeko eta gazteek euskararen 
inguruan dituzten iritziak eta bizipenak ezagutzeko.

Honako datu hauek ematen digute egoeraren berri:

 – Gazteen artean 30 urtetik beherako adin-tarteetan biztanleriaren erdia edo gehiago eus-
kalduna da. 20 eta 24 urte-tartean euskaldunak gehiago dira, elebidun hartzailek baino 
eta elebakarrak baino. 

 – 40 urtetik gorako adin tarte guztietan, ordea, erdaldun elebakarrak nagusi dira: erdia 
baino gehiago dira 40 eta 44 urteko bitarteko adin-tartean eta bi herenak baino gehiago 
hortik gorakoetan.

 – Hortaz, ezberdintasun handia dago Gasteizko egoera orokorra eta 15-30 urteko belau-
naldien egoeraren artean. Gasteizen euskaldunak biztanleriaren % 23 inguru dira, baina 
% 40 dira gazteen artean (15-30 urte).
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 – Euskaldunak eta elebidun hartzaileak kontuan hartzen baditugu, hamar gazteetatik 
zazpik (% 72) euskara ulertzen du.

 – Lehen hizkuntzari dagokionez, gazteen datuak ez dira oso ezberdinak, biztanleria 
osoarekin alderatuta. Aldea, hortaz, euskara bigarren hizkuntza gisa ikasi duten gazteen 
kopuruari dagokio (batez ere irakaskuntzaren bidez). Arabako gazteen artean % 9,4k 
euskara edo euskara eta gaztelania izan du lehen hizkuntza.

 – Etxeko erabileran ere ez dago alderik, ia etxe guztietan (% 92) gaztelania soilik erabiltzen 
baita.

Eztabaida taldeak antolatu eta azterketa kualitatiboak egin ditugunean gazte horiek beren 
euskalduntasuna errebindikatu dute, baina jarraian baita arazoak azpimarratu ere. Adibidez:

 – “Euskara erabiltzea ala ez, ez da guztiz librea, baldintzatua dago. Bi muga ikusten dute: 
batetik norberaren borondatea, eta bestetik bestearen gaitasuna.”

 – “Gasteiztar eta arabar euskalduna zerbait “berezi” gisa ikusten dute kanpoan. Jendea 
“harritu” egiten da. Zerbait desatsegina da Gasteizko euskaldun gazteentzat.”

 – “Jokabide aldaketak oso zailak dira. Harremana nola eraiki, halaxe iraungo du gerora.”
 – Gasteizen deserosoa da lehen hitza euskaraz izatea. Beldurra dago, ez euskaldunek 
eraso moduan ikusiko ez ote duten. Gainera, euskara gaitasun nahikorik ez duen jendea 
euskaraz desoroso sentitzen dela uste dute, mugatua.

 – Euskararen inguruko aurreiritziak bizi-bizi daudela uste dute:”Euskara zaila da”. “Umee-
kin hitz egiteko hizkuntza da”. ”Eskolako hizkuntza”. “Euskaraz hitz egitea politikoki 
markatua egotea da”. “Euskara ez dakitenei lehen hitza euskaraz zuzentzea errespetu 
falta da”.

Iturriak: 
Eustat (2013). Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2011.

Gasteizko Udala eta Soziolinguistika Klusterra. Gazteak eta euskara Gasteizen. 2011 eta 2012.

1.8. GENERO AZTERKETA

Generoa izan da aurreko plangintzaldian sakondu nahi izan dugun elementuetako bat. Alde 
horretatik, hainbat erreferentzia bildu dira, egoera soziolinguistikoa generoaren ikuspegitik 
aztertzeko. Azterketa partez bakarrik mugatu da Gasteizko egoerara, horretarako beharra 
ikusi ez dugulako.

Hona hemen hainbat datu:

 – Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak hiru aldagai nagusi erabiltzen ditu, euskarari 
lotutakoak: euskara-maila orokorra, lehen hizkuntza eta etxeko hizkuntza. Hiruetako ba-
tean ere ez da generoaren araberako alderik antzeman.

 – Euskal Herriko Soziolinguistikako Inkestak (2006) hizkuntza erabilerari buruzko galdera 
egiten du, arloz arlo: zenbat euskara erabiltzen den amarekin, aitarekin, bikotekideare-
kin, seme-alabekin, etxean, lagunekin, lankideekin... Erabilera aitortua da: pertzepzioak 
jasotzen ditu, eta ez erabilera erreala. Oro har, emakumeek portzentaje handiagoan 
erantzuten dute nagusiki gaztelaniaz egiten dutela. Tarte txikiak dira kasu gehienetan 
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(5 bat puntuko aldea). Erabilera Lankideekin zein den galdetzen zaienean, ordea, kon-
trako joera ikusten da: 8 puntu handiagoa da nagusiki euskaraz egiten dutela aitortzen 
duten emakumeen portzentajea.

 – Kale erabileraren datuak esanguratsuak dira, are gehiago behatutako erabilera izanik. 
Gasteizko datuetan ikusten denaren arabera, emakumezkoen erabilera handiagoa da gi-
zonezkoena baino, adin tarte guztietan. Alde hori bereziki nabarmena da gazteen kasuan.

KALE ERABILERA (2011)

Emakumeak 
euskaraz

Gizonak 
euskaraz

Orotara 4,2 3,7

Haurrak 6,1 5,4

Gazteak 7,1 5,2

Helduak 3,9 3,5

Adinekoak 3,9 3,5

 – Familia bidezko transmisioan gaia oso aztertua dago, batez ere bikote mistoen 
kasuan (bikotekide bat euskalduna eta bestea ez). Kasu guztietan ikusi da amaren 
hizkuntza-identitateak aitarenak baino pisu handiagoa duela, hizkuntza seme-alabei 
transmititzeko orduan.

 – Arabako euskaltegietan emakumeak ia % 70 dira. Mintzalaguna programan ere antzeko 
portzentajea dugu, eta are handiagoa Guraso Taldeen programaren barruan. 

Erabateko ondoriorik ez badago ere, hainbat hipotesi egin izan da hizkuntza erabileraren 
feminizazioari buruz (Amonarriz, BAT aldizkaria). Honakoak, besteak beste:

 – Hizkuntzaren transmisioa emakumeari lotua dago. Gaztelania transmititzea inportantea 
zenean, emakumeek gaztelaniarekiko leialtasuna erakusten zuten. Euskarak prestigioa 
hartu ahala, euskara transmititzea inportantea denean, emakumeek euskararekiko leial-
tasuna erakusten dute.

 – Perspektiba profesionalei lotuta, emakumeek bete ohi dituzten lanbideetan euskararen 
eskaera eta erabilera altuagoa baita (irakaskuntza, osasungintza,...).

 – Gelaz kanpoko jarduera-esparruen eragina, mutilek kirol-ekintzak aukeratzen baitituzte 
eta neskek bestelako jarduera “euskaldunagoak”.

Iturriak: 
Euskara Zerbitzuak egina.

1.9. UNIBERTSITATEZ KANPOKO IRAKASKUNTZA

2011-2012 ikasturtean unibertsitatez kanpoko irakaskuntzetan D, B eta A ereduei dagozkien 
kopuruak honakoak izan dira: % 37,8, % 33,4 eta % 28,8, hurrenez hurren.
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IKASLE KOPURUA, IKAS EREDUAREN ARABERA (2011-2012)

D eredua B eredua A-X eredua

kop. % kop. % kop % Total

Haur-
hezkuntza

5.579 % 51,7 4.703 % 43,5 518 % 4,8 10.800

Lehen 
hezkuntza

5.368 % 41,3 5.730 % 44,1 1.892 % 14,6 12.990

DBH 2.599 % 31,7 2.925 % 35,7 2.677 % 32,6 8.201

Batxilergoa 1.175 % 33,0 7 % 0,2 2.377 % 66,8 3.559

Lanbide-
heziketa

439 % 9,6 11 % 0,2 4.101 % 90,1 4.551

OROTARA 15.160 % 35,2 13.376 % 31,0 14.576 % 33,8 43.112

Haur-hezkuntza Lehen hezkuntza DBH Batxilergoa Lanbide-heziketa

%100

%75

%50

%25

%0

HIZKUNTZA EREDUAK, MAILAREN ARABERA

A-X ereduaB ereduaD eredua

Dena den, kontuan izan behar da behin 
eredua hautatu ondoren zaila dela gerora 
aldatzea. Horregatik, eta ikasketa prozesua 
luzea delako, datu orokorrek ez dute 
bilakaera ondo islatzen (gaur egun 17 
urte duten gaztetxoen gurasoek orain 
dela 14-15 urte hautatu zuten hizkuntza 
eredua). Interesgarriagoa da haur eta lehen 
hezkuntzako datuei erreparatzea. 

Haur hezkuntzako ikasleen % 52k D ere-
duan ikasten du eta % 44k B ereduan. Le-
hen hezkuntzan % 41 eta % 44 dira, hurre-
nez hurren.

A-X ereduaB ereduaD eredua

UNIBERTSITATE AURREKO IKASLEAK, 
EREDUAREN ARABERA. 2011-2012

% 37,8

% 28,8

% 33,4
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Datuetan ikastetxe publiko eta pribatuen arteko aldeak ikusten dira, bi puntutan laburbildu 
daitezkeenak: a) datu orokorretan A ereduaren pisurik handiena ikastetxe pribatuei dagokie. 
b) Haur eta Lehen Hezkuntzan, bestalde, ikastetxe publikoetan D eredua nagusitzen da, eta 
pribatuetan B ereduak pisu handia du.

Hizkuntza ereduaren bilakaeraz gain, esanguratsua da normalkuntza-planak dituzten ikaste-
txeen kopurua: hirutik bat dira, gutxi gorabehera, normalkuntza-egitasmoak abian dituzten 
ikastetxeak, era batean edo bestean koordinatuak.

Iturria: 
Eustat. Estatistikak.

1.10. HELDUEN EUSKALDUNTZEA

Mailei dagokienez ere, aldeak ikusten dira. 
Bilakaera esanguratsua izan daiteke: gutxia-
go dira lehen mailako ikasleak eta gehiago 
bigarren eta hirugarren mailakoak.

IKASLE KOPURUA GASTEIZKO 
EUSKALTEGIETAN, MAILAREN ARABERA

2001-2002 
ikasturtea

2011-2012 
ikasturtea

1. maila % 51,8 % 42,6

2. maila % 23,2 % 28,1

3. maila % 17,6 % 25,9

Beste batzuk % 7,5 % 3,4

2011-2012 ikasturtean 4.945 ikasle izan 
dira Gasteizko euskaltegietan: 2.107 lehen 
mailan (1-6 urratsak), 1.392 bigarren mailan 
(7-9) eta 1.279 hirugarrenean (10-12).

Sei urte atzera egiten badugu, 2005-2006 
ikasturtean 5.373 ikasle zegoen Gasteizen: 
% 9 gehiago. Ez dugu 2012-2013 ikasturteko 
daturik, baina nabaria da aurten bereziki matri-
kulazioaren datuak ez direla altuak izan.

GASTEIZKO IKASLEAK MAILA. 
2011-2012

% 25,9

% 42,6

% 28,1
1 maila
2 maila
3 maila
4 maila
prozesutik at
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Gasteiztar asko eta asko dira euskara etxetik kanpo ikasi dutenak. Euskaltegietatik ikasle 
kopuru handiak igaro dira urte hauetan; eta horregatik, hain zuzen, oso garrantzitsuak dira 
mintzapraktika erraztea helburu duten egitasmoak. Mintzalaguna programaren arrakasta da 
horren froga:

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Partehartzaileak 227 300 385 556 636

Taldeak 43 50 58 80 86

1.11. MERKATARITZA ETA OSTALARITZA

Datu berririk ezean, Siadecok 2008an egindako azterketetako datuak erabili ahal ditugu erre-
ferentzia moduan. Honakoak:

1.11.1. Euskara gaitasuna

 –  Merkataritza eta Ostalaritza arloko establezimenduen arduranen artean, euskaraz ongi 
edo oso ongi ulertzeko gaitasuna % 12,9 da; hitz egitekoa % 11,4; irakurtzekoa % 12,6; 
eta idaztekoa, berriz, % 11,6. Hitz egiteko gaitasuna soilik hartuta, euskaldunen ehune-
koa % 11,4koa da, beraz.

 –  Establezimenduetako arduradunen artean, euskaldunez gain (% 11,4) badago ia euskal-
dunen beste multzo bat ere, % 25,6koa.

% 100

% 90

% 80

% 70

% 60

% 50

% 40

% 30

% 20

% 10

% 0
Txikizkako merkataritza

% 8,40

% 69

% 9

% 2,10

% 11,50

Ostalaritza

% 7,60

% 62,90

% 10,30

% 1,70

% 17,60

Zerbitzu-sektorea

% 70,40

% 14,80

% 1,60

% 13,20

OROTARA

% 7,30

% 67

% 10

% 1,90

% 13,80

Ed/Ee

Ez dakite (ez dute ez 
ulertzen, ez hitz egiten)

Nahikoa ongi ulertzen 
dute, baina zailtasunez 
hitz egiten dute

Ongi ulertu eta hitz 
egiten dute, baina ez 
dute ongi irakurtzen eta 
idazten

Ongi ulertzen, hitz 
egiten, irakurtzen 
eta idazten dute

EUSKERAREN EZAGUTZA KOMERTZIOETAN, JARDUERAREN ARABERA
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1.11.2. Erabilera

 –  Bezeroekiko komunikazioan, oro har, ahozko eta idatzizko komunikazioa kontuan har-
tuta, euskararen batez besteko erabilera % 5,2koa da. Beraz, bezeroekiko duten ko-
munikazioaren % 94,8 erdaraz izaten da (gaztelaniaz nagusiki, baina, tarteka, beste 
hizkuntza batzuk erabiliz ere).

 – Zonalde eta jarduera adarraren arabera aldeak adierazgarriak dira. Euskararen batez 
besteko erabilerarik altuena Erdialdean eta Alde Zaharrean dago (% 8,3), eta baxuena, 
aldiz, auzoetan (% 2,6). 

 –  Bestalde, ostalaritza establezimenduetan gertatzen da batez besteko erabilera mailarik 
altuena (% 7,4) eta zerbitzuetan, aldiz, baxuena (% 3,4). Txikizkako merkataritza esta-
blezimenduetan, batez besteko erabilera % 4,5 da.

EUSKARAREN ERABILERA KOMERTZIOETAN (2007)

Eusk.
Eusk y 
cast.

A
D

IE
R

A
Z

IA

Establezimenduaren kanpo eta barneko errotulazioa eta 
idatziak

1,5 10,3

Bezeroarekiko harremanetan erabilitako elementu ezberdinak 0,3 4,5

Komunikazioa, publizitatea, marketin elementuak 1,3 7,7

Establezimenduaren gestio eta bestelako barne inprimaki eta 
dokumentuak

0,7 2,4

Telefono harreran hasierako hizkuntza 2,1

Bezeroekin erabilitako hizkuntza establezimenduan bertan 2,1

Enplegauek beraien artean erabilitako hizkuntza 1,4

Enpresa eta erakunde desberdinen artean erabilitako hi-
zkuntza

0,4

B
E

H
A

T
U

A Establezimenduaren kanpo errotulua 4,8 1,9

Bezeroen ahozko komunikazioa 0,7 14,7 (*)

Euskarri publikoetan 0,8 7,8

(*) Euskararen presentzia hasieran edota agurrean soilik.

1.12. AISIALDIA ETA KIROLAK

Datu globalik ez dagoenez, Udalak bere eskaintzari buruz egin duen azterketa erabili dugu 
errefentzia gisa.

Eskuratu ditugun datuak honako hauek dira:

 – Gizarte etxeetako azken kanpainan 500 jarduera eskaini dira, 87.000 inskripzio egin, eta 
5.000 talde osatu.
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 –  Gasteizko herritarren % 13 jardueraren batean inskribitu da. Kontrakoa pentsa bazite-
keen ere, gazte jendearen presentzia batez bestekoa baino txikiagoa da. Joera horretan 
ez da aldaketarik espero (piramide demografikoa ere horrelakoa delako).

 –  Euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz eskaintzen dira jarduera guztien % 21. Portzen-
taje hau egonkorra da. Azken urteotan ez da aldaketa handirik somatu. Kopuru hauen 
barne daude Euskara Zerbitzuak berak antolatzen dituen euskara-ikastaroak.

2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

TALDEAK HIZKUNTZAREN ARABERA

Euskara

Ele bietan

Gaztelania

2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Euskara 
ala ele 
bietan

% 22,4 % 20,6 % 9,2 % 12,8 % 22,6 % 22,4 % 24,1 % 22,7 % 23,3 % 21,3

 – Gizarte etxeetako erabiltzaileei egin zaien inkestatik honako emaitza hauek jaso ditugu. 
Gizarte etxeetako programazioetan izena eman duten herritarren hizkuntza-gaitasuna 
bat dator hiriko batez bestekoarekin:

GIZARTE ETXEETAKO IKASTAROETAN 
INSKRIBATUEN HIZKUNTZA-GAITASUNA, 

GALDETEGIAREN ARABERA (2012)

Hitz egiten dut eta ulertzen dut % 20,9

Ongi ulertzen dut % 8,3

Zerbait ulertzen dut % 20,1

Hitz batzuk dakizkit % 17,2

Ez dakit ezer % 27,0

Ez du erantzun % 6,6

Ikastaro horietan egon diren pertsonen artean lautik hiruk berriro ere gaztelania hauta-
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tuko luke hurrengo urterako (% 74), % 16k euskara eta % 10ak bata zein bestea.
 – Begiraleei ere galdetu zaie. Ekintza eta espazio elebidunetan euskaraz komunikatzeko 
zailtasunak azpimarratzen ditu begiraleen % 41ek. Ekintza hauetan inskribatzen direnen 
% 5 inguruk ez du euskara maila nahikorik ekintza euskaraz jarraitzeko.

 – Oro har, ahalegina egiten da haur eta gazteei zuzentzen zaien programazioa antolatzen, 
batez ere jarduera orokorretan eta ez espezializatuetan (masa kritiko handiena hor da-
goelakoan). Ahalegin txikiagoa egiten da publiko orokorrari zuzendutako jardueretan eta 
jarduera oso espezifikoetan

 – Gizarte etxeetako programazioarekin batera, badira beste bi programazio, beren inpak-
tuagatik, bereziki esanguratsuak iruditzen zaizkigunak: udako opor programa eta uda-
laren hezkuntza programa.

 – Udako opor programaren baitan (ludotekak, udaleku irekiak...), honakoa da hizkuntza 
egoera:

PROGRAMA VACACIONAL. 
INSCRIPCIONES POR LENGUA (2011)

Gaztelania 1150 % 24

Ele bietan 1340 % 27

Euskara 2394 % 49

Orotara 4884 %100

Gaztelaniazko inskripzioen kopuru osoa jarduera nautikoei dagokie (% 100); ele bietan 
izena eman dutenen kopuru altu bat musika udalekuei dagokie (% 35); gainontzeko 
udalekuetan euskarazkoa da nagusi (% 49).

 – Hezkuntza programen kasuan ikastetxeak hizkuntza aukeratu ahal du kasu gehienetan 
(% 82):

HEZKUNTZA PROGRAMA. 
ESKAINTZA, HIZKUNTZAREN ARABERA (2010-2011)

Gaztelania 17 % 12

Gaztelania, euskara 128 % 69

Gaztelania, euskara, beste bat 2 % 8

Euskara 9 % 6

Irizpiderik gabe 2 % 5

1.13. UDAL ADMINISTRAZIOA

Egin den azken azterketan (2010), 2.424 lanpostu zegoen udaleko lanpostu zerrendaren ba-
rruan. Hizkuntzaren aldetik egoera deskribatzeko hiru kontzeptu erabili ohi dira:

 – Hizkuntza eskakizunak zehazten du lanpostua betetzeko eta bertan lan egiteko be-
harrezkoa den euskarazko hizkuntzari buruzko gaitasun-maila. Lau dira lanpostuei eza-
rri zaizkien HEak: 1.HE, 2.HE, 3.HE eta 4.HE. Europako Hizkuntzen Marko Bateratura 
ekarrita, honela parekatzen dira hizkuntza eskakizunak: 1. HE B-1ekin, 2. HE B-2rekin, 
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3. HE C-1ekin eta 4. HE C-2rekin.
 –  Derrigortasun datak zehazten du lanpostu bati ezarritako HE noiztik aurrera bete behar 
den, hots, aginduzkoa izaten noiz hasten den. Derrigortasun Data igarotakoan, lanpostu 
hori betetzeko ezinbestekoa izango da lanpostu horri dagokion HE egiaztatua izatea.

 –  Derrigortasun indizeak zehazten du plangintzaldi bakoitzean nahitaez zenbat lanposturi 
ezarriko zaion derrigortasun data. Indize hori finkatzeko, herri-administrazio bakoitzari 
dagokion jarduera-esparruko egoera soziolinguistikoa hartzen da kontuan (udalerria da 
Gasteizko Udalaren kasuan. Horretarako “euskaldunak+(ia euskaldunak/2)” formula 
erabili behar da eta plangintzaldi bakoitza hasten denerako indarrean dagoen Errolda 
edo Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikan jasotako azken datuak erabiliko dira. 

Datuak hemendik atera ditugu: Euskararen erabileraren normalizazioa herri administrazioe-
tan. IV. plangintzaldiaren tarteko balorazio-txostena; 2012. urtean argitaratua. Datuak, hala 
ere, 2010. urtekoak dira.12

GASTEIZKO UDALEKO LANPOSTU ZERRENDA

Derrigortasun datarekin (DD+) 769 % 31,72

Derrigortasun datarik gabe (DD-) 1.655 % 68,28

Guztira 2.424 % 100

LANPOSTUEN EGOERA

Derrigortasun data duten 
lanpostuen egoera1

Derrigortasun data ez duten 
lanpostuen egoera2

Titularrak lortu du 493 % 64,11 114 % 6,89

Titularrak 
beheragokoren bat 
lortu du

55 % 7,15 115 % 6,95

Titularrak ez du 
HEnik lortu

37 % 4,81 1.020 % 61,63

Titularra salbuetsita 
dago

17 % 2,21 -- --

Lanpostuak ez du 
titularrik

167 % 21,72 406 % 24,53

Guztira 769 % 100 1.655 % 100

1 Lanpostuen titularrei buruzko informazioa da. 167 lanpostuk ez zuten titularrik azterketa egin zenean.
2 Lanpostuen titularrei buruzko informazioa da. 406 lanpostuk ez zuten titularrik azterketa egin zenean.



27

1.14. EUSKARAREN SUSTAPENA

Izenburu orokor horren azpian, lau azterketa ekarri nahi izan dugu orriotara:

 –  Udalaren aurrekontuaren barruan euskararen sustapenera bideratzen den diru-kopurua. 
Horretarako Siadeko enpresak Eusko Jaurlaritzarentzat bi urtean behin egiten duen az-
terketaren datuak erabili ditugu.

 –  Kontseiluak tokiko administrazioen hizkuntza politika neurtzeko egin izan dituen azter-
keten emaitzak.

 –  Bai Hizkuntza Eskubideen Behatokian (Kontseilua), bai Elebiden (Eusko Jaurlaritza) 
Gasteizko Udalaren jardunaren inguruan jaso diren kexen azterketa.

 –  Eusko Ikaskuntzak 2006. urtean egindako azterketa bat: Euskal nortasuna eta kultura 
XXI. mendearen hasieran 

Lau datu hauek ez dira nahiko errealitatearen ikuspegi osatua emateko, baina interesgarriak 
dira lehen hurbilpen bat egiteko.

1.14.1. Aurrekontuen azterketa

Siadecok Eusko Jaurlaritzarentzat bi urtean behin aurrekontuen azterketa egiten du. 2010eko 
datuak dira azkenak. Hona hemen Gasteizko Udalaren datuak, EAEko gainontzeko hiriburue-
kin alderatuta:

 –  Hiru hiriburuen aurrekontu propioa orotara 1.361 miloi eurokoa izan dela kontuan har-
tuta, euskararen normalizatze eta sustapenari aurrekontu osoaren % 0,66 eskaini diote 
batez beste. Donostia da euskarari proportzionalki diru-baliabide gehien eskaini dion 
hiriburua (% 0,84); Gasteiz dator jarraian % 0,79 eskainiz, eta Bilbo hirugarren, bere 
aurrekontuen % 0,47 eskainiz.

 –  Euskara sustatzeko 15,08 euro biztanleko erabili du Donostiak, 14,50 Gasteizek eta 
7,87 Bilbok.

Aurrekontuen egoera ez-egonkorra izan da urte hauetan. Alde horretatik adi egon beharko 
gara datozen ikerketek nolako argazkia ematen duten.

1.14.2. Hizkuntza politikaren neurketa

Kontseiluak udalen hizkuntza-politikaren neurketa egin du 2010 urtean (bigarrena izan 
da, lehena 2006 urtean egin baitzuen). Hainbat elementu neurtu dira (erabaki orokorrak, 
hizkuntza-paisaia, langileen euskara gaitasuna, komunikazioa, kultur ekintzak, hezkuntza, 
euskalgintza, zerbitzuak, merkataritza, kirola eta aisialdia...) eta behatutakoa zenbaki bakar 
batera ekartzen ahalegindu.

2010. urtean azterketa 116 udalerritan egin zen. Ranking-ean Gasteiz 76. postuan dago, eta 
4,05 puntu jaso ditu (10etik). Hiriburuen artean Donostia dago aurretik (47. postuan 6,47 puntu-
rekin); Bilbo eta Iruñea atzetik 78 eta 96. postuetan, 3,9 eta 1,96 puntuekin).
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1.14.3. Gasteizko Udalaren jardunari buruzko kexak3 

Elebidek, 2011. urtean, honako kexa eta balorazio hauek jaso zituen, udalaren jardunaren 
inguruan:

 – Bost sare sozialetan edo internet bidezko komunikabideetan adierazpenak eta udalaren 
irudia gaztelania hutsez jartzeagatik izan dira, eta, hauetatik hiru konponbidean itxi dira, 
eta, bi konponduta; bi kexa, paisaiarekin lotuta egon dira, eta bat konponduta itxi da, 
eta, bestean urraketarik ez dela egon ondorioztatu du Elebidek; beste bi, herritarrei 
jakinarazpena gaztelania hutsez bidaltzeagatik, bat konponbidean jarri da, eta, 
bestean prozedura eten egin behar izan da; eta, bakarra hauteskundeetako bolondres 
gisa aritzeko euskara jakitea ez eskatzeagatik, eta hemen urraketarik ez dela egon 
ondorioztatu du Elebidek.

Urte berean Behatokiak 8 kexa jaso zituen, honako gai hauen inguruan:

 – Twitterreko mezuak euskaraz ez egotea; twitterren Udalaren euskarazko logorik ez 
erabiltzea; ahozko zerbitzua euskaraz jaso ez izana; erakusketako panelak gaztelania 
hutsean egotea; hitzaldi eta tailerrak gaztelaniaz bakarrik izatea; webgunea eta bideoak 
gaztelania hutsean izatea; eguberrietako apaingarria gaztelania hutsean izatea

1.14.4. Euskal nortasuna eta kultura XXI. mendearen hasieran (2006) 

Eusko Ikaskuntzak azterketa hau egin zuen 2006. urtean. Besteak beste, hizkuntza arazoak 
direla-eta bazterturik sentitu ote diren galdetu zaie, bai elebidunei, bai erdal elebakarrei:

 – Gasteizko elebidunen % 17k aitortu du inoiz bazterturik sentitu dela euskaraz hitz egin 
nahi izateagatik

 – Erdal elebakarren artean, berriz, % 14k erantzun du inoiz diskriminaturik sentitu direla 
euskaraz ez jakiteagatik.

3 Kexak bi bidetatik heldu ohi dira: Elebide eta Hizkuntza Eskubideen Behatokia. Lehena, Elebide, 
Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Zerbitzua da, Eusko Jaurlaritzak sortua. Bigarrena, Hizkuntza 
Eskubideen Behatokia, Kontseiluak sortu  eta bideratu duen fundazioa da.
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2

EUSKARA 
BIZIBERRITZEKO 
PLAN NAGUSIA

EBPN / ESEP 2013-2017 
GASTEIZ 
HELBURUAK ETA EKINTZA PLANA

2.1. SARRERA

Dokumentu hau lantzeko, ahalik eta ikuspegi zabalena bildu nahi izan dugu. Horretarako, 
hainbat eragilerekin lan egin dugu: euskararen gizarte erakundeetako kideekin, arlo ezberdi-
netako eragileekin eta administrazioko arlo ezberdinetan lan egiten duten teknikariekin.

Horretarako sei lan-mahai antolatu dugu, beste horrenbeste jarduera-eremu zabal aztertze-
ko, eta horien inguruan ekarpenak egiteko. Eremuak honakoak izan dira:

1. Helduen euskalduntzea
2. Irakaskuntza eta familia bidezko transmisioa
3. Aisialdia eta kirola
4. Merkataritza, ostalaritza eta enpresa
5. Kultura eta hedabideak
6. Gazteak

Esku artean duzuen dokumentua lan-bilera horietan sortu diren proposamenetan oinarritzen 
da. Proposamenak bat datoz Euskararen Aholku Batzordeak Euskara 21 prozesuaren baitan 
proposatu zuen hizkuntza politikaren lehentasunezko ildoekin, eta erabat koherenteak dira 
egun indarrean dagoen Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiarekin.
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2.2. HELBURUAK

EBPNren helburu nagusia hauxe da: “Euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako 
aukerak eskaintzeko behar diren hizkuntza politikako neurriak erabakitzea eta 
bultzatzea; eta maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen 
osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea”.

Hori horrela, toki-entitateek barruko jardunari begira egiteko nagusia dute herri administra-
zioetan: Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana onartzea eta garatzea.

Kanpoko jardunari begira, berriz, hiru eginbehar nagusi dituzte: (1) hiztunek euskara ikastea 
edota duten gaitasuna sendotzea; (2) harreman sare euskaldunak egituratzen laguntzea, eta 
(3) euskarazko produktuak eta zerbitzuak zein horien gaineko informazio zehatza bideratzea.

Egun, Gasteizen, biztanleen % 22,5 euskalduna da. Euskararen ezagutza unibertsaletik urrun 
gaude oraindik ere. Datozen urteotan euskaldun kopurua handitu behar dela uste dugu: bai 
euskaldun pasiboak, herritar guztiek (edo gehienek) euskara ulertzea interesatzen zaigulako; 
baita hiztun konpetenteen kopurua ere, hiztunen masa kritikoa % 40-% 50era hurbildu ahala, 
erabileran ere jauzi berriak emateko moduan egongo ginatekeelako.

Azken batean, euskararen presentzia sozial orekatua da helburua. Udalak bide horretan la-
guntzeko konpromisoa adierazi nahi du.

2.3. IRIZPIDEAK ETA KONPROMISOAK

2.3.1. Udalaren konpromisoak

Udalak ontzat ematen ditu dokumentu honetan jasotako helburuak eta ekintzak. Ekintzak 
zenbatetsi, eta urtez urte behar diren aurrekontuak aurreikusi dira. 2014. urtean 228.200 
euroko partida espezifikoa doitu da, hainbat ekintza aldez aurretik aurreikusita baitzeuden. 
2015. urtetik aurrera honakoak dira aurrekontuak:

URTEA AURREKONTUA

2015 1.256.659 €

2016 1.316.022 €

2017 1.387.333 €

Udalak planari jarraipena egiteko eta ebaluatzeko mekanismoak bermatuko ditu honako foro 
hauetan:

 – Euskara, Hezkuntza eta Kultura batzordean, edo gai honen ardura duen udal batzordean.
 – EBPNren proiektuek eragina duten sailetako zuzendari eta zerbitzuburuekin.
 – Euskararen Sektore Kontseiluan.

Jarraipen hau gutxienez urtean behin egingo da: aurreko urtean garatu diren ekimenen bi-
lakabidea eta emaitzak aztertuko dira, eta hurrengo urtean lantzeko aurreikusita dauden 
proiektuak. Horrez gain, jarraipena zein galderak egin ahal izango dira, behar den guztietan, 
eta foro horietarik edozeinean.
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2.3.2. Osagarritasuna eta inplikazioa

Udalak eragile guztiekin batera lan egin nahi du: bai Eusko Jaurlaritzarekin, bai Arabako Foru 
Aldundiarekin eta bai gizarte eragileekin. Osagarritasuna eta indarrak batzea da udalaren 
borondatea, eta ez inoren lana ordezkatzea. Alde horretatik dinamika bateratuak bultzatuko 
ditu, eraginkortasuna bilatze aldera.

Egitasmoa osatzen lagundu duten eragileek, bestalde, adierazi dute EBPN tresna 
esanguratsua izan daitekeela euskararen presentzia sozial orekatuagoa lortzeko bidean. Ildo 
horretan euskararen garapen osoa bideratzeko beren konpromisioa adierazi dute.

Udalak, hortaz, eragileen inplikazioa bideratzeko moduak sortuko ditu: arloetan sakondu, eta 
konpromiso-dinamika sortu, gizartean dagoen aldeko borondate eta gogoa artikulatzeko. 

Ekintza planean aurreikusi bezala, Euskara Zerbitzuak arloz arloko foro, lantalde, lan-mahai 
edo behar diren egiturak bultzatuko ditu, arlo horietako gizarte eragileen inplikazioa errazteko.

2.3.3. Zeharkakotasuna

Diskurtsoetatik harago, erabat sinetsirik gaude inoiz baino garrantzitsuagoa dela euskara 
udal osoan zehar lerro izatea. 

Zeharkakotasuna bada kontzeptu bat antolakuntza osoaren egiazko engaiamendua 
ziurtatzen duena, atalaren espezializazioa edozein izanik ere, arlo, ikuspegi, arazo publiko... 
jakin batean lan egiteko, antolakuntzaren atalkako egituretako bakar batek bere gain hartu 
ezin dituen helburuak lortu asmoz. Bada, halaber, antolakuntzarako bitarteko bat, estrategiak, 
tresnak eta bitartekoak garatzea xede duena.

Zeharkakotasun kontzeptuak, beraz, inplikazio eta aukera interesgarriak ditu:

 – Zeharkakotasunak aukerak zabaltzen ditu sail eta zerbitzu guztiek irizpide egokiak bar-
neratzeko. Gainera, Euskara Biziberritzeko Planaren lan ildoekin eta ekintzekin duten 
harremana dela-eta, atal batzuk harago ere joan daitezke, eta irizpide egokiak ez ezik, 
irizpide eredugarriak zein diren hausnartu.

 – Era berean, hizkuntza-normalkuntza sail guztion eginkizuna dela barneratzeko aukera 
dakar, eta eginkizun hori beren jardun osoari dagokiola ohartzeko, eta ez soilik kanpoko 
komunikazioei.

 – Zeharkakotasunak lankidetzarako aukerak ugaritu beharko lituzke, eta hemengo ekintza 
eta programa batzuk hainbat departamenturekin batera lantzeko aukera eman.

 – Kasu batzuetan, plan honetan zehaztu ere zehaztu den moduan, Euskara Zerbitzuak 
hainbat sail eta zerbitzurekin batera lan egin ahal du, hizkuntzaren aldetik interesgarriak 
diren programak eta jarduerak identifikazeko, eta euskararen sustapena zehar lerro gisa 
lantzea ahalbidetuko duten irizpideak eta prozedurak finkatzeko.

2.3.4. Euskararen sustapena

Udalak garrantzi berezia eman nahi dio euskararen sustapenari, eta era zabalean landu nahi 
du, bere jarduera eta komunikazio guztietan.
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Informazio, sentsibilizazio eta komunikazio ekintza orokorrak garrantzitsuak dira; baina, are 
garrantzitsuagoa udalaren beraren koherentzia. Koherentzia da Udalak euskararen sustape-
nari egin ahal dion ekarpenik onena.

2.4. ERRONKAK

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburuak argi izanik, tarteko erronkak ere definitu 
nahi izan ditugu, nolabaiteko mugarriak edo helburu mailakatuak ezartzeko aukera eman 
digutenak.

Datu soziolinguistikoetatik eta lan-mahaietan entzundako balorazio zein proposamenetatik 
abiatuta osatu dugu atal hau.

Hortaz, plangintzaldi honetan honako gako eta erronkei erantzuteko beharra mahairatu da: 

Helduen euskalduntzeak paper garrantzitsua du Gasteizen. Euskarak gero eta leku handia-
goa du hirian, baina oraindik ere biztanleen erdiak euskararekin oso harreman txikia izan du. 
Egungo egoera ekonomikoan ez dirudi erraza euskaltegietako ikasle kopuruak gora egitea. 
Agian eustea da erronka, euskaltegiak beste sektoreetatik elikatuz, eta horietan egituratzen 
diren bestelako plan eta jarduerekin zubiak eginez. Euskaltegien lana osatzeko, beharrezkoa 
da harreman-sare informalak eta euskararen erabilera ez formala ahalbidetu ahal duten 
ekintzak eta jarduerak antolatzea.

Erabilera da kezka nagusia. Gasteiz hiri jendetsua izanik eta euskaldunak sakabanatuak 
daudenez, garrantzitsua da herritarrek harremanak euskaraz izateko guneak eta aukerak 
sustatzea. Beste era batera esanda, garrantzitsua da euskaraz egiteko aukera estrukturalak 
bultzatzeko egitasmoak indartzea.

Oraindik ere jarreretan eragin beharra dago: euskaldunak aktibatu, indiferenteak erakarri eta 
kontrako jarrerak leundu. Pedagogia sozialaren ideia interesgarria iruditzen zaigu: euskaldu-
nak aktibatu nahi baditugu, euskararen aholkua egiteko arrazoiak eman behar ditugu, baita 
horretarako baliabideak ere. Sektore berriak erakarri nahi baditugu, diskurtsoa bera ere landu 
eta zaindu behar da. Euskararen mundua erakargarria gertatu behar zaie denei.

Familia bidezko transmisioari dagokionez, Gasteizen bikote mistoek eta ikastetxean edo 
euskaltegian euskaldundu diren guraso gazteek euskara transmititzeko orduan izango du-
ten jokabidea da gakoetako bat. Guraso horien seme-alabak euskaldunak izango dira, kasu 
askotan irakaskuntzari esker. Izan ere, baliteke familia askotan euskararen egoera ahulegia 
izatea erabateko transmisioa bermatzeko; are gehiagoa guraso horien hizkuntza gaitasuna 
“erabatekoa” ez denean. Egoera horretan, haur horien ingurune linguistikoa aberastuko du-
ten produktuak eta zerbitzuak eskaintzea da erronka: batez ere aisialdiari lotutakoak.

Eskolak oraindik ere zentralitatea izan beharko du datozen urteetan. Askotan esan izan 
den bezala, ordea, eskolak bakarrik ezin du. Udalak laguntza eskaini behar dio bere proiek-
tuak aurrera eramateko. Horrek era bateko edo besteko normalizazio egitasmoak orokortzea 
ekarri beharko luke. Ikastetxea bere inguruarekin lotuko duten sareak josten laguntzea ere 
erronka da: kasu batzuetan harago joatea ere badago, eta interesgarria litzateke ikastetxea 
bera gaindituko duten plan orokorragoak bultzatzea.
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Gazteen artean erdia baino gehiago euskaldunak dira, eta % 80 inguru dira neurri batean ala 
bestean euskara ulertzen dutenak. Aurreko planean esan bezala, horrek bestelako aldaketak 
eragin beharko lituzke, jauzi kualitatiboak emateko aukerak sortu, eta etorkizuna pentsatzeko 
moduak aldatu. Hori horrela, Gasteiz Gazteriaren Europako Hiriburua izateko hautagaia 
izango denez, lan egin beharra dago prozesu osoan zehar euskara presente egon dadin.

Era berean, Gasteizera ikastera datozen gazte unibertsitarioak ere kontuan izan behar di-
tugu. Errealitate horri behar besteko garrantzia eman behar zaio: aukerak aintzakotzat hartu, 
eta etekina atera.

Bost urteko plangintzaldi honetan aisialdiak eta kirolak erabateko garrantzia hartu behar 
dute, harik eta ardatz nagusietako bat bihurtu arte. Era integralean lan egin behar da: irizpi-
deak hobetzen, formazioan, sistematizazioan... Dokumentu honetan zehaztu diren progra-
mak eta ekintzak elkarrekin lotu eta josi egin behar dira, plan integral bat osatzeko. Esan 
gabe doa, Udalak berak ere pausu garrantzitsuak eman behar dituela, bere eskaintza eta 
praktika ahalik eta koherenteena izateko.

Merkataritzan eta ostalaritzan oraindik ere erronka hizkuntza paisaian eragitea dela uste 
dugu. Interesgarria izan daiteke horretarako ekimenak abian jartzera, bestelako arloak eta 
eragileak ere kontuan hartuz. 

Horrek ez du esan nahi horretara mugatu behar garenik. Merkataritzan eta ostalaritzan 
euskaraz pausuak emango dituzten erreferente berriak sortzen ahalegin beharko genuke, 
baita horien arteko sareak bultzatzen, egituratzen eta sendotzen ere. Sektoreak traktoreak 
behar baititu.

Administrazioa bera EBPNren esparru garrantzitsua da. 86/1997 Dekretuak arautzen 
du herri-administrazioetan euskara erabiltzeko prozesua. Dekretu horrek ezartzen du 
administrazioek bost urteko plangintzaldi bakoitzaren lehen urtean onartu beharko dituztela 
beren normalizazio-planak eta plan horiek agertu behar dutela administrazio bakoitzaren 
hizkuntza politika Dekretuak ezartzen dizkion normalizazio helburuei erantzuteko. Bosgarren 
plangintzaldian —2013-2017— gaude gaur egun.

Gasteizko Udalak euskararen erabilera normalizatzeko hiru plan izan ditu: lehenak 2003-2007 
urte tarteari eragin zion; bigarrenak 2008-2012koari, eta hirugarrena 2013-2017 denboraldian 
egongo da indarrean4.

Kulturgintzari dagokionez, bi erronka ditugu, eta biak dira osagarriak. Batak euskararen 
presentzia sozialarekin du zerikusia, besteak euskarazko kulturgintzak eta euskararen ko-
munitate linguistikoak dituen beharrekin. Biak dira beharrezkoak. Batetik, euskarazko kultur 
eskaintza hobetzeko tresnak identifikatu eta erabili behar dira; bestetik, diagnostikoa fintzea 
eta beharrak identifikatzea da erronka; baita baliabideak eta beharrak ondo lerrokatzea ere. 
Hor Lazarraga Euskararen Etxea eta Gasteizko Kafe Antzokiaren proiektuak ekarpen interes-
garriak egin dituela uste dugu.

4 Planaren dokumentua ondoko esteka honetan ikus daiteke: 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/29/32/52932.pdf

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/29/32/52932.pdf
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Beharrak identifikatzeko, ikuspegi sistemiko batetik lan egin behar da:

 – Diziplina ezberdinak kontuan hartu: antzerkia, zinema...
 – Maila lokalean bada ere, kulturaren balio-katea bere osotasunean aztertu eta zaindu: 
zaletasuna sortzea, sorkuntza, programazioa, merkaturatzea, zabalkundea... 

 – Xede-taldeak eta adin-tarteak. Garrantzitsua da katea ez etetea, txikitan sortzen diren 
zaletasunek gerora ere segida izango dutela bermatu beharra dago. 

Hedabideak ere hizpide izan ditugu, nahiz eta, sarritan, tokiko errealitatearen markoa erraz 
gainditzen duten. Euskarazko tokiko hedabideak sendotzeko formulak aztertu nahi dira (ba-
tez ere ekimen soziala oinarri dutenak) eta lankidetza-aukerak bultzatu.

2.5. LAN-ILDOAK ETA EKINTZAK

2.5.1. Helduen euskalduntzea

2011-2012 ikasturtean ia 5.000 ikasle aritu zen Gasteizko euskaltegietan euskara ikasten 
(4.945). % 43 lehen mailan (1-6), % 28 bigarren mailan (7-9) eta % 26 hirugarrenean (10-12). 
Euskarak lekua irabazi du Gasteizen: 1996tik 2011ra, euskaldunen kopurua % 14 izatetik 
% 22,5 izatera heldu da. 

Helduen euskalduntzea ezaguna da, koordinatua dago eta Udalarekin elkarlanean aritzeko 
borondate garbia du. Garai konplikatuak dira, halere. Oraindik ere ez da garbi ikusi krisialdiak 
euskaltegiei zein neurritan eragingo dien, baina 2012-2013 ikasturteko datuek kezkatzeko 
arrazoia ematen dute.

Ekintzen eta programen mapan ez dago aldaketarik, aurreko plangintzaldiarekin alderatuta. 
Ekintzetan eta programetan aldaketak eta hobekuntzak proposatu dira. 

Indar-ideiak:

Helduen euskalduntzearen alorrean Udalak hiru ildo berberak lantzen jarraitu behar du:

 – Herritarren artean euskararen ikaskuntza bultzatu.
 – Euskara-ikasleei, eta oro har, ezagutza mugatua edo pasiboa duten herritarrei, erabile-
ra-aukerak eskaini, aisialdiari lotuta.

 – Euskaltegiek interes publikoko eginkizuna dutenez, lankidetza eskaini, euren lana erraz-
teko eta eragingarriago bihurtzeko. 

Lan egiteko modu berriak esploratu behar dira, proiektuak era jarraituan ebaluatuz eta hobe-
tuz. Lan-mahai iraunkorra sor daiteke, eta urtez uste bere lan-agenda propioa sortu: Euskara 
Zerbitzuaren proiektuen artean bat aukeratu, sakon aztertu, berritu, abian jarri, ebaluatu. Ho-
rretarako interesgarria izan daiteke, proiektuen arabera, arlo horietan ekarpen interesgarriak 
egin ditzaketen pertsonak gonbidatzea.
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Lan-ildoak

1. Herritarrek euskara ikastea edo duten gaitasuna sendotzea
• Komunikazioa landuz
• Herritarrei euskara ikasteko erraztasunak eskainiz
• Talde espezifikoentzat, euskara ikasteko aukera berriak sortuz, beren beharreta-

tik gertuago: gurasoak, aitona-amonak, atzerritarrak, dendariak... 
• Euskarazko harreman sareak eta mintzapraktikarako aukerak eskainiz

2. Helduen euskalduntzearen erreferentzia indartzea
• Elkarren arteko lana indartuz
• Komunikazioaren bidez

Helburuen hedapena

GASTEIZKO EBPN / ESEP 2013-2017 – ESPARRUEN ETA HELBURUEN HEDAPENA
Esparrua HELDUEN EUSKALDUNTZEA

Helburu estrategikoa Adierazleak Estrategiak Ard. Ekintzak / Programak

1 HE
Herritarrek euskara 
ikastea edo duten 
gaitasuna sendotzea

Matrikula kop. 1.1. 
Komunikazioaren 
bidez

Eusk. Zerb. 1.1.1. Matrikulazio-kanpaina.

Diru-laguntza jaso 
duten pertsonen 
kopurua

1.2. Erraztasunak 
eskainiz

Eusk. Zerb. 1.2.1. Euskara ikasteko diru-
laguntzak.

Ikasle kopurua 1.3. Beren nahien 
eta beharren 
araberako ikastaro 
espezifikoak 
antolatuz

Eusk. Zerb.

Euskaltegiak

1.3.1. Ikastaroak: guraso taldeak.

1.3.2. Ikastaroak: aitona-amonak.

1.3.3. Ikastaroak: merkatariak.

1.3.4. Ikastaroak: aisa.

1.3.5. Ikastaroak: beste batzuk.

Mintzalaguna 
programan ari 
diren pertsonen 
kopurua
Ekintza kopurua

1.4. Euskarazko 
harreman 
sareak eta 
mintzapraktikarako 
aukerak eskainiz

Eusk. Zerb.

Geu elkartea

Euskaltegiak

1.4.1. Mintzalaguna.

1.4.2. Ekintza osagarriak: 
euskaltegietako proiektuak 
diruz lagundu.

1.4.3. Ekintza osagarriak: beste 
batzuk.

2 HE
Helduen 
euskalduntzearen 
erreferentzia 
indartzea

Diru kopurua
Bilera kopurua

2.1. Lankidetza 
indartuz

Eusk Zerb.

Geu elkartea

Euskaletgiak

2.1.1. Euskaltegiak lagundu: 
hitzarmena / diru-laguntza.

2.1.2. Lan-mahai iraunkorra.

Balorazio txostena 2.2. 
Komunikazioaren 
bidez

Eusk Zerb.

Geu elkartea

Euskaletgiak

2.2.1. Euskaldunberriak gogoan, 
Euskararen Astean.



40

Adierazleak

Orokorrak (behin-behinekoak)
 – Euskalduntze-atalasea (B1) gainditzen duten helduen kopurua.
 – Mintzalagun edo antzeko goi-mailako programatan trebatzen diren helduen kopurua.
 – Hizkuntzen Europako Erreferentzi Markoa C1 maila (EGA) gainditu duten gasteiztarren 
kopurua.

 – Euskaltegietan Gasteizen euskara ikasten ari diren helduen kopurua.

Planari lotutako oinarrizko adierazleak
Adierazleak:

 – Aurreko guztiak.
 – Ikasle-kopurua udalaren programetan.
 – Ekintza kopurua eta partehartzaile kopurua.

Datuen iturriak:

 – Udalaren urteko memoria.
 – Mintzalaguna programaren urteko memoria.
 – Diru-laguntzen deialdiaren memoria.

Jomugak: 

 – Mintzalaguna >> 1000. Horietatik gurasolagun 200.
 – Guraso-taldeak >> 700 ikasle.
 – Aitona-amonak, aisa, dendaketan… >> urtero 200era heldu.
 – Ekintzak: eragile batak ala besteak antolatua, astero gutxienez ekintza bat egotea >> 
45 ekintza urtean. Espezifikoak euskara ikasten edo euskara hobetu nahi duten herri-
tarrentzat.
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2.5.2. Irakaskuntza eta familia bidezko transmisioa

Lehen hezkuntzan ikasleen % 48,55ek D ereduan ikasten du, eta % 40,82k B ereduan.

Hezkuntza arloa aitzindaria izan da euskararen normalizazioan, eta ikastetxeek lan handia egi-
ten dute normalizazio ekintzak zabaltzen. Hiru ikastetxeetatik batek era bateko edo besteko 
normalizazio-egitasmo egituratua du, eta gainontzekoetan ere hainbat ekintza garatzen dira.

Arrue ikerketak azaldu berri duenez, eskolaz kanpoko egitasmoak giltzarrizkoak dira euska-
raren erabilera sustatzeko.

Hizkuntza normalkuntzak eskolatik kalera ateratzea da helburua. Zubiak eraikitzea da 
erronka: ikastetxeen eta beren inguruaren artean, eta ikastetxeen artean.

Familia bidezko transmisioari dagokionez, Gasteizen bikote mistoek eta ikastetxean edo 
euskaltegian euskaldundu diren guraso gazteek euskara transmititzeko orduan izango du-
ten jokabidea da gakoa. Guraso horien seme-alabak euskaldunak izango dira, kasu askotan 
irakaskuntzari esker. Izan ere, familia askotan euskararen egoera ahulegia izango baita eraba-
teko transmisioa bermatzeko; are gehiago guraso horien hizkuntza gaitasuna “erabatekoa” 
ez denean. Egoera horretan, haur horien ingurune linguistikoa aberastuko duten produktuak 
eta zerbitzuak eskaintzea da erronka: batez ere aisialdiari lotutakoak.

Indar-ideiak

 – Ikastetxeen jarduna laguntzea eta erraztea eskatzen zaio Udalai, eta horretarako bi tres-
na nagusi ditu: (a) hezkuntza programen katalogoa, (b) diru-laguntza deialdia.

 – Hizkuntza normalizazioaren alorrean ikastetxeek egiten duten lanaren eta gizartearen 
arteko loturak eraikitzea da erronka. Udalak zubigintza lan horretan ekarpen handia egin 
ahal du: hiria, auzoa, ezaugarri berdinak dituzten ikastetxeak, eskola eta gizarte etxea, 
eskola eta gizarte eragileak...

 – Begiraleen gogooa, hizkuntza normalizazioarekiko atxikimendua eta lidergo gaitasuna 
da gakoetako bat.

Lan-ildoak

1. Gelaz eta eskolaz kanpokoetan ikasleen erabilera indartzea.
• Udalaren programazioetan eraginez.
• Hizkuntzaren ikuspegitik balio erantsia duten ekintzak edo programen bidez.
• Eskaintza estrakurrikulurrean eraginez.
• Eskolaz kanpoko ekintzetan eraginez.
• Aisialdi antolatuan eraginez.

2. Familian euskararen transmisioa eta erabilera indartzea.
• Formazioaren eta informazioaren bidez.
• Euskarazko ekintzak, produktuak eta zerbitzuak bultzatuz.

3. Atzerriko familiak euskarara gerturatzea.
• Elkar-ezagutza bultzatuko duten proiektuen bidez.
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Helburuen hedapena

GASTEIZKO EBPN / ESEP 2013-2017 – ESPARRUEN ETA HELBURUEN HEDAPENA
Esparrua IRAKASKUNTZA ETA FAMILIA BIDEZKO TRANSMISIOA

Helburu estrategikoa Adierazleak Estrategiak Ard. Ekintzak / Programak

1 HE
Gelaz eta eskolaz 
kanpokoetan 
ikasleen erabilera 
indartzea

Zeharlerro gisa 
euskararen 
sustapena duten 
programen 
kopurua
Partehartzaile kop

1.1. Udalaren 
programazioetan 
eraginez

Eusk. Zerb.

Gazteria

Gizarte 
Etxeak

Kirolak

Hezkuntza

1.1.1. Aisialdiaren hizkuntza irizpideen eskuliburua. 
Udalaren aisialdi programan hizkuntza 
irizpideak aplikatu.

1.1.2. Udalekuetan, ludoteketan... euskararen 
sustapena egin.

1.1.3. Begiraleak formatu. Formazio plana.

1.1.4. Euskara beste ikastaroen zeharlerro gisa. 
Adierazpen artistikoen programak euskararekin 
lotu.

Partehartzaile 
kop. 

1.2. Hizkuntzaren 
ikuspegitik balio 
erantsia duten 
ekintzak edo 
programen bidez

Eusk. Zerb.

Bertsoz. Elk.

Berria

Ikastetx

Beste zerb. 
(Gazt, 
Kult…)

1.2.1. Euskal Jolasak familientzat.

1.2.2. Bertsolaritza programa.

1.2.3. Euskara Zine Aretoetara.

1.2.4. Manttangorri. 

1.2.5. DBHko ikasleekin mintzodromoak eta 
solasaldiak.

1.2.6. Idazle gazteen eskola. Ikastaroa.

1.2.7. Jarduera interesgarrien aurkezpenak egin 
ikastetxeetan.

Eskoletan 
euskarazko saioen 
portzentajea
Txostena

1.3. Eskaintza 
estrakurrikulurrean 
eraginez

Eusk Zerb.

Folklore akd

Luis 
Uruñuela

Aranburu

1.3.1. Udalaren menpeko musika-eskolak, dantza… 
eskoletan normalkuntza.

1.3.2. Eskaintza estrakurrikularraren azterketa egin: 
akademiak.

1.3.3. Eskaintza estrakurrikularra: eragile pribatuekin 
normalizazio-planak.

Euskarazko 
ekintzen 
portzentajea

1.4. Eskolaz 
kanpoko 
ekintzetan 
eraginez

Eusk. Zerb.

Ikastetxeak

1.4.1. Eskolaz Kanpoko Ekintzetan euskara 
sustatzeko aholkularitza.

Ikus AISIALDIA 1.5 Aisialdi 
antolatuan 
eraginez

Ikus 
AISIALDIA

1.5.1. Ikus AISIALDIA.

2 HE
Familian euskararen 
transmisioa eta 
erabilera indartzea

Gurasolagun 
programan parte 
hartzen duten 
pertsonen kop

2.1. Formazioaren 
eta informazioaren 
bidez

Geu 
Elkartea

Topagunea

Euskaltegiak

Hezkuntza

2.1.1. Euskara ikastaro espezifikoak haur txikiak 
dituzten gurasoentzat (4-6).

2.1.2. Gurasolagun.

2.1.3. Eman Giltza.

2.1.4. Guraso-eskolak: normalizazio-gaiak, 
teknologia berriak... 
Guraso-eskolak: aisialdiak duen garrantzia 
ikustarazteko.

Partehartzaile kop 2.2. Euskarazko 
ekintzak, 
produktuak 
eta zerbitzuak 
bultzatuz

Eusk. Zerb.

Geu

Banatzaileak

2.2.1. Euskararen Agenda eta Agenda Txikia.

2.2.2. Euskarazko produktuen katalogoa banatu.

2.2.3. Euskarazko produktu berrien aurkezpenak 
bultzatu (jokoak, haur literatura…).

3 HE
Atzerriko familiak 
euskarara 
gerturatzea

Partehartzaile 
kop.

3.1. Elkar-ezagutza 
bultzatuko duten 
proiektuen bidez

Eusk. Zerb.

HABE

Euskalteg

Norabide

Ikastetxeak

3.1.1. Aisa ikastaroa gurasoentzat.

3.1.2. Kafe Babel, kulturarteko topaketak.

3.1.3. Mintzalagun edo tandem moduko proiektuak.

3.1.4. Udalekuetan kulturartekotasuna landu 
(zeharlerro).

3.1.5. Atzerritarrei euskal mundua ezagutzera 
emateko hitzaldiak.
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Adierazleak

Orokorrak (behin-behinekoak)
 – DBH bukatzean euskaraz nahikotasun maila (B1) lortzen duten ikasleen proportzioa.
 – Eskolaz kanpokoen euskarazko eskaintza kopurua Gasteizen.
 – Hezkuntzako hizkuntza eredukako matrikulazio datuak.
 – Arabako Unibertsitateko Kanpusean matrikulazioaren datuak.
 – Arabako EGA eta B2 edo antzerako matrikulatuen eta gaindituen datuak.
 – Arabako selektibitatean euskarazko ikasleen proportzioa selektibitateko ikasle guztiekiko.
 – Etxeko euskara hizkuntzaren erabileraren proportzioa:euskaraz eta ele bitan.
 – Lehen hizkuntza euskara dutenen proportzioa.

Planari lotutako oinarrizko adierazleak
Adierazleak:

 – Euskarazko jardunen portzentajea udalaren hezkuntza programetan. Eskaintza eta 
eskaria.

 – Euskarazko ekintzen portzentajea ikastetxeek antolatzen dituzten eskolaz kanpoko 
ekintzetan.

Jomugak: 

 – Udalaren hezkuntza programetan ikastetxearen hautua bermatzea: % 100.
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2.5.3. Aisialdia eta kirolak

Aisialdia eta kirol arloan era askotako eragileek hartzen dute parte: udala, kirol federazioak 
eta klubak, guraso-elkarteak eta ikastetxeak, aisialdi elkarteak, enpresak... Horregatik, zaila 
da hitz gutxitan egoeraren berri ematea. 

Adinaren arabera alde handiak daude euskararen trataeraren inguruan: haurren aisialdian 
euskarak leku garrantzitsua du; adinak gora egin ahala, ordea, egoera asko aldatzen da. 

Edozein kasutan ere, beharrezko ikusi da eragile guztiok barneratzea aisialdia garrantzitsua 
dela euskararen normalizazio-prozesuan. Ildo horretan, begiraleak eta entrenatzaileak 
elementu zentralak dira, haiek baitira bertatik bertara aisialdi eta kirol jardueren etekinez 
gozatzen duten pertsonekin eta taldeekin harremanetan daudenak. Beste horrenbeste esan 
daiteke arlo honetan jarduerak antolatzen dituzten taldeei buruz ere.

Indar-ideiak

 – Begiraleen inguruan lan egin behar da. Begiraleen gogoa, hizkuntza normalizaziorako 
atxikimendua eta lidergo gaitasuna funtsezkoak dira.

Lan-ildoak

1. Aisialdiko eta kiroletako ekintzetan eta programazioetan euskararen presentzia eta 
erabilera handitzea.

• Hizkuntza irizpideak ezarriz .
• Proiektu espezifikoak babestuz eta lagunduz.
• Berrikuntzaren bidez.

2. Eragileak inplikatzea eta haiek ere normalizazioaren ikuspegia izatea.
• Elkarteak eta enpresak neurri eta konpromiso zehatzak hartzera animatuz.
• Formazioaren bidez.
• Zerbitzuak eskainiz.
• Ezagutza partekatuz eta horretarako egitura egokiak bultzatuz, egituratuz eta 

elkarrengandik ikasiz.
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Helburuen hedapena

GASTEIZKO EBPN / ESEP 2013-2017 – ESPARRUEN ETA HELBURUEN HEDAPENA
Esparrua AISIALDIA ETA KIROLAK

Helburu estrategikoa Adierazleak Estrategiak Ard. Ekintzak / Programak

1 HE
Aisialdiko eta 
kiroletako ekintzetan 
eta programazioetan 
euskararen 
presentzia eta 
erabilera handitzea

Deialdietan eusk. 
sustatzeagatik 
puntuak 
jaso dituzten 
programak
Hizkuntza 
irizpideak dituzten 
hitzarmenen kop

1.1. Hizkuntza 
irizpideak ezarriz 

Eusk. Zerb.

Gazteria

Gizarte 
Etxeak

Kirolak

Hezkuntza

1.1.1. Kiroletako eta aisialdirako 
deialdietan euskararen 
sustapena baloratu.

1.1.2. Hizkuntza irizpideak definitu. 
Aisialdiaren hizkuntza 
irizpideen eskuliburua.

1.1.3. Hitzarmenetan hizkuntza 
irizpideak adieraztea, batez 
ere kiroletan.

Proiektu kopurua
Diru kopurua

1.2. Proiektu 
espezifikoak 
babestuz eta 
lagunduz

Eusk Zerb. 1.2.1. Hitzarmena: Euskharan.

1.2.2. Diru-laguntza deialdia: 
elkarteak.

1.2.3. Diru-laguntza deialdia: guraso 
elkarteak.

Baliabide kop.
Txostenak

1.3. 
Berrikuntzaren 
bidez

Eusk. Zerb.

Aisialdiaren 
elkart. eta 
enpr.

1.3.1. Aisialdirako baliabideen gida.

1.3.2. Gazteen euskarazko aisialdiari 
buruzko ikerketa.

1.3.3. Aisialdi autonomoa lantzeko 
programak identifikatu, 
euskara landu.

2 HE
Eragileak inplikatzea 
eta haiek ere 
normalizazioaren 
ikuspegia izatea

Egina bai/ez 2.1. Elkarteak eta 
enpresak neurri 
eta konpromiso 
zehatzak hartzera 
animatuz

Eusk. Zerb.

Aisialdiaren 
elkart. eta 
enpr.

2.1.1. Familia aisialdirako irizpide eta 
gomendio sorta. Hizkuntza 
irizpideen eskuliburua.

Formazioa jaso 
duen begirale kop.

2.2. Formazioaren 
bidez

Eusk. Zerb.

Aisialdiaren 
elkart. eta 
enpr.

2.2.1. Begirale eskolen 
programazioetan aisialdian 
euskara sustatzeko edukiak 
sartu. 

2.2.2. Euskarazko begirale eskolak: 
begirale edo zuzendari titulua 
ateratzeko ikastaroa diruz 
lagundu.

2.2.3. Begiraleen formazio plan 
integrala.

2.2.4. Euskara ikasteko diru-
laguntza: begiraleak, kirol 
monitoreak. (Kirol arloko 
erreferenteak kontuan hartu, 
batez ere).

2.2.5. Begiraleen eta kirolaren eta 
aisialdiaren esparruan lan 
egiten dutenen datu-baseak, 
lan-poltsa.

Elkarte kop. 2.3. Zerbitzuak 
eskainiz

Eusk Zerb 2.3.1. Enpresei eta elkarteei 
aholkularitza eman.

Partehartzea
Balorazio 
txostenak

2.4. Egituratuz eta 
elkarrengandik 
ikasiz

Eusk. Zerb.

Beste: 
Gazteria 
/ Gizarte 
Etxeak / 
Kirolak / 
Hezkunt 

Aisialdiaren 
elkart. eta 
enpr.

2.4.1. Euskarazko aisialdiaren foroa 
sortu.

2.4.2. Euskarazko aisialdiaren mapa, 
praktika onak.

2.4.3. Prestakuntza jardunaldiak 
(aisialdia, jolasa baino 
gehiago…).
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Adierazleak

Orokorrak (behin-behinekoak)
Ez dago.

Planari lotutako oinarrizko adierazleak
Adierazleak:

 – Udalak antolaturiko aisialdi eskaintza kopurua. Euskarazko eta euskera-gaztelaniazko 
ekintzen portzentajea.

 – Elkarteek antolaturiko aisialdi eskaintza kopurua. Euskarazko eta euskera-gaztelaniazko 
ekintzen portzentajea.

 – Udalak antolaturiko kirol ikastaroen kopurua. Euskarazko eta euskera-gaztelaniazko 
ikastaroen portzentajea.

 – Eskolaz kanpoko ekintzetan jarduera kopurua. Euskarazko eta elebietan egindako jar-
dueren portzentajea.

 – Begirale euskaldunen kopurua, eta hizkuntza normalkuntzari buruzko formazioa jaso 
duten begiraleen portzentajea.

Datuen iturriak:

 – Gizarte etxeetako programazioa. MAE.
 – Eskolaz kanpoko ekintzak. Hezkuntza Zerbitzuko memoria. Diru-laguntza deialdia (edo 
berariazko azterketa).

 – Begiraleen erregistro bat osatu.

Jomugak: 

 – Euskarazko edo ele biko ekintzen portzentajea orotara >> % 36.
 – Euskarazko edo ele biko ekintzen portzentajea, haurrei zuzenduak >> % 80.
 – Euskarazko edo ele biko ekintzen portzentajea, gazteei zuzenduak >> % 70.
 – Kirol ikastaroak >> % 36 euskaraz edo bietan.
 – Kirol ikastaroak haurrentzat >> % 80 euskaraz edo ele bietan .
 – Udalekuak euskaraz edo ele bietan >> % 100.
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2.5.4. Merkataritza eta ostalaritza

Aurreko plangintzaldian esaten genuen bezala, merkataritzak eta ostalaritzak garrantzi be-
rezia dute, beren eragina biztanle guztiengana heltzen delako, eta hiriko hizkuntza paisaian 
pisu espezifiko handia dutelako. Ez dugu erabilerari buruzko datu berririk, 2008ko azterketan 
eskuratu genituenak besterik ez: % 2 erabiltzen zen ahoz, % 5 inguru idatziz, % 8 marketing 
elementuetan.

Aurrekoan ere esan genuen bezala, merkatarien pertzepzioa da sektorean euskara sustatzeko 
proiektuak kanpotik datozela, administrazioaren hizkuntza politikaren ondorioak direla, eta ez 
merkataritza arloko eragileen ekimena.

Halere, elementu berriak ikusi dira. Hainbat urtean egin den lanari esker, hainbat merkatari 
ezagun inplikatzea lortu da, eta aurrera begira pausu berriak emateko prest daude. Dena 
den, euskararengandik urrunago daudenengana hurbiltzeko, beharrezkoa ikusten da merka-
tarien elkarteen inplikazioa.

Indar-ideiak

 – Euskararekin interesa duen merkatari-talde bat osatu da. Helburua sarea osatzea da eta 
eragiletza lantzea.

 – Merkataritzan eta ostalaritzan lan egiten duten elkarteen, erakundeen edo eragileen 
inplikazioa beharrezkoa da urrunago dagoen jendea erakartzeko.

Lan-ildoak

1. Euskarak merkataritza eta ostalaritza arloan irudi erakargarria izatea.
• Komunikazioaren bidez.
• Erreferente berriak sortuz eta sareak bultzatuz, egituratuz eta sendotuz.
• Euskara indartzeko aukerei buruzko informazio eta formazioa eskainiz.

2. Euskararen presentzia, ezagutza eta erabilera handitzea.
• Euskara-maila hobetzeko formazioa eskainiz.
• Euskararen presentzia eta erabilera handitzeko zerbitzuen bidez.
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Helburuen hedapena

GASTEIZKO EBPN / ESEP 2013-2017 – ESPARRUEN ETA HELBURUEN HEDAPENA
Esparrua MERKATARITZA, OSTALARITZA

Helburu estrategikoa Adierazleak Estrategiak Ard. Ekintzak / Programak

1. HE
Euskarak 
merkataritza arloan 
irudi erakargarria 
izatea.

Txostena 1.1. 
Komunikazioaren 
bidez

Eusk. Zerb.

Federazioa

Merk Elk

Geu

Bai 
Euskarari

1.1.1. Komunikazio eta publizitate 
kanpaina.

1.1.2. Kanpaina bateratuak: 
hizkuntza paisaia, 
identifikazioa...

1.1.3. Komunikazioa sare-sozialetan 
eta interneten.

1.1.4. Komunikazioa prentsan eta 
ostalaritza.

Sustapenean 
inplikatzen diren 
establezimenduen 
kopurua

1.2. Erreferente 
berriak sortuz eta 
sareak bultzatuz, 
egituratuz eta 
sendotuz

Eusk. Zerb.

Federazioa

Merk Elk

Geu

Bai 
Euskarari

Merk Zerb.

1.2.1. Euskara eta Merkataritza lan 
taldea sortu eta dinamizatu.

1.2.2. Merkataritza Zerbitzuarekin... 
euskara zeharlerro gisa landu 
merkataritzaren esparruan. 

1.2.3. Bai Euskarari Ziurtagiriaren 
ekimena Gasteizen zabaldu 
proiektu piloto gisa.

1.2.4. Federazioaren Sariak.

Partehartzaile 
kop.
Txostena

1.3. Euskara 
indartzeko 
aukerei buruzko 
informazio eta 
formazioa eskainiz

Eusk. Zerb.

Merk Zerb.

1.3.1. Merkatarien eta ostalarien 
topaketak antolatu.

1.3.2. Ikastaroak eta hitzaldiak 
eskaini establezimenduetako 
arduradunentzat. Hizkuntza 
lidergoa.

1.3.3. Merkataritzan euskara 
sustatzeko estrategia 
errazak zabaldu (ikastaroa, 
artikuluak...).

2 HE
Euskararen 
presentzia, ezagutza 
eta erabilera 
handitzea.

Partehartzaile kop 2.1. Euskara-
maila hobetzeko 
formazioa eskainiz

Eusk Zerb.

Ganbera

Merk. Zerb.

Federazioa

2.1.1. Euskara ikastaroak: 
dendaketan, ostalaritza.

2.1.2. Ikastaro laburra erraztasuna 
eta jariotasuna galdu duten 
dendariekin eta ostalariekin.

2.1.3. Euskara ikasteko diru-
laguntzak eskaintzea 
(Ganbera).

2.1.4. Ikastaroak on-line eskaintzea.

Eskaera kopurua 2.2. Presentzia 
eta erabilera 
handitzeko 
zerbitzuen bidez

Eusk Zerb. 2.2.1. Euskarriak eta zerbitzuak 
katalogo bidez.

2.2.2. Euskara planak egiteko eta 
kudeatzeko laguntza.

2.2.3. Itzulpen Zerbitzua.

2.2.4. Euskara sustatzeko 
diru-laguntzak (errotuluak 
aldatzeko…).
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Adierazleak

Orokorrak (behin-behinekoak)
 – Erabilera dendariekin: beti euskaraz edota euskaraz gehiago (Inkesta Soziolinguistikoa): 
2011 % 2.

 – Erabilera dendariekin: euskaraz erdaraz beste (Inkesta Soziolinguistikoa): 2011 % 3.

Planari lotutako oinarrizko adierazleak
Adierazleak:

 – Euskararekiko jarrerak.
 – Euskararen ezagutza establezimenduetako langileen artean.
 – Euskararen presentzia establezimenduetan.
 – Euskararen erabilera bezeroekin.
 – Euskara planak edo ekimenak abian.

Datuen iturriak:

 – Eztabaida taldeak hasieran eta amaieran (2013-2017). Jarrerak eta iritziak.
 – Establezimenduen datu basea (landa-lana). Egun 3.816 erregistro.

• Ezagutza >> % 13,8.
• Presentzia (kanpokoa zein barrukoa) >> % 5,6 kanpokoa; % 8,6 barrukoa.
• Erabilera (ikus. adierazle orokorrak) >> % 5.

Jomugak: 

 – Kanpoko errotulazioa euskaraz: +80.
 – Barruko paisaia euskaraz edo elebietan: % 20.
 – Euskara planak edo ekimenak abian: +30.



50

2.5.5. Kultura eta hedabideak

Zaila da Gasteizko kultur programazioa euskararen ikuspegitik aztertzea. Haur eta gaztetxoei 
begira egiten diren programetan eta jardueretan euskarak leku garrantzitsua du, baina hu-
rrengo adin-tarteetarako programazioetan bestelako argazkia ikusten da.

Gasteizen erreferentziazkoak diren hainbat programazio dago (Nazioarteko Antzerki Jaialdia, 
Kaldearte...). Eragileen ustez, horietan guztietan euskararen presentzia hankamotz gelditzen da.

Oro har, bi ikuspegi ikusi dira, elkarren osagarriak direnak: (a) Euskararen presentzia soziala 
bermatu nahi dugun neurrian, garrantzitsua da euskarak hiriko bizitza kulturalean duen lekua; 
(b) Beste irakurketa bat ere egin behar da: euskarazko kulturgintzak dituen beharrak aztertu 
behar dira, eta komunitate linguistikoak dituen behar kulturalak.

Gaia, hortaz, ekosistema moduan aztertu beharko litzateke: (a) Diziplina ezberdinak iku-
si, eta bakoitzaren beharrak aztertu, hizkuntzarekin loturarik handiena dutenetatik hasita; 
(b) Adin-tarte eta xede-talde guztiak aztertu eta beharrak identifikatu (c) Kulturaren balio-ka-
tea bere osotasunean ikusi eta aztertu: sorkuntza, formazioa, programazioa, zabalkundea...

Erreferentzia izango den gune bat aipatu izan da behin eta berriro: Gasteiz antzokia-euskaren 
etxea.

Hedabideei dagokienez, ekimen interesgarriak daude hirian. Egitasmo horiek babestu behar-
ko lirateke, eta haien arteko harremanak eta lankidetzak sustatu.

Indar-ideiak

 – Gaur egun abian dauden proiektuak, ekimenak, programazioak oinarri, euskararen ikus-
puntua landu (eskaintzaren zenbatekoa, kalitatea, egokitzapenak, berrikuntzak…).

 –  Elkarguneak edo sareak sustatzen badira, errazagoa izango da proiektu komunak, in-
dartsuak, erreferentziakoak eta dinamika propioak dituztenak abian jartzea. Halaber, 
euskal kultura eta kulturgintza gizarteratzeko aukerak zabalduko dira; eragileen, sortzai-
leen, programatzaileen eta publikoaren artean informazioa hobeto partekatuko da eta 
hobetzeko bideak zabalduko dira.

Lan-ildoak

1. Euskarazko komunikabideak sustatzea.
• Euskarazko sorkuntza eta formazioa bultzatuz, zaletasuna piztuz.

2. Euskarazko kulturgintza indartzea eta garatzea.
• Euskarazko programazioa indartuz.
• Koordinazioa eta lankidetza indartuz.
• Ekintzen zabalkundea indartuz eta eskaintza ikusgarri eginez.
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Helburuen hedapena

GASTEIZKO EBPN / ESEP 2013-2017 – ESPARRUEN ETA HELBURUEN HEDAPENA
Esparrua HEDABIDEAK ETA KULTURA

Helburu estrategikoa Adierazleak Estrategiak Ard. Ekintzak / Programak

1 HE
Euskarazko 
komunikabideak 
sustatzea

Proiektu kopurua 1.1. Euskarazko 
sorkuntza eta 
formazioa 
bultzatuz, 
zaletasuna piztuz

Eusk. Zerb.

GEU

Euskarazko 
hedabideak

1.1.1. Hirinet proiektuan inplikatu. 
Diruz lagundu.

1.1.2. Eskoletan euskarazko 
komunikabideak ezagutzera 
emateko proiektuak sortu, 
adin tarte ezberdinetan.

1.1.3. Euskarazko komunikabideen 
arteko proiektu partekatuak 
lagundu.

2 HE
Euskarazko 
kulturgintza 
indartzea eta 
garatzea

Txostena, 
berariazko lanak
Euskararen Astea 
> part. kopurua

2.1. Euskarazko 
programazioa 
indartuz
Koordinazioa 
eta lankidetza 
indartuz

Eusk. Zerb.

Kultur 
eragileak

Antzoki 
Sarea

Kultura 
Gazteria

Kult. Jar. 
Atal

2.1.1. Euskararen Kultur Mahaia. 
Programazioak aztertu, urteko 
txostenak…

2.1.2. Euskararen astea.

2.1.3. Principal Antzokiaren 
egitura erabili sorkuntza ere 
bultzatzeko.

2.1.4. Euskararen Kultur Mahaia. 
Euskarazko kulturgintza 
aztertu, hutsuneak eta 
estrategiak identifikatu, 
gomendioak eman…

Txostena 2.2. Koordinazioa 
eta lankidetza 
indartuz

Eusk. Zerb.

Plataforma

Kultura

Gazteria 

Kult. Jar. 
Atal

2.2.1. Sortzaileen gida sortu. 
Gasteizen euskaraz kultura 
(era zabalean ulertua) sortzen 
duten pertsonen datu-basea.

2.2.2. Gasteiz Antzokia – Euskararen 
Etxea proiektua indartu. 
Definizioan parte hartu. 
Programazioan lehen pausuak 
eman.

Agenda > Hap. 
Kopurua
Katalogoa > 
hartzaile kop.

2.3. Ekintzen 
zabalkundea 
indartuz eta 
eskaintza ikusgarri 
eginez

Eusk. Zerb.

GEU

Itzultz

2.3.1. Euskararen agenda indartu. 
Formatu idatzian argitaratu, 
eta beste agendetan beren 
txokoa bilatu…

2.3.2. Haur eta gazte literatura-
itzulpenaren arloan saria.

2.3.3. Euskarazko produktuen 
katalogoa.
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Adierazleak

Orokorrak (behin-behinekoak)
 – Euskarazko komunikabideen kontsumoaren proportzioa (CIES).
 – Kulturgintzako ekoizpen eta taldeetako barne funtzionamenduan euskarak duen erabi-
lera maila.

 – Euskaraz den kultura-eskaintzaren proportzioa. Herri administrazioek antolaturiko eus-
karazko kultur eskaintza kopurua (16 urtetik aurrera).

 – Euskaraz den kultura-eskaintzaren proportzioa. Elkarteek antolaturiko euskarazko kultur 
eskaintza kopurua (16 urtetik aurrera).

 – Euskaraz den kultura-eskaintzaren proportzioa. Herri administrazioek antolaturiko eus-
karazko kultur eskaintza kopurua (0 urtetik aurrera).

 – Euskaraz den kultura-eskaintzaren proportzioa. Elkarteek antolaturiko euskarazko kultur 
eskaintza kopurua (0 urtetik aurrera).

Planari lotutako oinarrizko adierazleak
Adierazleak:

 – Udalak antolaturiko euskarazko kultura-eskaintzaren proportzioa. Urteko txostena, ho-
nako programazio hauek aztertuko dituena:

• Antzokien sarea, jaietako programa, gabonetako programa, liburutegien sareko 
programa, Dibertikale, AuzoEszena, Kultura ikastaroak, Jarduera Artistikorako 
Hastapen Ikastaroak, Haziak…

 – Euskararen presentzia eta erabilera, jaialdi handietan:
• Kaldearte
• Jazzaldia
• Azkena Rock
• FesTVal

 – Udalak antolaturiko euskarazko kultura-eskaintzaren proportzioa. Udalaren agendaren 
hustuketa.

 – Laginketa bidez beste agendetan egindako hustuketa.
 – Euskarazko kulturgintzan eragile diren elkarte eta entitate kopurua.
 – Berariazko azterketak emango dituenak.

Jomugak: 

 – Udalak antolatua, euskaraz den kultura-eskaintzaren proportzioa >> % 30 euskaraz.
 – Udalak antolatua, euskaraz den kultura-eskaintzaren proportzioa, haurrei zuzendua >> 
% 60 euskaraz.
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2.5.6. Gazteak

30 urtetik beherako biztanleen erdia baino gehiago dagoeneko elebidunak dira Gasteizen. 
Horren ondorioz, adin horretako elebidun hartzaileen eta erdaldun elebakarren ehunekoak 
gutxituz doa urterik urtera. Are gehiago, 10 eta 14 urte bitarteko haur-gaztetxoen artean hiru-
tik bi euskaldunak dira. Adin horretan euskara ez dakitenak % 10 inguru dira. Datu hauek zer 
pentsa eman beharko lukete eta jauzi kualitatiboa eragin.

Gasteizko gazteen iritziak eta bizipenak aztertu ditugunean, hainbat aurreiritzi bizirik 
daudela ikusi dugu. Beharrezkoa da gazteekin batera gogoeta egiten jarraitzea, aldaketa 
esanguratsuagoak eragiteko: kontzientzian eta koherentzian. Lanketa hori, ahal dela, orain 
arte baino era iraunkorragoan egin beharko litzateke: gazteen parte hartzea indartuz, eta 
sareak osatzea ahalbidetzen duten jarduerak hobetsiz.

Indar-ideiak

 – Gazteak partaide dituzten jarduerak eta ekintzak bultzatu behar dira. Gazteak izan behar 
dira protagonistak. Ahal dela, gauza puntualetatik harago, sareak jostea ahalbidetuko 
duten jarduerak behar dira, jarraipena izan ahal dutenak.

Lan-ildoak

1. Gazteen artean euskararen erabilera areagotzea eta harreman sare euskaldunak za-
baltzea eta indartzea.

• Gazteentzako programetan euskara zehar lerroa izanez.
• Ekimenetan sormena bultzatuz eta abian daudenak berrindartuz beste eragile 

batzuekin batera.
• Gazteentzako aisialdian lan egiten dutenen formazio planetan hizkuntza normali-

zazioaren ikuspegia txertatuz eta gerora talde iraunkor bat sortuz.
• IKTen ingurunea aztertuz eta euskaraz erabiltzeko aukera eskainiz .

2. Gazteek euskarari buruz eta hizkuntza normalizazioari buruz dituzten iritziak eta ikus-
pegiak lantzea.

• Motibazioa landuz eta baliabideak eskainiz.
• Errealitatearen gaineko gogoeta eginez.
• Komunikazioa landuz.
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Helburuen hedapena

GASTEIZKO EBPN / ESEP 2013-2017 – ESPARRUEN ETA HELBURUEN HEDAPENA
Esparrua GAZTERIA

Helburu estrategikoa Adierazleak Estrategiak Ard. Ekintzak / Programak

1 HE
Gazteen artean 
euskararen erabilera 
areagotzea eta 
harreman sare 
euskaldunak 
zabaltzea eta 
indartzea

Programa kop.
Talde kop.

1.1. Gazteentzako 
programetan 
euskara zehar 
lerroa izanez

Eusk. Zerb.

Gazteria Atala.

Gizarte etxeak

Kultura S.

Aisialdi taldeak

1.1.1. Gazte programa 
interesgarriak hautatu, 
horietan euskara sustatu.

1.1.2. Programa interesgarri 
berriak identifikatu eta 
dagokionari proposatu 
(adib. kuadrillategia).

1.1.3. Aisialdi eta kirolean 
euskara normalizatzeko 
plan estrategikoa. 
Diagnostikoa eta 
dinamizazioa.

Partaide kop.
Ekintza kop.

1.2. Ekimenetan 
sormena 
bultzatuz eta 
abian daudenak 
berrindartuz beste 
eragile batzuekin 
batera

Eusk. Zerb.

Gazteria Atala.

Unibertsitatea

Plataforma

Geu

1.2.1. Sortzaile gazteak. Beka.

1.2.2. Gaztelaguna.

1.2.3. Proiektuak campusean.

1.2.4. Gasteiz Antzokia.

Eskola kop.
Parte hartzaile 
kop.
Bilera kop.

1.3. Formazio 
planetan euskaren 
ikuspegia txertatuz 
eta gerora talde 
iraunkor bat sortuz

Eusk. Zerb. 

Urtxintxa, 
Eskutak

Aisial. tald.

Aisial. arloko 
enpresak

1.3.1. Begiraleen formazio 
plana.

1.3.2. Begiraleen gogoeta-
taldea.

1.4. IKTen 
ingurunea aztertuz 
eta euskaraz 
erabiltzeko aukera 
eskainiz 

Eusk. Zerb.

Teknologia 
berriak

Eusko 
Ikaskuntza

1.4.1. Ikerketa: gazteek 
teknologia berriak nola 
erabiltzen dituzte.

1.4.2. Aplikazioak 
euskalduntzeko edo 
euskaraz sortzeko beka.

2 HE
Gazteek euskarari 
buruz eta hizkuntza 
normalizazioari 
buruz dituzten 
iritziak eta 
ikuspegiak lantzea

Bilera kop.
Parte hartzaile 
kop

2.1. Motibazioa 
landuz eta 
baliabideak 
eskainiz

Eusk. Zerb.

Gazteria Atala.

Berritzegunea

Eskolak

2.1.1. Motibazio lantegiak: 
Zergatik ez?

2.2. Errealitatearen 
gaineko gogoeta 
eginez

Eusk. Zerb.

Gazteria Atala.

Berritzegunea

Eskolak

Kluster

2.2.2. Ikasleen Euskara 
Batzordeen Topaketa.

2.2.3. World coffe, euskarari 
buruz hausnartzeko.

2.2.4. Europako Gazteen 
Topagunea II.

Eusk. Zerb.

Klusterra

2.2.5. Soziolinguistika ikastaroa 
(edo hitzaldia): Euskara 
Gasteizen. Presentziala.

Soziolinguistika ikastaroa 
(edo microsite): Euskara 
Gasteizen. On-line.

2.3. Komunikazioa 
landuz

Eusk. Zerb.

Gazteria Zerb.

Gizarte etxeak

Kultura S.

2.3.1. Gazteekin harremana 
duten zerbitzuekin eta 
departamentuekin lan 
egin. Komunikazioetan 
gazteen irudia zaindu.
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Adierazleak

Orokorrak (behin-behinekoak)
 – 16-24 adin-taldeetako gazteen erabilerak: etxean, lagunartean eta eremu formalean, 
2011n. (V. Inkesta Soziolinguistikoa).

 – 25-34 adin-taldeetako gazteen erabilerak: etxean, lagunartean eta eremu formalean, 
2011n. (V. Inkesta Soziolinguistikoa).

 – Euskararen kale erabilera gazteen artean, 2011n (VI. Euskararen Kale Neurketa).
 – DBH2ko gaztetxoen euskararen erabilera ikastetxean 2011n (Arrue).

Planari lotutako oinarrizko adierazleak
Adierazleak:

 – Begiratu Aisialdian gai horrekin zerikusia dutenak.
 – Jarreren bilakaera: Euskara eta gazteak Gasteizen ikerketaren arabera.

Datuen iturriak:

 – Udalak berak erabiltzen duen erregistroa.
 – Arrue ikerketa.
 – Gazteen Euskal Behatokia.
 – Udaleko Gazteria Zerbitzuko behatokia.
 – Euskara eta gazteak Gasteizen ikerketa. Soziolinguistika Klusterra eta Gasteizko Udala.
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2.5.7. Genero berdintasuna

Euskara biziberritzeko planetan ez da genero ikuspegiari buruzko planteamendu sistematiza-
turik, hala ere, aurreko plangintzaldian jaso egin genituen zenbait lan ildo. Jarritako helburuen 
betetze maila ez zen izan espero genuena. Oraingo planean aurrekoaren helburu eta ekintzak 
berreskuratzeaz gain, beste bat gehitu dugu.

Lan-ildoak

1. Euskararen sustapenaren eta politiken arloan generoaren ikuspegia txertatzea.
• Errealitate soziolinguistikoa genero ikuspegitik aztertu, berrirakurri eta horretara 

egokituz.

2. Genero ikuspegia sustatzea eta lantzea.
• Genero ikuspegia ekintzetara eramanez Euskara Zerbitzuaren programa eta jar-

dueretan eta berarekin lan egiten dutenen hainbat ekintzatan.

Helburuen hedapena

GASTEIZKO EBPN / ESEP 2013-2017 – ESPARRUEN ETA HELBURUEN HEDAPENA
Esparrua BERDINTASUNA

Helburu estrategikoa Adierazleak Estrategiak Ard. Ekintzak / Programak

1 HE
Euskararen 
sustapenaren 
arloan generoaren 
ikuspegia txertatzea

Egina bai / ez 1.1. Errealitate 
soziolinguistikoa 
genero ikuspegitik 
aztertu, 
berrirakurri eta 
horretara egokituz

Eusk. Zerb. 

Berdintasun 
Zerb.

1.1.1. Hiriaren errealitate 
soziolinguistikoa genero 
ikuspegitik aztertzea eta 
Euskara Zerbitzuaren 
programetan genero 
ikuspegia lantzeko 
beharraren azterketa.

1.1.2. Programen azterketa eta 
egokitze-proposamenak 
egitea.

2 HE
Genero ikuspegia 
sustatzea eta 
lantzea

Ekintza kop.
Irizpideen betetze-
maila

2.1. Genero 
ikuspegia 
ekintzetara 
eramanez Euskara 
Zerbitzuaren 
programa eta 
jardueretan eta 
berarekin lan 
egiten dutenen 
hainbat ekintzatan

Eusk. Zerb. 

Berdintasun 
Zerb.

Elkarte, 
eragile, 
enpresak

2.1.1. Euskara Zerbitzuak 
antolatutako ekintza eta 
jardueretan irizpideak ezarri 
Berdintasun Zerbitzuarekin 
batera

2.1.2. Berdintasuna lortzea helburu 
duten jarduerak proposatu 
eta abian jarri Euskara 
Zerbitzuarekin lan egiten 
duten elkarte, enpresa edo 
erakundeen jardueretan.

Adierazleak

Adierazleak 
 – Aurreko guztiak, sexuaren arabere bereizirik

Jomugak
 – Hizkuntzaren biziberritze prozesua generoaren ikuspegitik aztertzea.
 – EBPN-ESEP ren arlo nagusietan generoaren ikuspegiak duen eragina aztertzea eta hi-
potesiak egitea.

 – Gasteizen Euskara Biziberritzeko Plan Nagusian (EBPN-ESEP) aurreikusita dauden 
ekintzetan generoaren ikuspegia txertatzeko beharra edota aukera aztertzea.
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2.6. ERANSKINAK

2.6.1. Ekintza berriak, arloz arlo, lehentasunen araberako hurrenkeran

Helduen eskalduntzea

1. Matrikulazio kanpainak.
2. Lan mahai iraunkorra sortu.
3. Euskararen eguna, Euskaldun Berrien eta Euskalduntzearen inguruan antolatu.

Irakaskuntza eta familia bidezko transmisioa

1. Gazteriarekin eta Kulturarekin batera (batez ere), jarduera interesgarrien aurkezpenak 
egin ikastetxeetan bertan.

2. Euskal Jolasak familientzat programa antolatu.
3. Udalaren menpeko eskoletan (musika, dantza…) normalkuntza bultzatu.
4. Guraso-eskola. Hitzaldi sorta espezifikoa, gai eta publiko ezberdinei zuzendua. Ohiko 

gaiak gehi teknologia berriak gehi interneteko baliabideak euskaraz.
5. Eskolaz Kanpoko Ekintzetan hizkuntza kudeatzeko aholkularitza eskaini.
6. Antzerkia eta komunikabideen lantegiak euskara bera lantzera bideratu.
7. DBHko ikasleekin mintzodromoak eta pertsona erreferentzialekin solasaldiak antolatzea.
8. Euskararen Agenda eta Euskararen Agenda txikia hobetu: ikastetxeekin zubiak egin, 

eta difusiorako bide berriak bilatu (sakelakoa).
9. Kafe Babel antolatu: jatorri ezberdinetakoak elkartu, bakoitzak bere ohiturak kontatu, 

bere herria nolakoa den, bere hizkuntzaren oinarri-oinarrizko gauza batzuk.
10. Aisa ikastaroak antolatu ikastetxeekin elkarlanean, eta ez soilik gizarte etxeetan.
11. Euskara Zine Aretoetara programaren barruan, asteburuko proiekzioak antolatu.
12. Familia-aisialdirako irizpideak eta gomendioak eman. Dokumentu bat sortu, zabaldu, 

aurkeztu, abian jarri, ebaluatu.
13. Etorkinak eta bertakoak mintzalagun (TANDEM programa).
14. Eskaintza estrakurrikularraren azterketa egin: akademiak, musika-eskolak…
15. Euskarazko produktu berrien aurkezpenak bultzatu (jokoak, haur literatura...)
16. Euskara ikastaro espezifikoak haur txikiak (4-6 urte) dituzten gurasoentzat.
17. Idazle gazteen eskola sortu (ez oso trinkoa baina bai mamitsua).
18. Etorkinei euskal mundua ezagutzera emateko saioak.
19. Arin aldizkaria berpiztu.
20. Udalekuetan kulturartekotasuna lantzeko jarduerak prestatu eta enpresekin hitz egin, 

programazioetan sartzeko.
21. Akademia pribatuetan diagnostikoa azaldu, eragiteko plana egin, zerbitzuak eskaini.

Aisialdia eta kirolak

1. Kiroletako eta aisialdirako deialdietan euskararen sustapena baloratu..
2. Begirale eskolekin elkarlana: euskara sustatzeko saioak sartu, saio horien eduki mi-

nimoak adostu, praktikak euskaraz egiteko bideak bilatu, praktikak gidatuko dituzten 
begiraleak formatzeko minimoak zehaztu. Ikastaroetara jende gehiago erakartzeko bi-
deak ikus.

3. Euskarazko aisialdiaren foroa sortu. Baliabidez hornitu (laguntza ekonomikoa eta tek-
nikoa) hainbat lan egiteko edo gidatzeko: adib., euskarazko aisialdiaren mapa egitea; 
praktika onak identifikatzea, dokumentatzea eta zabaltzea...).
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4. Enpresekin eta elkarteekin lan egin, euskara sustatzen laguntzeko.
5. Begirale / Hezitzaile / Entrenatzaile programa martxan jarri. (Begiraleen formaziorako 

plan integrala, begiraleen datu-baseak,... Auto-antolaketa ereduren bat aztertu daite-
ke, udala bera ez izateko hau guztia garatzen duena.

6. Euskara sustatzeko proiektuak diruz lagundu.
7. Eskolaz Kanpoko Ekintzak: guraso elkarteekin batera lan egin. Aholkularitza eskaini.
8. Aisialdian euskararen erabilera sustatzea. Eskuliburu bat osatu, udalaren jarduna gi-

datuko duena: gutxieneko irizpide batzuk programazioari dagokionez, prozedurak eta 
estrategiak sustapenari begira...

9. Aisialdirako baliabideen gida: batez ere pertsonak identifikatu, Gasteizko hizlari, paila-
zo, mago amateurrak, adibidez.

10. Guraso eskoletan edo ikastetxeetan saioak egin, euskarak aisialdian duen garrantzia 
ikustarazteko.

11. Gazteen aisialdiari buruzko ikerketa egin: aukerak, nahiak.....
12. Kirol arloan erreferenteak identifikatu, haiekin batera bilerak egin, euskara ikasteko 

laguntzak eskaini.
13. Aisialdi autonomoa lantzeko programak identifikatu, euskararen erabilera sustatzeko 

bideak ikusi.
14. Udalak antolatzen dituen jardueretan, ekintza konpartituak bultzatu (gurasoek eta hau-

rrek batera egin ahal dituztenak.

Merkataritza, ostalaritza, enpresa

1. Komunikazio eta publizitate kanpaina: Merkataritzan eta Ostalaritzan Euskararen Era-
bilera sustatzeko.

2. Kanpaina bateratuak bultzatu, merkataritzan euskararen erabilera sustatzeko: udala 
+ beste erakunde batzuk + elkarteak. Besteak beste, hizkuntza paisaiaren garrantzia 
azpimarratzea helburu eta bezeroen inplikazioa.

3. Merkatarien eta ostalarien topaketak antolatu, esperientziak partekatzeko (formatu ez-
berdinak).

4. Egitasmoa teknologia berrien bidez zabaldu: sare sozialak, web-orriak, mailing-a.
5. Egitasmoa prentsan agertzeko ahaleginak egin. Iritzi artikuluak prentsan, prentsaurre-

koak, gutunak… (merkatariek eta ostalariek idatzitakoak) .
6. Lantalde, batzorde edo kontseilu bat bultzatu. Euskara Zerbitzuak erreferentziatzat 

izango du, merkataritzan euskararen dinamizazioa bultzatzeko, udal planaren mugak 
gaindituz.

7. BAI EUSKARARI ziurtagiriaren ekimena Gasteizen zabaldu era pilotuan. Lankidetza-
rako formulak bilatu.

8. Euskara zehar lerro gisa lantzeko aukerak lantzea: Udaleko Merkataritza Zerbitzuare-
kin (hitzarmenetan…).

9. Ikastaroak eta hitzaldiak eskaini establezimenduetako arduradunentzat: lidergoa, eus-
kara-planak, marketing linguistikoa…

10. Ia-hutsetik hasita euskara sustatzeko egin daitezkeen gauza errazak. Gaia landu: ikas-
taroetan, hitzaldian, artikuluak… Dendariei estrategiak eman.

11. Ikastaro laburra antolatu euskaraz egiteko erraztasuna galdu duten dendariekin eta 
ostalariekin.

12. Ikastaroak on-line eskaintzea.
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Kultura

1. KafeAntzokia – Euskararen Etxea proiektua indartu. Definizioan parte hartu. Progra-
mazioan lehen pausuak eman, nahiz eta oraingoz beste espazio batzuk erabili behar.

2. Euskararen Kultur Mahaia sortu. Ikuspegi estrategiko batetik euskarazko kulturaren 
egoera aztertuko du eta gomendioak emango ditu. Ibilbide osoa aztertuko du: trans-
misioa, formazioa, sorkuntza… Adina eta publiko ezberdinak ere bai.

3. Euskararen agenda indartu. Formatu idatzian argitaratu, eta beste agendetan beren 
txokoa bilatu…

4. Hirinet proiektuan inplikatu. Diruz lagundu.
5. Euskarazko komunikabideen arteko proiektu partekatuak lagundu.
6. Mahaiak udal programazioetan ere gomendio zehatzak eman ahal izango ditu: pro-

gramazioaren minimoak, ezinbestez ekarri behar direnak… Era berean programazio 
nagusietan (Magialdia, Kalderarte, FESTVAL…) euskarak izan behar duen lekua az-
tertuko du.

7. Eskoletan euskarazko komunikabideak ezagutzera emateko proiektuak sortu, adin tar-
te ezberdinetan.

8. Sortzaileen gida sortu. Gasteizen euskaraz kultura (era zabalean ulertua) sortzen duten 
pertsonen datu-basea.

9. Principal Antzokiaren egitura erabili sorkuntza ere bultzateko: produkzio propioren bat 
egiteko aukerak ikusi.

Gazteria

1. Gazteentzako programa interesgarriak identifikatu eta programa horien kudeatzailee-
kin batera lan egin euskara zehar lerro izateko.

2. Euskararen erabilera dinamizatzeko plan estrategikoa gauzatu: a) Diagnostiko sekto-
rialak (aisialdia, kirola). b) Sentsibilizazio ekintzak c) Zerbitzuak definitu).

3. Kafe Antzokia – Euskararen Etxea proiektua berrindartu. Proiektua landuko duen tal-
dea abian jarri: udalaren sailen eta zerbitzuen arteko batzarra, gizarte eragileen par-
taidetzarekin.

4. Begiraleen formazio-plana. Zerbait integrala eta maila askotarikoa. Egungo begirale 
eskoletako programazioetan ere euskara-gaia sartuz, eta elkarteekin batera praktikak 
euskaraz egiteko aukerak landuz.

5. “Sortzaile Gazteak” programa abian jarri. Lehiaketa moduan. Gazte horien ahalegina 
saritzeko aukerak: lokalak uztea, lana plazaratzeko aukerak, beka bidez…

6. Udalak aurrera eramaten dituen programetan hutsuneak detektatu, programa berriak 
definitu, eta Kultura, edo Gazteria, edo Gazteria, edo Gizarte Etxeetako programazioe-
tarako proposatu.

7. Gazteekin motibazio-lantegiak egiten jarraitu: haien bizipenetatik abiatu eta aktibatu. 
Antolaketarako gazteak dauden lekuetara joan, eta haiekin batera antolatzea.

8. World coffee edo mintzodromo formatuko saioak, euskarari buruz hausnartzeko.
9. Ikasleen Euskara Batzordeen Topaketa urtero antolatu.
10. Euskara Zerbitzuak egiten dituen komunikazio kanpainetan gazteen ikuspegiari lehen-

tasuna ematea eta gazteek gazteei zuzentzea ahalbideratuz.
11. Europako Gazteen Topaguneari jarraipena ematea.
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12. Gasteizko Soziolinguistika. On-line ikastaro edo baliabide bat sortu.
13. Gasteizko gazteek teknologia berriak nola erabiltzen dituzten aztertu. Horri buruz egin 

diren azterketak bildu, eta euskararen erabileraren inguruko diagnostikoa egin. Zer 
erabiltzen den eta zein hizkuntzatan.

14. Lehiaketa edo beka moduko bat: mugikorretarako aplikazio berritzaile bat sortu eus-
karaz, edo asko erabiltzen den bat euskaratzeko.

15. Soziolinguistikari buruzko hitzaldiak edo ikastaro laburrak ikastetxeei eskaini kontuan 
hartuta ikastetxe-tipologia ezberdinak.
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