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Euskara sustatzeko eta euskalgintza babesteko Akordio Sozio-politikoaren neurriak 

 

 

 

Sarrera 

 

 Gure hizkuntzaren normalizazio prozesuak une  erabakigarriak bizi ditu azken 

bolada honetan. Alde batetik, prozesuaren adierazle diren faktore batzuek moteltze kez-

kagarria erakusten dute, eta bestaldetik, euskalgintzak gero eta era nabarmenagoan pai-

ratu behar duen jazarpenak kezka larria sortu du herritarrengan, euskararen normaliza-

zio prozesuaren eragile direnei erasoz, prozesua bera geratzeko asmoarekin. Egoera hau 

ezinbestean gainditu behar dugu, gaur egungo baldintzek eragotzi egiten baitute berez 

zaila, luzea baina ezinbestekoa den euskararen normalizazioaren helburua lortzea. Zen-

tzu horretan, akordio sozio-politiko zabala behar da normalizazioa areagotzeko eta eus-

kalgintza babesteko. 

 

 Euskararen normalizazioaren aurkako erasoa ez da kanpaina puntual bat, ez da 

koiunturala, ezta taktikoa ere. Estatu mailako eraso estrategikoa da eta zeregin horretan 

tresna juridikoak, politikoak, judizialak, ekonomikoak eta mediatikoak erabiltzen dira. 

Gainera, aukera dagoen tokietan politika inboluzionistak aplikatzen dira, corpus legalak 

aldatuz eta herritarren euskararekiko lotura ahulduz, normalizazioaren aldeko babes 

soziala murriztu nahirik. Ondorioz, Akordio Sozio-politiko honen sinatzaileon ekimena, 

anitza, gizartea inplikatuko duena, iraunkorra eta sendoa izango da, gizarte eragileak, 

instituzionalak eta politikoak euskalgintzarekin batera, denak bat eginda, normalizazi-

oan aurrerapauso nabarmenak emateko aukera eskainiko duena. Elkarrekin euskararen 

normalizazioa burura eramateko baldintza egokiak sortu eta urratsak eman behar ditugu. 
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Euskara sustatzeko eta euskalgintza babesteko Akordio Sozio-politikoaren neurriak 

 

 

Akordio Sozio-politikoak bi zutabe nagusi izango ditu: 

 

1. Euskararen normalizazioak bultzada berri eta biziagoa izan dezan beharrezkoak 

diren ekimen politiko, instituzional eta sozialak indarrean jartzeko konpromisoa 

hartzen dugu; lehenik, gaur egungo proiektu eta programak hobetuz eta indarbe-

rrituz; bigarrenik, ofizialtasunaren garapena eta hizkuntz eskubideen bermea lu-

rralde osoan ekarriko duten neurri legalak bultzatuz; hirugarrenik, normalizazio-

rako estrategikoak diren proiektu berriak abian jarriz; laugarrenik, geure erakun-

deetan barne euskalduntze politika eraginkorrak sustatuz; eta azkenik, erabaki-

menik ez dugun instituzio eta erakundeetan euskararen alde aipaturiko neurriak 

har daitezen eraginez, horretarako egitasmoak bultzatuz. 

 

2. Euskalgintza osatzen duten elkarte eta erakundeen bideragarritasuna eta iraun-

kortasuna bermatzeko behar diren bitarteko administratibo, juridiko eta ekono-

mikoak ezarriko ditugu, beren jarduna baldintza politiko, sozial eta ekonomiko 

egokitan burutu dadin eta jazarpenak sortzen dituen kalteak indargabetuz, jazar-

pena bera baldintzatzeko. Ekinbide politiko-instituzionala eta gizartearen dina-

mika modu egokian artikulatzeko konpromisoa hartzen dugu. 
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Euskara sustatzeko eta euskalgintza babesteko Akordio Sozio-politikoaren neurriak 

 

Kontseiluaren ustez Akordio Sozio-politikoak 
jaso behar dituen neurri zehatzak: 
 
 
1.- Normalizazio prozesua biz-

kortzeari begira. 

 

1.1.- Gaur egungo legediaren azter-

keta eta egokitzapena. 

 Gaur egun Euskal Herrian inda-

rrean dauden legeek 15 eta 20 urte 

baino gehiago dute eta une aproposa da 

aztertzeko eta hobetzeko. Hona propo-

samena: 

 

a.- Euskara normalizatzeko legeetan 

haren berezko eta lehentasunezko iza-

era jasotzea eta euskararen lurralde 

osoan gure hizkuntzaren izaera ofiziala 

bermatzea. 

 

1.2.- Hizkuntz politikari dagokion 

lekua ematea instituzioetan 

 Hizkuntz politikaren izaera 

orokorra dela eta ez dagokio sail edo 

alor bakar bati instituzio desberdinen 

sail eta alor guztietan eragiten baitu. 

Beraz, hizkuntz politika oso bat ezar-

tzeko ezinbestekoa da instituzioetako 

sail eta alor guztiek, dagokien arduratik 

ondorioztatzen den hizkuntz politika 

abian jartzea. 

 

a.- Hizkuntz politika sail eta alor guz-

tien artean egin dadin. Era berean, go-

bernuetatik udaletarainoko politika iza-

teko beharrezkoak diren neurriak har-

tzea. 

 

1.3.- Administrazioa euskalduntzeko, 

baita barne jarduna ere, neurri era-

ginkorrak. 

 Administrazioa herritarren zer-

bitzuan ari den neurrian euskara erabil-

tzeko eskubidea maila guztietan ber-

matu behar du, bai bezeroarekiko, hau 

da, herritarrarekiko arretari dagokionean 

baita, barne funtzionamenduari dagoki-

onean ere, lana euskaraz egin ahal izatea 

babestuz. Hona neurriak: 

 

a.- Langileen kontratazio berri guztie-

tan euskara derrigorrezkoa izatea. 

 

b.- Administrazio desberdinen euskal-

duntze plan eraginkorrak eta epedunak 

baita hauen zerbitzuetan ere (Ertzantza, 

Foruzaingoa, Osakidetza, Osasunbidea, 

Iparraldeko osasun zerbitzuak, Udal-

tzaingoak, Estatuetako administrazioak 

...) abian jartzea edo abian daudenak 

bizkortzea. 

 



 

 6
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c.- Administrazioek ematen dituzten 

diru laguntza lerro guztietan, ekono-

mian, gizarte mugimenduetan, kulturan, 

nekazaritzan eta abarretan  euskara 

balioestea. 

 

1.4.- Hezkuntza eta bereziki uniber-

tsitatea euskaldundu. 

 Euskal Herriko herritarrok ba-

dugu euskara ezagutzeko eskubidea eta 

hori bermatzeko eskola tresna aparta da. 

Hala ere, gaur egun ez da bere helburua 

zeharo betetzen ari ez baititu haur denak 

euskalduntzen eta leku askotan euskaraz 

ikasteko aukera ere ukatua baita. Hona 

hemen neurriak: 

 

a.- Indarrean dauden ereduak aldatu 

behar dira, eskola bidez euskara esku-

ratzeko ume-gazte denek duten eskubi-

dea bermatuz. 

 

b.- Nafarroan eta Iparraldean dugun 

egoera desegokia gainditu beharra 

dago gurasoek egiten duten ahalegina 

arinduz eta leku gehiagotara iristeko 

aukera bermatuz. Horretarako, diru 

inbertsioak egin behar dira. 

 

c.- Euskal Herri osoarentzat euskaraz 

lan egingo eta irakatsiko duen uniber-

tsitate bat behar dugu. Nafarroan eta 

Iparraldean arlo honetan ditugun gabe-

ziak gainditzeko eskaintza egin behar 

da eta gaur egun lanean ari diren uni-

bertsitate guztiek eskaintza euskaldundu 

behar dute gutxienez, aukera berdinta-

suna ziurtatu arte. 

 

d.- Lanbide Heziketaren eskaintza ze-

haro euskalduntzeko neurriak hartuko 

dira gaur egun legeak ahalbidetzen 

duen tokietan eta aurreranzko urrats 

nabarmenak bultzatuko dira oztopoak 

egon daitezkeen beste lurraldeetan. 

 

1.5.- Helduen euskalduntze alfabeta-

tzea indarberritu. 

 Helduen euskalduntze alfabeta-

tzearen izaera estrategikoa onartu beha-

rra dago. Izan ere, benetan eskola bitar-

tez lortzen ditugun euskaldunek gure 

hizkuntza erabil dezaten nahi badugu 

helduen euskalduntzea indarberritu be-

harra dago. Hona hemen neurriak: 

 

a.-  Doakotasunaren bidean diru lagun-

tzak nabarmen handitu behar dira epe-

rik laburrenean doakotasuna ziurtatu 

arte. 

 

b.- Euskara ikasteko motibazioa susta-

tzeko ekimenak abian jarri behar dira. 

 

c.- Gaur egun ikasteko aukera ez da-

goen lekuetan eskaintza egingo dela 

ziurtatu behar da ikasteko aukera era-

bat bermatuz. 
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d.- Helduen euskalduntze eta alfabeta-

tzearen baldintzak hobetzea egonkorta-

suna eta iraunkortasuna bermatzeko, 

hezkuntzakoekin parekatuz. 

 

1.6.- Lan munduaren  euskalduntzea 

bizkortzeko  egitasmoa. 

 Orain arteko normalizazio bi-

dean dugun alderik ahulena lan mun-

duaren euskalduntzea da ziurrenik. Izan 

ere, arlo honetan gehiena egiteko dago 

eta askoz gehiago inbertitu behar da. 

Era berean, lan munduan normalizazi-

oaren bideari lehentasunez heltzea ga-

rrantzi handikoa litzateke norbanakoen 

bizitzaren zati handi bat delako eta gure 

ohiko jardunaren erdigunea baita kasu 

askotan. Hona hemen neurri zehatzak: 

 

a.- Lan munduaren euskalduntzea biz-

kortzeko helburuarekin fundazio bat 

sortzea (Osalan edo Hobetuzen gisa-

koa) bertan sindikatuak, patronala, ko-

operatiben mundua, instituzioak eta 

euskalgintza bilduko dituena. Diru ba-

liabide egokiz hornituko da eta lan 

munduaren euskalduntzeari begira lan 

egingo du normalizazio planak bultza-

tuz, bidea errazteko neurriak proposa-

tuz eta prozesuaren balantzea eginez. 

b.- Publizitatea eta etiketak euskaldun-

tzeko legea. Helburua da Euskal He-

rrian saltzen diren produktuek informa-

zioa euskaraz ere ematea. 

c.- Administrazioek, zerbitzu publikoak 

emateko kontratatzen dituzten edo ho-

mologatzen dituzten enpresei, ahozko 

eta idatzizko zerbitzua euskaraz ematea 

eskatzea. 

 

1.7.- Komunikabideak eta kultur jar-

duna euskalduntzeari begira kuota 

ezarri. 

 Euskara eta euskal kultura guz-

tiz bazterturik ageri zaizkigu komunika-

bide gehienetan eta kultur eskaintzetan. 

Horri gehitu behar diogu globalizazioa-

ren fenomenoak hizkuntz eta kultura 

gutxituei eragiten dizkien trabak be-

rezko garapena ziurtatzeko unean. Hori 

dela eta, eta gure eskubideak berma-

tzeko xedez honako neurri hauek propo-

satzen ditugu: 

 

a.- Euskal Herrian egoitzarik duten edo 

baimen administratiborik behar duten 

hedabideei euskararen erabilpen kuotak 

arau bidez ezartzea, zine areto eta film 

banatzaileak barne. Ezagutza izan dai-

teke abiapuntua kuotaren neurria ezar-

tzeko momentuan eta ezagutzak aurrera 

egiten duen neurrian aldatuz joan.  

 

b.- Diru-laguntzak sortzaileen eta pro-

dukzioaren eremuetan: azpiegiturak 

berritu eta indartzeko, euskal produkzi-

oak egiten dituztenei abantaila fiskalak 

emanez, etekinen berrinbertsioa sustatu, 
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euskaraz diharduten eskualde komuni-

kabideentzako seguritate juridikoa 

eman eta teknologiaz jabetzeko lagun-

tzak emanez. Sormena erraztu, eragin 

edo biderkatzen  duten politikak behar 

ditugu. 

 

c.- Inbertsio publikoa produkzio eta 

kontsumitzaile eremuetan: Ikus-

entzunezkoen arloko eskolak sustatuz, 

produkzio-areto publikoak eraikiz, tek-

nologia transferentzia bizkorrak ziurta-

tuz eta interneteko produktoreak susta-

tuz. 

 

1.8.- Udal ordenantzen bidetik udale-

rriak euskalduntzeko planak abiatu. 

 Udal ordenantzen bidea garran-

tzi handikoa da baita euskara ofiziala ez 

den lurraldeetan ere normalizazioaren 

bidean aurrerapausoak emateko. Izan 

ere, udal autonomiak aukera handiak 

eskaintzen ditu arlo desberdinetan poli-

tika propioak abian jartzeko. Proposa-

mena: 

 

a.- Udal ordenantzen bidetik normaliza-

ziorantz pauso eraginkorrak ematea. 

 

1.9.- Euskaraz diren edo euskal kul-

turaren barruan koka daitezkeen 

produktuen aldeko marketing kan-

paina. 

 Euskalgintzak egiten duen lana-

ren berri izatea da, dudarik gabe, hori 

babesteko modurik eraginkorrena. Be-

har beharrezkoa da produktuen aldeko 

kanpaina instituzionalak abiatzea era 

iraunkorrean bide horretatik babesteaz 

aparte bideragarritasuna ere handitzen 

delako. Hona proposamena: 

 

a.- Euskaraz egiten diren eta euskal 

kulturaren produktuen aldeko marke-

ting kanpainak egitea. 

 

1.10.- Diru laguntza politika maila 

guztietan (Erkidegoetan, Aldundietan 

eta Toki administrazioan) aztertu eta 

diru baliabideak handitu. 

 Gure hizkuntzaren normalizazi-

oak gaur egun erabiltzen dituen baliabi-

deak baino askoz ere gehiago behar 

ditu. 

 

a.- Diru baliabideak  nabarmen handi-

tzea. 

 

b.- Dirulaguntzak urteko lehen hiruhile-

koan ezagutzea eta garaiz ordaintzea. 

 

1.11.- Diru laguntza lerro bereziak 

ireki proiektu berriei atxikirik. 

 Gauza ezaguna da normalizazi-

oaren bidean interesgarriak liratekeen 

proiektu ugarik arazoak aurkitzen dituz-

tela garatzeko diru baliabideak eskura-
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tzea zaila delako. Beste batzuk ordea, 

abiatu badira ere, oso maila apalean 

garatzen ari dira ez baitute diru iturririk 

aurkitzen. Beraz, hona gure proposa-

mena: 

 

a.- Gaur egun, hizkuntzaren normaliza-

zioaren bidean diru baliabide eskasia-

rengatik abiatzeko aukerarik aurkitzen 

ez duten proiektuei begira diru laguntza 

lerro bereziak sortzea. 

 

1.12.- Azpiegitura publikoak sortu 

euskararen eta euskal kulturaren 

ezartze eta garatze kostuak murriz-

teko. 

 Askotan normalizazioaren bi-

dean sortzen diren proiektuek aurkitzen 

duten zailtasunik handiena azpiegitura-

rekin erlazionatutakoak dira. Komeniga-

rria da azpiegitura publikoak sortzea, 

erabilpen anitzekoak, proiektu berriek 

non kokatu eta nola garatu izan dezaten. 

 

a.- Erabilpen anitzeko egitura publi-

koak sortzea normalizazio proiektuak 

garatzeko.  

 

1.13.- Gizarte eragile eta politikoen 

barne euskalduntzea. 

 Instituzioek, alderdi politikoek 

eta gizarte eragileek adibide egokia es-

kaini behar diote gizarteari eta erakutsi 

normalizazio planen bitartez gure hiz-

kuntzari etorkizuna ematea egingarria 

dela. Hona hemen proposamena: 

 

a.- Normalizazio planak abiatzea nor-

beraren erakundean. 
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2.- Euskalgintza babesteko xe-

dez. 

 

2.1.- Erasoek eragindako kalteak 

arintzeari begirako neurriak. 

 Handiak dira oso erasoek sortu-

tako kalte materialak. Batzuk zuzen-

zuzenekoak, kontu korronteen bahike-

tak, proiektuen itxierak... eta beste ba-

tzuk zeharkakoak, bezeroak eta publizi-

tate jartzaileak eskuratzeko zailtasunak, 

kontratuak galtzea, irudiaren gaineko 

kalteak etab. Kalteak arintzeko bideak 

artikulatu behar dira eragina ahalik eta 

txikiena izan dadin. Zentzu horretan 

hona hemen proposamenak: 

 

a.- Diru inbertsioak egiteko laguntzak 

interes tipo baxuekin, itzuli behar ez 

diren laguntza ekonomikoak eskainiz 

eta abantaila fiskalak eskainiz. 

 

b.- Laguntza lerro malguak proiektuak 

berrabiarazi behar direnean. Enpresen 

kasuan euskara sustatzeko politikatik 

atera beharrean enpresak sustatzeko 

fondoetatik atera. 

 

2.2.- Erasoak sortutako kostu judizia-

lak ordaintzeko diru iturriak. 

 Prozesu luzeak izan dira orain 

arte ezagutu ditugunak eta horrek kostu 

gehigarriak ditu defentsa juridikoa pro-

zesu zail eta luzeetan garestia izaten 

baita. Neurriak: 

 

a.- Prozesu juridikoei aurre egin ahal 

izateko diru laguntzak ematea. 

 

b.- Administrazioaren zerbitzu juridiko-

ekin elkarlana bermatzea defentsak 

errazteko. 

 

2.3.- Babes ekintzetarako bitarteko 

ekonomikoak. 

 Erasoen helburuetariko bat he-

rritarrengan egiten den lanaren inguruan 

zalantzak sortzea da urteetan irabazitako 

izen ona deseginez herritarrak normali-

zaziotik aldentzeko. Zenbatzen zaila den 

baina eragin handia duen ondorio hori 

indargabetzeari begira honako propo-

samen hau: 

 

a.- Bitarteko ekonomikoak bideratu be-

har dira hizkuntzaren normalizazioare-

kiko herritarren atxikimendua eta Eus-

kalgintzaren ezagutza bermatzeko. 

 

b.- Ekintza Plan baten bitartez egituratu 

behar da lana. Plan hori iraunkorra 

izango da. 
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2.4.- Gorabehera politikoetatik ba-

besteko eta etorkizunean Euskalgin-

tzaren lana babesteko probisio fon-

doa kudeatuko duen fundazio baten 

sorrera. 

 Euskalgintzaren lana euskara-

ren normalizazioaren bidean atera behar 

da gorabehera politikoen zurrunbilotik 

eta baldintza egokitan burutu behar 

dugu Euskal Herri osoan. Hori dela eta, 

eta kontuan harturik normalizazio pro-

zesua denboran zehar luzatzen dela 

hainbat belaunaldi inplikatuz garrantzi-

tsua da baldintza egokiak eta homoge-

neoak ziurtatzea prozesuak gorabehera 

handirik izan ez dezan. Gaur egun, Na-

farroan bezala politika inboluzionistak 

abian jarri direnean, Autonomiaren sus-

pentsioaz hitz egiten denean edo Eus-

kalgintza erasoa denean garrantzi han-

dikoa da etorkizunari begira normaliza-

zio lanaren bermea izango diren egitu-

rak sortzea. Beraz, hona proposamena: 

 

a.- Fundazio baten bitartez, gorabehera 

politikoen gainetik Euskalgintzari nor-

malizazioaren bidean etorkizunean ere 

baldintza egokitan aritzeko aukera ema-

tea. 

 

b.- Fundazio horren bitartez hizkuntz 

politika homogeneoa eraman ahal iza-

tea euskararen lurralde osoan inber-

tsioak eginez, Nafarroan eta Iparral-

dean bereziki. 

 

2.5.- Euskal instituzioen, alderdi poli-

tikoen eta gizarte eragileen eskutik 

Euskalgintzaren egoera nazioartera 

zabaltzeko plangintza. 

 Babes neurrien artean garrantzi 

handikoa da gertatzen ari denaren berri 

nazioartean ezagutarazteak objetiboki 

laguntzen digulako.  

 

a.- Gizarte eragiletako arduradunekin, 

instituzionalekin, politikoekin eta Eus-

kalgintzako ordezkariekin lantalde bat 

sortzea gertatzen ari denaren berri 

emateko nazioartean. 

 

2.6.- Onura publikoko aitortza eska-

tzen duten elkarteei lehenbailehen 

ematea. 

a.- Eskariak aztertzea eta bidea arintzea 

 

2.7.- Euskalgintzaren aintzatespen 

publikoa instituzio, alderdi eta gi-

zarte eragileen aldetik. 

 Beste sektore batzuekin egiten 

den bezalaxe Euskalgintzaren lana ere 

aintzatetsi beharra dago. Gure jardunak 

herri honentzako aberastasun ekono-

miko eta soziala dakarrela aitortu behar 

da. Eragileek konfiantza izan behar dute 

Euskalgintzaren lanean eta hori landu 

eta irudikatu behar da. 
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a.- Euskalgintzaren bilgunea den Kon-

tseiluarekiko harreman estutzea Eus-

kalgintzaren aintzatespena irudikatzeko. 

 

2.8.- Euskal Kulturaren industriaren 

azterketa ekonomikoa. 

 Maiz gutxietsi egiten da Eus-

kalgintzaren lana, askotan ez da ezagu-

tzen eta beste batzuetan bazterrekoa 

delako irudipena dago. Komenigarria 

litzateke, beste sektore batzuekin egiten 

den bezalaxe, Euskalgintzaren pisu so-

ziala eta ekonomikoa zenbakietara ekar-

tzea herritarrek ezagutu dezaten zein 

den gure ekarpena. 

 

a.- Aditu batzorde bat osatzea, baliabi-

deak dituela, Euskalgintzaren pisu eko-

nomiko eta soziala aztertzeko. Lana 

argitaratu eta herritarrei horren berri 

ematea. 

 

2.9.- Nazioarteko batzorde ikuska-

tzaile baten sorrera kalteak neur-

tzeko eta balorazioak egiteko. 

 Orain arte izandako erasoek 

utzitako kalteak zenbatzeko lana garran-

tzi handikoa da. Izan ere, zenbateko 

kaltea den jakitea lagungarria izaten da 

geroko laguntzak zehazteari begira edo 

gertatu direnak saihesteari begira. Hona 

proposamena: 

 

a.- Nazioarteko batzorde bat sortuko 

dugu kulturan, zuzenbidean eta ekono-

mian adituak diren pertsonek osatua. 

Horien zeregina kalteak neurtzea eta  

balorazioak egitea izango da. Diru ba-

liabideak izango dituzte beren lana bu-

rutu ahal izateko eta emaitza publiko 

egingo da. 

 

2.10.- Salaketa judiziala 

Gertatu diren  kalte pertsonal, 

ekonomiko, moral eta irudizkoarengatik 

salaketa judiziala jartzeko aukera. az-

tertu behar dugu are gehiago gero eze-

rezean gelditu diren kasuen aurrean.  

 

a.- Jurista talde bat sortzea salaketa 

judizialaren aukera aztertzeko. 
 
 

 

 

 

 

 

2003ko azaroan
 


