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OINARRIAK

Euskararen aldeko politika baten 
abiapuntua

Euskararen normalizazio osoa planteatzerakoan unibertsalki onargarriak diren oinarri juridi-
koak aitortu behar ditugu, horien artean, ofizialtasuna, funtsezkoa baita.

Nahiz eta ikuspuntu demografiko, politiko eta ekonomikotik desberdintasun nabarmenak egon,
hizkuntzak, herriak eta kulturak, pertsonak bezala, berdinak dira duintasunean. Pertsonen, herrien
eta hizkuntzen arteko berdintasunaren ondorioz, berdintasunezko tratamendua dagokie hizkuntza-
komunitateei. Hots, komunitate guztiek eskubide maila bera dute euren lurralde historikoetan, pertso-
nen hizkuntza-eskubideen ezinbesteko berme gisa. Hizkuntza-komunitate bakoitzak bere hizkuntza
garatzeko lurraldea behar du non hizkuntzaren funtzio komunikatibo guztiak osorik garatuko diren.
Euskal Herria hizkuntza-komunitatearen berrosatze prozesuan ari da, eta ordenantza honek horreta-
rako tresna izan nahi du.

Euskara  Euskal Herriaren berezko hizkuntza da, hala ere, mendetako jazarpenaren eta bazter-
ketaren ondorioz haren hedapena eta erabilera oso mugatuta daude. Hortaz, premiazkoa eta ezinbes-
tekoa da, lehentasuna aitortu eta euskal herritarrek normaltasun osoz eta dagokien eskubidez, euska-
ra alor eta eremu guztietan erabili ahal dezaten neurri zehatzak hartu eta aplikatzea.

Osatzen ari garen euskararen hizkuntza-komunitateak lurralde bakarra du: Euskal Herriak ez
baitu, beste hizkuntza batzuk bezala, beste leku batean garatzeko inolako aukerarik. Euskararen
lurraldea, zazpi herrialdek osatzen duten lur eremu fisikoaz gainera, hizkuntzaren gizarte-funtzio guz-
tiek osatzen dute. Alegia, Euskal Herriaren eremu geografikoaz gainera, administrazioa, hedabideak,
lan-mundua, irakaskuntza, zerbitzu publikoak eta gainerako gizarte-funtzio guztiak ere euskararen
lurraldea dira. Hasi lagunarteko eta norbanakoaren funtzioetatik eta gizarte-funtzio jasoetaraino.
Hizkuntzaren lurraldetasun-printzipioak, beraz, Euskal Herriaren lurralde osoa eta gizartearen funt-
zio guztiak normalizatzea eskatzen du euskararentzat.

Hala ere, abiapuntu eta egoera desberdinek prozesua mailakatzeko tipologiak zehaztera eraman
gaitu. 

Hona hemen:
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Euskararen hizkuntza-politikaren proiekzio funtzionala

Herri tipologiak eta normalizaziorako epeak

Euskal Herriak bere hizkuntza-politika behar du, eraginkorra eta gizartean
errotua,  euskararen lurralde osoan aplikatu beharrekoa

Euskal herritarren hizkuntza-eskubideak bermatzeko eta euskara normalizatzeko eskubidez-
koa dugun hizkuntza-politika eskuratu beharra dago. Euskal hiztunen hizkuntza-eskubideak bermat-
zeko, euskararen erabilera berrabiarazteko eta euskararen gizarte-funtzioak bermatu ahal izateko,
hitz batez, euskara normalizatzeko, behar diren tresna juridikoak sortu behar dira eta euskarari dagoz-
kion ofizialtasuna eta lehentasuna eman, udal mailan ere. Hizkuntza-politika egokia Administrazio
Nagusitik Toki administraziorainokoa da, baliabidez ongi hornitua, sailartekoa eta gizarteko arlo guz-
tietara iristeko modukoa, era berean, epe zehatzak izan behar ditu.

Hizkuntza- politikak Hizkuntza Plangintza behar du. Plangintza malgua, errealitatean oinarri-
tua eta mailakatua izango da.  Horretarako instituzioen, herri erakundeen eta Euskalgintzaren ekar-
pena ezinbestekoak dira, ezinbestekoak diren bezala, eragile sozioekonomikoen, lan-munduko ordezka-
rien, Hezkuntza Sistemako eta Unibertsitateko ordezkarien, kultura-munduko ordezkarien eta komu-
nikabide nagusien inplikazioa eta parte hartzea ere. Horien guztien parte hartzea ezinbestekoa da
gizarteak bere egingo baditu euskararen erabilera normalizatzeak dakarren erronka eta errotiko alda-
keten beharra.

Euskaldun 
kopuruak 

Helburua 

%70 - %100 

• Euskal hizkuntza-komunitatea berrosatzea. 

• Euskararen transmisioa hiru belaunalditan 
bermatzea. 

• Hizkuntza-komunitatearen babeserako lurralde-
esparrua eta euskararen normalizazioa 
azkartzeko eremu intentsibo edo lurralde osatu 
izendatzea. 

%50 - %70 

• 3. tipologiako helburuez gain, euskal hizkuntza-
komunitatea kualitatiboki egituratzea (hots, 
sendotzea eta birsortzea). 

• Euskaldunek euskara edonon erabiltzeko 
aukera izatea eta euskaldunen hizkuntza-
eskubideak errespetatzea. 

%15 - %50 
• 4. tipologiako helburuaz gain, euskaldunei 

gizarte bizitzan euskaraz bizitzeko aukerak 
eskaintzea. 

%0 - %15 
• Euskaldungoa indartzea eta garatzea, 

erdaldunak alde jartzea, etorkinak euskarara 
hurbiltzea. 

Herri tipologia

1. tipologia
5 urte

2. tipologia
15 urte

3. tipologia
35 urte

4. tipologia
50 urte
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Aipaturiko plangintza euskararen normalizazioa eskuratzeko plangintza izango da, hizkuntza-politika
egiten diharduten Euskal Herriko herri-aginteei euren jarduna bideratzen lagunduko dien oinarrizko
tresna:

- Alde batetik, arazo nagusiak aurreikusi ondoren, epe laburrera eta luzeagora erdietsi behar diren
helburuak adostu, egitarauak egokitu eta ebaluazio-irizpideak zehazteko.

- Bestetik, euskarak bere garapen osoa erdiesteko aurrekontuen azterketa sakona egin eta egungo
egitarauek etorkizunean izan dezaketen eragina aurreikusiz lehentasunak finkatzeko.

- Azkenik, instituzioen arteko koordinazioa hobetzeko eta euskalgintzan diharduten bestelako
enpresa eta herri-erakundeekiko harremana, babesa eta elkarlana bideratzeko.

Hizkuntza-politikaren eraginkortasuna neurtu eta ebaluatuko da aldian-aldian. Ebaluazio
horretan parte hartuko dute hizkuntza-politika egiten diharduten Euskal Herriko herri-aginteek, era-
gile sozioekonomikoen eta lan munduko ordezkariek, Hezkuntza Sistemako eta Unibertsitateko ordez-
kariek, kultur munduko eta komunikabide nagusien ordezkariek eta euskalgintzako ordezkariek.

Udalerrietako hizkuntza-politika
Udalerrietan gure hizkuntza lehen mailako hizkuntza izan dadin dinamika politiko, sozial, kul-

tural, eta ekonomiko eraginkorrak abian jarri behar dira. Udalerri guztietan euskarari lehentasuna
emateko, herriz herri euskararen normalizazioa lortzeko hizkuntza-politika eta plangintza egokiak fin-
katuko dira.

Udalerrirako hizkuntza-politikak aintzat hartu behar ditu udala eta, bere administrazio-espa-
rruaz gain, udalerri osoa.

Euskara normalizatzeko Hizkuntza Politikak bere isla izango du udalerriz udalerri. Hizkuntza
Plangintza udaletan garatzeko tokian tokiko ezaugarrien araberako Euskararen Normalizaziorako
Udal Plangintzak diseinatuko dira. Euskalgintzan diharduten herriko enpresa eta elkarteek ere Udal
Plangintzaren diseinuan parte hartuko dute. Diseinuan nahiz ebaluazioan gizarte eragile nagusien
parte hartzea ezinbestekoa da plangintza eraginkorra izango bada; hortaz, eragileon bidez udalerriko
aniztasuna islatuta egon dadin bermatzeko ahalegin guztiak egingo dira. Egitasmo horiek zehaztuko
dituzte herrian euskarak bere garapen osoa eskuratzeko erdietsi beharko dituen helburuak, horiek
betetzeko epeak eta esleituko diren bitartekoak hala nola haiek lortzeko iturri desberdinak ere.

Udal Plangintzaren eraginkortasuna neurtu eta ebaluatuko da herriz herri. Ebaluazio horretan
parte hartuko dute udalak, eragile sozioekonomikoen eta lan munduko ordezkariek, Hezkuntza-siste-
mako ordezkariek, kultura-munduko eta herri-komunikabideen ordezkariek  eta euskalgintzan dihar-
duten herriko enpresa eta elkarteek. Euskararen Normalizaziorako Udal Plangintzen jarraipena egite-
ko Hizkuntza Auditoretza sistema osoa behar da. Bi planotan:

1.- Euskararen Normalizaziorako Udal Planari berari egingo zaiona.

Bi eratakoa: 

Barne-auditoretza, udal-teknikariek egin beharrekoa sei hilean behin.  

Kanpo-auditoretza, kanpo-profesional edo erakunde independenteek egina urtean behin.
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2.- Planaren garapenaren ondorioz, Euskararen udal-zerbitzuak gainerako udal-zerbitzuei eta
hitzarmenak sinatu dituzten erakunde pribatuei egingo liekeena.

Auditoretza hori egiteko tresna  egokia da Kontseiluaren Bai Euskarari Ziurtagiria.

Lanerako eremuak eta tresnak
Udal-ordenantzak

Udal-ordenantzak euskararen inguruko lege-arauak ezartzen ditu herrian. Hau da, herrian eus-
kararen marko juridikoa definitzen du. Horregatik, Euskal Herri mailan herritarron hizkuntza-esku-
bideak eta euskararen ofizialtasuna bermatzeko aukerarik ez dugun bitartean, herriz herri hori bide-
ratzeko tresna dugu udal ordenantza. 

Argi dago ordea, bide horretan urruti gabe egiten dugula talka udal-ordenantzaren gainetik
dauden bestelako lege-arauekin  Horren ondorio dira Alegia bezalako herrietan udal-ordenantzetako
hainbat artikuluren indargabetzeak.

Normalizazio-planak
Normalizazioan urratsak modu adostu eta egituratuan gauzatzeko tresnak dira normalizazio-

planak. Normalizaziorako urratsak modu antolatu, jarraiki, iraunkor eta egonkorrean burutzea bilat-
zen dute normalizazio-planek. Bi eratako normalizazio-planak  diseinatuko dira udalerriko hizkuntza-
politikaren baitan:

1. Udalaren barne-normalizazioaren plana: Egitasmo horren bidez zehaztuko dira udalak
gutxienez normalizazio osora iristeko erdietsi beharko dituen helburuak, horiek betetzeko epeak eta
esleituko diren bitartekoak. Lehenago aipatu bezala, egitasmo horren eraginkortasuna neurtu eta eba-
luatuko da herriz herri. Diseinu nahiz ebaluazio horretan parte hartuko dute udalak, herriko  gizarte
eragile nagusiek eta euskalgintzan diharduten herriko enpresek eta elkarteek

2. Herriko entitateen normalizazioaren planak: funtsezkoa da herriko bizitza euskaldunt-
zera iristeko entitate bakoitzak bere normalizazio-plana zehaztea. Horretarako, tokiko entitate guztiak
konpromiso-prozesura erakartzeko elkarlanean jardungo dute udalak eta herriko euskalgintzak.

Udal-ordenantzak eta normalizazio-planak aparteko bi tresna izanda ere, badute elkarrekiko
harremana. Normalizazio-planekin aurrera egin ahala, gure eskubideak bermatuko dituen marko juri-
diko baten beharra azaleratzen baita eta horri, udal-ordenantzek erantzun diezaiokete. Alderantziz ere,
udal-ordenantzak ezartzen ditugunean, horietan jasotzen diren arauen aplikazio praktikoa egin ahal
izateko, normalizazio-planak garatzea beharrezkoa izan ohi da.

Azpiegiturak eta finantzamendua
Hizkuntza-politika egokiak azpiegitura eta baliabide nahikoak behar ditu helburuak lortu arte.
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Euskara Batzordeen eta Zerbitzuen osaketa eta ezaugarriak:
1. Euskararen Batzordea. 

Batzorde horrek plangintzaren diseinua eta jarraipena egingo ditu, planaren eraginkortasuna neurtuz
eta ebaluatuz. Euskalgintzan diharduten herriko enpresa eta elkarteek ere parte hartuko dute plan-
gintzaren diseinuan eta ebaluazioan herriko gizarte eragile nagusiekin batera.

2. Euskara Zerbitzuak.

Euskararen Zerbitzu teknikoaren egitekoa Euskara Batzordeak erabakitako hizkuntza- politika ikus-
puntu teknikotik planifikatzea eta garatzea da. Zerbitzu horrek efizienteki jardun dezan funtsezkoa da
zuzendaritza bakarra eratzea eta koordinazio egokia bideratzea.

Aurrekontua eta diru-laguntzak: 
Euskal Herriko toki erakunde orok gutxienez aurrekontuen % 2 erabiltzea, urtero, euskarazko

hizkuntza-komunitatea berrosatzeko. Euskalgintzara zuzendutako diru baliabideak handitu beharko
dira.

Udalerrietan euskararen normalizazioaren inflexio-puntua.
Udalerriak euskalduntzeko prozesuan, eta prozesua burutzeko behar diren minimoen gainetik aritze-
ko, hizkuntza-politikak mugarria edo inflexio puntua jarriko du, ezinbestez eta lehentasunez gauzatu
beharrekoa, euskararen normalizazio osoaren prozesua irabazpidean jartzeko. Eta horretarako neu-
rriak eta estrategiak ziurtatuko ditu, tokian tokiko egoera, erritmoak eta helburu zehatzak oinarri.

Udal-mailako aukera legalak erabiltzea normalizazioan aurrera egiteko.

a) Eskubide indibidualak eta kolektiboak aitortzea:

- Eskubide indibidualen babes eraginkorra emateko egitura sortzea.

- Eskubide indibidualen babesa gauzatzea eskubide kolektiboen dimentsioa bermatuz.

- Eskubide kolektiboen defentsan tinkotasun politikoa erakustea.

b) Euskara hizkuntza-ofiziala, berezkoa eta lehentasunezkoa izendatzea:

- Lehentasunezko izaera aitortuko zaio euskarari, mendetako ordezkapen prozesu bat jasan ondoren
arreta eta baldintza bereziak behar beharrezkoak baititu, erabileraren berreskurapenean eta normali-
zazioan aurrera egin ahal izateko.

Belaunaldiz belaunaldi euskararen transmisio osoa bermatzea

a) Eskolak eta lan-bide eskolak euskalduntzea horretarako eskuduntzak dauden
udalerrietan:

- Ikasle berriak euskal eleaniztunak izatea bermatuko du Udalak. Arreta berezia jarriko dio Udalak
eskolaz kanpoko jardunari ikasleek euskaraz ikasteko, jolas egiteko eta oro har,  bizitzeko aukera ber-
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matzeko xedez.

- Irakasle eta langile berri guztiak euskal eleaniztunak izango dira, tokian tokiko errealitateari errit-
moak eta helburuak egokituz.

- Ikasleek ingurune soziolinguistiko kalitatezkoena izan dezaten, elkarlanean jardungo dute guraso
elkarteek, eskolak eta udalak, bereziki aisialdiko eskaintza orokorra, kirol eskaintza eta eskola-orduz
kanpoko jarduera osagarriak euskaldunduz joateko arian-arian, tokian tokiko errealitateari  egokituz
erritmoak eta helburuak.

b) Helduen euskalduntze eta alfabetatzea:

- Euskal Herriaren kohesio soziala sendotzen laguntzeko eta etorkinei bertakotzen laguntzeko, euskal-
duntzea eta alfabetatzea doan izango dira, asistentzia eta aprobetxamenduaren arabera.

c) 0-3 urte bitarteko etapa: Etapa horren euskarazko eskaintza bermatuko dute
udalek.

Udalerri euskaldunen 
lurraldetasun-printzipioa

Udalerri euskaldunen garapen iraunkorra
- Herritar euskaldunak %70tik gora dituzten Euskal Herriko udalerri eta eskualde guztiak dira udale-
rri edo gune euskaldunak. Hizkuntza-komunitatearen babeserako lurralde-esparrua eta euskararen
normalizazioa azkartzeko eremu intentsiboak dira hauek.

- Hizkuntza-komunitatearen babeserako lurralde-esparrua eta euskararen normalizazioa azkartzeko
eremu intentsiboak dira hauek izendatzeak esan nahi du izendatutako herri edo eskualde horren eus-
kalduntasuna babestea eta garapen iraunkorra bultzatzea euskal hizkuntza eta kultura bermatuz.

Horretarako, babes neurri egokiak eta neurri sozioekonomiko eraginkorrak bideratuko dira.

a) UEMA eta udalerri euskaldun guztiak babesteko gutxieneko araudia prestatzea.

UEMAkoetatik hasita udalerri euskaldun bakoitzaren eta guztien garapen iraunkorra bermatu eta
hizkuntza-komunitatea berregituratzea.

c) Babes Bereziko Euskal Eremu izendatzea, bai aipatutako udalerriok, bai horiek biltzen dituzten
eskualdeak ere.

d) UEMA eta udalerri euskaldun guztiak babesteko gutxieneko araudia prestatzea.
Administrazioa eta zerbitzu publikoak.
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Udalek zerbitzua euskaraz
Azken 25 urteotan, Euskal Herri osoan, euskal hiztunen hizkuntza- eskubideak urratu dituzte erakun-
de publikoek, besteak beste, toki batzuetan bestetan baino neurri handiagoan. Hori dela eta, ezinbes-
tekoa da euskararen parekidetasuna eta berreskurapen osoa, hurrenez hurren, bermatzea ezagupena
eta erabileraren aldetik. Hau da, euskararen gutxieneko jakitea ezartzea hautesle-zerrendetan eta eus-
kararen gutxieneko erabilera finkatzea administrazio bakoitzerako. Horrek, edozein administraziotan
lanera sartuko diren politikariek eta langileek lan egiteko euskara ezagutzea eskatzen du ezarritako
kuotaren arabera, hau da, populazioaren estatistiketan oinarrituz, euskaldunen eta ia euskaldunen
batuketa, ehunekotan emana eta gainera, denboran zehar epe zehatzak izango dituen plangintza eza-
rriko da egoera soziolinguistiko eta legalaren arabera epe bat baino gehiago izango duena.

Administrazio orokorrean eta bere ardurako zerbitzu publikoetan, herritarrek euskaraz hartuak
izateko duten eskubidea bermatuko da, hala nola langile euskaldunen euskaraz lan egiteko eskubidea
ere.

Tokiko administrazioetan eta beren ardurapeko zerbitzuetan, aipatutako baldintzak iristeko urrats
eraginkorrak egingo dira, tokian tokiko egoera soziolinguistikoa oinarri hartuta, helburuok erdiestea
ahalbidetuko duen erritmoan. Edonola ere, herritar euskaldunek euskaraz hartuak izateko eskubidea
bermatuko da guztietan.

Administraziorako politikariak euskal eleaniztunak izango dira administrazioari ezarritako kuo-
taren arabera, bestalde, udalaren lanpostuei kuota ezarriko zaie. 

Kuota honako hau izango da: 

Populazioaren estatistiketan oinarrituz, euskaldunen eta ia euskaldunen batuketa, ehunekotan
emana.

Lan-mundua, enpresa pribatuak
Entitate bakoitzak bere euskara plana indarrean jar dezan eskatu eta dagokionean bermatuko du
Udalak, ondoko helburuok azpimarratuz:

- Erabilera publikoak, errotulazioa, produktuen informazioa, etiketak.

- Harremanetan, bezeroen eta hornitzaileen nahiz langileen hizkuntza-aukera errespetatzea.

- Laneko jarduera oro euskaraz garatzea, euskara beste hizkuntzen mendeko jarri gabe. Azken hau
bereziki lehen eta bigarren tipologiako herriei dagokie.

Hedabideak eta kulturgintza
Euskarazko komunikabide-proiektu sendo eta anitzak sustatuko dira. Ikus-entzunezkoei dagokienez,
herrialdez herrialde, barrutiko euskarazko kate bana sustatuko dute udal-entitate publikoek. Legeak
ezarritako barruti bakoitzean lau katerentzako baimenak emango direnez gero, lau horietatik bat gut-
xienez euskarazko telebista-katea izango da eta gainerakoetan honako kuota hau aplikatuko da:
Populazioaren estatistiketan oinarrituz, euskaldunen eta ia euskaldunen batuketa, ehunekotan
emana.

Herrialde eremuko hedadura duten komunikabide publikoen jarduera, herrialdeko euskaldunen eta ia
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euskaldunen ehunekoaren adinakoa euskaraz izan dadin eskatuko dute udalek.

Baliabideak

a)  Azpiegiturak: euskara zabaltzeko azpiegitura teknikoa indartzea herrialde bakoitzeko udaletan eta
eskualde historikoetan. Euskararen Normalizaziorako  Zerbitzuak 1000 biztanletik gorako udal guz-
tiek izan beharko dituzte.

b) Diru-laguntzak: Euskalgintzara zuzendutako diru-laguntza politika indartzea. Udal eremu desber-
din bakoitzean euskarazko jarduerak sustatzera zuzendutako politika indartuko da.

c) Koordinazioa: Udalerri bakoitzak Jarraipen Batzorde zabala eta askotarikoa eratzea udalerrien,
eskualdeen eta herrialdeen politikak eta programak koordinatzeko.

d) Aurrekontua: Euskal Herriko toki erakunde orok gutxienez aurrekontuen  % 2 erabiltzea, urtero,
euskara normalizatzeko egitasmorako. 

Herritarren partaidetza
Euskal hizkuntza-komunitatea berrosatzeko herri-gogoa, Euskal Herria euskalduntzeko kontzientzia
eta borondatea, ezinbesteko eta oinarrizko osagaia da. Horretarako, derrigorrezkoa da herritarrak eta
eragile sozialak sentiberatzea eta euren partaidetza ziurtatzea honako neurrien bitartez:

- Informazio-, motibazio- eta inplikazio-kanpaina iraunkorra sustatuz, komunikabideetan, eskoletan
eta unibertsitateetan.

- Herritarren partaidetza indartuz euskara berreskuratzeko prozesuaren diseinuan,  jarraipenean,
kudeaketan eta tratamenduan.

- Herritarren sarea osatuz, gizarteko eragileak, Gizarte Erakundeen Kontseilua, udalak, eskualdeak,
Diputazioen eta Gobernuen partaidetza, eragile sozioekonomikoak, lan-munduko ordezkariak,
Hezkuntza Sistemako eta Unibertsitateko ordezkariak, kultura-munduko eta komunikabideetako
ordezkariak eta konpromisoak bultzatuz.

- Herri galdeketa zuzenak eta erreferendumak antolatuz garrantzia berezietako erabakien aurrean
eskubide mailakoak direnak salbu.

- Euskara zabaltzeko azpiegitura teknikoa indartuz herrialde bakoitzeko eskualde historikoetan. 

- Koordinazioa: Erakunde-arteko Jarraipen Batzorde zabala eta askotarikoa sortuz udalerrien, eskual-
deen eta herrialdeen politikak eta programak koordinatzeko.

Euskararen egituraren kokapena, organigrama

1. Hizkuntza-politika, politika orokorraren atal bat da eta horren ardura nagusia Gobernuetan lehen-
dakariarena da, Aldundietan Diputatu Nagusiarena eta Udaletan Alkatearena.

2. Ia-ia ez dago hizkuntzarik gabeko erabakirik, ez ekintzarik. Hortaz, erabakia edota ekintza non hiz-
kuntza-irizpidea han behar du izan.

3. Hizkuntza-politika koherentea aplikatzeko, beraz, ezinbestekoa da euskararen zerbitzuen proiekzio
funtzionala gainerako sail eta zerbitzuetan.
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Udalerrietarako hizkuntza-politika egokirako irizpideak

4. Aurreko puntuaren proiekzio funtzional hori, irizpide batasunez eta ekintza batasunez aplikatzeko
gainerako zerbitzu eta sailetan, administrazio bakoitzean ardura gorena duen organoan kokatu behar
da euskararen egitura.

5. Hortaz, Gobernuen kasuan, Lehendakaritzaren pean; Diputazioenean, Diputatu Nagusiaren pean,
eta Udalarenean, Alkatetzaren pean kokatu behar da euskararen egitura.

Horrela, organo gorenak aholkularitza izango du, abian jarri behar dituen hizkuntza-politikak
erabakitzeko orduan eta erabakitako hizkuntza-politika hori burutzeko orduan; ondoren, tokian tokiko
aginte gorenak duen itzala eta prestigioaren laguntza osoarekin gauzatzeko. Politika hori, era oroko-
rrez bideratuz, irizpide tekniko eta batasunez, gainerako sail, herri, eskualde edo herrialdeetan.
Hizkuntzaren politikaren aplikazio sektoriala eta koordinatua garatuz, kontuan izanik aplikazio hori
gauzatu behar den sail edo eremuaren ezaugarri soziolinguistikoak eta arduradunaren proposamenak.




