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ELGOIBARKO Makina Erreminta
Institutuak (IMH) hamargarren
aldiz antolatu zuen urriaren 7an
30+10 mintegia. Zenbaki borobila
baliatuz, geldialdia egin eta orain
arte prozesuak eman duenaz haus-
nartzeko tartea hartu zuten. Gogo-
etarako balio izan zuen mahai-ingu-
ruaren printza batzuk ekarri ditugu
hona. 

Hedatu baino, dagoenari eutsi
Hizkuntza Politikarako Sailburuor-
detzako Ikerketa eta Koordinazio-
rako zuzendari Jorge Jimenezek
1991n enpresetan esperientzia pilo-
tuak hasi zituztenetik gaur arte
emandako pausoak bildu zituen.
Azken 18 urteetan 418 enpresak
bideratu dituzte euskara planak
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzen
bidez eta 84.000 langileri eragin die
euskara plan horiek. Gipuzkoan
izan du indar handiena euskararen
normalizazioak, 230 enpresak balia-
tu baitituzte Jaurlaritzaren lagun-
tzak. Bizkaikoak 160 izan dira eta
Arabakoak 28. 2008-2014 urteen
artean maila bateko edo besteko
Bikain Euskararen kalitate ziurtagi-
ria lortu zuten enpresek 24.000 lan-
gile biltzen zituzten.

Gaur egungoari begira, besteak
beste bi albiste eman zituen Jimene-
zek. Batetik, aurten, 65 enpresatan
egingo dituzte hizkuntza ebaluazio-
ak, inoiz baino gehiagotan. Beste-
tik, elkargo profesionalei diru-
laguntzetarako bidea ireki zaie lehen
aldiz eta harrera ona izan du; adibi-

dez EAEko hiru lurraldeetako abo-
katuen elkargoek baietza eman
dute. Bidea egiten bai, baina Jime-
nezek berak (ez zen bakarra halako
iritzia zuena) adierazi zuen “emai-
tzak batez beste apalegiak” direla.
Jakinaren gainean euskararen nor-
malizazioan EAEko enpresa gutxi
batzuetan baino ez dela eragin,
Jimenezen ustez, zabalkundeak ez,
baizik eta eraginkortasunak du
lehentasuna, alegia, orain arteko
emaitzak hobetu, lortutakoa iraun-
kortu eta enpresa aitzindariok bes-
teen eredu bilakatu. 

Lurgune euskaldunak zaindu
beharra
UEMAk eskatuta, Gaindegiak zen-
bait azterlan egin du udalerri eus-
kaldunen ezaugarri sozioekonomi-
koen egoeraz eta bilakaeraz.
Gaindegiako koordinatzaile Imanol
Esnaolak lurgune euskaldunetan
jarri zuen fokua eta sozioekonomia-
ren ezaugarri nagusiak aipatu
zituen, euskararen normalizazioan
eragin dezaketela kontuan hartuta.
Lurgune euskaldunetan industria
sektoreak pisua du, tamaina dezen-
teko enpresak daude. Aldiz, etorki-
zuna goi-mailako formazioa duten
langileetan eta teknologia maila
handiko industrian dago, eta udale-
rri euskaldunak (udalerri txikiak oro
har) pattal dabiltza gai horretan.
Populazio urrikoak izanik, langabe-
ziak eragin zuzena izan dezake eta
oso litekeena da, demagun, itxitako
enpresako hamar langileak inguru-

ko herrietara joatea lanera, zeinak
erraz asko izan daitezkeen jaioterria
baino dezentez udalerri erdalduna-
goak. Horregatik, Esnaolak lurgune
euskaldunetako alor sozioekonomi-
koa tentuz zaindu beharra azpima-
rratu zuen, gune horietan baitago
euskaldun potentzial handiena.

Erreminta informatikoak euskara-
tu
Fermin Lazkano IMHko Berrikun-
tzarako Tkgune Fabrikazio sareko
zuzendariaren ustez, lan mundua
euskalduntzeko prozesua moteldu
egingo da. Oraindik ez da hala ger-
tatu, beste alor batzuekin alderatuz
(aisialdia, irakaskuntza, administra-
zioa...) berandu hasi garelako lan-
tzen. Euskalduntzea bizkortu baino
makalduko duten bi faktore aipatu
zituen. Batetik, gogo gabezia, hau
da, euskara jakin arren, bai ahoz
baita idatziz ere, gaztelaniaz egiten
dela askotan. Bestetik, lantokian
hartu-emanetan diren lau elemen-
tuen arteko (langileak, tresnak, lan-
kideak eta bezero-hornitzaileak)
konbinazioak kalkulatu ditu Lazka-
nok. Maizen errepikatzen den
harreman mota langilearen eta tres-
naren artekoa da. Lazkanoren ustez,
datu hori oso garrantzitsua da, izan
ere, erreminta informatiko gehie-
nak ez daude euskaraz, eta beraz,
langileak haiekin harremana erdaraz
izateaz gain, lankideekin eta bezero-
ekin izaten den harremanerako hiz-
kuntzan eragiten du. Erreminta
informatikoak euskaratzea lehenetsi

Zer egin da euskara lan munduan normalizatzeko, eta zer behar da aurrera egiteko? Galdera
horiei erantzun nahian, sei eragile bildu ziren mahai-inguruan, urriaren 7an, IMHren

mintegian. Bakoitzak bere talaiatik bere argazkia atera zuen. Balorazio orokorra: gazi-gozoa.

EUSKARA ENPRESAN

Uztaz eta aurrera egiteko
behar denaz
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zuen, baita euskaraz dagoena indar
gehiagoz zabaltzea ere, “badira
enpresa bultzatzaile aurreratuak,
baina gehienek ez dakite ezer,
www.euskara.euskadi.eus badenik
ere ez dakite”.  

Egiteko dagoena erakusteko,
Lanbide Heziketako ikasleei eginda-
ko inkesta bateko datua eman zuen:
ikasleen 10etik 8 gai da euskaraz
lanean aritzeko; 10etik 6k euskaraz
egin nahiko luke lan; 10etik 3 iristen
dira praktikak euskaraz egitera.  

Sustapena bai, arautzea ere bai
Lau zutabe ditu lan munduaren eus-
kalduntze prozesuak Paul Bilbao
Kontseiluko idazkari nagusiaren iri-
tziz: enpresak, langileak, bezeroak,
eta erakunde publikoak. Hainbat
enpresak euskalduntzean egindako
bidea azpimarratu zuen eta nola
egile izatetik eragile izateko saltoa
ematera doazen. Oraintxe bultzatu
berri du Kontseiluak Euskaragileak
enpresa batzordea, 13 enpresak osa-
tua, guztiak euskalduntzean aitzinda-
riak. Haien asmoa beste enpresen-
gan eragitea da, eta esate baterako,
aurki hornitzaileekin lanean hastea
dute asmoa. Langileen alorra jorra-
tzeko, sindikatuen parte-hartze akti-
boa eskatu zuen, baina jakitun da

gaur egun haien artean dagoen giroa
kontuan hartuta zaila dela guztiekin
batera lan egitea. Bezeroak ahaldun-
tzeaz hitz egin zuen, “zergatik ez
dugu bezerook gure boterea baliatu-
ko euskalduntze prozesua bultzatze-
ko?”. Erakundeei bi funtzio esleitu
zizkien: sustapena eta arautzea. Bil-
baoren ustez, erakunde publikoak
sustapenean oinarritu dira eta arau-
tzearen bidea esploratzeko dago.
Arautzeak emaitza interesgarriak
ekarri dituela uste du, kontsumitzai-
leen dekretua onartuta eta langileen
kontratazio irizpideak ezarrita enpre-
setako euskara plan kopuruak nabar-
men egin zuen gora.

“Zergatik ez lantokian euskaraz?”
Mahai-ingurura adibide praktikoa
ekarri zuen Jon Mugartegi Dano-
batGroupeko (Elgoibar) euskara
batzordeburuak. Hainbat langilek
eskatutakoari erantzuten saiatu dira
enpresan, alegia, euskara lan hiz-
kuntza izatea. Hasieran langileen
%60-70 ziren elebidunak. Makina
Erremintako enpresa honek ekoiz-
penaren %90 atzerrian saltzen du,
baina hala ere, hauxe langileen gal-
dera: “Zergatik ez etxean euska-
raz?” Hiru zutabetan oinarrituta
dago euskalduntze prozesua: hiz-

kuntza irizpideak, hizkuntza eskaki-
zunak (lanpostu guztietan), eta eus-
kara batzordea. Gaur egun langi-
leen %85 inguruk daki euskara eta
batzarretan proportzio berean era-
biltzen da euskara. Beste kontu bat
da pasilloetako hizkuntza. 2013ko
erabilera neurketaren arabera, %40-
45. Langile berrien %90etik gora
elebidunak dira.

Lanbide Heziketan poliki-poliki
Mahai-ingurua hasi baino lehen,
Laneki Lanbide Heziketa sustatze-
ko eta hobetzeko elkartearen ahotik 
egoeraren laburpen esanguratsua
entzun genuen. Formazio dualak
(lanean eta ikasten batera ari dira)
euskalduntze prozesuan ez du bide-
rik egin; prestakuntza iraunkorrean
semaforo gorria dago piztuta, ez
baita aurrera egiten; eta lantokiko
prestakuntza da pauso indartsuenak
eman diren eremua.

Rikardo Lamadrid Lanekiko pre-
sidentea egon zen mahai-inguruan,
eta haren iritziz, EAEko Lanbide
Heziketa eredugarria da munduan,
ez da kasualitatea hala izatea, eta
horrek euskararen osasunean eragi-
na du, hoberako. Hala ere, aitortu
zuen hobetzen bai, baina apal gabil-
tzala. n

Ezkerretik eskuinera: Jorge Jimenez (HPS), Imanol Esnaola (Gaindegia), Fermin Lazkano (IMH), Paul Bilbao (Kontseilua),
Jon Mugartegi (DanobatGroup), Rikardo Lamadrid (Laneki), eta Nerea Azurmendi moderatzailea.
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