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EUSKARA ELKARTEAKEUSKARA

Urriaren 22ko saioan, lehenik –eta gi-
sako sarrera, ongietorri eta elkar eza-
gutzeko dinamiken ondotik–, euskal-
tzaleen elkarteen funtzioen gainean 
jardun zuten Euskaltzaleen Topagune-
ko kide Iñaki Telleriak eta Iker Marti-
nez de Lagosek. Horretarako, bi ikus-
puntu hartu zituzten aintzakotzat: 
lehena, hizkuntzaren egoera aztertze-
ko erabiltzen ditugun hiru dimentsioak 
genituzke –hots, hiztuna, hizkuntza 
komunitatea eta lurraldea–; aldiz, bi-
garren ikuspuntua litzateke euskaltza-
leen elkarteen egitekoari dagokiona: 
egin, eragin edo izan. 
 Saioan egindako lehen ariketak “10 
urte barruko Gasteiz euskalduna” izan 
zuen aztergai, eta horixe bera erabili zu-
ten lehen galdera, hau da, etorkizune-
ko Gasteiz euskaldun horren nolakoa. 
Partaideek, xede hori buruan, datozen 
urteetarako lehentasunak markatzera 
jo zuten, ideia zaparrada handia jaso eta 
gero. Aipatu lehentasunen artean dira 
ondokoak: inflexio puntuaren beharra, 
aldaketa positiboa gerta dadin; helburu 
estrategikoak eta egingarriak, egunero-
koak, banatu; euskaldunen aktibazioa 
landu; pedagogia soziala erabili; sozio-

linguistikatik ez ezik, psikolinguistikatik 
ere edan; makrotik mikrora igaro; trans-
misioa sentsibilizaziotik eragin, hizkun-
tzaren funtzio praktikoak, berriz, behar 
sozialetik; erreferentzialtasun espazioak 
irabazi, sortzaileak erakarriz; eskolan 
eragin, D eredurantz joz; etorkinak gu-
rera ekarri; Gasteizko auzoak kontuan 
hartu; eragileen arteko elkarlana susta-
tu; euskalgintzaren baitan gogoeta bul-
tzatu, haren estrategiak landu… 
 Bigarren saioan, lehenengoan seina-
latutako lehentasunak berreskuratu eta 
ekintzak proposatzeari ekin zioten, on-
doko urteetan ekintza bateria izateko 
helburu, hiru xederen inguruan. Lehe-
na litzateke komunitatearen eta norba-
nakoen aktibazioa, eta sentsibilizazioa. 
Euskal Herrian hedatzen ari diren hiztu-
nen ahalduntze ariketa kolektiboen gi-
sakoa proposatu zuten Gasteizen. Eredu 
hartu zituzten Aguraingo 75 ordu eus-
karaz, Donostiako Egiako Euskaraz bizi, 
Lasarte-Oriako 40 egunetako erronka, 
Hernaniko Euskara ari du... Gasteizen gi-
sako ariketarik gauzatzekotan, zenbait 
auzotan esperientzia pilotuak egitea, 
edo Gasteiz osoan egitea eztabaidatu 
zuten partaideek.

 Erreferentzialtasuna litzateke biga-
rren xedea, eta, horri denaz bezainba-
tean, Gasteizen euskararen eta euskal-
dunon komunitatearen ikuspegi globala 
lantzea eta komunikazio plana egitea 
proposatu zen. Horrek, nahitaez, Geu
-ren marka indartzea lekarke, Geu 
euskararen gainean ahots kualifikatu 
bihurtzea, eta hedabideentzat ere erre-
ferente izatea lortzea.
 Xedeotan hirugarrena erakunde eta 
eragileetan eragitea litzateke, eta ho-
rretarako, erakunde publiko diren Gas-
teizko Udalarekin eta Arabako Foru 
Aldundiarekin konfiantzazko eremuak 
sortzea onetsi zuten. Orobat, Gasteizko 
euskalgintza egituratzea. 
 Azkenik, laugarren xedea, haur eta 
gazteen artean euskararen erabilerari 
eragitea lukete. Horretarako, esan zu-
tenez, euskarak prestigioa irabaztea 
da lehentasunezko eginkizuna, “lerro 
estrategikoa”. Bi egitasmo zehatz ere 
proposatu zituzten gogoetara bilduta-
ko partaideek, “Kuadrilategi” moduko 
proiektuak, eta aisialdi taldea sortzea 
Geu elkartearen baitako.
 Azaroaren 19ko saioan –hirugarre-
na eta azkena–, Geu elkartearen interes 
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taldeak identifikatu zituzten bertara bil-
duek, hau da, Gasteizko euskaltzale eta 
Geu elkartearentzat lehentasunezkoak 
diren interes taldeak, dela Geu-ren ekin-
tzen eta estrategien helburu direlako, 
dela Geu-rentzat aliatu eta laguntzaile di-
relako. Horrekin batera, interes taldeok 
kontuan hartu eta ekintzetan sakondu 
zuten. Aktibazioan eta haurren nahiz 
gazteen erabilera lantzeko taldeetan 
proposatutako ekintzak zehaztu zituz-
ten, eta horrekin batera, erreferentzial-
tasuna lantze aldera komunikazio-hel-
buruei edukia eman zieten. 

Ondorioak, zain
Gogoeta prozesua buruturik ere, Geu el-
kartea ez da oraindik ondorioak balora-
tzeko asmotan. Dinamizatzaile taldeko 
Gidor Bilbaok esan digunez, “nahita utzi 
dugu denboratxo bat, jasotakoari pers-
pektiba zabalagoarekin begiratzeko”. 
Alabaina, datozen urteetarako lehenta-
sunak aurreratzeko moduan izan dugu 
Bilbao EHUko irakaslea: “Erakunde eta 
bestelakoetan eragitea; elkartearen 
erreferentzialtasuna lortzea; haur eta 
gazteen erabileran eragitea; eta, azkenik, 
komunitatearen eta norbanakoen sen-
tsibilizazioa eta aktibazioa lortzea”. Bes-
talde, jakin dugunez, ildo horietarako 
egitasmo zehatzak ere proposatu dira. 
 Gasteizen egin den gogoeta Arabako 
beste eskualdeetara zabal litekeen gal-

deturik, Gidor Bilbaok ez du zalantzarik: 
“Metodologiak eta dinamikak balio dute 
–beste zenbait lekutakoak balio izan 
digu guri–, baina gogoeta ezin daiteke 
partekatu; ondorio beretsuetara iriste-
ko balitz ere, komunitate bakoitzak bere 
gogoeta egin behar du”. Nork bere lana, 
eta gogoeta, du eginkizun. n
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Lehen saioan egindako ariketarik bat, 
elkartearen gainekoa zen. Geu elkar-
tearen iraganari, orainari eta etorkizu-
nari begiratu zioten gogoeta proze-
sura bildutako partaideek, bi galdera 
ardatz harturik. Lehen galdera, hau-
xe: “Zer dakizu eta zer ez dakizu Geu 
elkarteari buruz?”. Bigarrena, aldiz, 
“Zeintzuk izan behar dira zure iritziz 
Geu elkartearen erronkak etorkizu-
nean?”. Ez dago esan beharrik asko 
egiten duela Geu-k Gasteizen, beste-
rik da gasteiztarrek horren berri xuxen 
duten. Esaterako, jakina da Mintza-
laguna egitasmoa kudeatzen duela 
elkarteak, baina jendeak ez daki min-
tzalagun kopurua emendatuz doala 
urterik urtera. Gasteiztarrak ez daki, 
adibidez, Alea astekariaz Geu ardu-
ratzen dela eta Alea fm irratsaioa ere 
bere esku duela, guraso elkarteekin 
hainbat lan egiten duela eta aholkula-
ritza eta prestakuntza eskaintzen diz-
kiela –baita begiraleei ere–, ibilbide 
gidatuak antolatzen dituela, “Geu-re-
kin mendira” programa… 
 Ohi denez, elkartearen egitura eta 
funtzionamendua zeharo arlo ezeza-
guna zaie gasteiztarrei: nor dagoen 
Geu-ren atzean, zenbat bazkide di-
tuen, zein ezaugarri dituzten bazki-
deok, zein funtzio duten, nola ko-
munikatzen diren bata bestearekin 
elkartea eta bazkideak, eta abar.

Hogeitaka lagun elkartu ziren gogoetarako, 
batzuk Geu-ko bazkideak, besteak elkartekoak ez 
diren gasteiztarrak. 


