
beñat garaio eta Ane pedruzo

“EuskarAbentura hiztun  
gazteen aktibazio dinamika da,  
udaldian beteko dena “
Euskaldunaren aktibazioa helburu, hamaika ekimen berritzaile dira 
bazterretan. horietan bat da EuskarAbentura (euskarabentura.eus), 
uztailaren lehenengoan Maulen hasi eta hil beraren 31n getxon amaituko 
den ibilia. zazpi euskal herrietako 110 gaztek hartuko dute parte; tartean, 
bi diasporakoak izango dira, bata Argentinako patagoniakoa eta bestea 
AEbetako Washington hirikoa. Ane pedruzo redondo (gasteiz, 1985) 
Oihaneder Euskararen Etxeko teknikaria, eta beñat garaio Mendizabal 
(gasteiz, 1990), soziolinguistika ikerlaria dira antolatzaileetako bi. 

pausoak eman behar izan dituzue asmoa 
gauzatu bitartean.
Abenduaren amaieran aurkeztu genuen 
EuskarAbentura Iruñeko Katakraken. 
Euskalgintzan diren askotariko elkar-
teekin bildu ginen: Topagunea, Kon-
tseilua, Agirre Lehendakaria Zentroa, 
Gazteriaren Kontseilua, Unesco Etxea… 
Sostengua nahi genuen, eta sustapenean 
lagun ziezaguten. Eskerrak haien babe-
sari, gu hamar gazte zoro baino ez ginen 
eta. Bataren sostenguak bestearena eka-
rri zuen. Aurreko horien laguntza sinbo-
likoa genuela, erakundeetara jo genuen 
diru-laguntza eske. 110 gazte izango 
direnez, 133.000 euro beharko ditugu-
la kalkulatu genuen, gazteak bekatuta 
baitoaz, ezer ordaintzen ez dutela. Ba-
besle ditugu BBK, Euskadi-Akitania El-
kargoa, Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza 
Politikarako Sailburuordetza, Getxoko 
Udala, Euskaltel, Eroski, Gipuzkoako eta 
Bizkaiko foru aldundiak, hiriburueta-

ko udalak, Euskaraldia bera… Bestalde, 
EuskarAbenturak ibiliko dituen herrie-
tako udalek azpiegitura eskaini digute: 
lotarako leku jakin bat utziko digute, 
segurtasuna bermatuko dute, hainbat 
hitzaldi, tailer eta jarduera gauzatzeko 
aretoak utziko dizkigute…

16 eta 17 urteko gazteek hartuko dute 
parte.
EuskarAbentura ez da umeentzakoa, 
ezta 20 urtetik gorakoentzat ere. Norta-
suna garatzen den garaian dagoen gaztea 
nahi genuen, esperientzia honek marka-
tuko dituela uste baitugu. Batxilergoko 
lehen mailako ikasleek ohi dute udarik 
luzeena, autonomoak dira, eta haietara jo 
dugu. Badakigu 18 urte betetzen dituzte-
nean bestelako bidaiak egingo dituztela. 
Adin egokia zaigu 16-17 urte. Ikastetxez 
ikastetxe ibili da gure taldeko Josu zuze-
neko aurkezpenak eginez. Eta aurkezpen 
horietatik batu zaizkigu gazteak.

nola hautatu dituzue parte hartuko du-
tenak?
Lan bat egin behar izan dute –ikus-en-
tzunezkoa egitea erabaki dute batzuek, 
eskulana beste batzuek…– , eta motiba-
zio gutuna ere idatzi behar izan dute. 
Horren arabera ebaluatu ditugu eskae-
rak, Eusko Ikaskuntzaren laguntzarekin. 
Oso lan politak jaso ditugu. 140 gaztek 
eman zuten izena eta 110 lagun hauta-
tu ditugu azkenean. Jakin-min berezia 
duten gazteak dira, gutunetan ikusi du-
gunez. Beraiek ezagutzeko irrikan gau-
de, zeren oraindik ez ditugu ezagutzen. 
Asko emango digutela sumatzen dugu. 
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zein ditugu euskarabenturaren helbu-
ruak?
Lehenengoa, euskararen erabileran era-
gitea, esperientzia positibo baten bidez. 
Bigarrena, gazteen sarea sortzea. Gaz-
te sare hori, bistan da, euskaraz sortu-
ko da, eta gazte bakoitza eragile aktibo 
izango da gero bere herrian. Euskara-
ren aldeko hautua modu naturalean eta 
“guai” egiteko modua izan liteke Eus-
karAbentura. Bestalde, Euskal Herri-
ko ondarearen ezagutzan sakontzea 
ere helburuen artean dugu, tokiak ez 
ezik, jendea ere ezagutuko baitute. Az-
ken helburua, berriz, balio positiboak 

transmititzea da. 16-17 urte adin estra-
tegikoa da zenbait balioz jabetzeko, dela 
zaborraren kudeaketa egokia, genero 
berdintasuna, ingurumenarekiko zain-
tza, turismo arduratsua eta beste. 

ondarearen ezagutzan sakonduko du-
zue.
Ondare materiala eta immateriala. Eus-

kal Herriko egoera soziolinguistikoa 
ezagutu dezaten nahi dugu, eta horretaz 
hitz egingo diegu. Gipuzkoan Kike Amo-
narrizek hitz egingo digu, Bizkaian Jone 
Goirigolzarrik… Hainbat arte diziplinari 
buruzko hitzaldiak izango dira, eta sor-
men prozesu bat biziaraztea ere propo-
satuko diegu. Ander Lipusek ahots adie-
razpena gidatuko du, Miren Amurizak 
eta Odei Barrosok hitza landuko dute, 
Kukai taldeko Myriam Arkaiak gorputz 
adierazpena, Jose Ignazio eta Kattalin 
Ansorenak inprobisazioa, eta Ximun 
Fuchsek eszenografia. Bi eguneko for-
mazioa jasoko dute gazteek, binaka, eta 

biko bakoitzak jaso-
tako formazioa, gai-
nerakoekin parteka-
tu beharko du. Arte 
sormenaren proze-
sua bizi eta gero, uz-
tailaren 30ean, Bil-
boko Arriaga plazan 
ikuskizun txiki bat 
osa dezaten da helbu-
rua, ikasi dutenetik 
EuskarAbenturaren 
laburpen kolektibo 
gisakoa eginez. 
 Horretaz aparte, 
beste zenbait gau-
za ezagutu dezaten 
saiatuko gara, dela 
auzolan esperien-
tzia, edo orientazioa, 
Euskal Herriko kiro-
lak… Uztailaren 7an 
Iruñean izango gara 
tarte batean Takone-
ran Nafarroa Oine-
zekoekin, ordutegia 
egokitu baitute gu 
han izan gaitezen. 
Jende askok bat egin 

du gure asmoarekin. Añanako Gesaltza-
ko alkatea Maulen izango da, EuskarA-
benturaren abiatzean. Argantzonen ere 
(Trebiñu) gure zain dira. Jendea gogoz 
dago, eta gu ere bai.  

zergatik sentitu duzue euskarabentura 
sortu beharra?
Euskalgintzatik gatoz, eta bistan da eus-
kararen erabilerari dagokionez, gazteen 
artean hutsunea dagoela. Baita gazte 
ez direnen artean, baina tira! Gu gazte 
gara, eta euskararen erabilpenari ekar-
pena egin nahi diogu, gustuko dugun 
eta ezagutzen dugun formatuan, nazio 

ikuspegia erantsiz, zazpi herrialdeetako 
jendeak eta diasporakoak batera jarriz. 

harremanik bada euskarabentura eta 
euskaraldiaren artean?
Esan dugu Euskaraldia gure babesleen 
artean dugula; haren publizitatea ere 
erakutsiko dugu. Ideia egosten hasi gi-
nenean, Euskaraldiaren berririk ez ge-
neukan. Ari ginela, jakin genuen Euska-
raldiaren berri. Ordurako, euskararen 
erabilera sustatzeko ekimena zen Eus-
karAbentura. Euskaraldia egingo zela 
jakin genuenean, izugarrizko bultza-
da jaso genuen. Euskaraldiak tresnak 
emango dizkigu gure hizkuntza prakti-
kak sendotzeko, eta guk horiek erabili-
ko ditugu. Esate baterako, Euskaraldiak 
inkesta bat planteatzen du kanpainaren 
hasieran eta bukaeran, eta guk ere in-
kesta banatuko diegu EuskarAbentu-
rako gazteei, beren inguru linguistikoa 
ezagutzeko, beren hizkuntza ohiturei 
buruz galdetuz eta abar. Informazio hori 
baliagarri izango zaigu taldeak osatze-
ko, eta EuskarAbentura aurrera doan 
heinean, beren hizkuntza portaerak 
nola edo zertan aldatzen diren ikusteko.

euskarabentura udakoa da, ibiltaria, gaz-
te kopuru zehatz bat du helburu.
EuskarAbentura hiztun gazteen aktiba-
zio dinamika da, udaldian beteko dena; 
marko tenporal zehatza du, beraz. Las-
ter Barrian (Araba) elkartzekoak gara 
EuskarAbentura zuzenduko dugun la-
gun guztiok –begirale, mediku, erizain, 
argazkilari…–, eta begiraleei, adibidez, 
formazio saioa eskainiko diegu, gaz-
teen artean euskararen erabilera sanoa 
berma dezaten: “Asko eta gustura” da 
leloa. Barrian gaudela, Lautadako Eus-
karaldiaren arduraduna etorriko zaigu, 
Euskaraldia azalduz. Eta asmoa dugu 
EuskarAbentura abiatzen den lehen 
egunean ere Euskaraldia aurkeztea, 
eta Euskaraldian egingo den moduan, 
hamaikakoak –hamaika laguneko tal-
deak– osatzea. Horrela jokatuz, gazteei 
ulertarazi nahi diegu Euskaraldiaren 
enbaxadore eta eragile izan daitezkeela 
beraien herrietan. Azken finean, Eus-
karAbenturak eman dien esperientzia 
izango dute, eta bizipenetan oinarrituta 
eman ohi zaio egoera bakoitzari dago-
kion erantzuna. Uztailaren 15ean, esate-
rako, Agurainen gertatuko gara, eta Eus-
karaldiaren inguruko dinamika zehatza 
gauzatzea adostua dugu. n

Argazkiko hamar gazteak dira EuskarAbentura 
egitasmoaren antolatzaileak. Beñat Garaio eta 
Ane Pedruzo elkarrizketatuak elastiko urdinekoa 
(hormaren kontra) eta morekoa dira.
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