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Eragiteko janzten: Gasteizko euskal-
tzaleon gogoetarako une eta gu-
neak" lemapean, lau saio egitekoak 

dira Arabako hiriburuan hilean behin, 
maiatzera bitarte. GEU elkartea, Laza-
rraga Kultur Elkartea, Alea aldizkaria eta 
Arabagara-Topagunea dira antolatzaile.

Otsailean egin den lehen saioak "Gas-
teizko euskara jendea. Familia-argazkira 
nor gonbidatu?" zuen goiburu, eta GEU 
elkarteko lehendakari Irati Iciar Madi-
nabeitiak gidatu zuen. Ekimen honen 
berri ematera Arabagara-Topaguneko 
kide Oskar Garcia de Bikuña eta aipa-
tu Irati Iciar etorri zaizkigu. Gasteizko 
euskara jendeaz den bezainbatean, bi 
solaskideen iritzira euskara jendea da 
hizkuntzaren egoerak kezkatuta etor-
kizun hobearen alde saiatzen den hura, 
eta askotariko talde edo batzordeetan 
(guraso, langile, ikasle, aisialdi, kultura, 
kirola, euskara, hedabide, gazte...) elkar-
tu ohi dira, eragiteko asmoz.

GASTEIZKO EUSKARAREN MAPA
Garcia de Bikuñaren hitzetan, "Gasteiz-
ko euskaltzaleak euskalgintzarako pres-
tatzen saiatu gara, edukiz janzten, akti-
batzen, eta, horretarako, oinarri teoriko 
eta metodologikoak landu nahi ditugu, 
eta Gasteizko eta Arabako zenbait es-
perientzia aurkeztu. Gasteizko egoera 
ezagutzea eta, horrekin batera, euskal-
gintzan diharduten eragileak ezagutzea 
da asmoa". Bide horrixe lotu zitzaizkion 
iaz, Iciarrek esan digunez: "Duela ur-

tebeteko zikloan ari ginela, Gasteizko 
euskararen mapa egiten ahalegindu 
ginen, saioetan parte hartu zuten era-
gileekin batera. Alegia, non bizi garen, 
non lan egiten dugun, non eragiten du-
gun… mapa handi batean ezartzen saia-
tu ginen. Argazki bat, finean". Aurten, 
egikaritu dute delako familia-argazkia, 
Iciarren esanetan: "Gasteizko euskal ko-
munitateaz abstraktuki hitz egin ordez, 
familia-argazki horretako datuak bil-
du eta mapa interaktiboa sortu du Aritz 
Martinez de Lunak Alea astekarian".

Inkesta Soziolinguistikotik datozen 
datuak dira batzuk, Gasteizen egindako 
inkestetakoak bestetzuk, Euskaraldiak 
eskaintzen dituenak eta, bestalde, ikas-
taroaren antolatzaileek eskura dauz-
katenak. "Abstrakziorik gabe, izen-abi-
zenak ipini nahi genizkion Gasteizko 
euskara jendeari, eta, horrela, hainbat 

talde eta batzorde gonbidatu genituen 
familia-argazkira. Bistan da, ez gara odo-
leko familia, euskarak biltzen gaituen 
familia baizik. Kideetako batzuk antola-
tuta daude, beste batzuk ez. Gure lehen 
nahia zen antolatuta dauden euskaldu-
nak identifikatzea", esan digu Iciarrek.

FAMILIA-ARGAZKI DINAMIKOA
Gasteizko euskalgintzaren datu base bat 
sortu dute. Horretaz ari dira argazkia 
aipatzen dutelarik. Ohar egin digu GEU 
elkarteko lehendakari Iciarrek: "Argazki 
dinamikoa da, hala ere, ez da bakarrik 
oraingo egoera islatzen duen argazkia, 
ez dira bakarrik euskara elkarteak izen-
datzen, euskararentzako etorkizun ho-
bea nahi duten euskara jendeak baizik: 
ehunka talde ari dira horretan". Eta, oroz 
lehen, argazki dinamiko eta mapa inte-
raktibo hori tresna baliagarriak gerta 
daitezen ari dira lanean. Iciarrek: "Eman 
dezagun guraso elkarte batek euskaraz 
dakien entrenatzaile bat nahi duela se-
me-alabek kirola euskaraz egin dezaten. 
Guraso elkarte askoren lehen helburua 
ez da euskara, baina euskarazko premiak 
ere izaten dituzte eta horregatik, haiek 
ere bildu nahi izan ditugu gure familia-
argazkira. Euskararen familia zabala eta 
dinamikoa da, baliteke delako guraso el-
karte horretan sentsibilitateak ere alda-
tzea, gurasoekin batera, eta ezinbestean, 
argazkiak dinamikoa izan behar du, gai-
nerakoan euskara eta kultur elkarteetara 
mugaturik geldituko ginateke".

Arabako euskaltzaleak gogoetan dira. Herrialdeko 
lau elkartek antolaturik, "Eragiteko janzten" ikastaroa 

antolatu zuten iaz, eta bigarren edizioari lotu zaizkio urte 
berriarekin. Lau saio dira eta, lehenengoan, Gasteizko 
euskara jendearen familia-argazkia izan dute helburu.
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Garcia de Bikuñaren iritziko, fami-
lia-argazkia eginagatik ere, euskararen 
egoeraren kezkatan etorkizun hobe ba-
ten alde ahaleginetan ari diren guztiak 
biltzeko asmoarekin ari dira, "argazkia 
elkarrekin sortzeko, eta aurrerantzean 
ere argazkia elikatzeko, beti ari baitira 
han eta hemen talde eta elkarte berriak 
sortzen. Edozein entitate, euskararen 
alde urratsak ematen hasten den hei-
nean, argazki horretako partaide da".

Iciarren aburuz, "‘gu geurekin eta geu-
retzat’ gabiltzan sentsazioa dugu asko-
tan. Hortik urrunago nahi genuen, eta 
Gasteizen bere burua euskaldun ikusten 
duen hori, aktibatuta ez dagoena, euska-
ra sentitzen ez duena, erakarri". Diote-
nez, euskaldun guztiak ez dira, nahitaez, 
euskaltzale, baina hala izanik ere, tokia 
dute delako familia-argazkian. Euska-
raldia garaian auzoetan sortutako auzo 

batzordeak, euskara taldeak, guraso el-
karteak, euskararen alde ari diren gazte 
taldeak… "Gurea ez da gauza bat itxia. 
Lehenik, ahal zen jende gehiena bildu, eta 
direktorio bat osatu nahi genuen –baina 
direktorio dinamikoa, altak eta bajak ku-
deatuz–, eta bigarren, erabilgarri gerta 
dadin nahi dugu, euskalgintzan ari den 
edonork erabil dezan, ez bakarrik eki-
menaren antolatzaileok", Iciarrek. Gisa 
berean ari da Garcia de Bikuña: "Osa-
tzen ari garen datu basea gizarteratzea, 
guztien esku uztea lortuz gero, helburua 
lortuko genuke. Betiere elkarlana piztea 
dugu xede, komunitatea kohesionatzea. 
Euskaltzaleak asko gara Gasteizen, edo-
zein talde edo entitatetan gaude, baina 
ez gara kontziente. Guztiok elkar ezagu-
tzea nahi genuen". Eta Iciarrek: "Gure 
erronka da egina dugun pertsonen ar-
teko lotura hori, sare sozial hori, modu 

erabilgarrian osatzea. Ez du balio guraso 
elkarte batek entrenatzaile euskalduna 
behar izatea eskolaz kanpoko ekintzak 
gauzatzeko, eta Google-ra jo behar iza-
tea. Ez al da errazago, eta egokiago, fami-
lian bertan galdetzea?”.

Gaztelaniazko ozeanoaren erdian, 
euskaldunok bisualizatzea ere bada 
gako. Iciarren hitzetan, "nola bisualiza-
tzen dugun batak bestea? Gune euskal-
dunetara joanez. Oihaneder Euskararen 
Etxera joaten garen guztiok euskaldunak 
gara. Aktibatuak nahiz ez aktibatuak, 
euskaldunak. Hara ez goaz bakarrik kon-
tsumitzera, hura proiektu handi baten 
barruan dago, eta aktibatuta dago. Ho-
rixe da ‘eragiteko janzten’: aktibatuta ez 
dagoen horri kontzientzia piztea". Ara-
bako eta Gasteizko euskaldunek ezin-
bestekoa baitute elkar ezagutzea, elkar 
laguntzeko. 
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