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Donostiako Altzan jaio zen 1970ean, eta bertan bizi da
gaur egun. Ikasketaz, Euskalduntze eta Alfabetatzean
unibertsitate-espezialista da (EHU, 1999). 2011-2015
bitartean Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara Zuzendaritza
Nagusiaren ardura izan zuen. Aldundian ardura hori hartu
aurretik, Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluan aritu
zen (2001-2011). Beste eginkizunen artean, Donostiako
Udalaren Euskararen Plan Orokorraren auditoria sozialaren
ardura izan zuen, 2001-2008 urteen artean. Donostiako
Euskara Aholku Batzordeko eta Batzorde Iraunkorreko
kide izan zen, 2007-2010 bitarte. Aurretik, AEKn aritu
zen irakasle eta didaktika-arduretan, Donostiako eta
Gipuzkoako didaktika-taldeetan, 1994-2001 bitarte. Egun
Kontseiluko kide da.

Tesi horren abiapuntuan Inazio Agirre zena dago. 2008an,
Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuko zuzendari zela,
aipatu zigun Hirigintza Plan Orokorra berritzeko asmoa
zuela udalak, eta Zubieta auzoa jo-puntuan zuela. Artean,
Donostiako Udalaren euskara-planaren auditoria soziala
egiten ari nintzen, Kontseiluko teknikari gisa, eta ezustean
harrapatu ninduen. Egia esan, gaia aztertu bagenuen ere, ez
zen aurrerago joan.

Elkarrizketari hasiera eman aurretik, paragrafo batean,
zein eta nongoa zaren eta gaiarekin duzun eta izan
duzun lotura zehaztuko dugu.

Aurrerapausoak. Zein urrats eman
nabarmenduko
zenituzke,
2014ko
jardunaldietatik gaur arte?

Oilarraren promesaren herrikoa naiz,Altzakoa (ez Altzokoa).
Nik Donostiako auzo gisa ezagutu dudan arren, gure aita
altzatar petoa da, Donostiara batu aurretik jaioa baita. Garai
hartan, 1930eko hamarkadan, Altzak 6.000 bat biztanle
zituen. Gaur egun, Altza administratiboak 22.000 biztanle
inguru ditu, eta Altza historikoak 40.000tik gora. Joan Mari
Irigoienen «más pisos en Altza» leloa eta Txillardegiren
Exkixu eleberria beranduago irakurri banituen ere, txikitatik
izan nuen Altzan zerbait galdu genuen kontzientzia. Nola
zitekeen Euskal Herriko herri batean gure auzokideek «el
hijo de vasca» deitzea niri? Bizipen horiek dira gai honekiko
nire interesaren haziak.

Urrats ugari eman ditugu, eta denak azpimarragarriak
dira. Hasteko eta behin, gogoratu behar da 2011ko udalhauteskundeek aldaketa politikoa ekarri zutela Gipuzkoako
Aldundira eta herrialdeko udal gehienetara. Hizkuntzapolitika aurreragarria abiatu zen, tartean, udalerri
euskaldunen egoera zaindu eta indartzeko politika garatuz.
Horretarako, Aldundiak lankidetza-hitzarmen bat sinatu
zuen UEMArekin eta Kontseiluarekin, 2012an. Horren
osagarri, elkarlana abiatu zen UEUrekin, prebentzio
linguistikoaren lanketa akademikoa eta gizarteratzea egiteko.
Laukote horren elkarlanaren emaitza izan ziren «Lurraldea
eta Hizkuntza» jardunaldien hiru edizioak (2014, 2015 eta
2016). Lurralde-antolakuntzako eta hirigintzako egitasmoen
eragin linguistikoa ebaluatzeko beharra akademikoki
gizarteratzeaz batera, kongresu horietan erakutsi ziren
UEMAk eta GFAk prestatutako Eragin Linguistikoaren

Abiapuntua. Lehen aldiz Euskal Herrian, Lurraldea
eta Hizkuntza harremana aztertzeko, Lurraldea
eta Hizkuntza I. Jardunaldiak antolatu zenituzten
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elkarlanean Gipuzkoako Foru Aldundiak, UEMAk eta
Kontseiluak 2014an. Lurraldearen antolaketak eta
garapen-ereduak hizkuntzen erabileran eta, zehazki,
euskararen erabileran eragina izan zezakeela noiz eta
nola hasi zineten sumatzen?

dira eta
lehenengo
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32. zenbakia / Lurraldea eta Hizkuntza

Irudiaren egilea ~ Laura Maioz.

Ebaluazioa (ELE) tresnaren beta bertsioa eta haren ezarpen
pilotuak (Tolosaldeko Lurralde Zatiko Planean, eta Orioko
eta Baztango udalen hirigintza-planetan).

eta hortik lege-mailara iritsi den beste gizarteko gairik. Lana
zorrotz eta zehatz egin da eta arrakastatsua izan da, pozik
eta erabat gogobeteta gaude emaitzarekin.

Kongresuetan landutako gaiak sakontze aldera, bi MOOC
ikastaro birtual ere antolatu ziren UEUren eta Asmoz
Fundazioaren eskutik, 2014an eta 2015ean. Gainera, 2016.
urtean ere, Eragin Linguistikoaren Ebaluazioan unibertsitategraduondoko berezko aditu titulua antolatu zuen EHUk,
Unai Fernández de Betoño irakaslearen gidaritzapean, UEUk
sustatuta eta Kontseiluaren, UEMAren eta Ekogunearen
lankidetzaz.

Aukerak eta esperientziak. EAEko Udal Legeak, bere
7. artikuluan, Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa (ELE)
egiteko betebeharra ezartzen du. Zein aukera ireki ditu
bide horrek? Bada esperientzia positiborik? Baliagarria
ikusten duzu bide hori Nafarroa eta Iparralderako ere?
Bada beste eredurik nazioartean?

Batera, araudira jauzi egiteko urratsa eman zen. Horrela,
GFAren hizkuntza-irizpideak biltzen dituen 2013-2017
Euskara Plangintza onetsi zen, 2014ko abenduan, eta
bertako atal batek jaso zuen Foru Aldundiaren ekimenez
egindako plan eta proiektuen eragin linguistikoa ebaluatzeko
derrigortasuna. Era berean, ELE aplikatzeko beharra jaso zen
EAEko 2/2016 Udal Lege berrian, 2016ko apirilean, GFAren
eta UEMAren ekarpenei esker. Legearen 7.7 artikuluak
ezarri du lurralde-antolakuntzako eta hirigintzako plan eta
proiektuen eragin linguistikoa ebaluatzeko derrigortasuna,
baita horien ondoriozko kalte soziolinguistikoak txikitzeko
neurri zuzentzaileak ezarri beharra ere. Azkenik, 2016ko
irailean, Unai Fernández de Betoño eta Iñigo Urrutia
EHUko irakasleen aholkularitzaz, UEMAk eta Kontseiluak
ekarpena egin genion Eusko Jaurlaritzaren Lurraldea
Antolatzeko Gidalerroen (LAG) Berrikuspenerako
Oinarrizko Dokumentuari, bai eta LAGen Berrikuspenerako
Aurrerapen Dokumentuari ere, 2017ko apirilean.
Egia esan, urrats ugari eman dira epe motzean, eta lorpenmaila oso handia izan da. Ez dut ezagutzen hain epe motzean
intuizio-mailatik, ikerketa aplikatura eta gizarteratzera igaro,

Legean jaso arte, ELE ezartzea borondate politikoaren
baitan zegoen. Orain, nahitaezkoa da eragin linguistikoaren
txostenak egitea udal-mailako hirigintzako proiektuetan.
Azpimarratzekoa da UEMA egiten ari den lana, erakundean
dauden hainbat udal ELE ezartzen ari baitira, hala nola
Munitibar, Orexa, Errezil eta Alegi HAPOetan, Lekeitio
Turismo Planean eta Zarautz hirigintza-plan partzial batean.
Jakin dugu ere Gasteizko Udalak bere HAPOren aldaketa
partzial batean ere kontuan izan duela ELE, txostena
ezagutzen ez dugun arren. Bide horretatik, Errekaleor
auzuneko bizilagunak gurekin harremanetan jarri ziren,
eraisteko arriskuan dagoen euskararen arnasgune bat
izanik, ELE aplikatzeko aukerez jakiteko. Ikusten denez, ELEk
berdin balio du herri txiki edota hiri handi baterako, haien
artean oso ezberdinak izan arren, funtsean, prebentzio
linguistikoaren paradigma baitago. Jakina, marko legala
ezberdina duten herrialdeetan bertakora egokitu beharko
dute, hasteko, araudian jasoz ELE ezartzeko beharra.
Edonola, borondatea duenak balia dezake.
Nazioarteari dagokionez, gogorarazi behar dut Euskal
Herrian egin dugun guztiak oinarrian Galesko eredua
duela. Beste herrialde batzuetan ere landu dira prebentzio
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linguistikoaren beste esparru batzuk, hala nola Flandrian
edota Finlandian.
Gobernantza-eredua. Lurraldea eta hizkuntza kudeaketa egitea erronka konplexua bezain beharrezkoa
izanik, zeharkakotasuna eta zentralitatea eskatzen du
gaiak. Bide horretan, eragile, diziplina eta sail desberdinen arteko elkarlanak beharrezkoa dirudi, lan egiteko eta erabakiak hartzeko bideei dagokienez eta
gobernantza-eredu berritzaileak irekiz. Zure kasua oso
interesgarria da Zigor, erakunde desberdinetatik aritu zarelako lanean. Administrazioan GFAn aritu zara
Euskara zuzendari gisara eta orain Kontseiluan zaude.
Zein dira, zure ustez, eragile eta agente desberdinen arteko elkarlanerako gako nagusiak?
Soziolinguistikak eta hizkuntza-politikek nahitaezkoa dute
ikuspegi holistikoa, bai ikerketa-gaien eta politiken aldetik,
baita parte diren eragileen aldetik ere. Edozein aldaketa
sozial arrakastatsua izango bada, nahitaezkoa du erakundeen,
akademiaren, gizarte-eragileen eta norbanakoen partehartzea. Bakoitzak bere zeregina du horretan, eta guztien
gaitasunak eta aukerak batuz, biderkatu egiten dira eraginak.
Gai honetan, funtsezkoa izan zen akademiaren parte-hartzea,
proposatzen ari ginen prebentzioaren ikuspegia berria zelako,
eta arrisku batzuk ere aurreikusten genizkiolako. Gizarteak
gaizki uler zezakeen euskararen arnasguneak babesteko
gure asmoa, prebentzio linguistikoko politikek berekin
ere ekar zezaketelako diskriminazio positiboko politika
eta neurri mugatzaile batzuk ezartzea. Muturreko galdera
izaten zen «galarazi nahi diezue euskaraz ez dakitenei, herri
euskaldunetara bizitzera joatea?». Horrek behartu gintuen
alderdi guztiak ongi zaintzera, zorrotzak eta zehatzak
izatera. Gogoan dut nola bota zuen Lurralde Antolaketako
Departamentuko arkitekto batek, gaia aurkeztu genienean,
begiak zabal-zabalik, gaztelaniaz, «hau bonba bat da!», jakinmin biziz. Era berean, bermeak eskaintzen zituen Gipuzkoako
erakunde nagusiak eta euskalgintzaren erreferente den
Kontseilua egitasmoan kide izateak.
Garapen-eredua, ondo bizitzea eta euskara. Pertsonen
eta taldeen beharrak erdigunean jartzen dituen garapen- eta hirigintza-ereduaren beharraz hitz egiten da
egun begirada anitz eta osagarrietatik. Bai ekologiatik,
generoaren begiradatik baita osasunari eta inklusioari
dagokienez ere. Hizkuntzara etorrita, hiri eta herri
jasangarriak euskaraz bizitzeko aukerak eskaintzen
dituztenak direla esan genezake? Euskaraz bizitzea
bizi-kalitatearekin eta ondo bizitzearekin lotzen dela
iruditzen zaizu?
Jasangarritasunaren ikuspegi ekologikoa hartuz gero, jakina
baietz, euskara bertako ekosistemaren ezaugarri bat baita,
bertako biztanleek komunikatzeko sortu eta garatu duten
tresna. Euskara erabiltzeko aukerarik izango ez balitz,
ekosistema hori galduko litzateke, edo ez litzateke berdina
izango, eta ez ginateke zoriontsuak izango.
Alde
horretatik,
jasangarritasunaren
ikuspegi
psikologikoarekin lotzen dut ere. Askotan esaten dut
euskararen egoera soziolinguistiko ez normal hau
soilik eusten dela euskaldunok jasateko izan dugun
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gaitasunagatik, gure erresilientziarengatik. Baina, materialen
erresistentziaren zientzian ikasten da erresilientziak ere
muga duela, puskatu egiten direla… Eta ekonomiaren
garapen-ereduaz ari bagara, logika kapitalista liberala ez da
gurea bezalako hizkuntzen lagun izan, gehiago saltzeko traba
gisa ikusi baitira. Ekonomia kolaboratiboaren edota «Slow
living»aren bidetik hobeki joan zaigu, zinez.
1776an, Ameriketako Estatu Batuen independentziaaldarrikapenak jaso zuen herritarrek zoriontsuak izateko
eskubidea zutela, oinarrizko printzipio gisa. Tira, argi dago
euskaraz bizi garelarik, euskaldunak zoriontsuagoak garela,
konfiantzazko harremanak eraikitzen ditugula, etxean
sentitzen garela, adiskideen artean. Beste hark idatzi zuen
bezala, euskara dugu gure lurralde librea. Beraz, bai, hobeto
bizi gara euskaraz.
Neurri orekatzaileen beharra eta erronka nagusiak.
Ekologiaren begirada hizkuntzetara ekarrita, euskararen erabilerarako eragin kaltegarriak ekiditea eta neurri orekatzaileak hartzea proposatzen du hizkuntzaekologiak. Bide horretan, euskaraz bizitzeko aukerak
sortzea azpimarratzen da. Etorkizuneko belaunaldiek
euskaraz bizitzeko aukera izan dezaten, zein dira ditugun erronka nagusiak?
Lehenik eta behin duguna zaindu behar dugu, ez diogu utzi
behar atzera gehiago egiten euskarari. Alde horretatik,
eremu euskaldunenei arretaz begiratu behar diegu,
euskararen Amazonia edo arnasguneak baitira. Horietan
bizi dira euskaldunak euskaraz, natural. Hortik abiatu ginen
prebentzio linguistikoaren ikuspegiarekin.
Gainera, lan handia egin dugu euskaldunok galdutako
esparruak berreskuratu eta sortu diren berriak irabaz ditzan
euskarak, hala nola hezkuntzan, helduen euskalduntzean,
hedabideetan, administrazioan, bizitza sozialean, lanaren
arloan edota kulturan. Esparru horiek indartzea eta garatzea
dagokigu, eragile anitzen parte-hartzeaz. Gure hizkuntzakomunitateak beti egon beharko du erne, alboan (eta
gainean) dituen estatu-hizkuntzek, eta globalizazio kultural
eta ekonomikoak berak ere, ez diotelako errez utziko
iraupena. Olatu horretan txanpa egiten asmatu behar dugu,
gureari eutsiz eta eleaniztasuna lagun izanik.
Horregatik, lan hori guztia kontzientzia-hartze berri batez
lagundu behar da gizartean, «zergatik bizi nahi dugu euskaraz?
zergatik bizi nahi dute euskaraz?» galderen erantzunetatik
etorriko dena. Nire aldetik, argi dut identitate kolektiboen
eta pertsonalen onarpenean eta errespetuan oinarrituko
dela.
Azken mezua. Zein mezu nabarmendu nahiko zenuke
elkarrizketa honetan?
Ohartzen hasiak gara lurraldearen antolaketak eta
hirigintzak inplikazio handiak dituztela gizarte-bizitzan, ezin
dutela jardun, bizitza, sentimendu eta bizipenik ez balego
bezala, Lego jolas baten gisan. Pozgarria da, baina ez gaitezen
lokartu, dinamika politiko eta ekonomikoek, bertakoek eta
globalek, erraz eragiten baitigute.
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