
Erabilera-plangintzak
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Lan honen helburua, erabilera-plangintzen garrantziaren nondik-norako
batzuk nabarmentzeaz gain, batez ere EAEko administrazioaren babes-
pean garatu diren planen sorrera eta bilakaeraren deskribapen laburra
egitea da, eta, etorkizuna gogoan, hainbat gogoeta eskaintzea. Bestalde,
mugak ere argiak dira. Batetik, erabilitako informazioaren muga dago,
eta, bestetik, historia berrinterpretatzailearen halabeharrezko ulerpidea.
Horiek horrela, beste erremediorik ez dago, subjektibotasunaren irazkin
halabeharrezkoa gidari, elementu garrantzitsuenen batzuk nabarmen-
tzea baino.

Euskararen erabilera aspaldidaniko kezka da euskararen normalizazioan
diharduten teknikari eta arduradunen artean eta, oro har, euskaltzale guz-
tien artean. Azken 6-8 urte hauetan kezka horren adierazpiderik sonatue-
netakoa lan-munduko erabilera-plangintzak izan dira. Tankera honetako
plangintzen gaurdainoko eragin kuantitatiboa oso mugatua izan baldin
bada ere (urte hauetan abian jarri diren plangintza-kopuruari erreparatu
besterik ez dago), euskararen normalizazio-bidean eragin kualitatibo
handiagoa izan dutela ematen du, eta, egungo hainbat ekimeni errepara-
tuta, badirudi etorkizunean oraindik ere pisu handiagoa har dezaketela.

Zergatik da horren garrantzitsua erabilera? Lan-munduko erabilera-plan-
gintzak nola uztartzen dira beste arlo batzuetan (irakaskuntzan, komuni-
kabideetan,...) egiten ari diren ahaleginekin?

Galdera hauek soziolinguistikaren mundura eta haren baitako hizkuntz
normalizazioaren alorrera garamatzate zuzen-zuzenean.

Hizkuntz normalizazioaren kontzeptua ulertzeko, behar-beharrezkoa
zaigu diglosiaren kontzeptutik abiatzea. Kontzeptu hau Charles
Fergusson-ek definitu zuen lehenengoz 1959an (Fergusson, 1971)1.
Jatorrian hizkuntza baten barietateen arteko desoreka izendatzeko erabili
bazuen ere, geroago definizio hau bi hizkuntzatako egoerei aplikatu
zitzaien, hizkuntza nagusiaren eta hizkuntza gutxituaren arteko desoreka
adierazteko. Fishman izan zen hizkuntza nagusiaren goi-mailako funtzio-
en eta hizkuntza gutxituaren behe-mailako funtzioen arteko bereizketa
izendatzeko diglosia kontzeptua egokitu zuena2. Gerora, beste batzuek
kontzepzio hori onartu, zabaldu, interpretatu eta berrinterpretatu egin dute.
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Egoera diglosikoaren ondorioak nabarmenak dira. Andres Urrutia eus-
kaltzainak honela definitzen du:

“...egoera diglosikoak sortzen duen ondorio latza gatazka linguistikoa
da. Gatazka linguistiko honen irtenbideak bi izaten dira: Hizkuntzaren
normalizazioa (...), edota hizkuntza horren sustituzioa (hizkuntza
batek bestearen lekua hartzen duelarik)” (Urrutia, 1990: 158)

Hizkuntz normalizazioaren kontzeptua autore guztiek modu berberean
definitzen ez badute ere, ez da gure helburua kontzeptuaren helburu
ezberdinak aztertzea, baina bai da interesgarri, kontzeptu generikoaz
jabetzeko, gure artean erabilienak izan daitezkeenen adibideren bat edo
beste ematea.

Adibide horietako bat Andres Urrutiak emandakoan aurki dezakegu. R.
L. Ninyoles-ek (1972) emandako definizioaren ildotik, Euskara Legebi-
deanliburuan biltzen duenez, normalizazioa bi eratara uler daiteke:

Linguistikaren aldetik: “hizkuntzarekiko arauen ezarpena, beronen
kodeketa, estandarizazioa eta dialektoen gainetiko batasuna lortzea
dira, besteak beste, normalizazio honen helburuak, honela hizkun-
tzaren barneko egoera normaliza dadin. Gure kasuan, esaterako,
euskara batuaren prozesua izango litzateke honen adierazlerik aipa-
garriena, euskara estandar baten bila”.

Kulturaren aldetik: “hizkuntza horren statusa beste hizkuntzaren
parean jartzea esan nahi du normalizazioak; gisa horretan, kultur
tresna bihurtzen da hizkuntza, eta edozein gaitan erabiltzeko beha-
rrezko tresna. Gure kasuan, euskararen erabilpena erdararen erabil-
pen-mailara jasotzea izango litzateke, horrela euskal kulturaren
desoreka gogorra gainditurik”. (Urrutia, A., 1990: 158-159)

Hizkuntz normalizazioaren ikuspegi bikoitz hori bat dator Heinz Kloss
(1967) alemaniarrak definitu zituen eta gurean oraindik ere horren eza-
gunak diren corpusaren eta estatusaren normalizazioarekin.

Beste adibide bat Iñaki Arrutik damaigun definizioan aurki dezakegu:

“Euskararen normalizazioa, euskararen erabileraren normalizazioa
da. Laburki esanda, euskara demografikoki, funtzionalki eta geogra-
fikoki normalizatzea esan nahi du. Hau da, Euskal Herriko biztanle
guztiek ezagutzea eta erabiltzea (hedapen demografikoa), funtzio
edo esparru (Administrazioa, familia, irakaskuntza, sozioekono-
mia...) guztietan erabiltzea (hedapen funtzionala) eta euskararen
herri guztietan (Euskal Herri osoan: hedapen geografikoa) erabil-
tzea esan nahi du.” (Arruti, 1997: 70)

Hizkuntz normalizazioaren ulerpidea osatzeak edukiari ez ezik beste
ezaugarri batzuei erreparatzea ere eskatzen du. Alde batetik, hizkuntz nor-
malizazioa prozesu soziopolitiko baten modura ulertzetik datorrena azpi-
marra daiteke. Joan Martí i Castell-ek (1991) adierazten duen moduan,
hizkuntz normalizazio prozesuak prozesu politikoak dira alde guztietan;
izan ere, gure bizimoduan zuzenean eragiten duten gaietan eragitean bai-
tatza. Ildo bertsutik, Albert Bastardas i Boada-k (1991) hizkuntz portae-
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ren aldaketa azpimarratzen du; hau da, hizkuntz normalizazioaren interes-
gunea portaerak aldatzean datza, eta, beraz, gizarte-prozesu bat da, batez
ere. Euskal Herrian ikuspegi politiko eta sozial horren adierazlerik nabar-
menetakoa J. M. Sánchez Carrión, “Txepetx” ( 1991) dugu.

Bestalde, hizkuntz normalizazioaren kontzeptua une jakin batean eragin
nahi den egoera zehatzari loturik ematen dela izan behar da kontuan; bes-
tela esan, hizkuntz normalizazioa prozesu jakin baterako ezartzen zaion
helburu zehatzak definitzen du3.

Hizkuntz normalizazioaren helburu eragile horiek erdiesteko, planifikatu
beharra dago. Abiapuntuko egoera kontuan hartuta, zein arlotan eta nola
eragingo den erabaki behar da. Hortaz, hizkuntz plangintza baliatu behar
dugu.

Oraingoan ere definizio bat baino gehiago aurkituko dugu hizkuntz plan-
gintzaz. R. L. Cooper-ek aditzera ematen duenez “ez dago hizkuntz plan-
gintzaren definizio bakarrik, unibertsalki onartutakorik” (1989: 29).
Definizioak, bere ustez, aldagai askoren arabera moldatzen dira; hala
nola, zein garaitan egindakoak diren, zein lekutan, zein arazori erantzute-
ko egin diren, eta, edozein kasutan, hizkuntz plangintza agerikoa edo
ezkutukoa den4.

Ninyoles-entzat (1989), esate baterako, hizkuntz planifikazioa normali-
zazioaren bitartekoetako bat da. Hizkuntza baten garapena nahi den
norabidean eramateko ahalegina adierazten du, aurreikuspen baten bidez
egina –iraganaren ezagutzan oinarritua–, eta jakinaren gaineko ahalegina
etorkizuneko bilakaeran eragiteko.

Hizkuntz plangintzaren alor honetan, definizio soil edo konplexuagoen
eremua gaindituz, autore batzuek aurrerago egin dute eta hizkuntz plan-
gintza egiteko eredu kontzeptualak garatu dituzte. Horietako bat, eta gure
artean ezagunenetakoa, J. Fishman-ena (1991) da, GIDS eskalaren bidez,
Graded Intergenerational Disruption Scale,aurkezten dena5. Eredu
horren arabera, bi fase bereizten dira: fase ahula, zortzigarren urratsetik
bosgarrenera bitartekoa, diglosia egonkorra lortzera doana, eta, fase
indartsua, laugarrenetik lehen urratsera doana eta diglosia egonkor hori
gainditzera bideratutakoa. Eredua zortzigarren urratsetik hasita aurkez-
ten du, eta, horrela, ondorengo urratsek bakoitzak aurrekoa biltzen dute.

BELAUNALDIEN ARTEKO LOKATZE-ESKALA MAILAKATUA

Fase indartsua Fase ahula

1 Hezkuntza, lan-eremu, komunikabi-
de- eta gobernu-ekintzak mailarik
gorenean.

2 Eskualde-mailako zerbitzu publiko-
ak, gobernu-zerbitzuak eta komuni-
kabideak.

3 Herri/Eskualde-mailako lan-mundua.

4 Irakaskuntza.
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5 Alfabetatzea etxean, eskolan eta gizar-
te hurbilean.

6 Belaunaldien arteko ahozko jardun
informala: ama-hizkuntzaren transmi-
sioa.

7 Elkarreragin kulturala zahar eta hel-
duen artean.

8 Hizkuntzaren berreraikuntza: hizkuntz
eredu batua sortzea.

➞

➞



Ereduak seigarren urratsa hartzen du oinarri, hau da, belaunaldien arte-
ko ahozko jardun informala lortzea, demografikoki biltzea eta instituzio-
nalki indartzea (1991: 92); bestela esan, oinarria etxegiro eta auzuneko
bizi-esparru komunetan indartu beharra (gertuko komunitatea), ama-
-hizkuntzaren transmisioa oinarri.

Lan-munduari dagokionez, eskuarki, hiru maila bereiz daitezke: gizarte
hurbilari dagokiona (6., 5. eta 4. urratsetan biltzen dena, eta hizkuntza
gutxitua darabilten hiztunen arteko jardunera mugatzen dena),
herri/eskualde-mailakoa (3. urratsean jasotzen dena eta hizkuntza gutxi-
tua erabiltzen dutenen eta hizkuntza nagusia darabiltenen arteko elkarre-
ragina eskatzen duena), eta, azkenik, mailarik jasoena (lehen urratsean
definitzen dena). Fishman-en iritzian hizkuntz normalizazio prozesuan
behar-beharrezkoa da oinarri ekonomikoetan ere eragitea. Zailena,
ordea, oreka mantentzea da. Arriskua behar baino garrantzi gehiago ema-
tean bezalaxe egon daiteke horren eragina gutxiestean. Edonola ere,
beste urratsetan egiten diren ahaleginekin lotura orekatua mantendu
behar da.

Gure artean ezagunenetakoa izateagatik Fishman aukeratu badugu ere,
asko dira, modu batera edo bestera, aipamen orokorrago edo zehatzago-
en bidez, lan-munduaren garrantziaz jardun duten autoreak. Izan ere,
hiztunen jardun-esparruetako bat jardun soziekonomikoari baitagokio.

Gurean euskara biziberritzeko egin diren ahaleginek lan-munduan ere
eragitea eskatzen dute. Beharrizan hori, eskuarki, bi arrazoibide nagusi-
tan islatu izan da gure artean: pertsona helduak lan-munduan igarotzen
duen denbora luzearen eragina aipatuz, batetik, eta hezkuntza-sistema
euskalduntzen joatearen ondorioz belaunaldi gazteei jarraipide koheren-
tea eskaini beharra azpimarratuz, bestetik.

Lehen arrazoibidearen adibide gisa, hona hemen Euskararen Aholku
Batzordearen (EAB) lanen artetik jasotako pasarte bat:

“Ez dira gizarte-arlo guztiak garrantzi eta eragin berdinekoak. Esate
baterako, belaunez belauneko hizkuntz transmisioak oinarri-oina-
rrizkoak ditu familia, auzoa eta lehen mailako hezkuntza/irakaskun-
tza (...) Oinarri-oinarrizko gizarte-arlo horiek ez dira, ordea, aski.
Behar-beharrezkoak izanik ere, ez dira nahikoak. Horiekin batera,
garrantzi handikoa da lan-munduarena, behe- eta hastapen-mailako
lan-arloarena bereziki. Mundu horretantxe pasatzen bait dute herri-
tar gehienek beren denborarik gehiena. Eta era berean dira garran-
tzizko gainerako gizarte-arloak ere, oinarri-oinarrizko horiek
zuzpertzen, babesten eta indartzen dituzten neurrian izan ere”.
(1993: 12)

Bigarren arrazoibidearen adibide, hona hemen Tere Barrenetxearen
ondorengo hitzak:

“Benetan kezkagarria litzateke joera horri (hezkuntzan lortutako
euskara-maila herdoildu eta kamustuz joango zaio gaztelania beste-
rik erabiltzen ez duelako, eta, urte batzuen buruan, laneko funtziota-
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rako bederen, ez du euskara erabiltzeko erraztasunik izango) kontra
egiteko bitartekorik ez jartzea, zeren eta euskal hiztuna erdalduntze-
ko gunea izateaz gain, beste esparruetan egindako lan guztia zalan-
tzan jar baitezake lan-munduak. Gaurko gazteek ez diote funtsik
ikusiko euskaraz hezi eta trebatzeari, hemendik urte batzutara beren
lantegiak izango diren horietan gaztelania besterik ez dela erabiltzen
konturatzen diren heinean”. (1997: 13)

Bi arrazoibide horiekin batera, komenigarri deritzot, Fishman-ek GIDS
eskalan eta EABk berak (1992: 3) iradokitakoaren haritik, lan-mundua-
ren definizioaz nire ustez garrantzitsua den oharpen bat egitea. Hizkuntz
planifikazioak gizarte jarduna deskribatzea eskatzen du, nolabait fun-
tzioka edo arloka sailkatzea. Deskribapen horiek ezinbestekoak badira
ere, ez dugu ahaztu behar funtzio horietan pertsonek dihardutela, eta fun-
tzio bat baino gehiagotan, gainera. Horrela, gizartearen ikuspegi orokor
batetik lan-mundua, irakaskuntza eta herri-administrazioa arlo bereiztu
moduan ulertzen baditugu ere, ikuspegi analitikoago baten arabera, ira-
kaskuntza eta herri-administrazioa, esate baterako, gizartearentzako zer-
bitzuak ez ezik, bertan diharduten profesionalentzako lan-mundua ere
badira.

Lan-munduaren ikuspegi konplexuago horren arabera ulertu behar dira,
esaterako, administrazioaren baitan erabiltzen diren zerbitzu-hizkuntza
eta lan-hizkuntza kontzeptuak. Oinarri bera du lan honetan enpresa-mun-
dua eta herri-administrazioa biak lan-munduaren baitan kokatu izanak.

Atal honetan bi alderdi azpimarratu nahi ditut. Batetik, datu batzuk oina-
rri, argi utzi nahi nuke lan-munduan euskara normalizatzeko ahaleginak
ez direla azken dozenerdi bat urtekoak soilik, eta ahaleginok gure errea-
litate sozioekonomiko zabalean portzentualki gutxi samar izan badira
ere, indar dexente jartzea eskatu dutela, eta, bestetik, azken urteotan
herri-administrazioetatik eragin diren erabilera-planen sorreraren eta
bilakaeraren nondik-norako batzuk aurkeztu.

Lan-munduarekiko kezkak aspaldikoak diren moduan, egindako ahalegi-
nak ere ez direla gaur goizekoak islatzeko, nahikoa da, adibide gisa, eta
beste esparru batzuetan egin diren ahalegin asko halabeharrez aipatu
gabe utzita, kooperatiben mugimenduaren inguruko daturen bati edo
besteri erreparatzea. ULARCOn, esate baterako, 1978. urtean 549 langi-
le ari ziren euskara ikasten, 54 irakasleren eskutik eta ekintza horretan
zortzi miloi t’erdiko aurrekontua baliatzen zuten (1984: 3). Euskal-
duntze-egitasmoarekin bat, edozein motatako inprimaki eta errotuluak
euskalduntzeko erabakia hartu zuten, teknikari gaitua kontratatzea, koo-
peratiba bakoitzean euskara-komitea sortzea Kontseilu Sozialen bidez,
kooperatibetako lanpostuei hizkuntz eskakizuna ezartzea, etab... (1984:
3-4)

Urte batzuk aurrerago eginda, 1993ko egoera islatzen du J. Inazio
Marko-k Bat aldizkariaren 11. zenbakian. “Jardueren aipamen hutsa”
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(1993: 21) bost atal nagusitan banatuta eskaintzen zaigu artikuluan: 1)
enpresetako konbenio kolektiboak: konbenio sektorialak eta enpresa-
-konbenioak; 2) sindikatuekin hitzarmenak; 3) herri-erakundeek bultza-
tutakoak; 4) instituzioek bultzatutakoak; eta 5) ahalegin solteak.

Aurkezten diren jardueren izaera ezberdina da oso: enpresek argitaratu-
tako oharren hizkuntz tratamendua, konbenioak idazterakoan erabili den
hizkuntza, konbenioen barruan euskara lantzeko laguntzak, matrikula-
zio-kanpainak, “enpresa-egiturak euskalduntzeko proiektu pilotoak”,
eskolak ematea, inprimakiak etabarrak euskalduntzea,... Guztira, jardue-
ra-mota batean edo bestean, 56 enpresa eta 7 sindikatu aipatzen dira.
Bestalde, 19 konbenio sektorialen ezaugarriak ere deskribatzen dira.

Gaur egungo egoerara etorrita, enpresetako konbenio kolektiboetan eta
sindikatuek etabarrek bultzatzen dituzten jarduerei buruzko datuen fal-
tan, eta 1998ko apirileko Euskararen Berripapera argitalpenean islatzen
denez, 14 dira euskararen erabilera-planetan sartuta dabiltzan enpresak.

Aparteko aipua merezi du, agian, herri-administrazioetan egin denak.
Hezkuntzan, Osakidetzan eta Ertzaintzan egindakoak alde batera utzita,
gainerako herri-administrazioen euskalduntzea bideratzeko plangintza
bereziak jarri dira martxan. Hizkuntza Politikarako Sailordetzak eman-
dako datuen arabera (1996: 39), 1995.eko uztailean amaitu zen bost urte-
ko lehen plangintzaldiaren baitan 26.234 herri-langile egon ziren
planean sartuta, hau da, hizkuntz eskakizunen bat ezarri zitzaien. Herri-
-langile guztien %95,97 den multzo horretan 8.915ek derrigorrezko hiz-
kuntz eskakizuna zuten.

Batez ere herri-langileen hizkuntz gaitasuna areagotzea helburu zuen
plangintzaldi honen emaitzei erreparatuz gero, derrigortasun-data zuten
herri-langileen %42,95ak (3.829) egiaztatu zuen zegokion hizkuntz
eskakizuna eta %12,40k (1.106) zegokiona baino hizkuntz eskakizun
baxuagoren bat. Horri erantsi behar zaio derrigortasun-datarik ez zuten
beste 2.052 herri-langilek egiaztatu zutela hizkuntz eskakizunen bat.

Lehen plangintzaldi horren baitan ez dira ahaztu behar hainbat udal eta
aldunditan, batez ere, abian jarri diren erabilera-planak, dela langileen
trebakuntza bakoiztuan oinarrituta, dela ataleko ikuspegi osoagotik erre-
paratuta.

Bigarren planifikazio-aldia apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren bidez
araututa dago (EHAA, 1997ko apirilaren 17ko 72. alea). Euskal Autono-
mia Elkarteko herri-administrazioetan euskararen erabilera normaliza-
tzeko prozesua arautuko duena indarrean dago, beraz, eta 2002.
abenduaren 31n bukatuko da.

Dekretuaren 4. atalean zehazten denez, “entitate bakoitzak euskararen
erabilera normalizatzeko plana onartu eta gauzatu beharko du” . 19. ata-
laren arabera, “Euskal herri-administrazioek euskararen erabileraren
normalkuntzarako planak onartuko dituzte plangintzaldi bakoitzaren
lehenengo urtean”. Horiek horrela, oraindik garaizegi da bigarren plan-
gintzaldi honi buruzko datu esanguratsurik aurkeztu ahal izateko.
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Egindako ahaleginei gutxi edo asko iritzi (hemen aurkeztutakoak aipa-
men soil eta bakan batzuk baino ez dira), balorazio baikorrak edo ez
horren baikorrak egin, bistan da indar sakabanatu batzuk baino zertxo-
bait gehiago jarri behar izan dela urte dexentetako jardun horri eusteko.

Azken urteotan herri-administrazioetatik eragin diren erabilera-planen
barneko filosofia eta edukiaz jabetzeko ezinbesteko deritzot 1992.eko
uztailean Euskararen Aholku Batzordeak (EAB) prestatu zuen Lan-mun-
dua eta euskara. Hizkuntza normalkuntzarako bideaktxostenera jotzea.
Dokumentuan jasotzen denez, “txosten honek lan-munduan euskararen
egungo egoeraren balorazioa eta jokabideetarako markoa finkatzea
izango du helburu” (1992: 2). Argitaratu gabeko lana izaki, eta, beraz,
irakurlearentzat eskuragaitza suerta daitekeen neurrian, hona hemen hiru
atal garrantzitsuenen laburpentxoa.

• Lehentasunak markatzen hasteko irizpideak:

Eskualde euskaldunenak.– “Eskualde hauetan hasi beharko da lanean
lehentasun osoz” (1992: 8).

Sektore sozioekonomikoak.– Nekazaritza eta arrantza, industria eta erai-
kuntza eta zerbitzu sektorea. “Hiru sektoreotan azterketa pilotoekin has-
tea proposatzen du Euskararen Aholku Batzordeak: metodologia eta
aplikazio-esparrurik egokienak hautatzeko aukerak emanez, eta sektore-
en barne lehentasunak proiektu hauen arabera definituz” (1992: 9).

Formazioa.– Aspektu nagusi bi azpimarratzen dira: lanbide heziketa eta
langileen etengabeko formazioa eta birziklatzea.

Informazioa.– “Era sinple, erraz eta sistematikoan ematea, etorkizunari
begira jarrerak lantzea da eta euskararen mundura gero eta jende gehia-
go inguraraztea” (1992: 10).

• Oinarrizko orientabideak

Mikroplangintza.– “Lantoki bakoitzak bere ezaugarri propioak izanik,
egoera horretara egokituko den tresneria diseinatu beharko da. (...)
Mikroplangintza hori integrala izango da, hau da, enpresa osoa hartu
beharko du” (1992: 11). Atal honek bi azpiatal mamitsu eskaintzen ditu:

1 Baztertu beharreko bideak. Bi arrisku nagusi aipatzen dira: hiztunen
trebakuntza azken helburutzat hartzea eta itzulpenari garrantzi gehiegi
ematea. Horrezaz gain, beste zenbait gogoeta ere biltzen dira:
“Euskararen erabilera indartzea izan behar dute, beraz, helburu ekin-
tza hauek; gainerako guztiak bitarteko baino ez dira izango eta arreta
berezia jarri behar da helburu bihur ez daitezen”( 1992: 11); “Lan
munduan euskara normaltzearen zeregina ez da borondate kontua
bakarrik, gauzak egoki programatu eta bideratu beharraren eginbidea
baizik” (1992: 12).

2 Metodologia. Hiru urrats proposatzen dira: abiapuntuaren azterketa,
helburuaren definizioa eta baliabideen aurreikuspena.
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a Abiapuntuaren azterketa. “Zehazki, Honako bi eremu hauek aztertu
behar dira” (1992: 13):

Barne-harremanak: lantoki barnean ahozko zein idatzizko harrema-
nak nolakoak diren, nolako maiztasunez gertatzen diren, bilerarik
egiten den ala ez, nortzuk parte hartzen duten, agiri-zirkuituak, etab.

Kanpo-harremanak: hornitzaileekikoak, bezeroekikoak, finantza-
erakundeekikoak, administrazioekikoak, publikoarekikoak, eta oro
har, enpresaz kanpoko gainerakoekikoak. Eta kasu hauetan guztietan
harremanak ahoz ala idatziz diren aztertu behar da; idatziz badira,
horretarako erabiltzen den agiria, agiri horrek egiten duen ibilbidea,
etab... identifikatu beharko dira. Puntu honetan, publizitatearen arloa
ere kontuan hartu beharko litzateke.

b Helburuaren definizioa:“...kanpo harremanak eta barne harrema-
nak euskalduntzea izango da. Alabaina, badakigu hori ez dela egun
batetik bestera lortzen. Horregatik, eraginkorrago da hori guztia
helburu lorgarriagotan mailakatzea (hiruzpalau urterako azpihelbu-
ruak definitzea (...) Helburu mailakatu horietan, arlo guztiak hartu
eta bakoitzaren barnean lehentasunak ezarri behar dira, eguneroko
errealitatean oinarrituz” (1992: 14).

c Baliabideen aurreikuspena. Bi multzotan bana daitezke:

Giza baliabideak edo pertsonalaren trebakuntza: euskaraz dakitenen
presentzia gehitzea, euskaldunen kopurua maila guztietan handitzea
eta pertsonalaren trebakuntza profesionala.

Baliabide materialak: itzulpengintza, errotulazioa eta agirien disei-
nua, informatika-ekipamendua, eskuliburuak eta “orohar, lantokia
aztertu ondoren, horretarako egoki ikusten diren gainerako baliabi-
deak eskuratu behar dira” (1992: 16).

Aparteko aipua egiten zaio plangintzaren jarraipena egingo duen
batzordea eratu beharrari. “Batzorde horretan, plangintzan inplika-
turiko alderdi guztiek hartuko dute parte”(1992: 17).

Jardunbide orokorra.–Ondorengo hamar urratsetan adierazten da:

1 Plangintzaren aurkezpena “lantokiko zuzendaritzari eta plana martxan
jartzeko eragile izan diren alderdiei. Hauengandik plangintzarekiko
oneritzia jasoz gero, zuzendaritzak bideragarritasuna aztertzeko datu
bilketarako adostasuna agertu beharko du eta bilketa horretarako
arduraduna(k) izendatuko d(it)u” (1992: 18).

2 Bideragarritasun-azterketa: datu-bilketa. Enpresaren tamaina, langile-
en batez besteko adina, euskaldunen portzentaia, enpresa kokatuta
dagoen udalerriko edo eskualdeko euskaldun-portzentaia, hornitzaile
eta bezeroen jatorria eta euskara eta planarekiko jarrera plantilan,
zuzendaritzan, jabetzan eta lantokiko beste agenteen artean.

3 Bideragarritasun-txostena. Datuetan oinarrituta, plangintza martxan jar
daitekeen ala ez, edota zein jarduketa-esparru kontuan hartuko den
baloratuko da.

Erabilera-plangintzak 49



4 Plangintzaren aurkezpen zabala lantokiko agente guztiei. Aurkezpena
egiten zaien agenteek beren adostasuna agertu beharko dute ondoren-
go urratsari ekiteko. Enpresaren zuzendaritzak bere ordezkari/koordi-
natzailea izendatuko du eta “funtzio horiek betetzeko ahalmena
emango dio eta disponibilitatea ere ziurtatuko du. Planaren jarraipe-
nerako batzorde bat osatuko da. Batzorde honetan gutxienez enpresa-
ren zuzendaritzaren eta langileen ordezkari bana egongo dira.
Bestalde, planaren garapenean ardura teknikoa dutenek ere parte
hartuko dute”. (1992: 19)

5 Plana lantzeko datu-bilketa. Bi atal izango ditu: sailkako azterketa
(departamendu edo sekzio bakoitzeko lan-prozedurak, dokumentu-
zirkuituak, lan-eginkizunak, lexiko berezitua etabar) eta banakako
inkesta (euskararen ezagutza, erabilera, eta jarrerarekiko datu pertso-
nalizatuak).

6 Plana. Hiru atal izango ditu: helburu zehatzak, bitartekoak eta epeak.

7 Planaren aurkezpena lantokiko agente guztiei.

8 Plan adostua. “Alderdi guztiek planaren edozein punturi buruzko kri-
tikak eta bestelako ekarpenak azaltzeko aukera izango dute. Iritzi guz-
tiak bilduz, egokitzapen posibleak aztertu eta lan taldea plana
birdefinitzen saiatuko da, jasotako oharrak kontuan hartuz. Plan ados-
tuak zuzendaritzari eta langile bakoitzari eskatzen dizkion erantzuki-
zunetarako konpromezua zehazki hartu beharko da” (1992: 20).

9 Inplementazioa.

10 Ebaluazioa. Seihilero lan-taldeak ebaluazio-txostena egingo du. Epe
horretan burutu behar diren urratsen ebaluazioa egingo du eta, desbi-
deratzerik antzemango balitz, egokitzapenak proposatuko.

• Gutxieneko azpiegitura

“Mikroplangintzan aipatutako esparruetatik zer landu nahi den aukeratu-
ko da programen arabera. Programa hauen gutxieneko euskarria eraiki-
tzeko puntu hauek sakondu beharko dira epe labur eta ertainera” (1992:
22)

1 Pertsonalarentzako ikastaro berezi eta laburrak (...). Esate baterako, era
honetakoak, nekazaritza mailan sortutako beharren araberakoak edo
hirugarren sektorean zerbitzu mailan eskaintzeko modukoak.

2 Alde batetik, komunikazioko beharrei erantzuteko hizkuntz eredu ego-
kiak landu behar dira; aldi berean, ezinbestekoa da eredu horiek profe-
sionalen artean zabaltzea, hauek baitira xede berezietako hizkeren
berezko erabiltzaileak. Azken batean mikrolexiko berezitu eta erabil-
garrien prestaketa eta hedapen lanei ekin behar zaie.

3 Esparru desberdin hauetan euskararen normalkuntza lanetan arituko
diren agenteen formazioa eta prestakuntza.

4 Orainarteko lege hutsuneen garapena; aholkularitza eta publikoari
zuzendutako informazioaren hedapena.
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5 Programa hauen koordinazioa, administrazioaren aldetik, Eusko
Jaurlaritza, Foru Aldundi eta Udaletxeei dagokie. Administrazioko era-
kunde bakoitzetik ordezkari bat izendatzea gomendagarria izanen
litzateke, urteroko programak erabaki ahal izateko. Programa puntual
bakoitzean beste sailen partaidetza ere eskatuko da.

6Arlo pribatuan ere antzeko koordinazio sistema antolatu behar da. Hor
sindikatuak, enpresarien elkarteak, langile eta enpresari, gremio-elkar-
te eta elkargo, kontsumitzaile eta herritar mailako elkarteak, gutxienez,
sartuko dira (1992: 22-23).

EABren txosten horretan jasotakoa oinarri lan egin izan da azken urteo-
tan. Langintza horrek ekarri du, ordea, praktikara igarotzearekin batera
hasita, hainbat irizpide eta orientabide garatzea, batetik, eta, bestetik,
beste hainbat eztabaidatu eta zehaztea.

Egokitzapen-prozesu hori konplexua eta aberatsa izan baldin bada ere,
hemen nabarmenenak iruditzen zaizkidan adierazle batzuk baino ez ditut
aipatuko:

Borondatezko erabilera-plangintzak.– Esperientzia pilotoetan parte
hartu duten enpresek borondatez parte hartu duten moduan, enpresa
barruko kideek ere borondatez hartu izan dute parte. Norbanakoaren
eskubidean oinarrituta, langile bakoitzak erabaki izan du zuzenean parte
hartu nahi zuen ala ez. Jokabide hau EABk planak adostuak izatearen
komenientzia zaintzeko aukeratu izan da.

Enpresetako kudeaketa-ereduetara egokitu beharra.– Antzuolako ELAY
taldean (ELAY, BALZERS-ELAY eta SEYTRA) entseiatu zen lehen
esperientzia pilotoan, 1991-1994, EABk emandako irizpide eta orienta-
bideak enpresa horietan ordurako martxan zeuden kalitate-kudeaketa
deritzan sistemaren hainbat osagairekin txertatu ziren6. Aldi horretako
ekarpenik nabarmenena, komunikazio-zirkuluena izan zen.

Komunikazio-zirkulua kalitatezko kudeaketaren barruan horren ezagu-
nak den kalitate-zirkulua kontzeptuaren mimetismoz sortu zen.
Funtsean, kalitate-zirkulua lan-talde bat da, lan-prozesu bat elkarrekin
burutzen duena. Aldiro elkartuz, eta lan-metodologia jakin bati jarraiki7,
euren jarduna planifikatu, burutu, aztertu eta birronrientatu egiten
dute.Lehen esperientzia pilotoan kalitate-zirkuluen kulturarekin topo
egin izana erabakigarria izan da gerora garatu diren erabilera-planen bai-
tan komunikazio-zirkulua elementu ia ezinbestekoa bilakatzeko8.

Erabilera-planak kudeatzeko egitura sortu beharra.– EABk emandako
irizpideen ildotik,“plangintzaren jarraipena egingo duen batzordea”,
“enpresaren ordezkari/koordinatzailea” eta “lan taldea” erabili diren
moduan, hizkuntz normalizatzailea ere baliatu da planen kudeaketari
eusteko sortu den egituran.

Komunikazio-zirkuluak antolatu eta gidatu beharrak, eta oro har, disei-
natutako plangintzaren barruko beste lanak burutu eta koordinatzeko hiz-
kuntz normalizatzailearen (hasieran monitorea) figura sortu beharra
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ekarri zuen. Teknikaria, komunikazio-zirkuluetako bideratzailea izateaz
bat, bakarkako trebakuntza eskaintzeaz, itzulpengintzaz, testu-sorke-
taz/gainbegiraketaz, euskalduntze-alfabetatze saioak koordinatzeaz
arduratzen da, esaterako. Oro har, enpresako koordinatzailearekin plana-
ren baitan diseinatutako neurri guztiak abian jarri, jarraitu eta ebaluatze-
az ere arduratzen da. Orain arteko esperientzietan, beharrizanen arabera,
hizkuntz normalizatzaileak euskalduntze-saioak ematearen ardura zuze-
na ere hartu behar izan du, bai taldeko irakaskuntzan, bai bakarkako
ikaskuntza-prozesuetan.

Horrek guztiak teknikariaren profil indartsua eskatzen du, hizkuntz nor-
malkuntzarako teknikaria erabilera-planen ardatzik nagusietako bat da.
(Mungia eta Zuazubiskar, 1997: 12-15).

Aparteko aipua merezi du planteamendu metodologiko beraren ildotik
herri-administrazioetan entseiatutako esperientzia pilotoen bilakaerak.

1993an Antzuola eta Bergarako udaletan esperientzia pilotoak (Eizmendi
eta Etxabe 1995: 205-252) planteamendu bertsuan oinarrituta abiatu
baziren ere, herri-administrazioen egoerak hainbat moldaketa egitea
eskatu zuen. Hona hemen nabarmenenak:

• Plangintzan parte hartzea borondatezkoa bazen ere, ezin zen ahaztu
herri-administrazioek, enpresek ez bezala, bazutela araudi bat euskara-
ren normalizazioaren arloan lan egitera behartzen zituena9, nahiz eta
zuzenean derrigortasunik ez izan erabilera-plan bat martxan jartzeko.
Hortaz, erabilera-planak borondatezko planteatu ziren, baina enprese-
tan langileek planari atxikitzea eskatu behar zuten moduan, esperien-
tzia hauetan planetik kanpora geratzea eskatu behar zuten.

• Komunikazio-zirkulua herri-administrazioetan baliatzen hasi zen.
Esperientzia batean normaltasunez txertatu ahal izan zen moduan
(Legorburu, 1997), bestean egokitzapenak eginda baliatu zen (Lasku-
rain, 1997).

• Enpresetan hizkuntz normalizatzaileak kontratatu behar izan diren
moduan, udaletan lehendik ari ziren lanean. Horrek, besteak beste, zera
esan nahi zuen: batetik, teknikari horiek bazutela erakundearen aurre-
-ezagutza bat, eta, bestetik, udalotan euskararen normalizazioa ez zela
gai berria.

Nire ustez, erabilera-planetan urte hauetan gertatu den bilakaera bi alda-
gaik baldintzatu dute, batez ere; alde batetik, aldiro egokitu den enpresa-
ren edo erakundearen egoerak, eta, bestetik, lehenengo planetatik
azkenekoetara erakarri den eskarmentuak.

Urte hauetan garatu diren esperientziek antolaketa eta planifikazio lanaz
gain, emaitza batzuk ere utzi dituzte. Zail da emaitza horien ikuspegi
laburtu eta bateratua ematea, batetik, eskura dagoen informazioa ugaria
delako10, eta, bestalde, esperientzietan erabili diren neurpideak eta neur-
tu diren errealitateak11 beti bateragarriak izan ez direlako.
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Horiek horrela, eta adibide gisa, hona hemen Arrasateko IKERLAN iker-
tegian12 garatu den lehen plangintzaldiko (1994-1997) hainbat datu
(Mungia eta Zuazubiskar, 1997):

Borondatezko plana izanik, partaideen portzentaia %65,5ekoa izan da.

Hizkuntz ezagutzaren arloan euskaldunak %62 izatetik %77 izatera igaro
dira. Erabilerari dagokionez, departamendu bereko lankide euskaldunen
arteko ahozko erabilera %35etik %67ra igaro da. Idatzizko erabilerari
dagokionez, aldiz, %19tik (1995) %66ra igaro da13.

Euskararen erabilera-planak izan duen garapena baloratzeko eskatu
zitzaienean, langileen %80ak balorazio positiboa egin zuen. Multzoen
arabera, planean parte hartze zuzena izan zutenen %88ak egin zuen balo-
razio positiboa (komunikazio-zirkuluetako partaideen %93 eta euskara-
-ikasleen %74) eta partaidetza zuzena izan ez dutenen %64ak.

Datuak, oro har, baikorrak badira ere, bada, normala den moduan, zer
hobetua (Mungia 1997). Adibide gisa, langileei hiru urteetan planari
buruz jaso zuten informazioa baloratzeko eskatu zitzaienean, %45ak
egin zuen balorazio positiboa.

Gainerako esperientzietan ere, aldeak alde, emaitzak baikorrak izan dira,
baina, aldi berean, guztietan ikusi da badagoela zer aztertu eta landu pro-
zesuak egoki garatu eta atzeraezin bihurtzeko14.

Urte hauetan bizi izandako esperientziak, bizipen aberatsez gain, lan-
-munduan euskararen erabilera areagotzen jarraitu beharraz lehendik ere
bagenuen komentzimendua areagotu baino ez du egin, besteak beste,
arlo honetan eragiteko aukerak egingarriak direla ikusi dugulako.

Baina, aldi berean, prozesuak hainbat kezka eta gogoeta ere ernarazi diz-
kigu:

1 Arestian aipatu dugun lan-munduaren ulerpide zabala, alegia, herri-
-administrazioetako erabilera-plangintzak lan-munduaren barruan
kokatzearena, balekoa den arren, komenigarria bezain beharrezkoa
ematen du herri-administrazioen arloa bereizteak. Horretarako arra-
zoietako batzuk ondoko hauek izan daitezke:

a Herri-administrazioen kudeaketa-ereduak eta beste enpresa batzue-
nak, oro har, ezberdinak dira. Enpresa-munduan EFQMren ildotiko
pentsamoldeen ezarpen-maila areagotzen doan bezala, administra-
zioan oraingoz ez da diskurtso-mailako adierazpenak baino askoz
gehiago sumatzen. Horren ondorioz, lan-eginkizunen ulerpide ezber-
dinak sortzen dira. Enpresa-munduan prozesuen kudeaketan oinarri-
tutako lan-taldeko kudeaketa bultzatzera egiten ari den bitartean
(prozesu osoa partaide guztien artean planifikatu, egikaritu eta hobe-
tzen da), herri-administrazioetan espezializazio-kontzeptuak askoz
ere pisu gehiago du (bakoitzak bere lana ahalik eta ongien egin behar
du). Erabilera-planak burutzeko aukeratu zen lan-metodologia, sal-
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buespenak salbuespen eta neurriak neurri, egokiagoa da enpresa-
-munduan lan egiteko administrazioetan lan egiteko baino.

Ildo horretatik, gero eta gehiago dira herri-administrazioetan, esate
baterako, komunikazio-zirkuluen erabilera murriztu edo tentu handia-
goz erabili beharra azpimarratzen duten arduradun eta teknikariak.
Arrazoizko planteamendua da hori; izan ere, komunikazio-zirkulua-
ren atzean dagoen filosofia eta kudeaketa-eredua ez dator bat, oro har,
herri-administrazioetan erabiltzen d(ir)en kudeaketa-eredu(ar)en filo-
sofiarekin. Egoera horrek administrazioetarako tresna egokituagoak
lantzea eskatuko du, nahiz eta erabilera-planen bideragarritasunak,
herri-administrazioetan ere, arduradunen lidergo argia ez ezik, erabi-
lera taldeko prozesu moduan ulertzea ere eskatzen duen, eta, beraz,
prozesuen kudeaketarako ereduetara hurbiltzea. Eskakizun hori, bes-
talde, bat dator hainbat gizarte eremutatik gero eta ozenago eskatzen
ari den herri-administrazioen modernizazioarekin, beraien kudeaketa-
-ereduak egokitzen joan behar izatearekin.

b Herri-administrazioen artean aldeak badaude ere, oso homogeneoak
dira enpresekin alderatuta. Administrazio bat baino gehiago badugu
ere, oinarrian esan daiteke, herri-administrazio guztiek sistema bera-
ri jarraiki funtzionatzen dutela. Oinarrizko araudi bat abiapuntu,
administrazioek jardunbide jakin batzuen arabera lan egiten dute.
Hainbat lege, dekretu eta arauk definitzen dute administrazio bakoi-
tzaren eskumena eta funtzionatzeko modua (espedienteek zein pauso
dituzten, pauso horietako bakoitzean zein gutxieneko bete behar
diren, nola, nork izapidetu behar dituen, zenbat denboraz artxibatu
behar diren, nork auditatuko dituen edo ditzakeen, etabar luzea).
Horren ondorioz, kospusaren aldetik euskarak oraindik ere dituen
premia gorrien estandarizazio bateratua (terminologia, estiloa,...)
ahalbidetzen da, enpresen jardunbidea ikusita egin ezin den moduan
(jardun oso ezberdinak, elkarren arteko lehia,...).

c Arestian aipatuta geratu den moduan, herri-administrazioek badute
euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko araudi bat, enpresa-
-munduan ez dagoena. Gehienez jota, enpresen lan-hitzarmenetan-
-eta, hainbat puntu jasotzen dira, baina gehienetan hizkuntz gaitasu-
na lantzeko neurriei dagozkie, gainera.

2 Egoera juridikoaren garapenak eragiten duen gogoeta ere garrantzi
handikoa iruditzen zait. Aurreko ataleko egiaztapena egina, arlo hone-
tan bi gogoeta-bide behintzat iradoki daitezke. Edozein normalizazio-
-prozesutan egoera juridikoak duen eragina ikusita (Branchadell, A.,
1996), bata, euskararen erabilera lan-munduan normalizatzeko urrats
juridikoak ematearen premia eta ahalmenaren gainekoak, eta, bestea,
herri-administrazioek egun dutenaren gaineko egokitasun- eta zehazta-
sun-mailari buruzkoa. Beste herrialde batzuen testuinguru ezberdinak
alderatzeak duen arriskua ahaztu gabe, gogoeta-mailan besterik ez bada
ere, biziki interesgarria izan daiteke gure egoera juridikoa beste herrial-
de batzuenarekin alderatzea (Urrutia, A. 1990), (Arruti, Muniozguren
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eta Plazaola, 1994), (Iriondo, X., 1996)15. Urratsak, edonola ere, gure
egoerari egokitutakoak izan beharko luketela iruditzen zait. Une hone-
tan, esate baterako, mesede galanta egingo ligukete etiketatzearen gai-
neko lege batek edo Euskal Udalen Lege batek (Iriondo, 1996: 327).

3 Erabilera-planak behar moduan garatzeak, besteak beste (arestian
aipatutako babes juridikoa, esate baterako), lidergo argia eskatzen
duela ematen du. Erabilera-planak esperimentalak izatetik hizkuntz
plangintzaren barruko osagai egituratura igarotzea nahi bada, ezinbes-
teko aldagaia dela iruditzen zait. Eztabaidagarriak izan daitezke epeak,
erritmoak, prozedurak, metodologiak, etabarrak, baina “berrikuntza”
bat eragin nahi bada, ezinbestekoa iruditzen zait egituraren mailarik
gorenak egiten den horretan sinestea.

Ildo horretatik, enpresetako eta herri-administrazioetako arduradunen
kontzientzia hartzeak hizkuntz politikaren lehentasunetako bat izan
beharko lukeela iruditzen zait. Politika publikoetan sentiberatze-lan
sistematikoak eginez orain urte gutxi ez bezalako kontzientzia erdietsi
da (osasun-arloan, ingurugiroan, ongizatean, etabar), eta kontzientzia
horrek arlo horiek indartzeko neurri politikoak ekarri dituzte (legeak,
arauak, aurrekontuak, programak etabar sortzea). Enpresa-munduan
ere antzera gertatu izan da konpetibitatearen gaia dela eta ez dela, esate
baterako, EFQMren ereduaren ildotiko neurriak hartzen hasi denean.
Erabilera areagotzeko metodologiak lantzen eta areagotzen aritzea,
horiek babestuko dituen egoera juridiko txukun samar bat gabe, eta
besteak beste egoera juridiko egokia ahalbidetuko duen kontzientzi
maila argirik gabe, zentzugabe samarra dirudi, larriagoa den itxura
gordetze soila ez bada.

Egia da errazagoa dela beti hutsunea non dagoen esatea, zuloa betetzea
baino, baina batek ezin du burutik kendu, beste arlo batzuen interesa
dela eta ez dela, enpresetako eta herri-administrazioetako arduradu-
nentzat etengabean antolatzen diren kongresu, mintegi, ikastaro eta
gaineratikoak.

4 Erabilera-planek aurrera egiteko beste aldagai garrantzitsu bat (berriro
ere ezinbestekoa ez esateagatik) herritarren eta langileen borondatea
da. Herri-administrazioei herritarrok euskara erabiltzeko eskatzen ez
badiegu, arriskua dago biziraupenik izango ez duen bidea egiteko.
Enpresen kasuan ere, beste horrenbeste. Kanpoko bezeroak zein barru-
koak –enpresakideak– euskarazko harremanean satisfakziorik irabaz-
ten ez badu, nekeza izango da emandako pausoak errotzea.

Beharrizan hori argia bada ere, giza jardunaren beste esparru batzuetan
gertatzen denari begiratzea nahikoa da ohartzeko premia guztiak ez
direla aprioristikoak eta gizakiok oso iaioak garela premiak sortzen.
Honekin esan nahi dudana da zilegi dela, eta beharrezkoa ere bai, asko-
tan agintari publikoen ahotatik entzun dugun moduan, euskara norma-
lizatzeko herritarren borondatea eskatzea, baina aldi berean ahaztu
gabe, herritarren borondatearen sustatzaile/sortzaile askotan arduradun
publikoak beraiek izaten ditugula.
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5 Mikroplangintzaren ildotik jorratu diren erabilera-planen eremua
enpresa edo udal bakoitzarena baldin bada ere, planaren garapenak
enpresa edo erakunde bakoitzaren eremua gainditzea eskatzen du.
Euskararen erabilera-unitate itxietan soilik landu nahi izatea, errealita-
tearen aniztasuna, interdependentzia eta harreman-sareak kontuan
hartu gabe, erabileraren garapena aldez aurretik mugatzea da.

Enpresak lan-erakunde konplexu edo sinpleagoak izan, harreman sare
konplexuetan daude txertatuta. Enpresaren barruko zein kanpoko
harremanetan eragin nahi izatean sarritan enpresen beraien eskumen-
-maila gainditzen duen eremuetan eragin beharra suertatzen da; beste-
la esan, beste enpresa eta erakunde batzuen borondatearekin egiten da
topo. Horietan eragitea lortzen ez bada, enpresaren edo herri-adminis-
trazioko erakundearen barruan egindako ahalegina alferrikakoa bilaka
daiteke eta euskararen erabilera hankamotz geratu.

Kanpoan eragin behar hori norberaren erantzukizuna bada ere, askotan
erakunde supraenpresarialen eta herri-administrazio gorenen esku har-
tzea ezinbestekoa da euskararen erabilerak aurrera egingo badu, berez-
ko mugen barruan gara daitekeen guztia (egoera soziolinguistikoak
ahalbidetzen duena eta norbanakoaren zein gizartearen hizkuntz esku-
bideekiko errespetua) gara dadin. Erakundeen eta enpresen arteko
harremanek bakoitzaren eskumen-maila gainditu eta goragoko beste
entitate baten eskuhartzea ematen den heinean, delako entitate horren
eskuhartzea behar-beharrezkoa da euskararen erabilerak behar dituen
bitartekoak berma daitezen.

6 Arestian aipatutako gogoeta orokorrago horiekin bat, badira beste
batzuk ere alderdi tekniko-metodologikoari dagozkionak, eta, nire iri-
tzirako, besteak bezain garrantzitsuak izan daitezkeenak.

a Erabilera-planak diseinatzeko prozesuak merkatu beharra. Espe-
rientzia esperimentalak ikasbide aberats bilakatu ohi badira ere,
garestiegiak izatearen ajea izaten dute. Bide berriak urratzea norma-
lean denbora handiko lana izaten da. Aurrera egin nahi bada, bidera-
garritasuna aztertzen eta planaren diseinua egiten ematen den
denbora laburtu beharra dago. Enpresentzat kostu handiegia dakar
horrek.

b Erabilera-plana prozesu bakar baten moduan lantzeko komenientzia.
Erabilera-planak konplexuak diren heinean, askoren parte hartzea
eskatzen dute: hizkuntz normalizatzaileak, euskaltegiak, itzulpen-
eta terminologi zerbitzuak, administrazio eta enpresen beste zerbitzu
batzuk,... Errealitatea hori izanik, emankorragoa iruditzen zait, ahal
den neurrian, espezializazio-kontzeptua gainditu eta prozesuan parte
hartu behar duten guztien partaidetza bateratua bideratzea.

Bereziki azpimarratu nahi nuke euskaltegien partaidetza eginkizun
honetan. Egun bizi dugun egoera soziolinguistikoak ezinbesteko
bilakatzen du hizkuntz plangintza eraginkor batean, korpusaren eta
estatusaren planifikazioaz gain, hizkuntz eskurapen-plangintza ere
berariaz lantzea (Cooper, 1989: 33-34/157-163). Helduen euskal-
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duntzetik eta alfabetatzetik ekarpen garrantzitsuak egin daitezkeen
moduan, alderantziz, mundu horrek badu zer ikasi eta horretan ere
lan egiteari begira zer landu eta egokitu.

c Ebaluaziorako eredu egokiak finkatu beharra. Nahiz eta orain arteko
planen barruan ahalegin handia egin den ebaluazioaren arloa zaintze-
ko, esperimentaltasunak bide ezberdinak hartzea ekarri du, bai plan
batzuetatik besteetara, bai plan beraren aldi ezberdinetan. Katalunian
Consorci per a la Normalització Lingüística deitu erakundeak
Indexplá izenez garatu duen ereduaren ildotik edo, komeni da ados-
tutako eredu bateratu batera iristea. Aipatu eredua “erakunde baten
hizkuntz normalizazio maila ebaluatzeko tresna da eta adierazle sis-
tema batean oinarritzen da. Adierazleok aldagaietan elkartzen dira
(....) Aldagaiek ondorengoak dira: 1. Irudia eta errotulazio; 2.
Pertsonalaren hizkuntz egokitasuna; 3. Erabilera irizpideak; 4;
Kanpo erabilerarako dokumentazioa; 5. Kanpo komunikazioak, eta
6: Barne dokumentu eta komunikazioak” (CPNL, 1996: 7). Eredu
hori oinarri, Euskal Kulturaren Batzarrea (EKB) eredu egokitua lan-
tzen aritu da hainbat teknikari eta erakunderen lankidetzarekin.

d Gutxieneko egitura ziurtatu beharra. Erabilera-planak garatuko badi-
ra, behar-beharrezkoak dira zerbitzuak, “izan ere erabilera areagotze-
ak bertatik bertarako laguntza eskatzen baitu” (Arruti, Muniozguren
eta Plazaola, 1994: 84-85). Enpresa edo erakundeko koordinatzailea-
ren, lantaldearen eta jarraipen-batzordearen garrantzia handia bada,
ezinbestekoa iruditzen zait hizkuntz normalizatzailearen eginkizuna.
Erabilera-plangintzen hastapen-garaiko lan-hipotesietako bat hiruz-
palau urteren buruan planak mantenimendu-fase batera eramatea
bazen ere (alegia, kanpoko laguntzarik gabe, hizkuntz normalizatzai-
lerik gabe, lorpenei eustea), orain arteko esperientziak erakutsi digu
nahikoa dela normalizatzailearen bost hilabeteko amatasun-baja bat,
egonpuntutik behera egiteko. Hori gertatu izanak hipotesia deusezten
ez badu ere, nire iritzirako argi uzten du beste epe batzuekin lan egin
beharra. 

e Hizkuntz normalizatzaileen heziketa landu beharra. Erabilera-planen
konplexutasunak eta hizkuntz normalkuntzarako teknikariaren egin-
kizun ugariek (Mungia eta Zuazubiskar 1997), heziketa-egitarau
sendoak prestatzea eskatzen du. Hizkuntz ezagutza jasoaz gain, tek-
nikariak lan-munduaren ezagutza nahikoa behar du, eta batez ere,
hizkuntz normalizazio-prozesuen planifikazio, kudeaketa eta ebalua-
zioaren gaineko heziketa teorikoa eta praktikoa.

f Erabilera komuneko bitartekoen sorkuntza koordinatua areagotu
beharra. Nahiz eta, oro har, enpresa edo erakunde bakoitza mundu
bat dela esateko arrazoirik ez den falta, hori bezain egia da, hainbat
bitarteko komunak direla, batez ere jardun-esparrua bertsua denean.
Horren adibiderik argiena herri-administrazioak dira, eta bereziki
udal-administrazioa. Legedi komun bati jarriki, lan-prozedura komu-
nak (espedienteak/dosierrak) erabiltzen dira, neurri handi batean,
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bederen, eta horrek baterako behar diren bitartekoak (terminologi
bankuak, espediente- eta testu-ereduak, idazkera-irizpideak, etabar)
guztientzat ere baliagarri izatea dakar. Horrek bitartekoen sorkuntza-
ren gidaritza eta koordinazio argia ezartzea eskatzen du, nork bere
bidea eginez, batetik, indarrak alferrik gasta ez daitezen, eta, beste-
tik, hizkuntz normalizazioarentzat horren garrantzitsua den estanda-
rizazioa ziurta dadin.

Euskararen erabilera areagotzeko planen balorazio positiboa egin behar
dela iruditzen zait, hobetu beharrekoak hobetu behar, lan-munduaren
baitan lan egiteko bide eraginkor bat abian jartzea lortu delako. Baina
horrekin bat, kezka handiak ere eragin dituzte.

Une honetan behar-beharrezkoa ikusten dut gogoeta sakona eta partehar-
tzailea egitea, Euskararen Aholku Batzordeak bere garaian proposatuta-
koaren haritik,lan munduko agente ezberdinekin elkarrizketa egitea (...)
lan munduko partaide adierazgarri zenbaitekin: administrazioko ordez-
karitza, enpresa zuzendari eta enpresariak, langileen ordezkaritza, sindi-
katuak, merkataritzako elkarteak, herritar zein kontsumitzaileak (EAB,
1992: 30-31). Lan-munduan euskararen erabilera areagotzea banakako
esperientzia solte eta mugatu batzuk baino zertxobait gehiago izatea nahi
bada, behar-beharrezkoa ikusten dut lan-munduko eragileekin hitz egin
eta adostea, jarrerak (askotan inertziazkoak) aldatzen joateko eta, behar
den ezagutza erdietsiz, erabilera eraginkortasunez bultzatzeko.

Beste sektore batzuen normalizazioa, hezkuntza-sistemarena, esaterako,
arduradun politikoen eta elkarte, enpresa, sindikatu eta profesionalen par-
taidetzarik gabe bideratu nahi izatea bidegabekeria irudiko litzaigukeen
moduan, antzeko bidegabekeria litzateke lan-munduko agenteen partai-
detzarik eta gutxieneko adostasunik gabe bideratu nahi izatea. Une hone-
tan beharrezkoa dugu gizartean horren modan jarri zaigun planifikazio
estrategikoaren ildotik lanean hastea, eta ez bakarrik orain arte esperi-
mentatutako erabilera-planen egokitzapena eta garapena eztabaidatzeko
eta adosteko, baita beste neurri batzuen osagarritasuna eta komenientzia
aztertzeko ere (lan-munduko hizkuntz paisaiari buruzko neurri estentsi-
boak, esaterako).

Lan-mundua zabala bezain konplexua da, eta, beraz, ez da batere samu-
rra elkarlan eraginkorra bideratzea, baina arrazoizko planifikazio orokor
batek soilik berma dezake hizkuntz politika aproposak egikaritzea.
Oinarrizko ikuspegi globalik gabe nekez lor daiteke aurrerapausoak
egonkortzea, atzeraezin bihurtzea.

Horrek guztiak egitasmoaren gidaritza eta zuzendaritza argia eskatzen
du, batetik, eta alderdi bakoitzak bere eginkizunei aurre egitea, bestetik.
Nire ustez, lan-ildo horiek urratzen asmatzen dugun neurrian soilik lortu-
ko dugu lan-munduan euskararen erabilera areagotzeko zutabe sendoak
jartzea, bai gizartearen kontzientzia hartzeari dagokionez, bai babes juri-
dikoa areagotzeari dagokionez, eta baita bitartekoen hornidurari dago-
kionez, batez ere, teknikarien heziketa-programa egokiak antolatzeari
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begira, eta erabilera komuneko bitartekoen sorkuntza gidatzeari eta koor-
dinatzeari begira.

Ez da lan makala, baina esaerak dioen moduan: gogoko lekuan aldaparik
ez!
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Oharrak

1 Jatorrizko artikulua Word aldizkarian argitaratu
zen (15: 325-40). Gaztelaniara itzulita dago:
Garvin, P eta Lastra de Suarez, Y. 1984.
Diglosia. In Antología de estudios de etnolin-
güística y sociolingüística. Mexico: Universidad
Nacional Autónoma.

2 Ikus Sanchez Carrión, J.M. “Txepetx”en lana
“Bilingüismo, Diglosia, Contacto de lenguas
(Hacia una delimitación de conceptos)”. Anuario
del Seminario de Filología Vasca “Julio de
Urquijo”. Donostia VIII. 1974.

3 Ildo honetatik biziki interesgarria da Albert
Branchadell-ek (1996) Kataluniako normaliza-
zio prozesuaz egiten duen azterketa eta gogoeta.

4 Hizkuntz plangintza kontzeptuaz hainbat idazlek
eman dituzten definizioen azterketa laburra oina-
rri, oso interesgarria iruditzen zait, eta beraz,
gomendagarria, berak eskaintzen duen ikuspe-
gia.

5 Zortzi urratsei buruzko aurkezpen laburtua eus-
karaz nahi lezanak jo beza Txillardegiren
“Hizkuntzaren berreskurapena Fishman-en ara-
bera” artikulura (Bat Soziolinguistika aldizkaria,
6. zenb., 1992: 115-122). Laburpen hau
Fishman-ek 1990ean idatzitako “What is rever-
sing language shift (RLS) and how can it suce-
ed?” artikuluaren gainean egina da (Journal of
Multilingual and Multicultural Development;
Vol. 11, N. 1/2, 1990: 5-36).

6 Egun EFQM (European Foundation of Quality
Management) erakundearen kalitatezko kudea-
keta-eredu europarra izenez ezagutzen den lan-
metodologiak enpresaren konpetibitatea han-
ditzea du helburu, eta etengabeko hobekuntza
norabide hartuta, enpresako estamentu guztien
inplikazioa lortu nahi du, bertako prozesuak
identifikatu, aztertu etengabeko hobebidean jar-
tzeko. Gaur egun, geroz eta gehiago badira ere
kudeaketa-sistema honen harian lanean ari diren
enpresak, adituen arabera, sistema erabat garatu-
ta duten enpresa-kopurua ez da hogeitaka batetik
gora pasatzen Euskal Autonomia Erkidegoan.

7 Batzuetan bideratzaile edo erraztaile baten
laguntzarekin lan egiten dute (batez ere hasie-
ran), baina beti arazoak konpontzeko teknika eta
tresna multzo baten ildotik, eskuarki PDCA
metodogia izenez ezagutzen dena (P:Planning
–planifikatu–; D:Do –egin–; C:Control –azter-
tu, neurtu–; A:Adjust–birrorientatu-).

8 Komunikazio-zirkuluen funtzionamendua, eta
oro har, Antzuolako ELAY taldean erabili zen
planteamendua zabalxeago ezagutzeko, ikus
“Euskararen erabilera areagotzeko plangintzak
enpresa-mailan” Bat Soziolinguistika aldizkaria-
ren 1993ko abenduko 11. alea.

9 Atal honetan, Euskararen legeaz gain, beste
hauek ere aipatu behar dira: Azaroaren 25eko
250/1986 Dekretua, Euskal Herriko Autonomi
Elkarteko Herri-Administrazioetan Euskararen
erabilera eta normalizazioa arautuz, eta Antzuo-
lako kasuan Euskararen ordenantza.

10 Erabilera-plan bakoitzaren gainean, seihilabete-
ro, gutxi gorabehera, balorazio-txosten bat osatu
da, eta plan bakoitzaren amaieran memoria bat.
Jardun-mota honek emaitza globalak ez ezik, epe
motzeko bilakaera aztertzea ere ahalbidetzen du.

11 Gaur egungo enpresen bilakaera azkarrak hiruz-
palau urteren buruan aldaketa sakon samarrak
ere eragiten ditu antolamenduan eta egiturake-
tan. Esate baterako, bekadun-andana batek edo
aldi baterako hartutako langileek enpresaren
errealitatea aldatzea dakar.

12 1974an sortu zen Mondragón Corporación
Cooperativa-ko enpresa-talde batek laguntza
teknologiko egokia eduki ahal izateko. Meka-
tronikan aditua da (Mekanika, Elektronika eta
Informatika eraginkortasunez elkartzean datza)
eta 150 pertsona baino gehiagok lan egiten du
bertan.

13 Neurketa enpresa osoan erabiltzen diren bi
dokumentu sinpleren gainean egin zen:Beze-
roarekiko lehen harremanaeta Bezeroaren eska-
kizunak.

14 Emaitza gehientsuenak argitaratu gabeko txoste-
netan badaude ere, esperientzia batzuen gaineko
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zenbait datu eta balorazio ezagutzeko (IKER-
LAN, ARLAN, Antzuola eta Bergarako udalak)
Hizkuntza Politikarako Sailordetzaren Euska-
raren erabilera lan munduan. Erabilera planen
metodologia. 1996ko abenduaren 12an eginda-
ko mintegira aurkeztutako txostenakargitalpe-
nera jo daiteke. Agiriak bildumaren 7. alea.

15 Zerpentsarako alderaketa horretan interesgarria
izan daiteke 1998ko urtarrilean Katalunian onar-
tu berri duten “Llei 1/1998 de gener, de politica
lingüística.
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