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Euskara da gure nortasunaren ezaugarririk errotuena, urteetan ikusi dugu 

nola gure hizkuntza eta kultura erasotuak izan diren. Ikastolen ugaritzeari, 

gizarte-mugimenduari eta Gernikako Estatutuko tresnei esker, udal politika 

ezberdinek kalean erabilera handitzea lortu zuten, baina gure hizkuntzak 

jasan dituen atzerapausoak ere aitortu behar ditugu. Soziolinguistika 

Klusterrak 2017ko udan aurkeztu zuen Kaleko Hizkuntzen Erabileraren VII. 

Neurketaren datuen arabera, 1989tik euskararen erabilerak ia bost puntu 

egin du gora, baina azken hamar urteetan kopuruak behera egin du. 2016an 

erregistratutako % 15,2, duela bost urteko datu bera, 2006ko egoera baino 

txikiagoa da, orduan erregistratu baitzen altuena ( % 18,2). 

Mundu globalizatu batean bizi gara eta gure hiriak milaka bisitariri ateak 

irekitzen dizkie, baina hori ezin da aitzakia izan eta gure kaleetan eta 

bizitzan euskararen erabilera indartzeko proposamenak egin behar ditugu. 

Horretarako, garrantzitsua da euskararen aldeko mugimendua indartzea, 

euskararen ezagutzaren alde lan egitea eta euskarak hirian duen irudia 

indartzea. 

Euskararen aldeko elkarte-mugimenduak osasuna du (pertsona askoren 

ahaleginari esker), eta Udalaren eginkizunetako bat osasun horri eustea 

izan behar da, betiere udalari begira mugimenduen independentzia 

bermatuz eta mugimenduak ikuspegi kritiko eta aldi berean 

eraikitzailerantz eramanez. 

Euskaltzale mugimenduak aktibo bat izan behar du ahaleginak metatzeko 

orduan, gizartean zeharka eragin dezaten euskararen erabilera 

areagotzera. 

Hizkuntza bat hitz egin ahal izateko, beharrezkoa da herritarrek hizkuntza 

horren ezagutza izatea, eta, horretarako, Udalak hizkuntza horren 

ikaskuntza sustatzen jarraitu behar du, laguntza ekonomiko egokien bidez, 

hizkuntza horren ezagutza sustatzeko behar den finantzaketa bermatuz, 

doanekoa izatera iritsiz, herritar guztiek euskara erabiltzeko aukera izan 

dezaten eta euskara komunikatzeko tresna izan dadin; azken batean, 

euskara hutsezko bizitza garatzeko aukerak areagotu behar dira, 

Erakundeek lan handia egin dute helduen alfabetatzean, eta zeregin hori 

betetzen jarraitu behar dute etorkizunean 
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Gaur egun, munduko hainbat lekutatik etorritako bizilagunak ditugu, 

kulturen nahasketak eta aniztasunak aberastu egiten gaituzte, baina horiek 

integratu eta hartu egin behar ditugu. Horrek esan nahi du, halaber, gure 

hizkuntzan hartu behar ditugula, eta beharrezko erraztasunak eman behar 

ditugula euskarara eta, horrela, gure kulturara hurbiltzeko, Euskara ez da 

oztopo gaindiezina, batzen eta aberasten gaituen hizkuntza da. 

Hirian euskarak duen irudiaz hitz egiten dugunean, ez gara eslogan edo 

argazki batez bakarrik ari, baizik eta praktika batez. Oso garrantzitsua da 

erabilera arlo publikoan eta instituzionalean sustatzea. Gainera, 

hizkuntzaren presentzia bermatu behar dugu hiriko ekonomia mugitzen 

duten eragileetan, ez baita hainbeste landu edo ez baita eremu publikoan 

bezainbeste nabarmendu. Hala ere, Donostiako Udalean urratsak ematen 

jarraitu behar da Euskara lan hizkuntza izan dadin, eta oraindik bide luzea 

dagoen elkarte publikoetan ere. 

Euskararen irudia gure hirian atalarekin amaitzeko, eta Udalak eta hiriak 

adin txikienekin hartu behar duten konpromisoari laguntzeko, ezin ditugu 

ahaztu Donostiako gizartean erreferente diren pertsonak, kirol-klubak edo 

elkarteak, eta haien konpromisoa funtsezkoa da euskara bistaratzeko, kirol-

mundutik, kultura-mundutik, gazte-mugimenduetatik, aisialdiko 

mugimenduetatik eta abarretatik joan daitezkeen kolektibo guztiek bezala. 

Egitura oso bat sortzen jarraitzea nahi dugu, bai eta pertsonek beren bizitza 

euskaraz egin ahal izateko baldintzak ere. Euskara daukagun altxorrik 

preziatuena dela eta herri gisa nortasuna ematen digula kontuan hartuta 

motibatu eta bultzatu beharko genuke. Gure ahalegina egin behar dugu, 

identitate horri eusteko ez ezik, hura indartzeko ere. Hiztun berriak dira 

gure hizkuntzaren etorkizuna, eta, horrela, nahi dugun Donostia euskaraz 

eraiki ahal izango dugu, inoren hizkuntza-eskubideak urratu gabe. Euskara 

eta gure hizkuntzan adierazten den kultura Donostiarentzat aberastasun 

bat dela ulertuta beti, eta guretzat aberastasun eta ondare kolektibo hori 

garatzea eta sustatzea eginkizun bat izan behar dela udal-politikaren 

barruan, hura ikastearen eta erabiltzearen barruan, kultura aberasteko 

bitarteko gisa, eta, gainera, kohesio eta integrazio sozial eta kulturalerako 

tresna bihurtu behar dela. 

 



 

 eadonostia.org 

 

 

Galderei erantzunez: 

1.  Nola ikusten duzu Diagnostiko orokorraren atalean jasotzen den 

argazkia (agertokia eta etorkizuneko joerak…). Badago zerbait harritu 

zaituenik? Badago faltan bota duzunik? Osatu, kendu edo aldatuko 

zenukeen zerbait? 

- Euskararen erabilerak ez du aurrera egiten gure hirian nahi genukeen 

bezala, eta erabilera zabaltzea lortu behar dugu. 

Era berean, hirian euskararen irudia zein den galdetu behar diogu geure 

buruari. Udaleko hainbat sailetatik eta gure hiriko beste erakunde 

batzuetatik bultzatzen ari diren gako-markak edo -hitzak euskara ahazten 

ari dira, hala nola, Loves Donostia, #SSIFF Zinemaldiaren ordez, Basque 

Culinary Center, desagertutako Donostia Region edo oraintsuko Donostia 

market. 

Zaila da Udalak saltokiak eta tabernak euskaraz errotulatzea eskatzea, gero 

Udalak berak euskara marka erakargarri edo erakusleiho gisa erabiltzen ez 

duenean, hausnarketa bat merezi du. 

 

2. Esparrukako balorazioa: familia, euskalduntze-alfabetatzea, kultur 

aniztasuna, arlo sozioekonomikoa, hedabideak, IKTak…Egin den 

balorazioan badago zerbait harritu zaituenik? Badago aspekturen bat 

faltan bota duzuna? Osatu, kendu edo aldatuko zenukeen zerbait? 

- Adinari dagokionez, oso esanguratsua da 65 urtetik gorako adin-tartean 

euskararen erabilerak gora egitea eta 65 urtetik beherakoetan gure 

hizkuntzaren erabilerak behera egitea, baita 2-14 adin-tartean ere. 

 

3.  Plan Orokor berrirako proposatutako helburuak eta ekintzak: baten 

bat faltan bota duzu? Osatzeko, gehitzeko edo ezabatzeko zerbait? 

- Etorkinen familiak sentsibilizatzeari dagokionez, euskara jakiteak eta 

erabiltzeak seme-alaben garapenean izango duen garrantziari buruz. 
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Haratago joan behar da, eta hiri gisa erronka handia dugu, seme-alabak 

euskara ezagutaraz diezaieketen ereduetan matrikula baditzakete ere, kasu 

asko oso ingurune estankoetan biltzen edo ixten dira, eta, ondorioz, 

ezagutza horiek ez dira erabiltzen, eta hor huts egiten du integrazio osoak. 

Kanpotik datozen familiak modu naturalean hartu behar dira eta 

integratzen lagundu behar zaie, eta espazioak modu naturalean partekatu 

ahal izan behar dituzte euskararekin. 

Berriro diogu gure hizkuntzari heldu behar diogula eta euskarara eta, 

horrela, gure kulturara hurbildu ahal izateko erraztasunak eman behar 

ditugula, Euskara ez da oztopo gaindiezina, batzen gaituen eta aberasten 

gaituen hizkuntza da. 

Bestalde, Internet eta Internetek eskaintzen dituen sare sozialak izango 

genituzke, ezer gutxi lortuko dugu euskararen erabilera sustatzeari 

dagokionez, baldin eta establezimenduak euskaraz errotulatzeaz ari bagara 

eta ez badugu apustu argi eta irmorik egiten ehunak (kultura, kirola, 

ostalaritza edo merkataritza, besteak beste) ez dezan euskara bere bezero 

eta/edo erabiltzaile potentzialekin komunikatzeko tresna gisa erabili. 

 

4. Planaren jarraipenean: zerbait gehitu nahi zenuke? 

- Plan Orokorra aplikatu eta garatzeko, urteko kudeaketa-planak egingo dira 

2020-2024 aldian; ondo legoke urteko plan horiek elkarte-sareari 

ekarpenak egiteko irekita egotea. 

 

5.  Oro har, COVID-19aren ondorioz bizi dugun egoera berezi hau dela eta, 

uste duzu ondo egokitzen dela Plan Orokorra etor litezkeen behar 

berrietara? Uste duzu zerbait ez dela kontuan hartu eta jaso beharko 

litzatekeela? Zer eta zergatik? 

- Egongo da gairen bat ezagutzen joango dena, hartzen diren neurriek 

aurrera egin ahala. 

 


