
Euskalkiak eta administrazioa

Kontxi Gabantxo

1. Sarrera: administrazinoa eta euskerea

1.1. Euskerearen bidea administrazioan

Administrazioan euskeraz jardutea nahikoa gauza barria da. Gure
administrazioetan erdera izan da nagusi eta gaur egunean ere, euske-
raren esparruan asko egin arren, ondino asko falta da.

Administrazioko arloan nahiko barria da euskeraren ibilbidea eta
h o r ren ondoren, esan geinke tradizio gitxi daukala eta egiten dana
e re, sarritan ez dala ezaguna. Hi z k u n t z a ren normalkuntzan urrats
handiak emon dira, baina ezin geinke esan Euskera normalizatuta
dagoanik, ondino hutsuneak betetzeko, arazo eta zalantza askori
erantzun behar jako ta. Eg u n a ro euskeraz diharduten langileak
behin eta barriro aurk i t zen dira  arazo ta zalantzari erantzun beha-
r re a n .

1.2. Administrazio-hizkeraren ezaugarriak

Kontuan hartu behar da administrazioko berbetea oso formala
dala eta ondorengo ezaugarriak euki behar dauzala: ze h a z t a s u n a ,
argitasuna eta zuzentasuna. Ezaugarri horrek arazo bihurt zen dira
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g u rean, gure hizkuntzak eta hiztunetako askok dauken egoere a g a i-
t i k .

• Zuzentasuna

Administrazio hizkera, berbeta edo idazkera berezi guztien
moduan, estandarraren gainean eraikitzen da. Euskerak mormaliza-
zioan urrats handiak emon arren, gaur egun, ezin geinke esan nor-
malizatuta dagoanik.

• Zehaztasuna

Aurrekoari jarraituz hor dogu terminologiaren arazoa. Hainbat
termino finkatu eta normalizatu barik daukagunez, sarritan, gatxa da
mezua, behar dan besteko zehaztasunez emotea; hau da, hartzaileak
ondo ulertzea. Zergaitik guzti hori? Ba, termino asko oso barriak dira
eta hiztunak ez dabe oraindik bereak egin. Baita be, konzeptu bera
adierazteko aldaera asko dagoz, eta ez dabe zentzun berbera adieraz-
ten sarritan.

• Argitasuna

Administrazioko testuak; ulergaitzak, berezkotasun bakoak dirala
esaten dogu behin eta barriro. Euretariko asko euskeraz sortu beha-
rrean, itzulpenak dira gehien bat: batzutan jatorrizko testua erdera
dagoalako; beste batzutan testuak euskeraz bakarrik egon arren erde-
raz pentsatuta dagozalako. Guzti hau zergaitik?  Administrazioan ez
daukagu tradizio handirik, ezta eredu estandarrik ere, nahiz eta azken
urteetan lan asko egin horretan. Erderaz oso finkatuta dagozan esa-
moldeak euskeratzerakoan, buruhauste eta denpora gitxian erantzun
gura izateak, eskura daukagun erdera imitatzera eroan gaitu eta guzti
horrek, argitasunaren aurka eroan gaitu.

Aurretik esandako guztiaren emaitzez zein izan beharko litzateke
gure erronka? Kalitatea. Kalitatezko testuak sortzea behar-beharrezko
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dogu eta UEMAren eginkizun nagusietariko bat horixe da. Gure uda-
letan erabiliak diran pilo bat idazti aztertu, txukundu eta esan gura
doguna argi jarriz, udaletako teknikariengana bideratzen dira egoki
dagozan ikusteko. Ondoren, UEMAko Wp gunean jartzen dira behar
dauanak erabi daizan.

1.3. Administrazioaren helburua: komunikatzea da.   

Ad m i n i s t r a z i o a ren helburua komunikatzea da. Ko m u n i k a t zea ez
da mezua igort zea, herritarrengana heltzea baino; ez da esatea, uler-
taraztea baino. Guzti hau argi dago baina ez gara konturatzen: egu-
n e roko bizitzan zenbat bider entzuten dogun “baina esan deutsut” .
Eta ze r, zuk edo nik esatea; esandakoa behar dan lekura ez bada
h e l t ze n .

Komunikatzea bada helburua, argi dago tokian tokiko berbetea
erabiltzea egokia dana. Ez dauka zergaitik bardin izan behar, herriko
bando batek, herritar guztiak irakurri eta jakinerazi behar jakena, edo
batzar nagusiko akta bat edo gure kasuan mankomunitateko aktak.
Argi dago nori edo nortzuri idazten deutsagun, modu bateko edo
besteko euskera batua ala euskalkia, erabiliko dogula, ikutu bat edo
bestea eginez.

UEMAko herri guztiak euskaldunak diranez, argi daukagu, ahoz
dihardugunean, herri bakoitzaren berbetan egin behar dogula, eta
aisialdiko ekintzetan ere beste horrenbeste.

Zabalkunde orokorreko testuetan, aukera zabalera edo batura
joten dogu mankomunitateko idazti guztietan, irakurleek testua
hobeto ulertu daien eta testuaz identifikatuta sentidu daitezen. 

Esan dogun moduan, helburua komunikatzea da, mezua helaraz-
teko igorleak baliabideak ondo erabili behar dauz.
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2. Euskalkiak administrazioan? Bai

Euskara batua sortzea beharrezkoa izan zan euskaldun guztiek
alkar ulertzeko. Baina batuaren mesedetan euskalkiak bazterrean itzi
dira sarritan. Ondorioz, euskalkien prestigioak behera egin dau eta
horretan danok daukagu zer egin. Euskalkiak galdu ez daitezan eta
batuak, euskalkiak dauken altxorra jaso daian zer egin haundia dau-
kagu.

Zalantza barik, euskalkiek lekua behar dabe administrazioan.
Helburua komunikatzea bada, hartzaileak ulertzeko moduko hizkera
erabili behar dogu. Egia esateko, euskalkiak erabiltzea esaten dogu-
nean, sarritan, esaten dan moduan idaztea, ulertzen da; baina nik
neuk, behintzat, arau ortografikoak zainduta eta kontrazino barik
idaztea ulertzen dot. 

Herri-administraziok, herritarrengandik hurren dagoan zerbitzua
eskaintzen dabenez, hizkera ere hurbilago izatea komeni da. Herri
aldizkariak, bandoak, barri zehatzak, albisteak emoteko orduan, toki
bakoitzari egokituta  egotea komeni da. Herri euskaldunetan bertako
hizkerari  edo berbeteari emon behar jako lehentasuna. 

3. UEMAko herrietako esperientzia

3.1. UEMAn daukagun esperientzia azaldu gura neuskizue: 

Euskalerriko hegoaldeko komunitate biak, hau da, EAE eta
Naparrako komunitateak osotzen dogu eta iparraldeko erakundeekaz
hitzarmenak sinatzen doguz. Iparraldeko hitzarmena, herriko etxee-
tan edo udaletan lanean hasteko, hegoaldean erabiltzen doguzan testu
batzuk, egokitu doguz han erabili dagiezan eta horretan lehen pauso-
ak emoten hasi dira. Egokitu dinot, batuz egozanak, iparraldeko ber-
bak eta esateko erak ere jarri doguzalako, herritik hurreen egon dai-
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tezan. Gaur egunean, teknikari bat arduratzen da herriz herri hango
Herriko-etxe edo Udaletan informazioa eta laguntza eskaintzera.

3.2. UEMAko kide diran udalen  gaur egungo erabilera

UEMAko kideak 45 dira, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta
Nafarroan. Bizkaian 15 herri dagoz UEMAn. Mankomunidadeko
akta, aldizkari eta mezu guztiak, euskera batuan egiten dira.
Gipuzkoa eta Naparrako udaletan, idazti guztietan batua erabilten
dabe gehienbat. Bizkaiko udaletan egoerea beste bat da. Gehienak
batua erabili arren, bizkaiera ere, erabiltzen dabe.

Ahozko hartuemonetan herriko euskerea erabilten da herri guztie-
tan. Kontuan euki behar da gure udaletako biztanle gehienak euskal-
dunak dirala, bataz besteko 10etik 8k euskera dakiela, eta beste kasu
batzutan ia danak dakiela euskera.

Euskalkia erabiltea udalaren esku dago, udalak erabakiten dau.
Bermeoko Udala aintzindaria izan zan, 1980-84 bitarteko legealdian
hartu zan bizkaiera ofizialki erabiltzeko erabakia.

Ondarroako Udalak onartutako euskera-planean ere bizkaiera
hobetsiko dala ageri da.

Diman eta Zeanurin ere gehienbat bizkaierea erabilten da idatziz-
ko komunikazioetarako.

Gaurko mahai ingururako datuak izateko UEMAko, udaletako
beharginei itaundu deutsegu ea zein hizkera erabilten daben euren
udaletan. Erantzunak antzekoak izan dira eta gehienak batueraren
alde egin dabe. 

– Batua edo bertako hizkera erabiltzeko irizpideak:

• Herritarrentzako ohar, bando eta gutunetan herritarrengan-
dik ahalik eta hurbilen dagoan hizkera erabilten dabe guztiek. 
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• Idazki ofizialak diranean (aktak, ziurtagiriak, jakinarazpe-
nak, txostenak...) eta erakundeen arteko komunikazioetara-
ko batua erabilten da. 

– Batua erabiltzeko arrazoi nagusiak:

• Administrazinoan gehien idazten dabenak teknikariak dira
eta honeek, 3. eta 4. Hizkuntza Eskakizuna egiaztatu beha-
rra daukie. 

• 3. eta 4. Hizkuntza Eskakizunetarako euskara batuan maila
jasoa eskatzen da. Ez daukie aukerarik bizkaiera lantzeko.

• Prestakuntza batuaz jaso badenez, ez dabe euren burua prest
ikusten bizkaieraz idazteko. Erraztasun handiagoa batuaz
bizkaieraz baino.

• Alfabetatze ikastaroak egiteko aukera gitxi daukiela dinoe.

• Batuaren eta bizkaieraren arteko zubia gatx egiten jake eus-
kaldun barriei.

• Erreferentzia eza. Zalantzak argitzeko nora jo ez dakiela ego-
ten dira batzutan.

• Zer nolako bizkaiera erabili. Irizpide orokorrak zehaztu eta
adostu beharra.

3.3. Egin beharreko bidea: herriko hizkeraren aldeko apustua. 

Ahoz egiten danaren urrekoa: herriko lexikotik berbak hartuta.

Administrazinoaren hizkera mordoilo eta ulertezinetik aldentzea:
esaldi errazak eta laburrak eginaz.

Batuaren eta bizkaieraren arteko zubia gehiago landu behar dogu. 
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UEMAn lan handia egiten gabilz udaletxetarako eredu normaliza-
tuak sortzen. Eredu horreek UEMAko kide guztiak kontuan hartuta
egiten doguz, hau da, herrietan erabiltzen dan hizkeraren arabera.
Horregaitik, ereduok batuaz eta bizkaeraz jartzen doguz.

Bizkaieraz jartzeko orduan,  teknikariei zalantza handia sortu jake.
Zein bizkaiera erabili? Argi dago, denontzat balio behar daben ere-
duak erabili behar dirala, hau da, bizkaiera “estandarra” erabili behar
dala. 
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