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l. BERMEOKO UDAL ADMINISTRAZINOAREN GAINEKO
ZENBAIT DATU

Bermeoko Ud a l a ren esperientzia azaltzen hasi aurretik beharrezkoa da
herri honen ezaugarri nagusiak ez a g u t zea, administrazinoaren hizkuntza-
ren erabilerari jagokonez alde handia dagoalako, besteak beste, biztanleria
txiki, handi eta ertainekoa izatean, euskaldunen port zentaian, eta fun-
tzionario edo enplegatuen kopuruan (udal zerbitzuak enpresa pribatuen
bitartez eskeintzen diran edo udalak, zuzenean, bere langileen bidez).

Bermeoko herriak, 2001eko abenduaren 31ko datan 17.250
zuzenbideko biztanleria eukan.

Udalerriaren egoera soziolinguistikoaren gainean daukagun azke-
nengo estatistika 1996. urteko udal biztanle erroldakoa da eta datu
honeek azaltzen dira bertan: 

BIZTANLE-KOPURUA* (1996ko errolda): 17.176
EUSKALDUNAK: % 77,56  
IA-EUSKALDUNAK: % 12,13 
ERDALDUNAK: % 10,32 

* (2 urte eta gehiagoko biztanleria)
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Bermeoko Udalaren enplegatu kopurua gaur egun 250ekoa da
(aldi baterako kontratatutakoak barne), udalak sortuta eta nortasun
juridiko propioa daukien bere beste hiru erakundeak kontutan har-
tuta: Osasun eta Gizarte Ongizate Udal Patronatua eta Udal Kirol
Patronatua, erakunde autonomoak eta Bermeoko Uri Barriztatze
Alkartea (BERUALA) herri enpresea.

Langile honeen hizkuntza ezaugarriak honeexek dira:

Udalaren egoera soziolinguistikoa:

1996ko erroldaren arabera udalari jagokon helburua: 4

1996ko erroldaren arabera jagokon indizea: % 83,62

Udaleko lanpostuen hizkuntz eskakizunak eta derrigort a s u n - d a t a k :

LANPOSTU-KOPURUA: 160 DERRIGORTASUNA
(plazak ez/finkoak bakarrik) DAUKIEN LANPOSTUAK: 133

1 9 9 6 KO DERRIGORTASUN-INDIZEAREN ARABERAKO
DERRIGORTASUN KOPURUA: 134

HIZKUNTZ ESKAKIZUNEN EGOERA DERRIGORTASUN
GUZTIAK KONTUAN HARTUTA (Langile finkoak):

DERRIG. GUZ- EGIAZ- EZ LANPOS. SAL- -1 -2 -3
HE TIRA TAT. EGIAZ- HUTSAK BUET.

TAT. ADI-
NAGA.

1. HE 55 33 7 11 4 - - -
2. HE 36 20 2 7 4 3 - -
3. HE 29 16 2 6 0 4 1 -
4. HE 13 2 0 8 0 0 2 1

GUZTIRA 133 71 11 32 8 7 3 1
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LA N P O S T UAK DERRIGORTA S U N - D ATA IZAN EZ
ARREN, EGIAZTAT U TA KO HIZKUNTZA ESKAKIZUNAK
(Langile finkoak):

1. HE: 2
2. HE: 0
3. HE: 0
4. HE: 2

GUZTIRA: 4

Euskera Zerbitzuan, gaur egun, 4 pertsonak egiten dabe behar:
Euskera teknikaria, trebatzailea, itzultzailea eta administrari lagun-
tzailea (azken hau lanegun erdiz). Halanda be, euretatik bi behin
behineko langileak dira.

Bermeoko tokiko administrazinoaren gainbegiratu labur honi
amaiera emon aurretik ezinbestekoa da udalaren osaketa politikoaren
gainean zeozer esatea.

Udalbatza, 17 zinegotzik osatzen dabe, gaur egun, guztiak euskal
alderdi abertzaleetakoak, 7 Eusko Alkartasunakoak (alkatea tartean),
6 Eusko Alderdi Jeltzalekoak eta 4 Batasunakoak.

Esan beharra dago, demokrazia berreskuratu zanetik hona (1979.
urtea), espainiar abertzaleek be ordezkaritza euki dabela gure herrian,
horrela PSE-PSOEk zinegotzi bat euki dau 1987-1991 eta 1991-
1995 agintaldietan. Datu hori esanguratsua da, euskeraren erabilera-
ren inguruko pauso erabagikorrenetarikoak sasoi horretan emon zira-
lako.

Gure hizkuntzaren gainean udalak urte honeetan hartutako era-
bagi garrantzitsuenak ondorengoak izan daitekez:

• 1980. urtean, Bizkaiera izango dala udalaren euskera “ofiziala”
deklaratu zan.
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• 1990. urtean, Euskeraren Ordenantza eta bizkaieraz jarduteko
konpromisoa onartu eta berretsi ziran. Aldi berean, euskera hu-
tsez jardutea erabagi zan.

• 1992. urtean hizkuntza-eskakizunak erantsi jakozan lanpostuen
zerrendeari, lehenengo bider.

• 1994. urtean Udalerri Euskaldunen Mankomunitatean (UEMA)
sartzea erabagi zan.

• 2001eko maiatzaren 31n Euskeraren Erabilera Plana onartu zan.

Erabilera Plan honen ezaugarri nagusiak honela laburtu daitekez:

1. ESPEDIENTEAK.- 200 espediente moeta desbardin aztertu
dira eta bakotxarentzako helburuak eta normalizazino ekintzak
proposatu.

2. LANGILEEN ETA AGINTARIEN HIZKUNTZA GAITA-
SUNA.- Langileen eta agintarien hizkuntza gaitasuna hobatze-
ko banan-banako ekimenak proposatu dira, bai hizkuntza-eska-
kizuna lortzeko zein trebakuntza aldetik. Zinegotzientzako eus-
kara ikastaroak antolatu dira.

3. KANPO ETA BARRUKO HARTU-EMONAK.- Kanpoko
zein barruko hartu-emonak sailez sail aztertu dira, euskeraren
erabilera %100ekoa ez dan arloetan, 3 urteren buruan helburu
hori lortzeko ekimenak proposatuz.

4. HIZKUNTZA PAISAIA.- Udal barruko eta kanpoko hizkun-
tza paisaia eta herrian ipinitako seinaleak euskara hutsean ego-
tea bermatu gura da. Beste erakunde batzuek jarritakoak ahaz-
tu barik, kasu honetan alkarlanaren bidez.

5. BALIABIDE INFORMATIKOAK.- Erabilten diran programa
eta aplikazino guztien egoera aztertu da eta horren arabera ekin
jako lanari.
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6. JARRERAK ETA SENTSIBILIZAZINOA.- Udaleko agente
guztiei planaren garapenean parte hartzeko gonbitea egin jake.
Herritarren jakinaren gainean be ipini da, bando bitartez.

7. ITZULPEN ERIZPIDEA.- Helburua dokumentuak euskeraz
sortzea danez, itzulpenak osagarritzat hartu behar dira. Noiz
itzuli? Herritarrei nahiz beste administrazino batzuetara elebi-
tan bialdu beharreko dokumentazinoa danean. Itzulpena eus-
keratik edo euskerara izan daiteke. Zer ez da itzuliko? Udal
barruko hartu-emonetarako itzulpenik ez da egingo.

Udaletik kanpo: herritarrek eskatzen dabezanak. Erakunde priba-
tuakaz, herriko enpresa, profesional, merkatariakaz helburua ez erde-
ratzea da eta horretarako, hizkuntza erizpideak adostea izango da
bidea.

Udalaren hornitzaileentzat eta kontratatuta dagozan enpresentzat
ez dira idazkiak erderatuko. Maila egokia daukien udal beharginei
zuzenketak eta laguntza bai, euskarara itzulpenik egin, ez. Zinegotziei
ez jake idazkirik erderatuko. Azalpenak eta laguntza ulertzeko, bai.

ll. EUSKERAREN ERABILERA ESPA R RU JURIDIKOT I K
IKUSITA

Bermeoko Udalak euskeraren erabilera bultzatzeko topatu dauzan
oztopoak aditzeko (ulertzeko) behar-beharrezkoa da legediak eta
jurisprudentziak gure hizkuntzari emoten deutsien tratamendua,
labur baino ez bada be, aitatzea.

Kontutan izan behar dogu, gure ikuspuntua, euskera hutsez jar-
dun gura dauan udal batena dala, hau da, bere eguneroko lana ahoz
zein idatziz euskeraz burutu gura dauan administrazino batena.
Elebitasuna aurrera pausoa izan daiteke beste leku batzuetan, eremu

103

Euskeraren erabilera Bermeoko Udalean



erdaldunetan, baina, zalantzarik ez dago, Busturialdea bezalako gune-
etan, toki administrazinoen elebitasuna euskeraren kalterako dala.
Guk Bermeotik gura doguna, euskera benetako administrazinoaren
hizkuntza izatea da, eta ez gehienetan gertatzen dan modura, herri
euskaldun eta agintari abertzaledun udaletan be, apaingarri hutsa iza-
tea. Helburuak izan behar dau, udaletik herritarrari heltzen jakozan
agiri guztiak euskera hutsean idatzita egotea, eta elebitara joan behar
badau, itzulpena, gaztelaniazko alea izatea. Baina horretarako nahita-
ezkoa da espediente administratiboa osatzen daben agiriak, hau da,
txosten teknikoa zein juridikoa, proiektua, kontratazino plegua eta
azkenik erabagia, euskeraz eginak izatea.

Geroago ikusiko dogun modura, asko dira hesiak bidea zehar-
katzen dabenak: euskeraren egoera soziolinguistikotik aparte, legedia
daukagu, estatukoa, baina baita erkidego autonomokoa be (azken
hau zaharkituta gelditu dalako) epaitegiek sarritan legedi honi emo-
ten deutsien interpretazinoa ahaztu barik. 

Soberan dakigun modura, subiranotasuna Espainiako herriarena da,
b e re osotasunean hartuta. Espainiarron, “g u z t i o n” hizkuntza gaztelania
da, nahiz eta gainontzeko hizkuntza “e s p a i n i a r r a k” lurralde jakin batzue-
tako herritar espainiarrenak be badiran. Pa rkatuko deustazue Espainia
berbea horrenbeste bidez erre p i k a t zea, baina uste dot beharrezkoa dala
non gagozan jakiteko, baita ikuspegi juridiko batetik begiratuta be.

Ho r ren adierazle argia da konstituzinoa. Be re 3.1 artikuluko lehe-
nengo paragrafoan gaztelania Estatuko hizkuntza ofizialtzat joten da.
Ho r regaz, bistakoa dan modura, gainontzeko hizkuntza ofizialakaz
alderatuta egoera desbardinean kokatuz, bera da Estatuko lurralde guz-
tietan eta, beraz, autonomia erkidego guztietan, ofiziala dan bakarra.

Bestalde, konstituzinoko 3.2 artikuluaren arabera, “gainerako hiz-
kuntza espainiarrak ofizialak izango dira jagoken autonomia estatu-
tuen arabera”. Beraz, gaztelaniarentzat ezarritako ofizialtasun bera
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aitortzen jake gainerako hizkuntza espainiarrei, nahiz eta autonomia
erkidegoaren lurralde eremura mugatuta egon.

Gainera, konstituzinoak gaztelania jakin beharra ezarten dau,
inplizituki hizkuntza dala eta ez diskriminatzeko printzipioa be onar-
tuz. Honetan datza erabilteko sasoian gaztelania eta hizkuntza auto-
nomikoen mailaren artean dagoan alde izugarriaren iturria. Ezagutu
behar horren ondorioz, gaztelania ez dauala ezagutzen inork argudia-
tu ezin dauan bitartean, euskeragaz ez da beste horrenbeste gertatzen,
horrek daukazan ondorio larriekin, batez be Bermeoko Udalagaz ger-
tatzen dan modura, euskera bultzatu gura dauan administrazino
batentzat. Baina, arazo horreek gerorako itziko doguz.

Autonomia Estatutuak bere 6. artikuluan, euskera Euskalerriaren
berezko hizkuntza dala esan eta ofiziala deklaratzen dau, gaztelania-
gaz batera. Bigarren paragrafoan, erkidego autonomoko erakundeek
bi hizkuntzatan erabilpena bermatuko dabela eta bere ezagutza segur-
tatzeko neurriak hartuko dirala be xedatzen dau.

Euskeraren korpus juridikoa osatzera datorren beste oinarri nagu-
sia azaroaren 24ko 10/1982 Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko
Oinarrizko Legea da. Bere 8. artikuluak hauxe xedatzen dau:

“1. Euskal Herriko Autonomia-Elkatean egon daitezen
Herri-Agintaritzagatikako edozein aginte-araupide edo eraba-
ki ofizialek bi hizkuntzetan idatzita egon beharko du zabal-
kunde ofiziala egiteko.

2. Euskal Herriko Autonomia-Elkarteango herri-aginta-
riek eskuhartu dezateneko egintza guztiak, eta bai arduralari-
tza-mezu eta adierazpenak ere, bi hizkuntzetan egon beharko
dute, doakienek berariz Autonomia-Elkarteko hizkuntza ofi-
zialetatik bat aukeratu ez dezatenean salbu.”

A rtikulu horrek hiru g a r ren paragrafo bat eukan Espainiako
Konstituzino Epaitegiak ekainaren 82/1986 epaiaren bidez konstitu-
zinoaren aurka deklaratua:

105

Euskeraren erabilera Bermeoko Udalean



“3. Gorago agindutakoa hala dela ere, udalaren gizarte-
hizkuntzazko egoera dela eta, herritarren eskubideen kalte-
tango gerta ez dadinean, herri-agintariek, Toki Ard u r a-
laritzaren alorrean, euskera bakarrik erabili ahal izango dute”.

Epai honek ondorengo argudioa erabilten dau:

“…la exclusión del castellano no es posible porque se per-
judican los derechos de los ciudadanos, que pueden alegar
válidamente el desconocimiento de otra lengua cooficial. Pues
bien, el citado art. 8.3. prevé la redacción exclusivamente en
euskera, sin que logre reducir su alcance la genérica salvedad
de no perjudicar los derechos de los ciudadanos, ya que este
precepto es una excepción a los anteriores apartados del artí-
culo, que disponen la redacción bilingüe de disposiciones
normativas, resoluciones, actas, notificaciones y comunicacio-
nes como regla general.

Por ello, el art. 8.3. viene a ser inconstitucional por infrac-
ción de lo dispuesto en el art. 3.1. de la Constitución, en rela-
ción con la no existencia del deber de conocimiento del eus-
kera en zona alguna del territorio del Estado, que resulta del
art. 6 del Estatuto de Autonomía del País Vasco”.

Epai hau ikuspegi juridiko batetik aztertuta, eta Iñaki AGI-
RREAZKUENAGAren berba batzuk aitatuta, Josu ERKOREKAk,
Euskeraren Legearen XVII. urteurrena dala-ta 1999ko udan, Eusko
Ikaskuntzaren eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen babe-
sean egindako mintegian aurkeztutako ponentzian esan eban modu-
ra (Eleria aldizkaria 5. zk.):

“Konstituzio Auzitegiaren pasarte honek huts nabarmena
du eta, ikuspuntu juridikotik behinik behin, erabat kritikaga-
rria da. Nekez baiezta baitaiteke “herritarren eskubideen kal-
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tetango gerta ez dadinean” ere, Administrazioak ofiziala den
hizkuntza bat erabiltzeak konstituzioaren 3. artikuloa urra-
tzen duenik. Estatuak berak ere, diogun honetaz oharturik,
ate zabalak ireki zizkien udalei 1986. urtean bertan —hots,
Konstituzio Epaitegiaren epaiaren urte berean— administra-
zio barneko zenbait jarduera eta egintza gaztelaniaz zein erki-
degoan erkidegoko hizkuntza ofizialkidean egiteko, “…con-
forme la legislación aplicable y a los acuerdos adoptados al
respecto por la correspondiente corporación…” (azaroaren
28ko 2568/1986 Errege Dekretuz onartutako “Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
entidades locales”). Euskeraren inguruko arauterietan sarri-
sarri aurkituko ditugu aipatua bezalako paradoxak eta gertae-
ra harrigarriak. Konstituzio Auzitegiak Euskeraren Legeari
ukatzen ziona, urte berean Estatuko arauteriak ontzat har-
tzea”.

Konklusino modura esan beharra dago, Euskeraren Legeak ez
dauala onart zen, Konstituzio Au z i t e g i a ren epaiaren ostean,
Erkorekaren berbatan, “euskeraz bakarrik gauzatuko den administra-
zio jarduerarik, ez eta euskera soilaren erabilera hori herritarren hiz-
kuntza eskubideak bermatuz ematen denean ere”. 

Arautegi honek benetan egoera gatxean izten dauz Bermeoko
Udala eta beraren modura euskeraren aldeko apustu gogorra egin
daben gainontzeko udalak. Oztopo honeek guztiek, eta eurak gain-
ditzeko Bermeon egiten doguzan ahaleginak ikusiko doguz ondoren.
Horretarako, hiru jarduera esparru desbardinduko doguz: lehenen-
goa, barrura begira, udal zerbitzuen, organo politiko eta funtziona-
rioen euskeraren erabilera eta honen inguruan sortzen diran arazoak;
bigarrena, herritarrakazko hartu-emon arloa, eta azkena gainontzeko
botere publikoakazkoa.

107

Euskeraren erabilera Bermeoko Udalean



III. UDALAREN BARNE JARDUERA

Eguneroko udal barne jardueran, ahozkoan zein idatzizkoan,
topatzen doguzan oztopoak ugariak dira eta laburbilduz ondorengo-
ak izango litzatekez:

a) Gure lanean erabili beharreko material idatzi guztia edo ia guz-
tia gaztelaniaz dago, eta euskeraz dagoan apurra batuaz aurkitzen
dogu. 

Horrela, espainieraz topatuko doguz lege eta jurisprudentzia bil-
dumak, doktrina juridikoa eta agiri ereduen bildumak.

Euskeraz, baina esan bezala batuaz bakarrik, daukaguz, erkidego
autonomokoetatik aparte lege apur batzuk, eta zenbait agiri eredu,
baina bataz beste, gitxi eta askotan gaurkotu barik. Arazoa areagotu
egiten da erkidego autonomoko legediaren bildumek gaztelaniazko
bertsinoa baino ez dabela eskeintzen ikusita.

Baldintza honeetan behar egiteak funtzionarioentzat suposatzen
dauan gain-zama hau, informatikaren erabilera zabaltzen joan dan
neurrian areagotzen joan da, ze funtzionario erdaldunek (inguruko ia
guztiak) lan bera egiteko nahikoa dabe askotan, jatorrizko testu bate-
tik “ebagi eta itsatsi” egiteagaz, eta euskaldunok ostera, itzulpenaren
oztopoa gainditu beharra daukagu. Lan hori itzultzaile batek eginda
be (eta beti horrela egiteko ondo trebatutako itzultzaile kopuru han-
diagoa beharko litzateke) lana jatorritik euskeraz egiteko printzipioa
bortxatzeaz gain eta zehaztasun tekniko aldetik dakarren galera ahaz-
tu barik, lan administratiboak jasaten dauan atzerapena dogu arazo
nagusia. Eta hori berez bizkorra ez dan administrazinoan!

b) Bada beste arazo bat kontutan hartu beharrekoa. Euskerazko
ekoizpen juridikoan, euskerazko terminologia juridikoak oraindino,
zenbaitetan, planteatzen deuskuzan zalantzena da. Arlo honetan
sufritu dogun ziurtasun eza apurka-apurka gainditzen badoa be,
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oraindino bat baino gehiago dira euskera teknikariek be erantzun ezi-
nezko galderak. 

c) Funtzionario euskaldun gehienak batuaz alfabetatuta dagoz, hez-
kuntza sisteman be bizkaiera gitxiengoa dalako batetik, eta administra-
zinotik antolatzen diran ikastaroak be batuaz diralako, bestetik.
Gainera, ez da ahaztu behar, 4. hizkuntza-eskakizuna lort zeko nahitaez-
koa dala batua, eta orain dala gitxira arte 3.a lort zeko be bai. Ze re s a n i k
ez, udalean bizkaieraz jarduteko beste oztopo bat dogula hau.

d) Arazoen zerrendan maila bat gorago, jagoken hizkuntza-eskaki-
zuna lortuta euki, eta beharbada bizkaieraz be trebatuak egon arren,
euskeragazko jarrera negatiboa daukien funtzionarioak dagoz.
Behartu leikez euskeraz lan egiten?, eta euren arteko hartu-emonak
euskeraz izan daiezan? Lehenengo itaunari baietz erantzun behar jako
ezelako zalantza barik. Josu Erkorekak gorago aitatutako lanean
dinoskun modura, Europako Giza Eskubideen Batzordeak 10650/83
zenbakidun errekurtsoari erantzuteko hartu eban erabagian adierazo
eban erakunde publiko batek bertan gai ofizialetan diharduenei hiz-
kuntza jakina erabilarazoteak ez dauala horreen adierazpen askatasu-
na urratzen. Kontutan izan behar dogu administrazinoko langileak
bere beharra beteten dauanean ez dauala bere eritxirik adierazoten,
administrazinoarenak baino, horregaitik esan leikegu bere adierazpen
askatasuna ez dagoala jokoan eta ondorioz, administrazinoak, bere
autonomia erabiliz, behartu ahal dauala euskeraz jarduten. Beste
horrenbeste esan daiteke funtzionarioen arteko hartu-emonez be,
euren beharragaz lotuta dagozanean, kasu honetan be zeregin publi-
koa beteten dagozalako. Beste gauza bat da hartu-emon horreek espa-
rru pribatuan kokatzen diranean, beharreko orduetan gertatuta be,
kasu honetan funtzionarioak gura dauan hizkuntzan berba egiteko
eskubide osoa dauka. Eta nahiko tristea bada be, gura baino sarriago
ikusten doguz lanean euskera baino erabilten ez daben langileak
euren arteko hartu-emonetan espainolez egiten.
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Konstituzio Auzitegiaren ekainaren 26ko 82/1986 epaiaren oste-
an Euskeraren Erabilpena Arauzkotzeko 10/1982 Legearen 8. artiku-
luak, erkidego autonomoko edozein aginte-araupide, erabagi ofizial,
egintza eta adierazpenak bi hizkuntzetan egon behar dabela xedatzen
badau be, goiko paragrafoan esandako guztia birbaieztatu daikegu,
administrazino ekoizpena jatorrian hizkuntza bakarrean egiteak ez
daualako suposatzen, berez, agiri horreek ofizialtasunez jantzi aurre-
tik bi hizkuntzetan jarriko ez diranik. Hauxe da, eta ez besterik gehie-
netan egiten dana, agiriak espainolez sortu, eta gero, adierazo edo
argitaratu aurretik itzultzaileari bidali euskeratu daizan.

Horrez gain, ez da ahaztu behar Espainiako arautegiak berak, toki-
ko administrazinoen kasuan, egintza zehatz batzuetara mugatuta
bada be (aktak, irizpenak, proposamenak) ahalbideratu egiten dauala
hizkuntza ofizial bakar batean jarduten. Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuz onartua) dala-
koaren 86.1, eta 2. eta 110.1 artikuluetan, administrazino barruko
zenbait jarduera eta egintza espainolez zein erkidegoan erkidegoko
hizkuntza ofizialkidean egiteko aukera emoten dau, “…conforme a la
legislación aplicable y a los acuerdos adoptados al respecto por la
correspondiente corporación…”.

e) Hizkuntza-eskakizuna epean lortzen ez daben funtzionarioek,
sarritan, arazo larria izaten dira udalaren jarduera normalerako.

Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazinoetan euskera-
ren erabilera normalizatzeko prozesua arautzen dauan apirilaren
15eko 86/1997 Dekretuak, laugarren Aldi Baterako Xedapenean
aurreikusitako prestakuntza aukerak emon arren funtzionarioak ez
badau jagokon hizkuntza eskakizuna gainditzen, zer egin daitekeen
itauntzen deuskue baten baino gehiagotan ordezkari politiko zein
Euskera teknikariek.
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Erantzuna, ikuspegi juridiko batetik, ez da gatxa, funtzionario
hori lanpostutik kentzea. Horixe da goian aitatutako dekretuaren 44.
artikuluak, zeharka baino ez bada, dinoskuna: “Derrigorrrezko hiz-
kuntza-eskakizuna egiaztatu ez delako lanpostutik kentzeko espe-
dientea hasi eta gero, izapideak egiten ari diren garaian lortzen badu
eskakizun hori lanpostuaren titularrak, espedientea ofizioz gordeko
da artxiboan”.

Kontutan izan behar dogu uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio
Publikoaren Legeak, bere 16.1 d) artikuluan, lanpostuak bete ahal
izateko baldintzen artean hizkuntza-eskakizuna dagoala. Beraz, lan-
postu hori behar bezala beteteko gaitasunik ez daukan funtzionarioa
lanpostuz aldatu beharko litzateke, eta berarentzako lanpostu egoki-
rik egon ezean, nahitaezko eszedentzian deklaratu. Horretarako pro-
zedura martiaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuz onartutako
“Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de puestos de tra-
bajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado” dalakoaren 50. artikuluan xeda-
tuta dago. Halanda be, guk dakigula oraindino ez da inoiz funtzio-
nario bat lanpostuz aldatzeko tresna hau erabili.

Bermeoko Udalak hartu eban behin era honetako erabagi bat,
guztiz euskalduna dan sail batera funtzionario erdaldun bat sartzea
ekiditeko, eta penagarria bada be sindikatu abertzale batek tartekatu-
tako helegitea jasan eban. Azkenean interesatuagaz adostasunera hel-
duta konpondu zan arazoa eta errekurtsoa bertan behera gelditu zan.

Zalantzarik ez dago honelako askoz be kasu gehiago egongo dira-
la, eta horregaitik da beharrezkoa ordezkari politikoek bildurrik barik
euskeraren aldeko legezko tresna guztiak erabilten ausartzea, eta ez
litzateke soberan egongo ezta, funtzino publikoan dabilzan sindikatu
abertzaleen lankidetza eukitea.
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f ) Euskeraz lan egitea hain oztopo askogaz josita dagoanez, hau
da, laneko materiala gaztelaniaz egotea, testuak itzuli behar izatea,
terminologi zehatz baten faltea, aurreko bien ondorioz sortzen dan
ziurtasun eza eta azkenik lanak jasaten dauan atzerapena, euskeraz
jardun gura dogunok ezkortasunean jausteko arriskua daukagu. Honi
gehitzen badeutsagu funtzionarioek, lanbide karreran aurrera egiteko
dagoan aukera txikiagaitik, berez ondo lan egiteko daukan eraginga-
rritasun txikia, begien aurrean agertzen jakun panorama ez da batere
goxoa. Horregaitik, ezinbestekoa da beharra euskeraz eta gure kasuan
bizkaieraz egitea baliabideen lortzea errazteko, eta hori baino fun-
tsezkoagoa dana euskeraz jardutearen garrantziagaz jabetzeko, beti be,
arduradun politikoen aldetik, gure hizkuntzaren aldeko borondate
politiko argi eta tinko batek bultzatuta.

IV. HERRITARRAKAZKO HARTU EMONAK

1990. urtean Bermeoko Udalean euskera hutsean jarduteko era-
bagia hartu zanean baegoan neurri honen inguruan bildur apur bat.
Batzuk esaten eben herria ez egoala horretarako prestatuta, alfabetatu
bakoen kopurua euskaldunen artean handia zala eta erdaldunen esku-
bideak be urratu egingo zirala. Horrez gain, esaten zan Euskera
Zerbitzuak itzulpen kopuru izugarriagaz ganez egingo ebala.

Gure esperientzia oso bestelakoa izan da ordea, herritarrei euskera
hutsean idatzitako agiriak ez deuskue aitatu beharreko arazorik sortu.
Gitxi batzuk besterik ez dira horregaitik kexea udaletxean aurkeztu
dabenak. Behin joan izan behar genduan arartekoarengana azalpenak
emoten eta apur batzuk baino ez dabe eskatu eurei zuzendutako idat-
zi guztiak elebitan bidaltzea.

Azpimarratu behar da gaztelaniazko itzulpena eskatzen daben guz-
tiei emoten jakela, eta agiri horrek pertsona horregazko eraginik ez
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daukala itzulpen hori emon arte, horrela, eta adibide bat ipinteko,
epeak ez dira zenbatzen hasten eskatutako itzulpena jaso dauan arte.
Honek suposatzen dau inor ezin dala kaltetuta sentitu euskera hutse-
an idatzitako agiria hartzeagaitik. Hori da udalak daroan hizkuntza
politikak izan dauan harrera onaren arrazoietariko bat.

Hobeto konturatu gaitezan Bermeoko esperientziaren garran-
tziagaz, pentsatu behar dogu 2001. urtean jakinarazotako agirien
k o p u rua 6.113koa izan dala (erakundeetara bidalitako agiriak
barruan dirala), eta herritarrengandik ez dogula euskeragaitik errekla-
mazino bat be jaso.

Nire ustez, honegaz frogatuta geratzen da hainbat udalerritan,
Busturialdean eta Lea-Artibain, danak, euskera hutsez jardun daite-
kezala, eta erabagi hori ez hartzeko askok erabilten daben herritarren
erantzunaren argudioa atxakia besterik ez dala.

Beste gauza batera pasatuta, eta zentzu zabalean herritar lez hartu
behar badira be, euren berezitasunagaitik, udalaren kontratisten ego-
era aitatuko dogu, labur bada be.

Udalak kontratistakazko daukan jarrera gaur egun, gainontzeko
herritarrekin (pertsona fisiko zein juridiko) daukagunagaz alderatuta
oso bestelakoa da. Kontratatutako lana euskeraz emotera behartuta
dagoz alde batetik, oraindino fakturak eta hartu-emonak euskeraz
izatera heldu ez bagara be, eta udalak bidalitako agiriak ez jakez
itzultzen.

Honen arrazoia, kontratista honeekin sort zen dan lotura berez i k o
erlazino juridikoan dago. Ko n t r a t u a ren xedea euskeraz be buru t u
beharra, kontratuaren edukia bihurt zen da alde bien artean ize n p e t ze n
dan hitzarmenean edo kontratazino pleguetan aurreikusten dan
momentutik. Esan behar da baita, kontratistak aukeratzerakoan muga
bat bada be, ez daukala ze rtan arazorik eragin, lan gehigarria suposa-
t zen dauanean, bere kostuak aurretik kalkulatuta egongo dirala.
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V. ERAKUNDE DESBARDINAKAZKO HARTU EMONAK

Bermeoko Udalak 1994. urtean Udal Euskaldunen Ma n k o-
munitatean sartzeko erabagia hartu ebanean, bere agiriak euskera
hutsean ekoizteko konpromisoa hartzeagaz batera, Euskal Herrian
kokatutako botere publikoei euren idatziak gitxienez elebitan bidal-
tzea exijitzeko akordioa be hartu eban. Eta horrela egin izan da
harrezkero. Hasiera batean itzuli beharreko agiri kopurua gitxitzen
joan da, eta gaur egun, bataz beste, gitxi dira gaztelania hutsez heltzen
jakuzanak, salbuespen bakarragaz, justizi administrazioa. Zenbait
epaitegitik jasoten diran agiri guztiak, banakaren bat izan ezean espai-
nolez baino ez dagoz idatzita. 

Bistan dago agiriak itzultzeko politika honek emoitza onak euki
dauzala, alde batetik elebitasuna areagotu egin dalako, gitxienez
Bermeoko Udalera zuzendutako agirien kasuan, eta hasiera batean
jokabide honegaz eukiten genduzan arazoak, euskeraz botatea ukatu,
haserreak etabar ez diralako gertatzen. 

Orain arazoak beste leku batzuetatik datoz, gaztelania hutsean jar-
duten diranetatik, hain zuzen be, eurak diralako orain elebitan jardu-
tea exijitzen deuskuenak. Horren adibide dira: 

– Bizkaiko Fo ru Aldundiko Garraio Saila 1995 urtean agiri batzuk.

– Estatuko Ordezkaritza-ordeak urte osoko akten kopiak 2001.
urtean.

– Euskal Herriko Itsasertz Mugarteak agiri batzuk, gainera birri-
tan hamabost eguneko tarte batean, 2002. urtean.

– Euskadiko Goi Epaitegiak, udal espediente administratibo oso
bat itzultzea agindu dau 2002. urtean be.

– Gauza bera egin dau Gernika-Lumoko 2. Instrukzio Epaitegiak
2002. urtean be.
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Bermeko Udalak ez dau halanda be orain arte erakunde horreek
eskatu edo agindutakoa bete, euskeraz jarduteko daukagun eskubidea
argudiatuta, nahiz eta gorago aitatu dogun modura Euskeraren
Erabilpena arauzkotzeko 10/1982 Legeak gatxa egiten dauan jarrera
hori mantentzea hainbat bider. Paradoxa bat da, euskeraren arerioak
gure hizkuntza bultzatzeko emondako lege batez baliatzea bere kon-
tra ekiteko. Honek argi izten deusku barriro be lege honen errefor-
maren premina.

Atal hau amaitzeko, erakunde publikoak izan ez arren moeta
honetako zereginak beteten dabezan notario eta jabego zein merkatal
erregistradoreak suposatzen daben oztopo handia be aitatu beharra
dago. Guk dakigula notario bakarra dago bere lana euskeraz egiteko
gai dana, eta gainera Bermeoko Udalak ezin dau berarengana jo,
herrikoarengana jotera behartuta gagozalako, 1944ko ekainaren 3ko
Notaritza Erregelamenduak xedatzen dauan bezala. Erregistradoreen
egoera are txarragoa da, hemen bat be ez dagoalako.

Zein ondorio dakar honek? Txarrak diran alternatiba biren artean
bat aukeratu beharra eukitea. Agiriak euskeraz eta erderaz emon edo
atzerakuntza garrantzitsua ekarriko dauan itzulpen bati itxaron.

IV. BIZKAIERAREN ERABILERA

Gorago esan dan modura, bizkaieraren aldeko apustua egin eban
Bermeoko Udalak Udalbatza demokratikoak eratu bezain laster.

Nire ustez bizkaierak euki beharko leuke leku bat administrazino-
an, irakaskuntzan, komunikabideetan, merkataritzan zein beste edo-
zein alorretan.

Administrazinoak bizkaiera erabilteak abantaila handi bat supo-
s a t zen dau, herritarragazko hurre t a s u n a rena, hain zuzen be.
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Gehienetan gauza arrotz eta ulertezin modura antzematen dan admi-
nistrazinoak behar dauan leuntze bidean asko lagunduko leuke herri-
tarrengandik gertuago dagoan hizkera erabilteak.

Pauso hau emoteko aproposena tokiko administrazinoa da ezela-
ko zalantza barik, hurren dagoana izateagaitik. Baina, bizkaiera era-
bilteko orduan beste erizpide bat izan daiteke eskumenarena. Honen
arabera, euren eskumena Bizkaiko lurraldera mugatuta daukien
administrazinoek gure euskalkia erabili beharko leukie, Fo ru
Aldundia barru. Gure eritxian jarrera hau ez da aditu behar euskera-
ren batasunaren aurkako eraso modura. Euskera batua behar beha-
rrezkoa dala pentsatzen dogu, baina uste dogu, euskalkiek be euren
esparrua euki behar dabela, eta kontrajarriak barik, osagarriak izan
behar dabela.

V. KONKLUSINOAK

Nik esango neuke bat be zalantza barik, Bermeoko adibideak ezer
irakasten badeusku hauxe dala: hainbat eta hainbat udalerritan,
Bizkaian be bai, euskera hutsean jarduteko pausoa emon daitekeela,
horretarako behar dan guztia dagoalako. Batetik, herritarrak hau
onartzeko prest dagoz, eta bestetik, funtzionarioak trebatuta ez bada-
goz trebatu daitekez, eta azkenik legediak be, salbuespen batzuekin
bada be, ahalbideratzen dau erabilera hori.

Bermeon lortu dana, euskera eta bizkaiera benetako administrazi-
no lan hizkuntza izatea da. Ordezkari politiko eta funtzionario kon-
prometitu batzuei esker lortu da hori eta beste horrenbeste egin dai-
teke udalerri askotan, ze sarritan nagitasunagaitik edo bildurragaitik,
gehinetan atxakia modura erabilten da “herria ez dagoala prestatuta
udalaren erabagiak euskera hutsean hartzeko”, baina argudio hori
faltsua dala frogatuta geratu da gure herrian.
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Beharbada falta dana da ausardia nahikoa gure ordezkari politiko-
en aldetik. Edo txarragoa litzatekeena: borondatea. Argi dago euske-
raz behar egiteak konpromiso maila bat eskatzen dauala erantzukizun
publikoa daukagun guztion aldetik, berba batean esateko “euskeraren
militanteak” izatea. Baina zoritxarrez badirudi alderdi abertzaleetako
kideak izan arren, askorentzat euskera apaingarria besterik ez dala.
Horretarako be balioko dau, beharbada, Bermeoko eta UEMAko gai-
nontzeko udalen esperientziak, lo dagozan batzuen kontzientziak
esnarazoten laguntzeko.
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