BILBOKO EUSKARAREN AHOLKU BATZORDEA
EUSKALTEGIEN AZPIBATZORDEA
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GAI-ZERRENDA

1.- BILBOKO
EUSKARAREN
AHOLKU
AZPIBATZORDEEN AURKEZPENA.

BATZORDEAREN

ETA

Udal ordezkariek hauek azaldu dituzte:
- Bilboko Euskararen Aholku Batzordea 2016an sortu zela eta orain arte hiru bilera
egon direla.
- Batzorde hori nortzuek osatzen duten eta zeintzuk diren bere egitekoak.
- Erabaki dela hiru azpibatzorde ere sortzea eta martxan jartzea: euskaltegiena,
hedabideena eta euskara-elkarteena.
2.- 2017KO AZPIBATZORDEEN SORRERA, HELBURUAK ETA OSAERA.
Bilbao Metropoli-30 elkarteko Idoia Postigok azaldu du hemendik aurrera Bilbao
Metropoli-30 elkartea eta Labayru Fundazioa arduratuko direla Batzordea
dinamizatzeaz eta prozesua estrategikoki koordinatu eta kudeatzeaz.
Labayru Fundazioko Lander Solozabalek hauek azaldu ditu:
Hiru azpibatzordeak eta Aholku Batzordea elkarrekin joango dira aurrera lanean,
bide paraleloetan: azpibatzordeetan egiten diren ekarpenak eta balorazioak Aholku
Batzordera eramango dira, eta han erabakitzen direnak eramango dira berriro ere bueltan
azpibatzordeetara.
Azpibatzordeetarako lan-proposamena 2017rako: lau helburu eta lau bilera.
- Lehen bileran (2017ko urtarrila): Bisio estrategikoa definitu eta konpartitu.
- Bigarren bileran (2017ko otsailean): Helburuak zehaztu
- Hirugarren bileran (2017aren erdian): Ekintzak proposatu
- Laugarren bileran (2017aren amaieran): Ebaluatu eta neurtu
3.- AHOLKU BATZORDEAK LORTU BEHARREKO HELBURUEN BISIO
ESTRATEGIKOA AZALDU.
Helburu hau lortzeko, lan-dinamika zehatz bat proposatu da: batzordekideek, irudi
iradokitzaileak erabilita, adieraziko dute nolako egoera bisualizatzen duten etorkizunera
begira, euskararen erabileraren normalizazioaren ikuspegitik, eta euskaltegien
errealitatetik abiatuta. Argazkiak edo irudiak norberak aukeratu ondoren, taldeka jarri dira
azalpenak emateko eta, azkenik, taldeetan esandakoa azaldu da denon aurrean.
Elementu hauek agertu dira dinamikan:
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Erreferente bihurtu
Naturaltasuna. Ahalegin barik
Identitatea
Modernitatea
Kolore guztiak – etorkinak
Kultura erreferentzia – elebiduna
Elkarlana
Aniztasuna kudeatu eta onartu
Interes orokorra
Babesa
“Engranaje” berdina

Mugimenduan
Denok batera
Ondare historikoa
Aldaketa arinak (teknologia...)
Aniztasuna bideratu
Nortasuna babestu eta defendatu
Erabilera arlo guztietan
Turismo – kanpo irudia
Ghetto-rik ez
Sare sozialetan egon eta izan

Lortutako osagaiak zeintzuk izan diren eta zer nolako garrantzia izan duten kontuan
hartuta, hauek izango dira Bilboko Euskararen Aholku Euskaltegien AzpiBatzordearen lana gidatuko duen etorkizuneko bisioaren ezaugarriak:
-

Aniztasuna: kolore guztiak, etorkinak, ghetto-rik ez...
Interes orokorra: babesa, erabilera arlo guztietan...
Elkarlana: bateragunea, “engranaje” berdina, denok batera, mugimenduan…
Nortasuna: identitatea, kultura erreferente bihurtzea, turismo (kanpo irudia)
Modernitatea: teknologia, sare sozialetan....

4.- GALDERAK ETA IRADOKIZUNAK
Adostu egin da azpibatzorde honen bilerak hemendik aurrera 9:30ean izango direla,
eta La Bolsa eraikinean (Pilota kalea, 10). Bileren iraupena ordubetekoa edo ordu eta
erdikoa izango da. Aukera dago gaiarekin lotutako beste erakunde edo eragile batzuk ere
gonbidatzeko.

Bilbon, 2017ko urtarrilaren 17an

BILBOKO EUSKARAREN AHOLKU BATZORDEKO IDAZKARIA
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