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Sustapen lana egin da, Oarsoaldeko lan munduan euskararen normalizazio
prozesua enpresa berrietan abiarazteko

Oraingoan hiru enpresa dira OLA planaren barruan egotea erabaki dutenak, hirurak
euskara plana garatu eta euskara eguneroko lanean txertatzeko asmoarekin. Horietatik bi autobus
konpainiak dira; Autocares Diez eta Unitravel Autocares, eta hirugarrena Errenteriako Sanmarkosene nagusien arretarako zentroa.

Hiruretan diagnostiko batetik abiatu dira, egungo egoera zein den identifikatu eta horren
araberako helburu eta estrategiak finkatu dira. Lanhitz diru laguntzetarako eskaera egina dute eta
euskara plana garatzeko lehen pausoak ematen hasi dira.
Oso albiste pozgarria da lan mundurako enpresa berriek euskara haien eguneroko lanean
txertatzeko nahia eta intentzioa eduki izana, eta gure aldetik behintzat animoak bidaltzen dizkiegu
erabaki garrantzitsu hori hartu duten hiru enpresetako kideei.

Argitaratzailea:
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Oarsoaldeko Euskara Batzordea
Egilea: Emun

Bertako koordinatzailearekin izan gara hango berri zehatzago jakiteko
Enpresa kokatzeko: zertan egiten duzue lan? Zein da zuen lana?
Gure ibilbidea 2004. urtean hasi zen. Laboral Pasaia (Uzturre 2003 S.L) babeserako ekipamenduak eta lanerako
jantziak merkaturatzen dituen enpresa da. Probintziako enpresak eta autonomoak izan dira orain arte gure bezeroak. Baina, Denda on line abian jarri dugunetik gure merkatua estatu mailara zabaldu da eta bezero gehiago
lortzen ari gara.

Noiz hasi zarete euskara zuen lan egiteko moduan txertatzen?
Enpresaren sortzaileak euskaldunak gara. Hasierahasieratik hartu izan dugu kontuan bezeroaren hizkuntz
hautua eta hasieratik ikusi dugu euskara dela gure inguruneari egokitzeko tresnarik hoberena. Horretarako,
bezeroaren hizkuntza erregistratu dugu komunikazioak
hizkuntz horretan izan daitezen. Proba batzuk egin ondoren, erabaki genuen bezeroarekin sortzen diren eguneroko dokumentuak; albaranak, fakturak, esku-orriak
euskaraz ematea, artikuluen deskribapena izan ezik. Urtez urte joan gara hobekuntzak egiten bezeroari zerbitzurik hoberena eskaintzeko asmoz.

Zergatik? Kalitatezko zerbitzua eskaini nahi dugunez, bezeroaren hizkuntza hautua errespetatzea ezinbestekoa dela ikusten dugu. Euskaraz normaltasunez eta txukun egin nahi dugu.

Zer da orain arte egin duzuena euskararen arloan? Duela zazpi-zortzi urte eskuratu genuen Bai Euskarari zigilua "Zerbitzua euskaraz". Zigiluarekin batera, euskara sistematikoki kudeatzen hasi ginen; hau da; helburuak planteatu eta betetzeko beharrezko ekimenak martxan jarri ditugu urtez urte. Lan honen emaitza aurtengo Urrezko Bikain da, Eusko Jaurlaritzak ematen duen errekonozimendua da.

Hemendik aurrera zer egiteko asmoa duzue? Lana eta zerbitzua euskaraz egitea dugu helburu. Eguneroko zereginean euskaraz lan egiteko dauden trabak gainditu eta pixkana-pixkanaka helburu horretara hurbildu
nahi dugu. Enpresa eta euskara.

Enpresa berri bat euskararen gaiarekin hasteko pentsatzen balego, zer esango zenioke?
Euskarak bezeroaren harremanari balio erantsia ematen dio. Hau da, bezeroarekin sortzen den harremana gertukoa da, enpresa berritzailetzat hartzen du bezeroak eta bezero fidela izan ohi da.
Enpresaren antolamenduari begira, euskarak kohesioa sortzen du lan-taldekideon artean.
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Oarsoaldea Garapen Agentziak, euskararen normalizaziorako OLA planaren barruan,
ARRAUNKADAK ekimena burutu zuen pasa den urtearen amaieran.
Sei astez aritu ziren lankideen arteko hizkuntza ohituretan eragiten,
urriaren azken astean hasi eta abenduaren aurreneko astean bukatzeko. Langile talde batek osatzen duen euskara sustatzaile taldeak
eta Emun Kooperatibak elkarlanean diseinatu zuten ARRAUNKADAK.
Langileek bikoteak osatu zituzten eta elkarren artean euskaraz egiteko konpromisoa hartu zuten: idatziz aurreneko bi astetan, ahoz
hurrengo bietan eta ahoz eta idatziz azkeneko hamabostaldian. Ibilbide hau bulegoan zintzilikatu zuten panel batean irudikatu zuten,
bikote bakoitzak txalupa bana marraztu zuen eta hiru etapatan egin
zuten bidaia.
Bi astero jarraipen bilera egin zuen bikote bakoitzak,
zein zailtasun izan zuen azaltzeko eta zein irtenbide
izan zezakeen aztertzeko. Emun Kooperatibaren laguntza teknikoa izan zuen bikoteak jarraipen hauetan.
Azken balorazioa egiteko, Albaola Itsas Kultur Faktoriara joan ziren parte-hartzaileak baina eguraldi petralak ez zien txalupa hartu eta itsasora irteten utzi. Ekimenaren gorabeherak elkarrekin partekatzeko aukera
ongi baliatu zuten, ordea.
Hona hemen parte hartzaile batzuen iritziak:
Natalia Ruiz “Ideia polita izan zen, benetan motibatu gintuena. Gure arazoa da euskaraz egiteko ohitura
falta dugula, baina benetan asko saiatzen garela gero eta gehiago euskaraz egiten. Orain erdarara jotzen
dugun bakoitzean alarma modukoa pizten da gugan eta berehala aldatzen dugu hizkuntza. Saria ere dibertigarria zen, nahiz eta guztiz ezin izan genuen disfrutatu”.
Nekane Guerra: “Arraunkadak leloaren azpian lan handia egon arren, eta lankideek jolasean parte hartu
arren, oraindik euskaraz hitz egiteko lan handia egiteko dago”
Marta Olaizola: “Arraunkadak egitasmoan parte hartzea oso esperientzia ona, dibertigarria, eta praktikoa
iruditu zitzaidan. Euskararekin dudan harremana aldatu da eta orain erosoago sentitzen naiz”
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Oarsoaldeko Euskara Batzordeak, seigarren urtez,
lantokiko praktikak euskaraz egiteko aukera
emango die Don Boscoko hainbat ikasleri.
Egitasmoan parte hartzeko gutxieneko baldintza
batzuk bete behar dituzte enpresek eta abiapuntu horretatik aurrera euren hizkuntza egoera
hobetzeko aukera ematen die egitasmo honek.
- Instruktore euskalduna bermatu behar diete ikasleei
-ezinbesteko baldintza da hauxe-.
- Harrera euskaraz egin behar diete ikasleei eta horretarako euskarriak eta materialak euskaraz izan behar
dituzte.
- Ikaslearen lanlekuan eta mugituko den eremuan hizkuntza paisaia euskaraz egongo da –seinaleak, oharrak, errotuluak, eta abar.
- Ikasleak eguneroko lanean erabili beharko dituen idatzizko materialak euskaraz edota euskaraz ere egon beharko
dute; instrukzioak, lan-parteak, egitekoen zerrendak, gidak...

Don Bosco ikastetxeak aukeratu eta baldintza egokiak betetzen dituzten enpresek hiru urteko hitzarmena sinatzen dute Oarsoaldea Garapen Agentziarekin, udalen laguntzaren bitartez egoera hobetzeko
urratsak egin ditzaten.
Aurten 17 ikaslek egingo dute lantokiko prestakuntza (LP) euskaraz 8 enpresatan: Tecnaliak 6 ikasle
hartuko ditu; ABB Niessen-ek ikasle bat; Papresak 3 ikasle; Easo Motor-ek ikasle bat ; Lurautok 2
ikasle; Txingurak ikasle bat; IDK-k 2 ikasle; Linke-k ikasle bat.
Orain arte egitasmoan parte hartu izan duen Irungo CAFek aurten praktiketan ikaslerik ez hartzea erabaki du, eta Oiartzungo Ederki Tailerrak, tamalez, itxi egin da.
Egitasmoaren bueltako aurtengo bi berrikuntza
ere aipatu behar ditugu; batetik, aurten praktikak euskaraz egiten ari diren 17 ikasleetatik 4 A
ereduko ikasle euskaldunak izango dira lehen
aldikoz.
Bestetik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskara
Zuzendaritzak ikasleei lantokiko prestakuntza
euskaraz egiteko aukera eman nahi dieten enpresentzako diru-laguntza lerroa ireki du, honek
ere lehen aldikoz.
Oarsoaldeko udalek, Oarsoaldea Garapen Agentziaren bidez egitasmo honekin jarraitzeko asmoa dute. Praktikak euskaraz egin ditzaten bermatzen zaien ikasle kopurua oraindik txikia izan
badaiteke ere, gabezia hori, behar hori bistan jartzeko beharrezko iruditzen zaie ekimen hau. Dagozkien4 erabakiguneetan eta gaiaren inguruko eskumenak dituzten erakundeek ere urrats erabakigarriak
egin ditzaten bilatzen dute eskualdeko udalek.

