
            

 

Euskararen berri  OLAtu gainean 

2015eko urriko ALBISTEAK 

 
Mikel Irizar: “Defektuz euskaraz funtzionatuko duen Gipuzkoa horretan, Uema oso 
inportantea da” 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaria elkarrizketatu du gaur Berria egunkariak. Argi aritu da 
euskalgintzaz, hizkuntza politikaz, arnasguneez eta UEMAz, besteak beste.  

BERRIA: http://www.berria.eus/paperekoa/2781/006/001/2015-10-

13/bada_kezka_apalaldian_gaudela_eta_hausnarketa_hasi_nahi_dugu.htm 

 
Hizkuntzen kudeaketa arrakastatsurako gakoak bildu ditu Soziolinguistika Klusterrak 
Hizkuntzen kudeaketa arrakastatsurako gakoak bildu ditu Soziolinguistika Klusterrak 2015-10-15 Hizkuntzen kudeaketa 
arrakastatsurako gakoak jaso ditu Soziolinguistika Klusterrak ondorengo bideo honetan. Bertan, Koniker, Edertek eta 
Autocares La Guipuzcoana –ko ordezkariek hartu dute hitza eta beraien esperientzien berri eman dute.  

Bilbaoeuskaraz: http://www.bilbaoeuskaraz.eus/euskara/albisteak/hizkuntzen-kudeaketa-arrakastatsurako-gakoak-

bildu-ditu-soziolinguistika-klusterrak 

 
Finantza entitateak bezeroen hizkuntza eskubideak bermatzen saiatuko dira 
Euskadin lan egiten duten entitate nagusiek Lankidetza hitzarmena sinatu dute Eusko Jaurlaritzarekin 

Diario Vasco: http://www.diariovasco.com/economia/201510/14/finantza-entitateak-bezeroen-hizkuntza-

20151014154825.html 

 
Edurne Larrañaga (LAB: Euskararen erabilera eskubidea da eta hori ez da inposatzen, 
bermatu egiten da. 
LABek lan mundua euskalduntzeko LanEus ildo estrategikoa eguneratu du. Urtebetez 150 pertsonak baino gehiagok 
hartu dute parte. LABek eremu sozioekonomikoa euskalduntzeko apustua egin zuen 2000. urtean. Edurne Larrañaga 
LABeko Euskara idazkariaren hitzetan lan munduan euskara sustatzeko konbentzimendutik sortu da plan estrategikoa. 

ARGIA: http://www.argia.eus/argia-astekaria/2477/edurne-larranaga 

 
‘Fabricatik’ lantegira 
'Oficina'-tik bulegora; 'tienda'-tik saltokira: euskararen normalizaziora saltoa ematen ari dira Arabako gero eta enpresa 
gehiago, lantoki barruko euskara batzordeek bultzatuta. Horietako batzuk ezagutu ditu. 

Hirinet: http://hirinet.net/euskararen-txokoa/berriak/fabricatik-lantegira 

 
Doakotasunerako urratsa egin eta euskara ikasleak laukoiztu egin dira Orioko euskaltegian 
Sekula baino euskara ikasle gehiagok ekin dio ikasturte berriari Orioko euskaltegian. Izan ere, Orioko Udalak apustu 
argia egin du euskalduntzea sustatzeko: euskara ikastea doan izatea Orion.  

UEMA: http://www.uema.eus/2015/10/08/doakotasunerako-urratsa-egin-eta-euskara-ikasleak-laukoiztu-egin-dira-

orioko-euskaltegian/ 

 
Euskara Euskadiko Barne Produktu Gordinaren %4,2a da 
Euskara Euskadiko Barne Produktu Gordinaren %4,2a da 2015-10-21 Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiari euskarak 
egiten dion ekarpena ezagutu, euskarak sortzen duen aberastasun ekonomikoa neurtu eta euskara-sektoreen dimentsio 
eta balio ekonomikoa kuantifikatzea izan da ikerlan honen helburua.  

Bilbaoeuskaraz: http://www.bilbaoeuskaraz.eus/euskara/albisteak/euskara-euskadiko-barne-produktu-gordinaren-

42a-da 

 
Euslan programa: euskaraz lan egitea helburu eskuragarria da 
Patxi Baztarrikak, Hizkuntza Politikarako sailburuordeak, EUSLAN programa pilotua aurkeztu du gaur goizean Donostian. 
Programa pilotu honetan parte hartzen ari diren enpresak honakoak dira: ALEJANDRO ALTUNA, BATZ, CIKAUTXO, 
COPRECI… 

Irekia: http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/28897-euslan-programa-euskaraz-lan-egitea-helburu-eskuragarria 
 

Norbere negozioan euskerari lekua egiteko, laguntzak 
Lan mundua euskalduntzeko helburuarekin, hainbat ekimen daramazkite aurrera Buruntzaldeako Udalek. Horien artean, 
norbere negozioan euskerari bere lekua egiteko, diru laguntzak emango dituzte.  

KRONIKA: http://www.kronika.eus/albisteak/hernani/albistea/2015/10/15/a837cb8f52864/norbere-negozioan-

euskerari-lekua-egiteko-laguntzak/ 

 


