IZAN ZAITEZ BERRIRO
BELARRIPREST
edo AHOBIZI
AHOBIZI

BELARRIPREST

Bi konpromiso hartu ditut:
1.- Ulertzen duten GUZTIEI BETI euskaraz
egingo diet, nahiz eta solaskideak erdaraz
erantzun. Nik euskaraz, berak ulertzen du eta.
2.- Ezezagunei euskaraz egiten diet, haiek
kontrakoa eskatu arte.

Ahal dudan guztietan euskaraz egingo dut, baina agian erdaraz erantzungo dut. Hori bai, euskaraz ulertzen
dut eta jendeak niri euskaraz egitea nahi
dut.
Nik erabakitzen dut euskaraz edo erdaraz
norekin eta noiz hitz egin; nire gaitasunaren, ohituraren, gogoaren, baimenaren,
solaskidearen edota egoeraren arabera.

Kontuz! Ahobizi izatea zaila
da. Izan zaitez koherente.

ZER EGINGO DUGU URRIAK 21-27KO

SIMULAKROAN?
..etxekoekin

2018ko
EUSKARALDIAn bezala,
ahobizi edo belarriprest
izaten jarraituko dugu

ahal dugun:

..lankideekin
..ezagunekin

..kuadrillakoekin

... eta
entitateek
sortuko
dituzten

A RI G U N E
berrietako
kide guztiekin

..ikaskideekin

AR IGUN E A
Elkarte, lantegi, denda, ikastetxe edo instituzio bateko funtzionamenduan dagoeneko eratuta dagoen taldea
edo espazioa da eta hizkuntza-praktikak euskarara aldatzea edo ﬁnkatzea du helburu.
Arigunea entitateak sustatzen du ariguneko kideen adostasunarekin, erabaki kolektiboa hartuta.
Ariguneetan belarriprest eta ahobizi izatea askoz errazagoa da.
BARNE FUNTZIONAMENDURAKO
ARIGUNEA

HERRITARREKIKO HARREMANETARAKO
ARIGUNEA

Entitatearen berezko talde bat: sail bat, klubeko talde
bat, atal bat, sekzio bat… Talde horretan kideen %100ek
euskaraz ulertzen du eta kideen %80 ados dago ahobizi
edo belarriprest roletan parte hartzearekin Euskaraldiak
irauten duen bitartean.
Gutxienez bi lagunez osatua dago.

Entitatean herritarrekiko harremana egiten duen pertsona da: dendaria, telefonoa hartzen duena, harrerakoa,
entitatearen arduraduna edo ordezkaria... Horrek euskaraz ulertzen badu herritarrekin arigune bat sortuko du.
Entitateak bermatu behar du Euskaraldiak irauten duen
egunetan, uneoro, herritarrekin harremana egingo duen
kide bat belarriprest edo ahobizi izango dela.

ZER EGIN BEHAR DU ENTITATEAK?
Edozein lantegik, establezimenduk, kolektibok, ikastetxek,
instituziok... edozein entitatek hizkuntza-berdintasuna bermatzeko erantzukizuna
du. Euskaraldian belarriprest eta ahobiziei erraztasunak emateko aukera
dute entitateek. Arigune bat badute aktiba dezakete, edo bestela
norbanakoak. Horretarako, 7 pausu hauek jarraitu behar dituzte:
7 URRATSAK JARRAITZEKO, LAGUNTZA HEMEN
www.lautada.euskaraldia.eus/entitateak
2020ko ariketan entitate gisa izena emateko epea tarte zabala da:
2019ko azaroan hasi eta 2020ko uztailera arte. Ez utzi azken momenturako!

ZER EGIN BEHAR DU HERRITARRAK ?
Iaz bezala, ondo aukeratu rola eta jarraitu belarriprest edo ahobizi izaten, ahal duzun
senideekin, lankideekin, ikaskideekin, lagunekin... Baina orain aukera dugu entitatetako
arigune berrietan jarduteko. Ariguneetan belarriprest eta ahobizi izatea askoz errazagoa da.
Eskatu erraztasunak zure lantokian, elkartean, udaletxean, dendetan... 2019 eta 2020ko
berrikuntza horixe da: entitateek erraztasunak eman behar dituzte; entitateak
parte-hartzaile izango dira.
Lautadako aurtengo Simulakroan ez da izena eman behar,
baina txapak banatuko ditugu urriaren 7tik aurrera, ondorengo lekuetan: Aguraingo
liburutegian eta Euskaraldiko egoitzan, Dulantziko Kultura Etxean, Araiako Kiroldegian,
Ozaetako Ekonomatoan eta Donemiliaga, Burgelu, Iruraiz-Gauna eta Zalduondoko
udal-bulegoetan.

ZER LORTU NAHI DUGU?

H I Z K U N T Z A- P R A K T I K A B E R R I A K N O R M A L I Z AT Z E A :
Ulertzen duenari euskaraz
egitea nahiz eta solaskideak
erdaraz erantzun.

Ezezagunei lehenengo
hitzak euskaraz egitea.

Talde erdaldunetan ere,
ulertzen dutenekin euskaraz
egitea normala izatea.

Durante los días que dura Euskaraldia las personas que entienden el euskara podrán ser ahobizi o
belarriprest. Belarriprest entiende el euskara, tal vez, prefiera responder en erderaz, pero quiere que le
hablen en euskara. Así, facilita a ahobizi que hable en euskara con todas las personas que lo entienden.
Durante las ediciones del 2019 y 2020, las entidades públicas y privadas tomarán medidas para dar
facilidades a las personas que sean belarriprest y ahobizi.
Si no entiendes el euskara pero querrías entenderlo puedes prepararte para ser belarriprest en la
próxima Euskaraldia. Entendiendo el euskara, aunque no se hable, se abren muchas opciones con mucha
gente, reuniones en euskara, conversaciones de grupo en euskara… Y así, no se condiciona a hablar en
erdaraz a las personas que prefieren comunicarse en euskara.

Lautadako
Euskararen
Komunitatea

Puedes pedirle a quien habla en euskara que te diga frases sencillas, o escucha la radio, televisión en
euskara, fijate en los rótulos bilingües… Puedes preguntar en el euskaltegi o ayuntamiento, sobre los
diferentes niveles y modalidades (on-line, autoaprendizaje, clases en grupo...). Hay diferentes ayudas
económicas. AEK Lautadako euskaltegia: lautada@aek.eus, 945300408.

Lautadako 8 udalak
Lautadako Kuadrilla

www.lautada.euskaraldia.eus

605 29 09 51

