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Atarikoa 
OINARRIPARRAK ETA ERALDABIDEAK  
 
I Kongresuan Oinarriparrak finkatu ondoren, antolaketa eta finantzazioa indartzeko 
enkargua jaso genuen. Hortik abiatuta egin dugun bideak erakutsi du II Kongresuari 
zegokion jauzi printzipalena zela orain arte elkarte eta federazio izan direnak 
mugimendu bateratuan bihurtzea, esparru komunak eta artikulazio tresnak indartuz.  
 
Zehatzago, II Kongresuari zegokion eraldaketarako palankak definitzea, 
mugimenduaren zutabe izango diren ardatzetan bilakaera ildoak markatzea, 
mugimenduko kideen artean adostasunik handiena lortzen dutenak aukeratuta. 
 
Behin II Kongresua burututa, prozesua osatuko da martxoko Batzar Nagusian onartuko 
den Kudeaketa Planarekin, bertan xehetuko direlarik adostutakoa gauzatzeko ekintzak. 
Laburtuz: 
 
I Kongresua   >   OINARRIPARRAK 
2011ko otsaila 
 
 
 
II Kongresua  >    ERALDABIDEAK 
2012ko azaroa 
 
 
 
Batzar Nagusia  >  KUDEAKETA PLANA  
(urtez urte) 
 
Esku artean duzun dokumentu honen lehen partea izan da II Kongresua burutzeko 
erabili dugun tresna eta, behin emaitzak metatuta, dokumentu osoa da Kongresuaren 
emaitza. Lehenik eta behin, bost ardatz identifikatu ziren mugimenduaren zutabe izan 
zitezen. Ardatz  bakoitza talde batek landu zuen Zuzendaritza Batzordearen 
gidaritzapean, eta atxikita daude lanketa horren ondorio diren dokumentuak. Baina 
helburua ez da izan dokumentu horiek adostea, beren funtzioa izan da iritzia lantzen 
laguntzea. 
 
Lanketa horren sintesi moduan, ardatz bakoitzean identifikatu ziren eraldaketarako 
zeuden tapoiak edo korapiloak, eta horiek gainditzeko ikusten ziren bideak. Eta hortik 
atera ziren ardatz bakoitzari zegozkion ERALDABIDE proposamenak, mugimenduko 
bazkideek azal zezaten bakoitzarekiko  adostasun/ezadostasun maila.  
 
Eraldabideei eman zaien puntuazio altuak erakusten du Kongresuan izan den 
adostasun handia, eta azken atalean jaso dira ondorio modura, multzotan bilduta. 
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Lehen ardatza  
IZENA ETA IZANA 
 
“ Izena ematean inplizitua da errealitatearen segmentazioa.” 
Carme Junyent, La diversidad lingüística (81. orr.) 
 
“ (...) hizkuntza baten biziberritze edo garapen prozesuaz ari garenez, beharrezkoa da 
kontuan izatea hizkuntza komunitate horren mailakatzea edo barne-egitura ere. Hiztun 
komunitatearen erdigunean kokatzen dira hiztun osoak, funtzio informal eta formal 
desberdinak euskaraz egoki egiteko gai direnak. Horiek baino erdigunerago, euskaraz 
bizi eta euskaraz kontsumitzeko hautua egin dutenak. Eta horien artean 
biziberritzearen gidaritzan are erdirago, euskararen garapen prozesuan aktiboki 
engaiatuta dauden milakak. Egitura honetan ertzeragoko zirkuluetan daude 
hizkuntzaren ezagutza eta erabilera-maila desberdineko pertsonak, hizkuntza 
hezkuntza prozesuaren bidez soilik ukitzen dutenak, hartzaile pasiboak, eta beste 
hainbat multzo.” 
JON SARASUA “Euskal Telebista eta euskal telebista.” Sustatu.com 2012/07/10 
 
"Euskalduna da euskara tresna nagusitzat duena giza adierazpena bideratzeko" 
Gabriel Aresti 
 
“Niretzat euskara euskaldunen komunitatea da; euskalduna komunitate horri buruz 
positiboki posizionatzen dena.” 
Joxe Azurmendi. Elkarrizketa. Administrazioa euskaraz aldizkaria. 74. zk. 
 
“Konpaktazioa helburu, euskaldun antolatuen mugimendu nazionala eraikiko bada 
denontzat binkulanteak diren dinamikak bideratu beharko lirateke. Kohesio lana, bada, 
funtsezkoa da eta plangintza propioa eskatzen du. Darabilgun hiztegia bateratzetik 
hasi beharko genuke (...)  
Bateratze-prozesua planteatuko da, izenetik hasita esate baterako. 
Barrura begirako artikulazio eta konpaktazio lanak lehentasunezko izan behar du 
Topagunearen jardueran. Izan ere, mugimenduak ahots propioa izan dezan, 
garrantzitsua da ahots hori mugimenduan ondo txertatutako ahotsa izatea, elkarteek 
bere egiten duten ahotsa izatea. (...) Kanpora begirako lidergoa, barnean ondo 
kohesionatutako eta artikulatutako mugimendutik abiatuko da.”  
Oinarriparrak 3.2.1. Barrura begirako lidergoa. 

 
“ Elkarte irekiak beharko genituzke bai euskaldun aktibo bai euskararen erabilera 
eragozten ez duten euskaldun pasiboei begira. Euskaltzaleon etxe beharko lukete.” 
Oinarriparrak  3.1.12 Hiztuna ardatz. 
 
 “ Gutxitan jardun dute euskaldunon elkarteek orain arte euskara ez dakiten 
herritarrekin, edo gutxienez, gutxitan egin dute modu planifikatuan. Euskara ez 
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dakitenen artean euskararekiko eta euskaldunekiko jarrera ezberdinak daude eta 
euskaldunon elkarteei badagokigu horretan eragitea.” 
Oinarriparrak  5. Ondorioak. Politikak. 
 
 

Sintesia 
XXI. mendeko euskaldunon elkarteen kongresuan onartutako Oinarriparretan eragin 
esparrua zabaltzeko eta herri eta nazio mailako planoak gehiago uztartzeko beharra 
azpimarratu ziren, besteak beste. Izan ere, gure bidean aurrera egiteko, hazteko, 
honako TAPOIAK atzeman ziren: 
 

1. Gure zereginean koordinazio eta batasun nahikorik gabe aritzen gara. Tokian 
tokiko berezitasunak eta ezaugarriak garrantzitsuak dira, baina horiek 
errespetatzeak ez du oztopatu behar elkarlana gero eta sakonagoa izatea 
eta proiektu komunak gero eta gehiago izatea. Gabezia areagotzen da 
komunikazio eraginkortasun faltarengatik, kanpoko eragileek benetan 
dauzkagunak baino koordinazio eta batasun eskasagoak hautematen 
dituztenean. 
 

2. Dauzkagun egiturak ez dira nahiko zabalak eta malguak, bidean aurrera 
egiteko beharrezkoa dugun erakar-indarra areagotzeko (kideak, 
boluntarioak, hiztun berriak edo gure mezuen hartzaileak erakartzeko 
indarra). Gure nahia zabalak izatea bada ere, ez dugu beti irudi hori ematen 
lortzen. 

 
Tapoi horiek dauzkaten hainbat ondorio: 
 

 Gehienetan konbentzituta daudenengana soilik heltzen gara; ezintasuna dugu 
komunitatea osatzen duten gainerako multzoengana heltzeko. 

 Komunitateak hiztun berriak irabazteko premia dauka, baina ez dugu lortzen 
erdaldunek gure mezua ozen eta argi jasotzea. 

 Gizarteko gainerako eragile eta erakundeekin hartueman estuagoak behar ditugu. 

 Kasu askotan, oraindik, periferian kokatuta gaude, eta erdigunera pasatzeko 
premia daukagu. 
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Izana  
(Tapoiak askatzeko lagungarriak izan daitezkeen bideak, hasita egonda ere indartu 
beharrekoak) 
 

 Komenigarri izan daiteke etxetik plazara ateratzea. 
 
 
Orain arte gure mugimendua irudikatu duen egitura elkartea izan da: euskaldunontzat 
abegikorra den etxea, euskara erabiltzeko leku segurua. Hori oraindik behar dugula 
jakinda ere, egitura horren mugak agerian geratu zaizkigu, elkarte-etxeko hormek 
kanpokoek gu ikustea zailago egiten dutelako eta guri, etxean gozo, gehiago kostatzen 
zaigulako kanpoan zer dagoen ikustea eta horretan eragiten saiatzea. 
 
Hortaz, euskaldunon komunitatea plazan trinkotu behar dugu, ez etxean. 
 
Hormarik gabeko egitura behar dugu: plaza; hotz eta bero handiagoa pasatu arren, 
batzuetan busti arren. Plazan egiten duguna herri osoak ikusiko du eta herriko bizitzan 
bertatik bertara eragitea errazagoa izanen dugu. Errazago egokituko gara XXI. 
mendeko gizarte eredura. 
 

 Komenigarri izan daiteke tokiko elkarteek + hedabideek eta  
      federazioak + TOKIKOMek mugimendu bakarra osatzea. 
 
 
Lidergoa indartzeko eta gure posizionamendua indartzeko gure irudia ez da irlek 
osatutako artxipelagoarena izan behar, ongi komunikatutako nodoek osatutako sare 
trinkoarena baizik. Izanean eta izenean tokiko elkarteek eta federazioak lotura 
handiagoa behar dute. Sare trinko baten parte izatearen sentimenduak egun elkarteen 
artean dagoen elkartasun maila handituko du, denon onerako. 
 

 Komenigarri izan daiteke Euskaldunon eta Euskaltzaleon elkarteak izatea. 
 

 
Kontua da euskaldunentzat soilik edo “euskal komunitateari begira egoki kokatutako 
giza-multzo" guztientzat ere lan egin nahi dugun. 
 
Ziur aski, egoerak bi planotan lan egitea eskatzen digu. Batetik, erakarri behar ditugu 
gure inguruan dauden erdaldun euskaltzaleak, komunitateak hazten jarrai dezan, gure 
elkarteak eta mugimendu osoa haz daitezen.  Baina bestetik jarraitu behar dugu 
euskalduntasuna euskaldunaren nortasunaren erdigunean kokatzen (euskaltzaleak ez 
diren euskaldunak euskaltzaletzen) eta jarraitu behar dugu euskaldunen trinkotzea 
areagotzen (are gehiago euskaldun tipologia ugariena erdal euskaldunena den 
kasuetan; hots, ugariak direnean errazago moldatzen direnak gaztelaniaz euskaraz 
baino);  eskolaren edo euskaltegien bidez irabazitako hiztunek erabiltzeko aukerak izan 
ditzaten eta, erabileraren bidez, B(A) hiztunak izatetik BA hiztun osoak izatera pasa 
daitezen.  
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Izena 
Izena izanaren zati bat delako eta gure izaerarekin lotutako ezaugarrien indarra 
kanpotik ere ikus dadin, hainbat aldaketa egin daitezke gure mugimenduaren izenean, 
aipatutako ideiak irudikatzeko: etxetik plazara atera gara; zeregina herrian edo Euskal 
Herriaren mailan kokatu, denok mugimendu bakarra gara; euskaldunon eta 
euskaltzaleon mugimendua gara. 
 
Gaur egun, elkarte bakoitzak du bere izena eta federazioari deitzen diogu Topagunea. 
Ez dago marka bateraturik. 
 

 Komenigarri izan daiteke ‘Topagunea’ erabiltzea marka bateratu modura, elkarte, 
federazio eta mugimendu osoarentzat. Hau da, elkarteak bihurtzea herrietako 
Topaguneak, eta mugimendu osoa izatea Topagunea, hitzaren adiera 
etimologikoa berreskuratuta. 
 

 
 

Bestalde, goian aipatutako zabaltasun bila, aztertzekoa da ea nahikoa dugun orain 
arteko ‘euskaldun’ hitza mugimenduarentzat, ala Joxe Azurmendiren ekarpenaren 
haritik ez ote genukeen azpimarra jarri behar posizionamenduan, jarreran. Hau da, 
Euskaldunon elkarte/topagunea edo Euskaltzaleon elkarte/topagunea. 
 

 Komenigarri izan daiteke hausnartzea ea ‘euskaldun’ ala ‘euskaltzale’ hitzak 
adierazten duen hobeto mugimenduaren izana.  

 

 

Bukatzeko 
“Gure egitekoa; euskal hiztunen komunitate osasuntsu eta iraunkorra indartzea eta 
elikatzea” 

Oinarriparrak (3.1.1. puntua) 
 

Edozein erabaki hartuta ere, gure zeregin hori ahaztu gabe hartu behar dugu. Hazteko 
premia daukagu eta gure jarduna hobetzeko, hainbat aldaketa behar-beharrezkoak 
dira, baina egoera soziolinguistikoak oso ezberdinak dira leku batetik bestera, baita 
elkarteen tamaina eta indarra ere. Hortaz, aurrera egiteko urratsak eman ditzagun, 
elkarrekin, norabide berean, baina erritmo guztiak errespetatuta. 

 
 

Dokumentuak 
 Euskaldunon Elkarteen Oinarriparrak 

(http://www.topagunea.org/dokumentazioa/kongresua/euskaldunon-elkarteak.-
oinarriparrak/download) 

 Topagunea Gaur (http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-

mugimendura/topagunea-gaur/download) 

http://www.topagunea.org/dokumentazioa/kongresua/euskaldunon-elkarteak.-oinarriparrak/download
http://www.topagunea.org/dokumentazioa/kongresua/euskaldunon-elkarteak.-oinarriparrak/download
http://www.topagunea.org/dokumentazioa/kongresua/euskaldunon-elkarteak.-oinarriparrak/download
http://www.topagunea.org/dokumentazioa/kongresua/euskaldunon-elkarteak.-oinarriparrak/download
http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-mugimendura/topagunea-gaur/download
http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-mugimendura/topagunea-gaur/download
http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-mugimendura/topagunea-gaur/download
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ERALDABIDEAK: emaitzak                                               (0 = oso desados; 3 = oso ados) 
                                             
IZENA ETA IZANA                                                                    

1.0.  Euskalduna da euskara tresna nagusitzat duena giza 
adierazpena bideratzeko (G. Aresti). 
 

 

2,51 

1.1. Euskalduna da euskal komunitateari begira aldeko jarrera 
duena (J. Azurmendi). 
 

 

1,57 

1.2. Gure lanaren eragina handitzeko gainditu egin beharko 
genuke egungo koordinazio eta batasun nahikorik eza. 
 

 
2,44 

 

1.3. Mugimenduaren nahia zabala eta irekia izatea bada ere, ez 
dugu beti irudi hori ematen lortzen, gure egitura nahiko 
malgua ez delako. 
 

 

1,97 

1.4. Euskaraz bizi ahal izateko lana etxetik (elkartetik) atera eta 
plazan kokatu behar dugu. 
 

 

2,83 

1.5. Gure mugimenduak egin dezake beste inork baino hobeki 
euskal komunitateari begira egoki kokatutako giza-multzoak 
erakartzeko lana. 
 

 

1,79 

1.6. Irudi bateratua emateko eta gure marka indartzeko, tokian 
tokiko mugimenduak eta nazio mailako mugimenduak izen 
bera izatea komeni da. 
 

 

2,22 

1.7. Izena herrian 
Obabako Euskaldunon ELKARTEA bihurtuko genuke Obabako 
Euskaldunon TOPAGUNEA 
 

 

2,22 

1.8. Izen orokorra 
Mugimendu osoari deituko genioke 
EHko Euskaldunon Topagunea 
 

 

2,33 

1.9. Izenaren lehen zatia 
Izen orokorrean hobesten da Euskaldunon ordez 
Euskaltzaleon erabiltzea, eta herrien kasuan bakoitzak 
erebaki ahal izango luke bata zein bestea erabiltzea. 
 

 

1,83 
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Bigarren ardatza  
JARDUNBIDEA 
 

Sintesia 
Oinarriparretan bazegoen kezka: gizarte mugimenduen finantzazio premiak bultzatu 
ohi ditu zerbitzugintzan aritzera eta jardunbidea sarri merkatuen baldintzetara 
moldatu behar izan da. Gure kasuan, elkarteetan nahiz federazioan, gehiegi jo dugu 
merkatura? Mugimenduaren egiteko nagusitik desbideratzeraino? 
 

 Komenigarri izan daiteke jardunbidea aldian behin berrikusteko mekanismoak 
ezartzea, urtez urteko kudeaketa planen norabideak orekatu ditzan bi bektoreak: 
egitekoa eta merkatua. 

 

 
Hirugarren ardatzean finantzazioa aztertzen da, diru iturri posible guztiak garatzeko 
eta orekatzeko. Lan horren helburua litzateke mugimenduaren finantzazioa 
egonkortzea. 
 

 Komenigarri izan daiteke ahalegin handia eta bateratua egitea finantzazioa 
egonkortzen, horren ondorioz lortu dezakegulako jardunbide askeagoa eta 
egitekoari lotuagoa. 

 

 
Badira jardun batzuk sistematikoki ahul geratzen direnak finantzazio zuzenik ez 
dutelako.  
 

 Komenigarri izan daiteke identifikatuta edukitzea indartu beharreko jardunak eta 
urtez urteko kudeaketa planak zehazterakoan beti aztertzea haietakoren bat 
bereziki garatzeko aukera. 

 

 
Bestalde, lehen ardatzak aldarrikatzen du elkarteok plazan jardun beharra, gure 
jardunbideak helburu izan behar duela herritarrak gurera ekartzea baino gehiago gu 
egotea modu aktiboan herritarrak dauden jardunetan. 
 

 Komenigarri izan daiteke gure elkarteen eta federazioaren kudeaketa planak ez 
egitea soilik ohiko jardunbideen gainean, baizik eta beste elkarte, erakunde edo 
eragileena kontuan hartuta, haiengan eta haiekin eragitea helburu. 

 

 
Elkarteok eta federazioak baliabide mugatuak ditugu gure jardunbidea osatzeko. 
Horren ondorioz gertatzen dira hainbat gabezia: harreman batzuk ez lantzea, hainbat 
jarduera ez garatzea, dinamizazio lan zenbait egin gabe geratzea... Dena ezin denean, 
garrantzitsua da lehentasunak ondo aukeratzea. Eginkizun horretan, elkarte bakoitzari 
bere gogoeta propioa egiten lagunduko dioten tresnak diseinatu eta eskaini ditzake 
mugimenduak. 
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 Komenigarri izan daiteke gida bateratu bat lantzea, jardun lerro guztiak 
zerrendatuz: harremanak (erakundeekin, euskalgintzarekin,  gizarte 
eragileekin...), sustapena eta sentsibilizazioa, bazkideen harrera eta elikadura, 
finantzazioa... Eta bakoitzean bide batzuk proposatzea, etxe barruan izandako 
arrakasta kasuak azalduz. 

 

 
 

Dokumentuak 

 Topagunearen jardunbideaz (http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-

mugimendura/topagunearen-jardunbidea/download) 
 Topagunearen jardunbidearen azterketa 

(http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-mugimendura/topagunearen-
jardunbidearen-azterketa/download) 

http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-mugimendura/topagunearen-jardunbidea/download
http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-mugimendura/topagunearen-jardunbidea/download
http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-mugimendura/topagunearen-jardunbidea/download
http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-mugimendura/topagunearen-jardunbidearen-azterketa/download
http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-mugimendura/topagunearen-jardunbidearen-azterketa/download
http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-mugimendura/topagunearen-jardunbidearen-azterketa/download
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ERALDABIDEAK: emaitzak                                               (0 = oso desados; 3 = oso ados) 
 
JARDUNBIDEA                                                                           

2.0.  Jardun batekin hasteko edo jarraitzeko orduan garrantzi 
handiagoa dauka egitekoarekin bat etortzeak bere etekin 
ekonomikoak baino.  
 

 

2,60 

2.1. Jardun batek etekin ekonomiko ona badu, hura aurrera  
eramateko nahikoa da egitekoari buruz neutro izatea.  
 

 

1,26 

2.2. Finantzazio beharrak eraginda, gure jardunbidea batzuetan 
gehiegi makurtu da dirulaguntzak edo diru  
sarrerak dauden esparrutara. 
 

 

2,08 

2.3. Garrantzitsua da elkarteen eta federazioaren finantzazioa 
egonkortzea gure jardunbidea gehiago hurbildu dadin 
mugimenduaren egitekora. 
 

 

2,56 

2.4. Ona da osatzea zerrenda bat finantzazio faltaz ahul geratzen 
diren jardunekin, garatzeko aukerak sortzen direnean 
presente izan ditzagun. 
 

 

2,54 

2.5. Ekimen bat mugimenduarentzat mesedegarri izan dadin ez da 
ezinbestekoa guk antolatua izatea, besteen  
ekimenetan parte hartzea hobe izan daiteke batzuetan. 
 

 

2,83 

2.6. Ahalegina egin behar dugu plaza irekian eta besteekin batera 
jarduteak dituen zailtasunak gainditzeko, onurak handiagoak 
direlako. 
 

 

2,86 

2.7. Jardunbidearen gida bateratu batek lagunduko liguke 
lerro komun garrantzitsuenak identifikatzen eta horiek  
lehenesten gure kudeaketan. 
 

 

2,36 

2.8. Ona litzateke elkarteen eta federazioaren jardunbideak 
gehiago bateratzea, gure mugimenduaren nortasuna argiago 
gera dadin gizartearen aurrean. 
 

 

2,17 

2.9. Jardunbidea edozein dela ere, beti planifikatu eta txertatu 
behar dugu bere hartzaileen motibazioan eragiteko helburua. 
 

 

2,77 
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Hirugarren ardatza  
FINANTZAZIOA 
 

Sintesia 
Hiru ditu iturri izan ditzake mugimenduak: herritarren sostengu zuzena, zerbitzu 
komertzialak eta diru laguntzak, hirurak ezinbestekoak tokiko zein nazio mailako 
egiturak sostengatzeko. Gaur egun azken biak dira nagusi eta komeni da hirurak 
orekatzea. 
 
Ekonomikoki autonomoago eta indartsuago izan behar dugu, besteak beste hizkuntza 
politikan eragiteko, mugimenduko eragileen formazioan inbertitzeko, eta 
estrategikoak diren eskualde edo arloetan sustapen lana egiteko. 
Finantzazioari dagokionez, mugimenduaren tokiko zein nazio mailako egiturak 
ahalmentzeko, hurrengo urteetako helburua izan behar du diru sarrerak gehitzea, diru 
laguntzak lotuz, zerbitzuak zabalduz eta herritarren ekarpena handituz. 
 
 

Herritarren sostengua 
Mugimendua komunitatearen eta oro har herritarren  zerbitzura dagoen heinean 
herritarrek sostengua eman behar diote mugimenduari, baita ekonomikoa ere. Eta 
sostengua mugimendu osoari, tokiko zein nazio mailako egiturei: elkarteei kuotak, 
komunikabideei harpidetza, mugimenduari ekarpena... Hain zuzen, sostengu horrek 
mugimenduaren indarra erakusten du eta mugimendua askeago egiten. 
 

 Komenigarri izan daiteke herritarren sostengu ekonomikoa handitzeko tresna 
berriak eskaintzea; aldi berean, pizgarriak jartzea ematen duten sostengu 
ekonomiko hori eskertzeko; eta bide batez, ekarpena adierazten duten 
euskarriak diseinatzea batasun irudia emateko.  

 

 
 

Zerbitzugintza (kanpo zerbitzua) 
Gure helburuak lortzeko bidean sortu ditugun tresna garrantzitsuak dira zerbitzuak. 
Euskararen erabileran eta motibazioan eraginez, euskaratik erantzun diegu herrietako 
behar ezberdinei. Horien bidez, indartzen joan dira herri bizitzaren eta elkartearen 
arteko loturak, euskaraz bizitzeko esparru berriak eta erreferentzialtasuna irabaziz. 
Zerbitzu hauen erakusgarri dira, besteak beste, aisialdi eta kultur programak, 
mintzapraktika egitasmoak, sentsibilizazio tailerrak edota toki aldizkariak.  
 
Zerbitzu horien artean, badira kanpo zerbitzu gisa hartzen ditugunak, hau da,  
elkarteek beren herritik kanpoko bezeroei eskaintzen dizkieten zerbitzuak edota 
federazioak bazkide ez diren bezeroei eskaintzen dizkietenak.  
Elkarteen kasuan, kanpo zerbitzuetatik eratorritako etekin ekonomikoa, norberaren 
herriko sustapen jarduerak finantzatzeko erabili ohi da aurrekontuan garrantzia handia 
hartuz. Federazioaren aurrekontuan ere pisu handia dute kanpo zerbitzuak, 
aurrekontuaren ia %60koa izateraino. Irabazi horiekin, bestelako diru sarrerarik ez 
duten sustapen ekimenak aurrera eramateko erabiltzen da. Esaterako,  zerbitzuen diru 
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sarrerarik gabe ezinezkoa litzateke Nafarroan edo Araban federazioak mugimenduaren 
aldeko sustatzaileak edukitzea. 
 
Bestalde, iraganak erakusten du diru sarrera komertzialak beharrezkoak direla hainbat 
jarduera ‘ez komertzial’ finantzatzeko. Baina bakarrik elkarte batzuk eta federazioak 
izan dute nahikoa indar bide horri modu sistematikoan ekiteko. Eta bakoitzak bere 
aldetik ekin dio, kasu batzuetan elkarren lehian aritu direlarik. 
  
Era berean garrantzitsua da kontuan hartzea kasurik gehienetan zerbitzuak euskararen 
erabileran eta motibazioan eragiteko jarri ditugula martxan eta estrategikotzat jo 
ditugun zerbitzuok hedatzea ere badela gure helburua. Kasu hauetan etekin 
ekonomikoa ateratzea 2. mailako helburua da. 
 

 Komenigarri izan daiteke zerbitzugintza orokortzea eta optimizatzea: lankidetza 
egituratu, jakinduria partekatu, katalogo bateratua jarri mugimenduaren zerbitzura, 
eskaintza hedatu, helburu handiagoak aztertu... 
 
 

 

Diru laguntzak 
Administrazioak erabakitzen duenean eta deialdien bidez iristen dira, iristen direnean. 
Sistema honek bi arazo ditu: segurtasun eza eta kudeaketa nekeza. Horregatik, eta 
dena gure esku ez dagoen arren jauzi bat egiten ahalegindu gaitezke. 
 

 Komenigarri izan daiteke hitzarmengintzara jotzea erakundeekin: haiek aitortuko 
lukete gure funtzio soziala, guk adostuko genuke gure ikuspegia eta egitekoa 
haienekin, eta hori hitzarmen egonkorretan jasoko litzateke. 
 

 
 

Dokumentuak 
 Topagunearen finantzazioa (http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-

mugimendura/topagunearen-finantzazioa/download) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-mugimendura/topagunearen-finantzazioa/download
http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-mugimendura/topagunearen-finantzazioa/download
http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-mugimendura/topagunearen-finantzazioa/download
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ERALDABIDEAK: emaitzak                                               (0 = oso desados; 3 = oso ados) 
 
FINANTZAZIOA                                                                         

3.0. Mugimenduaren tokiko zein nazio mailako egiturak 
ahalmentzeko, helburua da diru sarrerak gehitzea hiru 
esparru posibleeetan: erakundeak (diru laguntzak), 
merkatuak (zerbitzuak) eta herritarrak (kuotak) 

 

 

     2,39 

3.1. Sustapen lanak finantzatzeko, ona da nazio mailako egiturak 
diru ekarpen zuzenak jasotzea herritarrengandik, elkarteen 
kuotek aurrekontuaren % 2a besterik ez baidute estaltzen. 
 

 

1,75 

3.2. Ona litzateke mugimenduak tresna bateratuak edukitzea 
herritarren ekarpena eskertzeko eta bazkideak fidelizatzeko, 
baita tokiko egiturarik ez dagoenean ere.  
 

 

2,29 

3.2. Ona litzateke tresna bateratu batekin kudeatu ahal izatea 
elkartearen kuota, hedabidearen harpidetza eta federazioari 
emandako laguntza. 
 

 

2,00 

3.4. Topakide txartela izango litzateke tresna bateratu hori  eta, 
baita ere, mugimenduaren ikur orokorra eta herritarren 
sostengua sendotzeko bidea. 
 

 

1,89 

3.5. Kanpo zerbitzugintzan eman daitezkeen lehia egoerak 
gainditu egin behar dira eta batasun bideak jorratu, 
hedapenerako marko bat adostuta. 
 

 

2,69 

3.6. Hasi behar dugu adosten mugimenduaren baitako jakintza, 
kudeaketa eta eskaintza bateratzeko aukerak eta 
protokoloak, proiektuz proiektu. 
 

 

2,50 

3.7. Mugimenduaren zerbitzuen katalogo bateratua sortu behar 
da eta kide guztien eskura jarri, nahi duenak jarduera hau 
garatzeko aukera izan dezan. 
 

 

2,61 

3.8. Herri batean zerbitzua eskaintzerako orduan tokiko 
elkarteak izango du lehentasuna eta, berak baliatzen ez 
badu, mugimenduak hartuko du eskumena. 
 

 

2,51 

3.9. Mugimenduko edozein eragilek herri batean zerbitzu jarrai 
edota mardul bat eman behar badu, bertako elkartearekin 
adostuta emango du. 
 

 

2,80 

3.10. Erakundeekin hitzarmengintza lantzeko bidea da haiek 
aitortzea gure funtzio soziala, guk adostea gure ikuspegia eta 
egitekoa haienekin, eta hori hitzarmen egonkorretan 
jasotzea 
 

 

      2,74 
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Laugarren ardatza.  
BARNE KOMUNIKAZIOA ETA ELIKADURA 
 

Sintesia 

Federaziotik Mugimendurako saltoa emateko, taldetasuna lantzea ezinbestekoa izango 
da. Taldetasuna diogunean, sentimenduaz ari gara, talde berdinaren parte izatearen 
sentimenduaz, baina baita komunikazioaz ere, talde izaera izateko beharrezkoa den 
barne komunikazio sistema sendo eta eraginkorra izateaz. Azken honetan nabarmena 
da mugimendu izaerak eskatzen duela federazioaren komunikazio sistemarekiko 
ezberdina izango den egitura komunikatiboa; eta baita, gaur egun teknologiak ematen 
dizkigun aukera berriak baliatu behar ditugula ere. 
 
Era berean, gizarte mugimendu moduan ditugun erronka nagusiei erantzun ahal 
izateko funtsezko eginkizun modura jarri zen Oinarriparrak ponentzian 
mugimenduaren barnean elikadura eta jakintzaren transmisioa lantzea. Izan ere, 
mugimenduaren diagnosi guztietan agertzen den gabezia handia da elikadurarena, bai 
belaunaldien artean egondako transmisio etenaren ikuspegitik eta baita gizartearen 
eta hizkuntza komunitatearen errealitate berrien aurrean birkokatzeko ber-elikatu 
beharraren ikuspegitik ere.  
 
 

Barne komunikazioa 
 
Federazioa eta elkarteen arteko bi-aldetarako harremana lantzeko tresnak erabili izan 
dira Topagunean orain arte. Bi aldetarako komunikazioa izan da, beraz, beti edo 
gehienetan komunikazioaren igorle eta hartzaile jakinekin (federaziotik elkartera edo 
elkartetik federaziora).  
 
Mugimendu izaera berreskuratu eta indartu nahi den garaiotan berriz, egitura 
berrituek komunikazio sistema ezberdina eskatuko digute. Sarearen iruditik hurbilago 
ikusten dugu mugimendua aurrerantzean, federazioa (Euskal Herriko Topagunea), 
herrietako Topaguneak (euskara elkarteak) eta herritarrak (euskaldun eta 
euskaltzaleak) harilkatzen dituen sare modura.  
 
Komunikazio sistema antolatu behar da sare guztia bustitzeko moduan, sareko 
lotuneei (aitzindari eta erreferentziei) garrantzia eta funtzioa emanda, eta ziurtatuz 
komunikazioak sareko elementu guztiak modu egokian lotuko dituela. Sistema berri 
honetan komunikazioa bi aldetarakoa izatetik pasatzen da norabide anitzekoa izatera, 
eta sareko elementu guztiek (izan elkarte, bazkide edo euskaltzale) igorle, hartzaile 
edo mezulari funtzioa bete ahal izango dute.  
Sistema tradizionalaren hainbat tresna baliagarri izango zaizkigu oraindik ere, baina 
mugimenduak behar-beharrezkoa du bide arinago, zuzenago eta eraginkorragoak 
baliatzea. Mugimendu izatea talde izatea dela aipatu dugu sintesiaren hasieran. Eta 
talde izateak eskatzen du kohesioan urratsak ematea, mugimenduaren muinak 
egunerokoan tresna, mezu eta baliabide berdinak konpartitzea.  
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Gure mugimenduaren hedadura (kopuruan, sakabanaketan, izaera aniztasunean,...) 
duen gizatalde batean, nekez aseko dira komunikazio premiak ohiko bilera, mintegi, 
buletin edo mezu sistemarekin bakarrik. Teknologia berriek eta komunikazio digitalak 
gaur egun komunitateak sortu eta indartzeko gaitasuna dute eta horiek baliatzen 
asmatu behar dugu, mugimendua horretan ere trebatuz. 
 
Maiztasun aldetik intentsiboa eta eduki aldetik osoa izan behar den komunikazio 
sistema behar dugu. Baina, talde izaera indartze aldera, komunikazio digitala 
pertsonen uztartu behar da arteko aurrez aurreko harremanarekin, taldekideen arteko 
igurtziarekin. Herri txikia gara eta gurea moduko mugimendu batek abantaila hori 
baliatu behar du. Horregatik baliatu behar dira topaketak, mugimenduko kideen jai 
egunak eta bestelako aitzakiak, talde izan gaietezen eta, beraz, mugimendu.  
 

 Komenigarri izan daiteke mugimendua sendotzeko Intranet aktibo bat sortzea, 
mugimenduko langile, zuzendaritzetako kide eta bazkide eragileentzat. Enpresa 
handi eta sakabanatuetan bezala, helburua litzateke mugimenduaren muinean 
dauden 700 lagun aktiboak ordenagailua irekitzen duten aldiro topatzea 
mugimenduaren inguruko informazio berria eta interesekoa eta, era berean, aukera 
izatea informazio eta eduki hori sortzeko eta konpartitzeko ere. 
 

 Komenigarri izan daiteke Intranet sare hori osatzea mugimenduko kideen artean 
elkartrukerako balioko duten bestelako ekintzekin. Gunea Eguna, bestelako 
topaketak edo eskualde mailako ekintza bateratuak izan daitezke bigarren arlo hori 
lantzeko aukera egokiak.  
 
 
 

Elikadura 

Ikuspegi ezberdinetatik da interesgarria eta garrantzitsua mugimenduarentzat 
elikaduran eta ezagutzaren transmisioan inbertsioa egitea. Euskaldunon elkarteen 
egungo egoeraren analisia egiterakoan arlo honekin lotuak zeuden, hain zuzen ere, 
gabezietako asko: belaunaldi berriek mugimenduaren gidaritza hartzeko zailtasuna, 
belaunaldi arteko transmisioan etenak, ezagutza soziolinguistikoaren lanketan 
hutsuneak edo elkarte bizitzan elikaduraren presentzia eskasa sintoma kezkagarriak 
dira, mugimenduaren indartzea trabatzen duten sintomak. Pertsonen eta belaunaldien 
arteko elikadura ez indartzeak higadura, transmisiorik eza eta mugimenduaren 
zahartzea ekar lezake ezinbestean. 
 
Honek eskatzen du arlo ezberdinetan apustu sendoa egitea mugimendutik, 
etorkizuneko proiekzioetan zutabe garrantzitsu bat elikaduraren bueltan jartzea. 
Eraldabideak ondoko ildoak indartze aldera proposatu beharko genituzke beraz,  

 Mugimenduaren ahalmentzea, ezagutza soziolinguistikoz eta konpartitzen 
ditugun baloreekin; formazio-erreprodukzio sistema egoki batean antolatzea 
mugimendu osora zabaltzeko.  

 Mugimenduaren muina izango den taldearen prestaketa intentsiboa eta 
jarraitua (eskualde ezberdinetako pertsonek osatutako talde bat intentsiboki 
prestatu, hurrengo urteetan euskaldunon elkarteen mugimendua gidatuko 
duen taldea). 
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 Aurrekoarekin lotuta, belaunaldi berriak etengabe prestatzea, belaunaldi 
aldaketak ahalbidetu eta gauza daitezen.  

 Ezagutza aplikatua bultzatzea, eraldatzaileak izango diren esperientziak 
martxan jarriz eta zabalduz (formazioa ekintzarekin lotuta lantzea, 
mugimenduan berritzaile eta eragile izateko). 

 Gogoeta eta ikerketa lan ildo jarraitua martxan jartzea, egoeraren irakurketa 
osoak egin, arlo diskurtsiboa landu eta etorkizuneko erronken gaineko gogoeta 
sustatu eta egingo duena.  

 Esperientzia trukeari berebiziko garrantzia ematea, mugimenduarentzat 
baliagarri diren jarduera guztietarako transmisio guneak antolatuz (esperientzia 
elkartrukerako era guztietako plazak zabaldu). 

 
 Komenigarri izan daiteke : 

 lehentasuna ematea ikuspegi soziolinguistikoa gure praktikan txertatzeko 
formazioa lantzeari: praktika eraldatzaileak, formatu eta eduki anitzetan. 

 formazio iraunkor eta trinkoa antolatzea, mugimenduaren muina osatuko 
duten kideei zuzenduta; hau da, etorkizunean mugimenduaren gidaritza 
eramango duten kideak prestatzea. 

 formazioaren helburua izan dadila belaunaldi berriak ahalmentzea (gazteak), 
aitzindaritzak artikulatzea (trakzio gaitasuna duten elkarte eta pertsonak) 
eta praktika eraldatzaile berriak abiatzea (teorian oinarrituta, egitasmo 
praktikoetan gauzatzea)  

 lehentasuna ematea mugimenduan parte hartzen hasten diren langile eta 
boluntarioei begirako harrera ikastaroak antolatzeari.  

 urtero laborategiak antolatzea praktika berriak martxan jartzeko. Laborategi 
hauetan parte hartzen dutenek mugimenduan hedapen lana egiteko 
erantzukizuna hartu beharko lukete. 

 gogoeta, iritzia sortzea eta elikadura ardura nagusi izango duen aditu taldea 
osatzea. 

 
 
 
 

Dokumentuak 
 Elikadura artikulatzeko plana (http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-

mugimendura/elikadura-artikulatzeko-plana/download) 
 

 
 

http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-mugimendura/elikadura-artikulatzeko-plana/download
http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-mugimendura/elikadura-artikulatzeko-plana/download
http://www.topagunea.org/dokumentazioa/federaziotik-mugimendura/elikadura-artikulatzeko-plana/download
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ERALDABIDEAK: emaitzak                                                 (0 = oso desados; 3 = oso ados) 
 
BARNE KOMUNIKAZIOA ETA ELIKADURA 

4.0.  Mugimenduaren komunikazio sistema berrian elkarte eta 
euskaltzaleak funtzio aktiboagoa jokatu behar dute.  
 

 

2,58 

4.1. Lehentasuna eman behar zaie mugimenduaren muina 
osatzen dutenen arteko harremana areagotzeko ekimenei . 
 

 

2,38 

4.2. Lehenetsi behar da mugimenduaren Intraneta garatzeko 
baliabideak jartzea (informatiko eta pertsonalak) 
  

 

2,13 

4.3. Barne komunikaziorako tresnak osatu behar dira kanpo 
komunikazioko estrategiarekin.  
 

 

2,56 

4.4. Ahalegina egin behar da mugimenduko kideak teknologia 
berrien erabileran trebatzeko , mundu digitalak ematen 
dituen aukera guztiak baliatzeko.  
 

 

2,61 

4.5. Intranetaren osagarri, lehentasunezko eginkizuna da Gunea 
Eguna moduko elkartrukerako eta harremanetarako 
espazioak antolatzea. 
 

 

2,36 

4.6. Belaunaldi berriak ahalmentzeko beharra lehen planoan jarri 
behar da.  
 

 

2,75 

 

4.7. Urteroko plangintzan sartu behar dira harrera planak eta 
formazio ikastaroak mugimenduaren  ezagutza 
soziolinguistikoa areagotzeko.  
 

 

2,64 

4.8. Formazio iraunkor eta trinkoaren bidez mugimenduaren 
muineko taldea osatu eta ahalmendu behar da.  
 

 

2,54 

4.9. Laborategietan parte hartzen duten elkarteetako kideek 
erantzukizunez jokatu behar dute jasotako eta frogatutako 
ezagutza mugimendu osoan hedatuz. 
 

 

2,54 

4.10 Mugimenduaren gogoeta, diskurtsoa eta elikadura gidatuko 
duen aditu taldea antolatu behar da. 
 

 

       2,19 
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Bosgarren ardatza.  
ANTOLAKETA ETA BARNE LIDERGOA 
 

Sintesia 
Oinarri sozialaren indarrarekin sortu ziren hainbat egitura –tartean gurea- baina azken 
hamarkadetan gizarte mugimenduak ahuldu egin dira, oro har, eta indarra dago 
lantalde profesionaletan eta aginte organoetan. Hauen egiteko nagusia da orain 
mugimendua artikulatzea eta estimulatzea. Eta horretarako, traktoreak behar dira 
gune estrategikoetan. 
 

 Komenigarri izan daiteke aukera dagoen eskualdeetan aitzindari izango den 
elkarte bat identifikatzea eta prestatzea, lotunea eta dinamizatzailea izan dadin 
eskualdeko elkarteen artean, beste eskualdeekin eta federazioarekin. 

 
 Komenigarri izan daiteke lan arlo bakoitzeko aitzindariak diren proiektu eta 

ekimenak identifikatzea eta horiei bultzada berezia ematea, egitasmo 
eredugarriak beste bazkideen esku jarri eta trakzio lana egin dezaten. 

 

 
Halaber, barne lidergoa sendotze aldera, garrantzitsua da gogoratzea non dagoen 
mugimenduaren aginte-ardatza, bai herrietan eta bai federazioan (Batzar Nagusia >> 
Zuzendaritza Batzordea >> Presidentea) eta ardatz hori indartzea, lidergo nagusi 
honen bueltan beste batzuk ere indartu daitezen.  
 

 Komenigarri izan daiteke trakzio gaitasunaren irizpidea eta lidergoarena 
lehentasunez txertatzea edozein talde antolatzerakoan, eta arautzea 
mugimenduaren organoen hautaketa, horietan bereziki lidergo gaitasuna duten 
pertsonak bildu daitezen. 

 
 Komenigarri izan daiteke lidergoaren kultura hedatzea, arduradun edo organo 

bakoitzak sortu ditzan testuinguru egokiak bere ardurapeko lan talde eta 
pertsonengan lidergoa garatzeko. 

 

 
Elkarteen federazioa sortu zen garaian, beharrezkotzat jo zen elkarteen tamaina 
kontuan hartzea Batzar Nagusiaren osaketan, eta bakoitzaren pisua ponderatu egin 
zen 1 eta 4 artean  
 

 Komenigarri izan daiteke mugimendu garela sinesteko berdintasun sentimena 
indartzea eta hasierako ponderazioa berrikustea. 

 

 
Mugimenduan aktibo diren partaideen artean batzuk dira profesionalak eta besteak 
borondatezkoak. Egindako bideak erakusten du bi langile mota hauen arteko 
lankidetza eta osagarritasuna ez direla erraz sortzen. 
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 Komenigarri izan daiteke herrietan borondatezko lana sustatzeko ekimenak 
gauzatzea (harrera, aitortza, elikadura...) eta profesionalekiko harremana 
bereziki zaintzea. 

 

 
Antolaketaren baitan bada aurten gertatutako aldaketa funtsezko bat: hedabideen 
saila TOKIKOM enpresa moduan eratu da eta Topagunekoak ez diren bazkideak ere 
onartu ditu.  
 

 Komenigarri izan daiteke TOKIKOM eta Topagunearen arteko lotura organiko 
sendoak ezartzea, bermatzeko helburuetan bat etorriko direla eta bidelagun 
zintzoak izango direla. 

 

 
Lehen Kongresuaren ondoren Gogoeta-ekintza taldea abiatu genuen hausnarketari 
jarraipena emateko. Bigarren Kongresuaren ondoren garrantzi handikoa izango da 
mugimenduaren ahots propioa indartsu hedatzea euskalgintzara eta gizartera.  
  

 Komenigarri izan daiteke Gogoeta-ekintza taldea indartzea, batez ere 
pentsamendu sorkuntzaren aldetik, gero pentsamendu hori ekintzan dabilen 
talde batekin kontrastatzeko.  

 

 
Dokumentuak 

 Topagunearen antolakuntzaz (http://www.topagunea.org/hasiera/federaziotik-

mugimendura/topagunearen-antolakuntzaz/download) 
 

http://www.topagunea.org/hasiera/federaziotik-mugimendura/topagunearen-antolakuntzaz/download
http://www.topagunea.org/hasiera/federaziotik-mugimendura/topagunearen-antolakuntzaz/download
http://www.topagunea.org/hasiera/federaziotik-mugimendura/topagunearen-antolakuntzaz/download
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ERALDABIDE proposamenak                                                 (0 = oso desados; 3 = oso ados) 
 
ANTOLAKETA ETA BARNE LIDERGOA 

5.0.  Eskualdeka eta lan arloka aitzindaritzak jartzea tresna 
baliagarria da mugimenduaren artikulaziorako eta 
dinamizaziorako.  
  

 

2,32 

5.1. Herrian gauzatu ezin diren hainbat ekimen eskualdean 
bideragarri izan daitezen, onartzen dut eskualdeko 
aitzindaritza eta hor beste herri bateko elkartea egotea. 
  

 

2,38 

5.2. Organo edo lantaldetarako pertsonak aukeratzerakoan,  
lehentasunez aztertu behar da haien lidergo gaitasuna eta 
trakzio kemena. 
 

 

2,32 

5.3. Mugimenduari komeni zaio lidergoaren kultura hedatzea, 
arduradun edo organo bakoitzak sortu ditzan testuinguru 
egokiak bere ardurapeko lan talde eta pertsonengan lidergoa 
garatzeko. 
 

 

2,14 

5.4. Mugimendu sentimena sendotze aldera, komeni da aztertzea 
bazkideen artean berdintasuna areagotzeko aukerak. 
 

 

2,29 

5.5. Bazkideen eta herritarren borondatezko lana sustatzea 
lehentasunezko eginkizuna da talde profesionalentzat eta 
aginte organoentzat. 
 

 

2,53 

5.6. Elkarteek dituzten baliabiden ehuneko bat (dirua edo 
dedikazioa) gorde behar dute bazkideekiko harremanetan 
erabiltzeko. 
 

 

2,40 

5.7. Garrantzitsua da TOKIKOMeko hedabideak gure 
mugimenduaren partaide aktibo senti daitezen.  
 

 

2,61 

5.8. Onartzen dut mugimenduak TOKIKOMi laguntzea giza 
baliabideekin eta ekonomikoekin, horrela areagotzen delako 
hedabideen konpromisoa mugimenduarekin. 
 

 

2,17 

5.9. Mugimenduak ekarpen teoriko sendoa egin diezaioke 
euskalgintzaren eraldaketari, bere ahots propioa janzten eta 
hedatzen badu. 
 

 

2,66 
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FEDERAZIOTIK MUGIMENDURA: ONDORIOAK 
 
 
Orokorrak 
 

 II Kongresuaren prozesuan izan den parte hartzea nahikoa izan da, ez handia. 
Udako etenaren ondoren denbora justua izan dugu prozesua burutzeko eta, 
bestalde, egoera orokorraren larriak eraginda hainbat elkartek ez du indarrik atera 
eztabaidarako. Hala ere, bazkideen ia %60a dago ordezkatuta emaitza hauetan, 
elkarte aktiboenak, hiriburuak, lurralde guztiak...  
 

 Prozesuan erabili den metodologiak onarpen zabala izan du. Onarpen hori ez da 
kuantitatiboki neurtu, baina han eta hemen jaso diren iritziek azpimarratu dute 
zehaztasuna eta eraginkortasuna. Aipagarria da, era berean, jasotako informazioak 
ematen duen aukera irakurketa finak egiteko. Esperientzia ona izan da, 
metodologia hau gehiagotan erabiltzeko moduan gaude. 
 

 Elkarte guztien puntuazioek gainditu dute 1,5 puntuen maila. Hau da, kasu 
guztietan batez besteko adostasuna handiagoa izan da ezadostasuna baino.  
 

 Eraldabide bakar bat geratu da 1,5 puntuen mailaz azpitik, hain zuzen kontrapuntu 
modura sartuta zegoen bakarra, eta beste batek ozta-ozta gainditu du maila hori. 
Zazpi geratu dira 1,7 eta 2 puntu artean, eta gainontzeko 43 eraldabidek jaso dute 
2 puntutik gorako adostasuna. Beraz, proposatutako urratsek jaso duten 
adostasuna oso altua izan da. 
 

 Hemendik aurrera, Zuzendaritza Batzordeari dagokio eramatea adostutako 
eraldabideak kudeaketa planetara, eta egingarrienak 2013koan txertatuko dira, 
Batzar Nagusiaren esanetara. Beti ere, emaitzen irakurketa finak adierazten badu 
batez bestekoaren azpian muturreko ikuspegiak daudela, horiek hurbiltzeko 
ahaleginak izango du lehentasuna. Era berean, gauzatu aurretik sukalde lana 
eskatzen duten eraldabideetan, Zuzendaritza Batzordeak sustatuko du lan hori. 
Lortutako adostasuna kudeatzea eta hobetzea da orain Zuzendaritza 
Batzordearen eginkizuna. 
 

 
Lehen ardatza: IZENA ETA IZANA 
 
Eraldabide guztiek jaso dute adostasun nahikoa -1,7 puntutik gorakoa- salbuespen 
batekin: Joxe Azurmendiren aipua [1.1], adostasun bezainbeste ezadostasun sortzen 
baitu berak egindako euskaldunaren definizioak. 
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Nabarmentzekoa da [1.4] eraldabideak izan duen adostasun altua -2,8 puntu-. 
Elkarteetatik plazarako bidea egiteak ia guztion baietza jaso du eta berdin gertatu da 
bigarren ardatzean norabide bereko eraldabideekin [2.5] eta [2.6].  
 

 1. ONDORIOA: aurrera begira mugimenduaren ildo estrategiko bat 
izango da gizartean eta lankidetzan jardutea. 

 
Adostasun oso handia izan du baita ere marka bateratuaren ideiak, eta marka hori 
TOPAGUNEA izateko proposamenak. [1.6], [1.7] eta [1.8] eraldabideek 2,3 puntuko 
balorazioa izan dute. 

 

 2. ONDORIOA: mugimenduak marka bateratua izango du bazkideen 
izen propioaren ondoan eta marka hori TOPAGUNEA izango da. 

 
Onarpen epelagoa izan dute ‘euskaltzale’ terminoaren erabilerak [1.9] eta periferiako 
giza-multzoak erakartzeko lanak [1.5] Epeltasun hau ondo uztartzen da Azurmendiren 
aipuak sortu duen berdinketarekin. Hortaz, mugimenduarentzat euskaldunon 
komunitatea trinkotzeak jarraitzen du ardatz nagusia izaten, inguruko giza-multzoak 
erakartzeko lana baztertzen ez den arren. 
 

 3. ONDORIOA: euskararen periferian daudenekin lan egitea egokia 
ikusten da, baina ez komunitatea trinkotzearen kaltetan. Landu egin 
behar dira bi eginkizun hauen osagarritasuna eta uztarketa, lekuan 
lekuko behar soziolinguistikoak kontuan hartuta. 

 

 
 
 
Bigarren ardatza: JARDUNBIDEA 
 
Eraldabide guztiek jaso dute 2 puntutik gorako adostasuna, salbuespen batekin: 
jardunaren ‘neutrotasuna’ nahikotzat ematen zuen eraldabidea [2.1], hau baztertzeko 
moduan geratu da. 
 
Baztertu den eraldabidea eta bere aurkakoa [2.0] batera irakurrita argi dago gure 
edozein jardunari eskatzen diogula etekin ekonomikotik haratagoko ekarpena. 
 

 4. ONDORIOA: etekin ekonomikoa ez da nahikoa arrazoi jardunbide 
bat aurrera eramateko, mugimenduaren egitekoari ere lagundu egin 
behar dio. 

 
Ardatz honetan ere nabarmentzekoa da lehen ardatzean aipatu dena: adostasun ia 
erabatekoa dago besteekin batera jardutearen komenentziaz [2.5] eta [2.6] 
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Adostasun oso altua jaso du motibazioaren eraldabideak [2.9] eta honek adierazten du 
gure jardunbidean beste helburu batzuen indarrez ahuldu egiten dela motibazioaren 
lanketa. 
 

 5. ONDORIOA: gure jardunbidearen lehentasunezko helburua da 
hartzaileen euskararekiko motibazioan eragitea. 

 
Finantzazio premiek jardunbidean duten eragina argi islatzen da [2.2] eta [2.3.] 
eraldabideen irakurketa bateratuan. 
 

 6. ONDORIOA: finantzazioa egonkortzeak areagotu egingo du gure 
jardunbideak egitekoarekin izan behar duen lotura. 

 
Mugimenduko elkarteen jardunbideak hurbiltzeko proposamenak ere adostasun 
handia eragin du [2.4] >[2.7]. Adostasun hori zerbait txikiagoa da [2.8] elkarteen eta 
federazioaren jardunbideak bateratzeko orduan. 
 

 7. ONDORIOA: mugimenduarentzat komenigarri da bazkideen 
arteko jardunbideak hurbiltzea, bakoitzaren garapenerako eta 
nortasun bateratua adierazteko. 

 
 
 
 

Hirugarren ardatza: FINANTZAZIOA 
 
Puntuazio bereziki altua jaso dute ardatz honetan eraldabide batzuk -2,5  puntu 
ingurukoa-, baina aldi berean hiru eraldabide geratu dira 1,7 eta 2,0 tartean. Hain 
zuzen, herritarren ekarpenak modu bateratuan kudeatzeko proposamenekin. 
 
Lehen ideia bat bere egin du mugimenduak [3.0]: hiru diru iturri posible ditugu 
(erakundeak, herritarrak eta merkatua) eta hiruretan handitu behar dira sarrerak, 
tokiko zein nazio mailako egiturak ahalmentzeko. 

 
Halaber, adostasuna dago baina zuhurragoa [3.1] > [3.4], herritarren ekarpenak 
denontzat izan eta elkarrekin kudeatzeko orduan. Zuhurtasunak adieraziko luke 
arriskuak ikusten direla bide honetan. 
 

 8. ONDORIOA: herritarren sostengua handitzeko eta egonkortzeko 
estrategia bateratua eraiki behar da mugimendu osoarentzat, 
adostasunean oinarrituta eta tokiko zein nazio mailako egituren 
mesederako. 

 
Merkatuari zuzendutako zerbitzugintzaren gainean adostasun oso altua egon da, [3.5] 
> [3.9] tarteko eraldabideak, esparru hau modu bateratuan antolatzeko, osagarritasun 
irizpideen gainean. 
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 9. ONDORIOA: zerbitzuen eskaintza bateratua garatu behar da 
lehia arriskuak gaindituta, jakintza metatua baliatuz mugimenduko 
kideen autofinantzazioa areagotzeko. 

 
Erakundeen diru laguntzen inguruan, adostasun oso handia dago [3.10] hitzarmenak 
hobesteko orduan. 
 

 10. ONDORIOA: erakundeekin helburua da hitzarmengintza 
lantzea, behin gure funtzio soziala aitortuta eta ikuspegia adostuta, 
egonkortu dadin haien ekarpena mugimenduaren finantzazioan. 
 
 
 
 

Laugarren ardatza: BARNE KOMUNIKAZIOA ETA ELIKADURA 
 
Ardatz honetan proposatutako eraldabide guztiek izan dute 2 puntutik gorako 
balorazioa eta bataz bestekoa 2,5 puntuen inguruan kokatzen da. Beraz, adostasunik 
altuena jaso duen multzoa izan da. 
 
Agerian geratu da mugimendu bat osatu eta saretu nahi badugu ezinbestekoa dela 
barne komunikazioa sustatzea, eta horrek, besteak beste, Intranet ahaltsu eta 
erakargarri bat osatzea eskatuko digu [4.0] > [4.2] tartea. Baina gure arteko 
komunikazioak aurrez aurrekoa ere izan behar du, igurtzia eskatzen duena, beroa, eta 
hori ere landu behar da.  Barrura begirako komunikazioa kanpora begirako 
komunikazio estrategiekin osatu behar dugu [4.3] > [4.5] tartea. 

 

 11. ONDORIOA: komunikazio tresnak eta kanalak behar dira 
mugimenduko kideen arteko komunikazioa eta harremanak 
sustatzeko. Teknologiari lotutako kanalak ezinbestekoak dira eta 
horiek igurtzia eskatzen duten kanal tradizionalekin osatu eta 
aberastuko ditugu. 

 
Hurrengo eraldabideetan, [4.6] > [4.9] tartekoak, adostasun are altuagoa egon da. 
Gure mugimenduan elikadurak edo formazioak aparteko garrantzia duela azpimarratu 
dugu; pertsonak ahalmentzearen garrantzia bistaratu da, jakinduria hori mugimendura 
zabaltzeko konpromisoarekin. Belaunaldi gazteak eta une bakoitzeko pertsona 
konprometituenak leudeke lehentasunezko hartzaileen artean. 

 

 12. ONDORIOA: elikadura eta formazioa sustatu behar dira 
mugimenduko pertsonak ahalmentzeko; gazteak eta pertsona 
konprometituenak bereziki. 
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Azkenik, adostu da mugimenduaren pentsamendua edo diskurtsoa, elikadurarekin 
batera, landu eta zabalduko duen aditu taldea osatu behar dugula [4.10] 
 

 13. ONDORIOA: mugimenduaren gogoeta, diskurtsoa eta elikadura 
landu eta zabalduko duen taldea antolatu behar da. 

 
 
 
 

Bosgarren ardatza: ANTOLAKETA ETA BARNE LIDERGOA 
 
Hemen ere eraldabide guztietan gainditu da 2 puntuko adostasun maila. Oso balorazio 
orekatua egon da eraldabide ezberdinen artean, nahiz atal gehien bereiztu daitekeen 
ardatza izan. 
 
Mugimenduaren antolaketa eraginkorrerako proposatzen zen [5.0] eta [5.1] 
eskualdeka edo lan esparruka aitzindaritzak eratzea, dinamizazioa lortzeko eta hainbat 
ekimen bideragarri egiteko. Adostasuna altua izan da -2,3 puntutik gorakoa-. 

 

 14. ONDORIOA: eskualdeetan edo lan arlo ezberdinetan 
aitzindaritzak jarriko dira mugimenduaren artikulazioa eta 
dinamizazioa areagotzeko. 

 
Lidergoaren atalak ere [5.2] eta [5.3] adostasun handia jaso du, baina bataz 
bestekoaren azpitik. Honek adierazi lezake hitzak berak duen zama. Hala ere, 2 
puntutik gorako emaitzak oinarria jartzen du lidergoa garatzeko, nazio mailan bezala 
herri herri. 
 

 15. ONDORIOA: lidergoaren kultura hedatuko da, trakzio gaitasuna 
duten pertsonak erabakiguneetan kokatuz eta lidergo berriak 
garatzeko testuinguruak sortuz. 

 
Bazkideen arteko boto ponderazioa berrikusteko proposamenak ez du interes handirik 
piztu foroetan edo mintegian, eta adostasuna dago berdintasuna areagotzeko aukerak 
aztertzearen inguruan [5.4] 
 

 16. ONDORIOA: aztertzeko geratzen da bazkideen arteko 
berdintasuna areagotzeko bidea. 

 
Borondatezko lana sustatzeko eta bazkide harremanak zaintzeko premiek ere 
adostasun handia sortu dute [5.5] eta [5.6] 
 

 17. ONDORIOA: lehentasunezko eginkizuna da borondatezko lana 
sustatzea eta bazkideekiko harremanak zaintzea, eta horretarako 
baliabideak jartzea. 
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TOKIKOMen sorrera mugarri garrantzitsua izan da mugimenduarentzat eta  bere 
hurbiltasuna oso mesedegarri izango zaigu gure ahotsa hedatzeko. Gainera 
hedabideen enpresak Topagunekoak ez diren bazkideak ere hartu/hartuko ditu bere 
baitan. Adostasuna egon da bien arteko loturak estutzeko [5.7] eta [5.8] 
 

 18. ONDORIOA: garrantzitsua da TOKIKOMeko hedabideak 
mugimenduaren partaide aktibo sentitu daitezen eta hurbiltasun 
hori areagotzeko mugimenduak laguntza eskainiko dio. 

 
Azkenik, balorazio altua eman zaio baita ere mugimenduak ahots propioa lantzeari eta 
hedatzeari, euskalgintzaren eraldaketan eragiteko helburuarekin [5.9] 
 

 19. ONDORIOA: mugimenduak ekarpen sendoa egingo dio 
euskalgintzaren eraldaketari bere ahots propioa landuta eta 
hedatuta. 

 
 
 


