22 erreportajea

erreportajea 23

Euskara kudeatzeko politika orokorrak arlo hauetan zehaztu dira:

ULMA Taldeak

Euskara kudeatzeko
politika orokorrak
onartu ditu

ULMAko 100 langilek parte
hartu duten hausnarketa
prozesuan adostu eta zehaztu
dira Euskara kudeatzeko
politika orokorrak. Helburua
argia da: ULMAko Euskal
Herriko egoitzetako lan
hizkuntza euskara izatea
eta hori modu proaktibo,
progresibo eta integratzailean
egin nahi da.
2017ko udazkenean hasi eta 2018ko
martxoan bukatu den prozesuan,
kide hauek hartu dute parte: Euskara
Batzordeetakoak, Motibazio taldekoak,
Euskarazko IKT taldekoak, ULMA Taldeko
lehendakariak eta zuzendari nagusiak, eta
ULMAko kooperatibetako lehendakariak.
ULMA Taldearen POGUn aipatzen da
euskal kultura eta hizkuntza babestu eta
bultzatu egin behar direla eta horretarako
zehaztu dira Euskara kudeatzeko
politika orokorrak. Horrekin, euskararen
kudeaketak indarra eta homogeneotasuna
lortzea nahi da ULMAn. Era berean,
ULMAko kolektiboari eta gizarteari
begira, talde izaera eta hizkuntzarekiko
konpromisoa ere indartuko dira.

Euskal Herriko egoitzetan euskaraz lan
egitea da helburua, beste hizkuntza batzuk
ere erabili eta kudeatuz, baina euskara
erdian jarriz. Halaber, ULMAko Euskal
Herriko bezero eta hornitzaileei begira eta,
oro har, gizarteari begira ere eredu eta
eragile izan nahi du ULMAk, euskararen
garapen iraunkorrari bere ekarpena eginez.
Horretaz gain, euskararen arloan landu eta
lortu nahi diren jarrerak balio hauen isla izatea
nahi da:
- Erantzukidetasuna: denona delako
euskara normalizatzeko erantzukizuna.
Organoek eta batzordeek arauak,
kudeaketa sistemak eta baliabideak jarriko
dituzte eta eredu izango dira eta pertsona
bakoitzak bere esku dagoena egiteko
erantzukizuna dauka.
- Proaktibotasuna: etengabe aurrerantz tira
egin nahi delako, planak eta ekintzak
proposatuz, orain dagoen sugar hori itzali
ez dadin.
- Positibotasuna: denak konbentzituta
baldin badaude, arlo sozialean zein
exekutiboan, eta iparra garbi baldin
badago, baikortasuna, konfiantza eta
barne kohesioa hobetzeko ere balio izango
du arlo honetan egiten denak.

- Parte-hartzea: ULMAren izaerarekin
bat doalako, euskararen garapenerako
denen ekarpena behar delako.
ULMAko kooperatibetako Batzar
Nagusietan eman da hizkuntza politikaren
berri, prozesuan parte hartu duten
pertsonekin egindako bideoa jarriz,
sarrera moduan.
Prozesuaren eta emaitzaren balorazio
positiboa egin da ULMAn. Prozesua
bera aberasgarria izan da. Batetik,
parte-hartzaileen ideiak eta egonezinak
antolatzeko balio izan duelako. Bestetik,
Talde osoarentzat marko orokor berri
bat diseinatzeko prozesuan, pertsonen
arteko kohesioa hobetu delako eta
pertsona bakoitzaren euskararekiko
atxikimenduari ere bultzada eman
zaiolako.
Bukatzeko,
2018ko
udazken
aldera, ULMA Taldeko Euskararen Plan
Estrategikoa zehaztuko da, onartu
berri diren politika orokor horiek ardatz
hartuta.

Behin prozesua bukatuta, ULMAko
Euskara Planen logotipoa eta lema
sortu dira. Hitz nagusi bezala “haritza”
hartzen da. “Hartu” eta “hitza”
hitzekin jokoa egin da horretarako.
Haritza zuhaitz indartsua da, eta
horrelakoa nahi da izatea euskararen
presentzia ULMAn: indartsua, sendoa
eta ondo errotua. Haritzaren hostoek
komikietako elkarrizketak irudikatzen
dituzte, eta hosto bakoitzak ULMAko
kooperatiba baten kolorea dauka.
Horretaz gain, “ULMAn har ezazu
hitza” esaten denean, parte hartzea
sustatu eta eskatzen da.

