
Elkarte

E
G

I T A S M

O
A

2022ko Martxoa



 "«Kultura» hitzak bere baitan dauzka pertsona batek edo talde batek gizatasuna adierazteko
bidetzat dituen balore, sinesmen, ideia, hizkuntza, jakintza eta arte alorrak, ohiturak, erakundeak
eta bizimoduak. Izan ere, bitarteko horien bidez ematen die esanahia bere izateari eta
garapenari".
 

Kultur eskubideak, Freiburgeko Adierazpena 2a.art

Euskal Babel, langues d'ici et d'ailleurs elkartearen filosofia eta funtzionamendua ezagutu nahi dituen pertsona orori zuzendua zaio idazki hau. 
Jakin-nahia erakuts ezazue! 

 

 

BIENVENUE ! ONGI ETORRI ! 



Behin bazen Baiona festibaleko urririkako talde ttipi bat,  gertakizun hau desagertu
ondotik, ekintza honen azken hatsa atxikinahi izan duena. Euskal Babel, 1901
legepeko elkartea sortzen da beraz Baionan 2018an. Helburua? Hizkuntza eta
kultura aniztasuna sustatzea ipar Euskal Herrian. 

Lurraldeen eta bertan bizi diren, komunikatzen eta elkarrekikotasunean jarduten
duten pertsonen nortasuna markatutako adierazgailu saihestezina da hizkuntza.
Horrela, Euskal Babelen sortzeak aitzinera ekarri du jadanik zegoen baina molde
eskasean erabilia den ipar Euskal Herriko hizkuntza aniztasuna. 

Sortzetik, hizkuntza guziek zinezko izaera ukaiteko eskubidea defenditzeko tokiko
ekintzetan parte hartzen du. Pertsona ororen adierazpen pertsonala, kultura eta arte
arlokoak sustatu nahi ditu ere Euskal Babelek, bakoitzak bere hikuntza/tzekin duen
lokarri intimotik datorrelako. Gure jardueraren bihotza da hizkuntzen hiztun eta
maitaleei hitza emateko eta kulturen arteko elkarrizketa errazten duten tresnak plantan
jartzeko jardueren diseinua.

JATORRIA

Ipar Baionako eskoletan eskolatuak diren 9-11 urteko 465
haurrengan 2005ean burutu inkesta baten arabera, 

 
Ipar Baionako

familien
eleaniztunak dira 65%

hizkuntzak 
auzotegian35

"Bioaniztasuna arrangura nagusietakoa
bilakarazten duen entrabaleko mundializazio

garai honetan, hizkuntza eta kultura aniztasunak
lehentasun bat bilakatu behar du. Bi galderek

problematika berdina dute iturri." 
 

Eleaniztasunaren Europako Ituna, aitzin-adierazpena, 
Eleaniztasunaren Europako Behatokia  



erakusmahai animatuak / hizkuntzekiko gustuaren demokratizazioaren aldeko
animazio eta ikuskizunak / hiztunek autokudeatu gune eleaniztunen eraikitzea
/ekintzak karrikan / literatura lehiaketako epaimahaia / Hizkuntz Arartekariak

liburuaren argitaratzea / hizkuntza gutituen babesteko ekitaldietan parte hartzea

GURE EKINTZA KONKRETUAK 

GURE EKINTZA EREMUA 
 Hirigunean dugu nagusiki lan egiten, hor baitira kulturak gurutzatzen, hizkuntza
aniztasuna bertan baita naharoki loratzen.

Baiona Euskal Babelen egoitza izanki, azkarki errotuak gara Ipar Baiona lehentasunezko
auzotegian, baina Euskal Herri osoan jarduten dugu.

Aniztasunaren adierazpena sustatzen eta errespetatzen dituzten tokiko kultura
ekitaldietan parte hartzen dugu usu. 

GURE
PUBLIKOAK 

Nagusiki herri izaera baitu gure jarduerak, gure ekintzetan parte hartzen
duten publikoak hizkuntza, belaunaldi eta kultura desberdin eta
nahasietatik datoz. 
Puntu komun bakarra, kultura elkarrekikotasuna eta hizkuntza
trukatzearen tematikei dioten atxikimendua.   

 hizkuntza mintzatzen dituzten

400
 hartzaile baino gehiago 

22
2021ean, gure ekintzek hunkitu dituzte:  



“Bere kultura ezagutu eta kultur hori errespetatua izateko eskubidea, baita
gizadiaren ondarea osatzen duten askotariko kulturak ezagutu eta

errespetatuak izateko ere. Honek giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak
ezagutzea eskatzen du, ondare horren funtsezko baloreak baitira.”

 
Kultur eskubideak, Freiburgeko Adierazpena 3b.art



DEFENDITZEN DITUGUN BALIOAK 

DESBERDINTASUNA 
 

hizkuntza eta kultura
aberastasunaren

adierazpena lagundu  

ERRESPETUA 
 

gizabanako guzien kultura
eskubideak defenditzen
dituen diskriminaziorik
gabeko jendarte batera

buruz jo 

ELKARTASUNA 
 

lokarri soziala sortu beste
kulturak lagunduz eta haiei

irekiz eta lehiakortasun
izpiritua salatuz 

ZUZENTASUNA
 

kultura desberdintasunen kontra
borrokatzeko baliabideak,

horrelakoak jasaiten dituztenei
eskaini 

TRANSMISIOA
 

lurraldearen ezaugarria den
euskal kultura biziarazi 

HERRITARTASUNA
 

egitasmo bateratuak plantan
ezartzeko gizabanako ororen

partehartzea eta engaiamendua
sustatu; ikasten da herritarra

izaten eta transmititzen da ere

LANKIDETZA
 

tokiko eragile desberdinekin
burutu gogoeta kolektiboetan
parte hartu elkarteen arteko

partaidetzak sustatuz



AITZINARAZTEN GAITUZTEN ZERUMUGAK

Tokiko bizia animatu eta lokarri soziala sortu lurraldeko hizkuntza eta kultura desberdinak errespetatuz. 

Ipar Baiona auzotegian errotu eta erreferentzia bilakatu auzotegiko biztanleentzat.   

Hiztun desberdinak parteharrarazi internet gunearen gaurkotzean, egitasmo partehartzaile baten gisara ibili behar baitu

honek.   

Elkartearen independentzia ekonomikoa lagundu soldatadun bat edo heldu bitartekari bat kontratatzeko asmoz. 

Euskararen erabilpena elkartearen eguneroko bizian garatu.

ZEIN DIRA GURE HELBURUAK?

Itsumandoko ibiltzen da gure elkartea sortzen ikusi nahiko genituzkeen utopietan bermatuz. Gure egitasmo guziak gauzatzeko oldarra eman digute beti utopia ttipi horiek. 
Zein dira hunkitu nahi ditugun zerumugak? 



NOLA LORTU GOGO DITUGU HELBURU HAUEK?

HEZKUNTZA ETA SOZIAL EGITASMOAK
GARATU 

HIZTUNAK MOBILIZATU 

Hizkuntza Arartekariak : 
pertsona alofonoei integrazioa hobeki
bizitzen ahalbidetuko dien herritarren

arteko egitasmo koletiboa hizkuntz
bitartekaritzaren bidez; urririkako hiztun
zerrenda bat sortuko dugu horretarako.  

Hezkuntza animazioak :  
ikastetxe eta leku soziokulturaletan esku

hartu bestearengana joateko jarduera
jostagarriak proposatuz 

 

Nahianteak sarrarazi Zerbitzu
Zibikoan  

gazteei ezagutarazi eta gazteen bidez
ezagutu herritar engaiamendua

hezkuntza ez formaleko misio batzuen
bitartez  

Ipar Baionako Kolektiboa : 
kolektibo bat garatu Ipar Baionako

elkarteetatik abiatuz, diziplina arteko
ikasketa eta arte eta kultura adierazpena
laguntzen dituen leku artekari bat sortuz

Kultura gertakizunak :
jadanik sortuak diren partaidetzak

egonkorrarazi eta berriak lotu tokiko
ekitaldietan partehartuz  

Bihotz oneko ekintzak karrikan
antolatu 

Euskara-frantsesa komunikazio
elebiduna azkartu 

Euskal Herrian erabiliak diren
hizkuntzei buruzko inkesta bat burutu  

EGITASMO KOLEKTIBOETAN
 PARTEHARTU 

Ikuskizun artistikoak eta
kulturartekoak proposatu   

Ikerketa eta Berrikuntza :
zientzialari munduaren laguntzaz baliatu

gure egitasmoak plantan ezartzeko eta
hauen eragina neurtzeko   

Lagun giroa eta kulturen nahasketa
lehenesten dituzten ekitaldiak plantan

ezarri  



Hizkuntza Arartekariak  

 

Gure helburua:
 

Itzulpenerako laguntza ekarriko
duten urririkako langileak proposatu,

eguneroko egoeretan (adibidez
medikuarengaba jotzeko hitzordu bat

hartzea, eskolarako izen ematea...)
beharretan dauden egiturei.  

Oraindanik
urririkako 20

hizkuntz arartekari 
 baino gehiago  

Egiturak eta egitasmoan sartuak diren
urririkako langileen arteko

bitartekari gisa agertzen da gure
elkartea. Misio bakoitzerako pertsona
egokia atzematea dugu helburu beraz,

lokarri sozial bat sortzeko eta ez
bakarrik itzulpengintza harreman soil

bat.

Ekintza plana :
 

- hiztunak atzeman (hizkuntz
arartekariak) kultura animazio
desberdinen bitartez 

- egitasmoari eskaini permanentziak
gure aretoetan 

- hizkuntz arartekarien urtekari bat
osatu 

- hizkuntz arartekarien formatzeko
eta balioan jartzeko gogoetak 

- egitasmoaren inguruan
komunikatzeko ikuskari berezien
sortzea 

"Europako hizkuntza - eta behar bada munduko hizkuntza – itzulpena da",  
Umberto Eco Barbara Cassin-ek berriz harturik, harrera hitzaldia frantses akademian, 2019 



Administrazio Kontseiluak ditu erabakiak hartzen Euskal Babelen garapen estrategiari
dagokionez. Elkartea ezagutzeko jakinmina daukan pertsona orori irekiak zaizkio

bilkurak.

GOBERNANTZA ETA URRIRIKAKO LANA 

Erabakiak molde
horizontalean hartzen

dira, taldearekin
hilabeteroko bilkuretan

elkar aditu ondotik  

Pertsona orok nahi dituen
ideiak proposa ditzake, bai eta

bere iritzia eman eta
eleaniztasuna eta kulturen

elkartzea sustatzen dituzten
egitasmoak ekarri ere

Pertsona orok Euskal
Babelen zein mailetaraino

engaiatu nahi duen
libroki hauta dezake  

Urririkako lana
honela balioan
ezartzen da: 

 
- Herritar

Engaiamendu Kontua
 

- Urririkako
formakuntzak  

 
- Zerbitzu Zibiko

onespen bat 

1412 urririkako
oren 

2021ean
noizbehinkako 

30 urririkako
langile

10 urririkako langilek 
 hartzen dute parte

administrazio kontseiluan 
 



PARTAIDETZA GURE FUNTZIONAMENDUAREN BIHOTZEAN

 Baiona Hiria
 

 FDVA 1 eta 2
 

Agence Service Civique
 

GIP-DSU
 

Agriver enpresa 

Maison des langues-Jakinola
Mintzalasai

 ESCM
Baionako Mediateka

Artotekafé
Libreplume

Baionako MVC-ak
liburutegi independenteak

Inalco
Haizebegi

Bidelagun ditugu Ondokoekin lan egiten dugu 
 

"Fite joan nahi baduk/n, bakarrik ibil hadi, urrun joan nahi baduk/n, elkarrekin ibil gaitezen."
 afrikar erran zaharra

Nagusiki
dirulaguntza

publikoei esker
ibiltzen da 
elkartea  

 



Irakurketa hau bukatzear doa... baina ez Euskal Babel elkartea! Gure urririkako langileen gain konta dezakegu
guri sostengua eta laguntza ekartzeko gerora burutuko ditugun ekintzetan. 

Aurkezpen hau gustukoa ukan duzuelakoan, eta gure egitasmoen aberastasuna eta aniztasuna erakutsi
dizuelakoan! Laster arte abentura berriak bizitzeko eta gehien bat... 

 
ZUEN HIZKUNTZAK 

ENTZUNARAZ ITZAZUE! 
 

Gure berri ukaiteko  
euskalbabel.org

euskalbabel@
gmail.com


