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1- EUSKARAK LAN MUNDUA BEREGANATZEAREN GARRANTZIAZ

• Euskararen erabilera, oro har,  txikia da esparru sozio-ekonomikoan. Horregatik, hain zuzen 
ere, ezinbestekoa da lan mundura hedatzea. Izan ere, lan munduan ematen dute heldu as-
kok beren denboraren zati handi bat. Areago, euskal hezkuntzari esker hein handi batean, 
gero eta gehiago dira euskal hiztunak, haur eta gazteak bereziki. Eskualde euskalduna da 
gurea, eta orain arte nahikoa erdalduna izan den eremua ere euskalduntzeko erronka dau-
kagu. Zeregin horretan bidelagun izateko gonbidapena egin nahi dizuegu.

• Oso zabaldua dago lan mundua modu naturalean, esku-hartze planifikaturik gabe, euskal-
dunduko dela, baina kontrakoa gertatu ohi da: euskaraz ikasi duten langileen trebetasu-
nek txarrera eginen dute erabilera ezaren poderioz. Izan ere, lantokietako hizkuntza nagusia 
gaztelania izan ohi da.

• Lan munduan eragin behar da beste esparru batzuetan (hezkuntzan, administrazioan, heda-
bideetan…) egindako lana finkatzeko. Horretarako, eragile guztien esku-hartzea eta elkarla-
na beharrezkoa dira: administrazioa, sindikatuak, enpresariak eta euskalgintza.

• Nafarroako mendialdeko euskara zerbitzuek (Baztango Udala | Bortzirietako Euskara 
Mankomunitatea | Nafarroa Iparraldeko Euskara Mankomunitatea | Sakanako Man-
komunitatea) era guztietako enpresei proposatu nahi diete euskararen aldeko urratsak 
eman ditzatela. Bide horretan laguntzeko eskuliburu hau prestatu dute beren enpresan eus-
karari presentzia handiagoa eman nahi dioten horiei argibidea eta aholkua emateko.

http://www.baztan.eus/1-euskara-baztanen/
https://www.bortziriak.eus/
https://www.bortziriak.eus/
http://www.iparmank.eus/
http://sakana-mank.eus/
http://sakana-mank.eus/
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2- EUSKARA PLANEN ZABALKUNDEA EUSKAL HERRIAN

• Lan mundua euskalduntzeko lehen urratsak duela hogeita hamar bat urte egin ziren, batik 
bat kooperatiben eskutik, eta duela 20 urtez geroztik dinamika hori azkartu egin da. 

• 90eko hamarkadakoak dira lehendabiziko euskara planak: Elay, CAF, Arlan eta Ikerlan, esate 
baterako. Nafarroan ere badira bidea egin duten enpresak: Fagor-Ederlan Tafalla, Mapsa 
Iruñea, Conservas Iturri, Bodegas Lezaun, besteak beste.

• Urtez urte gehituz joan dira haien jardunean euskara txertatu duten enpresak. Gainera, gaur 
egun bestelako enpresak ere badira.

• Horiek horrela, aholkularitza enpresak ere ugaldu egin dira:

Txakur 1 
48005 Bilbo 
94 4159512 

www.aek.eus
ahize@aek.eus

  

Luzarra 10
48014 Deustu
94 4480000

www.artez.net
posta@artez.net

  

Zelai Haundi 3. 
Osinalde industrialdea.

20170 Usurbil
943 363040

www.elhuyar.eus
elhuyar@elhuyar.eus

Uriburu 9
227 PK

20500 Arrasate
943 711847 

www.emun.eus
emun@emun.eus

https://www.aek.eus/eu/zerbitzuak/ahize
mailto:ahize%40aek.eus?subject=
http://www.artez.net
mailto:posta%40artez.net?subject=
http://www.elhuyar.eus
mailto:elhuyar%40elhuyar.eus?subject=
http://www.emun.eus
mailto:emun%40emun.eus?subject=


<<< AURKIBIDEA

3- EUSKARA ENPRESAN TXERTATZEKO ARRAZOIAK

• Merkatu berriak. Haien produktuak euskaraz eskain-
tzen dituzten enpresak hurbilago daude bezeroarengan-
dik, eta, alde horretatik, euskara merkatu berrietara iris-
teko balio lezake. Euskara merkatu berriak irekiko dituen 
faktorea da, beraz.

• Hizkuntza-kudeaketa. Beste gai eta egiteko asko sis-
tematizatzen diren bezala, hizkuntzen erabilera eta ku-
deaketa ere antolatzea eta sistematizatzea egokia da, 
eta euskara-plana da horretarako biderik eraginkorrena. 
Euskara-planaren bitartez errazagoa eta egingarriagoa da 
hizkuntzen erabilera ordenatzea eta enpresaren proze-
duretan jasotzea.

• Kalitatea. Euskara, beste edozein hizkuntza bezala, lan 
mundurako baliagarria da; badira euskaraz lan egiten 
duten enpresa erreferentzial asko: CAF, Fagor, Irizar, La-
boral Kutxa… Hizkuntzen kudeaketa egokia kalitatearen 
ezaugarria da (berrikuntza, enpresaren dinamikotasuna-
ren adierazgarria…) eta kalitatearen parametroetan plus 
bat izan daiteke.

• Elementu bereizgarria. Merkatua gero eta globalizatua-
goa dagoen honetan, euskara elementu bereizgarri gisa 
erabil daiteke. Izan ere, kontuan hartu behar dugu enpre-
sek gero eta gehiago behar dituztela besteetatik bereziko 
dituzten ezaugarriak. Enpresaren kudeaketan hizkuntzak 
eta hizkuntzen erabilera txertatzeak produktuari balio 
erantsi bat eman diezaioke, arreta pertsonalizatuagoa, 
hurbiltasun kulturala eta prestakuntza erakusten ditue-
lako.

• Kohesioa. Euskara planek enpresa barruko kohesioa, gi-
roa eta langileen gogobetetzea sustatzen dute eta, gaine-
ra, erabilera sustatzeko proiektu batean inplikatzen diren 
langileak enpresaren proiektu batean inplikatzen dira. 
Era berean, horrelako egitasmo baten bidez enpresak ja-
kin dezake zeintzuk diren langileen nahiak eta kezkak.  

• Irudia. Euskarari tratamendu egokia emateak, euskara 
enpresaren irudi korporatiboan txertatuta edukitzeak, 
eta euskararen erabilera sustatzeak, enpresaren irudia 
hobetzen laguntzen du, tokian bertan, baita merkatu ere-
mu zabalagoetan ere. Hizkuntzen kudeaketa egokia en-
presaren irudirako beste elementu positibo bat da.

>>>
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• Aitzindaritza. Gero eta bezero gehiagok jakinen dute 
euskara etorkizunean, eta, alde horretatik, enpresek ai-
tzindariak izan behar dute.

• Bat egitea. Oro har euskal gizartearen jarrera ona da 
euskararekiko. Enpresak ere jarrera ona badu eta euska-
raren erabilera handitzeko urrats praktikoak ematen ba-
ditu, pertsonak hein batean enpresarekin identifikatuko 
dira.

• Garapena. Bere hizkuntza maila hobetzen duen langilea 
bere garapen profesionalean ere aurrerapausoa ematen 
ari da.

• Komunikazioa. Langile euskaldunek lantokian euskaraz 
egiteko aukera badute, erosoago sentituko dira, eta, alde 
horretatik, komunikazioak hobera eginen du. Gainera, 
langileen hizkuntz eskubideak bermatzen dira horrela.

• Gizarte erantzukizuna. Egungo enpresen erronketako 
bat da, kalitatearekin eta bikaintasunarekin oso lotuta, 
enpresa kokatua dagoeneko gizartearen garapenerako 
ardura erakustea, enpresaren arrakastan giltzarri izan 
daitekeelako. Hizkuntza, jakina, gizartearen ezaugarri ga-
rrantzitsuenetakoa da.

3- EUSKARA ENPRESAN TXERTATZEKO ARRAZOIAK

<<<
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4- NOLA TXERTATU EUSKARA ENPRESAN

• Enpresa guztiek, edozein dela haien egoera soziolinguistikoa, euskararen erabilera sustatu 
dezakete bai idatzizko komunikazioan, bai ahozko komunikazioan.

• Hona euskaldundu daitezkeen atal batzuk:

• Enpresak euskarari sarbidea modu planifikatu eta eraginkorrean emateko, erabilera plan 
bat garatzeko erabakia har lezake, horretarako aholkularitza enpresa bat kontratatuz. Plan-
gintza horren baitan euskararen egoeraren gaineko diagnosia eginen luke, ondotik helbu-
ruak eta helburu horiek lortzeko ekintzak planteatuko lituzke eta, azkenik, inplementazioa 
eta ebaluazioa kontuan hartuko lituzke.

Idatzizko komunikazioa 
 

Errotulazioa
Papertegia eta zigiluak
Web gunea
Publizitatea
Enpresaren esku liburua
Segurtasun eta osasun mezuak
Lan parteak
Nominak eta kontratuak

Ahozko komunikazioa 
 

Telefonozko harrera 
Erantzungailuaren mezua
Ahozko harreman informalak
Ahozko harreman formalak
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5- NAFARROAKO GOBERNUAREN DIRULAGUNTZA  LANTOKI PRIBATUETAN 
EUSKARAREN ERABILERA ETA PRESENTZIA SUSTATZEKO

Euskararen erabilera lantoki pribatuetan sustatzeko dirulaguntza ematen du Nafarroako Go-
bernuak. Euskarabideak egiten du deialdia eta urte hasieran argitaratzen da.

2023ko deialdia 

Kopurua:  141.000 euro.

MODALITATEAK
1. modalitatea: Euskara Plana egitea 2023an. 25.000 euro.
2. modalitatea: Euskara Planaren kudeaketa 2023an, aurretik egindako Euskara Planari
lotua. 100.000 euro.
3. modalitatea: ekintza edo jarduera zehatzak, Euskara Plan bati lotu gabe. 10.000 euro.
4. modalitatea: Hauetara bideratutako inbertsioak. 6.000 euro.

• Komunikazioaren teknologien esparruan euskara sustatzeko eta/edo zabaltzeko 
webguneak eta software-aplikazioak euskaraz sortzea.

• Lehendik dauden webguneen eta aplikazioen bilakaera, aldaketak, hobekuntzak: 
zerbitzu, funtzionaltasun eta eduki berriak ematea; diseinua edo irisgarritasuna ho-
betzea, gailu mugikorretan erabiltzeko egokitzea.

• Webguneak eta software-aplikazioak euskaratzeko lanak.

Aitzineko urteak: 2022ko ebazpena | 2021eko ebazpena

https://www.navarra.es/eu/tramiteak/on/-/line/nafarroako-foru-komunitatean-2023an-euskararen-erabilera-eta-presentzia-eremu-sozioekonomikoan-sustatzeko-laguntzak?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/documents/48192/14356379/61E-2022+Ebazpena_20221118085329_CSV.pdf/274726b8-f46d-dfea-e5d4-3f3c87861f64?t=1668766728615
https://www.navarra.es/documents/48192/6869817/23E+2021+Ebazpena_20210521141317_CSV.pdf/a09d98e8-4888-7200-b70e-8124a105d8ee?t=1621850178140
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6- SAKANAKO MANKOMUNITATEAK ESKAINTZEN DUEN LAGUNTZA

>>>

Itzulpen eta Zuzenketa Zerbitzua
 

Doako Itzulpen Zerbitzua Sakanako udal eta mankomunitateek, 
establezimendu komertzialek, enpresek eta elkarteek erabil de-
zakete. Agerian edo jendaurrean dauden testuak itzuliko dira. 

Errotuluak euskaraz jartzeko dirulaguntzak
 

Dirulaguntzak ematen zaizkie errotuluak euskaraz jartzen dituz-
ten establezimendu komertzialei, ostalaritzakoei eta elkarteei.

Euskara ikasleendako dirulaguntzak

Diruz lagunduko dira euskara ikastaro estentsiboak, trinkoak, 
barnetegiak eta informatika bidezkoak. Baldintza hauek bete 
behar dira: ikastaroaren %80an parte hartu duela frogatzea eta 
Sakanan erroldatuta egotea. 

Dendari eta ostalariendako baliabideak

Merkataritzan Euskaraz kanpainaren barruan, Euskara Zerbi-
tzuak zenbait euskarri eta zerbitzu eskaintzen dizkie dohainik 
Sakanako denda, zerbitzu eta ostalariei. 

Sakanako Mankomunitateko Euskara Zerbitzuak zenbait baliabide ditu lan munduan euskararen erabilera sustatzeko:

Informazio gehiago:

Sakanako Mankomunitateko Euskara Zerbitzua:

Uriz 32. 31830 Lakuntza

Tel: 948 464 840

e-posta: euskara2@sakana-mank.eus 

http://sakana-mank.eus/euskara/servicio-de-traduccion-y-correcciones/
http://sakana-mank.eus/wp-content/uploads/sites/72/2023/01/Errotuluak-2023.pdf
http://sakana-mank.eus/wp-content/uploads/sites/72/2023/01/Euskara-ikasleak-2023.pdf
http://sakana-mank.eus/euskara/dendari-eta-ostalariendako-baliabideak/
http://sakana-mank.eus/
mailto:euskara2%40sakana-mank.eus%20?subject=
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