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Euskaltzaindiari, bertzeak bertze, hizkuntza lantzea eta arautzea dagokio, 
euskararen erabilera indartuz eta hedatuz joan dadin. Inguruabar horretan, 
euskararen erabilera sustatzea eta indartzea da Jagon Sailaren helburuetako 
bat, bereziki, Jagon sailak barnebiltzen duen Sustapen batzordearena. 

Horiek horrela, Sustapen batzordeak euskararen erabileraren nondik no-
rakoa aztertzeko, urtero Jagon jardunaldia egiten du. 2011. urtekoa XVI.a 
izan zen, eta Arabatik Arabara, euskaraz goiburupean garatu zen, Gasteizen, 
Artiumen.

Aitzineko jardunaldiek ardatz gisa gai edo arlo zehatz bat hartu badute 
ere –Gazteak, aisialdia eta euskara; Euskara, kontsumoa eta hizkuntza eskubi-
deak; Euskararen legeak 25 urte Euskal Autonomia Erkidegoan, errate batera-
ko–, 2011. urtekoa lurralde bateko errealitatea aztertzeko baliatu da. Izan 
ere, Araban euskarak suspertze handia izan du, azken 40 urte hauetan, 
euskararen jakiteari, erabilerari eta presentzia areagotzeari dagokionez.

Arabako Foru Aldundiaren laguntzarekin, lurralde berean lanean ari di-
ren elkarte eta erakundeekin lankidetzan antolatu zuen Euskaltzaindiak 
2011. urteko jardunaldia. Egitarauari dagokionez bi zati izan zituen; goi-
zean, Arabaren izaera euskalduna. Euskararen jakiteak eta erabilerak izan 
duen bilakaera. Euskara indarberritzeko elkarte eta erakundeek egindako 
lana, eta euskararen inguruan askotako indarrak biltzeko garatu beharreko 
diskurtso berria izan ziren, bertzeak bertze, hizpide; arratsaldean, berriz, 
Arabako herriaginteetan ordezkaritza duten alderdiek euskararen sustape-
nerako planei buruz jardun zuten mahaiinguru batean. Era berean, Araban 
kokatu eta garatutako zenbait egitasmo ere aurkeztu ziren, era laburragoan 
–Mintzalaguna egitasmoa. Koadrilan bertsotan. Arabako euskarazko heda-
bideen oraina eta gerorako perspektibak. Euskararen erabilera areagotzeko 
planak aisialdian. Merkataritzan eta ostalaritzan euskara sustatzeko pla-
nak–. XVI. Jagon jardunaldiari egunak emandakoa laburbiltzen zuen ondo-
rioen irakurketarekin eta Henrike Knörr euskaltzain zenari egindako ome-
naldiarekin amaitu zen.

Bihoazkie guztiei, egitaraua ontzen lagundu zutenei, parte hartu zutenei 
zein txostenaketa aurkeztu zituztenei esker oneko hitzak, Euskaltzaindia-
ren izenean, sarrera labur honetan.
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Hona, bada, Euskaltzaindiaren Euskera barneagerkariaren ikerketa
zenbaki honetan jasotako txostenen jatorria. Izan ere, XVI. Jagon jardu-
naldiko goizeko saioan aurkeztutako txostenak eta ondorioak dira ale ho-
netan argitara ematen direnak, gogoetarako eta aitzina begira zenbait ildo 
eskainiko duten itxaropenarekin. Gainerako aurkezpenak, bai eta XVI. 
Jagon jardunaldietan jasotakoa ere, Euskaltzaindiaren webgunean aurki 
ditzake irakurleak.

Euskera 2011_3.indd   521 19/11/12   08:24




