
BIDEA MARRAZTERA GOAZ! 
 

Zure ikuspuntuan, zer behar dugu XXI. 
Mendean Donostia euskaldun izateko? 

Nola bihurtu gaitezke euskaldunak 
ikusgarri eta erakargarri Donostian? 

Zer egin dezakegu, nola antolatu beharko 
genuke donostiar euskaltzaleok bide 
horretan? 

 
- Euskara eta kultura sustatzeko diskriminazio 
positiboa 
- Goitik behera eta behetik gora eragin behar da 
- Euskaraz dakiena hizketan jartzea 
- Gazteen eguneroko aisian euskararen aldeko 
urratsak eman 
- Abiapuntu ezberdinak kontuan hartu 
- Estatu propioa lortzea lehentasuna 
- Kanpo faktoreen eragina kontuan hartu: 
estatua,… 
- Lehen hizkuntza euskaraz beti 
- Gizarte konplexuan alderdi anitzak kontuan hartu 
- Guneak euskaldundu 
- Jarrera pizteko diskurtsoetan asmatu 
- Gizartea kontzientziatu 
- Ekimen eta jardueretan estrategia argia izatea 
- Euskara eta euskal kulturaren normalizazioa 
elkar elikatzen dira 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hizkuntzarekin gozatu 
- Euskaldun erreferenteak sortu eta bultzatu 
- Zu zeu erreferente izan 
- Euskal kulturaren presentzia ikusgarri egin 
- Mezu positiboak erabili 
- Urtean zehar gauzak egitea 
- Gazteei erakargarri zaiena, euskaraz egin 
- Erreferentzialtasuna modu orokorrean landu 
- Diskurtso positiboak, erakargarriak, eta ikusmin 
sortzaileak 
- Donostia2016 eta Tabakaleran euskara 
substantibotzat 
- Hiztun mota bakoitza lanketa ezberdina 
- Hizkera berria bilatu, sortu eta bultzatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Erreferentzialtasuna eragile ezberdinekin saretuz 
landu estrategia komun batean 
- Aukera aberatsena artekotasuna da 
- Hizkuntza erabileran, taldean eragin 
- Donostia eta Gipuzkoa euskal kulturaren laborategi 
bihurtu 
- Boluntario lan egiten dutenen asebetetzea lortu 
- Behetik gora aritzeko, kontuan hartu beharrekoa: 
   - Lortuko dugun eragina nola neurtu 
   - Non dago komunitatea eta zein trinkotasun du? 
   - Zein intentsitate du? Zenbat ordu? 
   - Hartzaileengan izango duen eragina 
   - Egingarria da? 
- Beste gizarte mugimenduetatik ikasi 
- Elkarren artean talka egin gabe antolatu 
- Jende ezberdina elkartzea 
- "AMIA" identifikatu diagnostikoa egiteko 
- Aplikazio mailak berezitu, banakoa, taldea, 
organizazioak 
- Interes gune ezberdinak artikulatu 
- Harreman sareak trinkotu eta ageriko bihurtu 
- Auzo bakoitzak bere plana izatea 
- Herritarrak eragile izateko antolakuntza eraiki 
- Desberdinen arteko "ideien ekaitza" antolatu 
- Jendeari protagonismoa eman 
 
 
 
 

 

BESTELAKOAK:  

- Inguruko gizartearen erabilera garrantzitsua da 
- Bertako moneta sortu 
- Komeni zaizkigun ezaugarriak eman 
- Lehentasuna auzo handiei eman 

- Hizkuntza erabiliz ikasten da 
- Aldarrikapenetik praktikara eraman 
- Euskaldunen komunitatea trinkotu 
- Ikusgarri egiteko, transmisioa, hezkuntza eta hedabideak baliatu 
- Donostiako Udalak hizkuntzari prestigioa eman 

Erreferentziazko leku bat eraiki (Antzoki Zaharra) 


