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Buruntzaldeko herriok —Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria,
Urnieta eta Usurbil— aspaldi ari gara elkarlanean, euskararen erabilera
normaltzeko lanetan emaitza hobeak lortzeko bat eginda.
Esparru ezberdinetan dihardugu elkarrekin, eta horietako bat enpresa mundua da. Eta, enpresaz ari garenean planifikatutako aktibitate ekonomiko batean diharduen entitate orori egiten diogu erreferentzia.
Aurreko definizio horrek gure herrietako establezimendu txikienetatik hasi eta gainerako enpresa txiki eta ertainak tartean, produkziozko
enpresa handietaraino eramaten gaitu. Guztiak dira enpresak, baina
tamaina ezberdinetakoak. Eta enpresaren tamainak baldintzatuko du,
hain zuzen ere, gure interbenitzeko era. Bi multzo egin ditugu, 10 langile
baino gutxiago duten establezimendu eta enpresa txikiak alde batetik, eta
10 langile baino gehiago daukaten enpresa ertain eta handiak bestetik.
Establezimendu eta enpresa txikiei dagokienean, Buruntzaldeko
herrion elkarlana sektorekako lanetara mugatu izan da, eta sektore bat
edo bi aukeratu izan ditugu urtero horretarako. Herri bakoitzeko gainerako establezimenduen jarraipenaz bakoitza bereaz arduratu da.
Enpresa ertain eta handien kasuan, lan mundua deritzogun horretan
sartzen gara, eta salbuespenak salbuespen, ez da erraza izaten harrema-
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netarako kontaktu egokia lortzea enpresa horietan. Industrialdean biltzen dira normalean eta hainbat hesi zeharkatu behar izaten da solaskide
egokiarengana heltzeko, harrerako pertsonak, idazkari pertsonalak, eta
abar. Hori dela eta, enpresa ertain eta handi horietara heltzeko, enpresa
aholkularia hartu izan dugu urtero, gurekin koordinaturik lan egiteko.
Eta enpresa ertain eta handi horietara heltzeko estrategia finkatu eta bisitak elkarrekin egin ditugu.
Bisita modu ezberdinean prestatzen dugu establezimendu eta enpresa txikien edota handien kasuan, jakina. Baina gure helburua berdina da
beti, enpresetan euskararen erabileraren normalizazioa sustatzeko bitartekoak eskaintzea, alegia.
Eta enpresa munduan, euskararen erabilera normalizatzea ezinbestekoa dela helarazteko, modu sinesgarrian saldu behar dizkiogu enpresariari prozesu horrek ekarriko dizkion onurak eta balio erantsiak. Hortxe
dago gakoa, ondo saltzean.
Euskara saltzaile sentitzen naiz, euskararen erabilera normalizatzeko
eskaintzen ditugun zerbitzu eta diru-laguntzak jasotzen dituen karpeta besapean daramadala, Lasarte-Orian zehar establezimenduz establezimendu eta
enpresaz enpresa nabilenean, nire eguneroko lanari etekina atera nahian.
Osagaiak beti buruan dantzan, baina askotan, jakin gabe nola asmatu saltsan.
Izango da pentsatzen duenik saltzailearen irudia ez dela egokiena
euskararen erabilera enpresetan normalizatzeko lanetan dihardugunon
kasuan. Baina, halaxe dela sentitzen dut, bai normalean horretara dedikatzen diren enpresa aholkularien zein teknikarion kasuan.
Oso saltzaile ausartak gara, gainera. Ez daukagu, prestigio handiko
produktua esku artean, zoritxarrez. Gure produktuak, ez dauka eskari
handirik gure inguruan. Gizarteak ez du haren beharrik sentitzen. Hala
eta guztiz ere, saiatzen gara, ahalegin guztiak eginez, euskararen erabilera normalizatzeak duen balioa aldarrikatzen, horretan sinesten baitugu.
Hori jakinarazi nahi diogu enpresariari, gure produktuak balio erantsia
eskainiko diola. Askotan, baina, inpresioa daukat ez dugula moldetan
asmatzen, ez dakigula diskurtsoa modu egokia eratzen. Eta, gure produktuak arrakasta izango badu, modu erakargarrian aurkeztu behar dugu.
Hamaika liburu idatzi da salmenta teknikei buruz, teknikok kontuan
izan beharrekoak direlako, nonbait. Euskara saltzeko orduan ere, ez legoke gaizki, salmenta teknika horietako zenbaiti erreparatzea, saltzailearen,
bezeroaren, eta produktuaren ingurukoak.
Saltzaile on baten ezaugarriak dira, besteak beste, haren motibazio
egokia, saldu behar duen produktuarekiko ezagutza, lanari taxuz ekiteko
konfiantza, enpatiaz aritzeko gaitasuna, komunikaziorako trebezia, jendea ezagutzeko abilezia, bezeroak zer nahi duen antzemateko zazpigarren zentzua, tratu egokia eskaintzeko begirunea.
Euskara teknikarioi ondo letorkigukeelakoan nago ezaugarri horietan trebatzeko oinarrizko formazioa jasotzea.
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Merkatua ere sakonean
ezagutu beharra dago.
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izanda, modu batekoa edo
bestekoa izango da
euskararen erabilera
normalizatzeko enpresari
egingo diogun eskaintza.

Gainera, eroslearen perfila ezagutzea ere ezinbestekoa da. Salmenta
ona egiteko saltzaileak eroslearen beharrak edota nahiak zeintzuk diren
jakin behar du, eta haiek asetzen saiatu. Batzuetan, beharra sentiaraztera
ere jarri behar dira indarrak.
Merkatua ere sakonean ezagutu beharra dago. Gure eroslea den
enpresaria nolakoa den, eta zuzentzen duen enpresaren ezaugarriak ezagutzea ezinbestekoa da, gure lanaren arrakastarako. Hainbat dira kontuan hartu beharreko aldagaiak: enpresaren tamaina, produkziozkoa
edota zerbitzuzkoa den, zein herritan dagoen kokatuta bertako euskaldunen dentsitatea, nongoak dituen bezero eta hornitzaileak, langileen hizkuntza profila, euskaldunen presentzia, enpresa nagusi baten filiala den,
eta hala bada, etxe nagusia Euskal Herrian edota Euskal Herritik kanpo
dagoen, kalitate ikurrei ematen dieten garrantzia, eta abar.
Ezaugarri horiek kontuan izanda, modu batekoa edo bestekoa izango da euskararen erabilera normalizatzeko enpresari egingo diogun
eskaintza.
Baina, bada, gure enpresarekiko harremanetako beste elementu erabakitzaile bat, gure solaskidea, enpresak euskara gaietarako gurekin
harremanetan jartzen duen ordezkaria, alegia. Pertsona horren gaiarekiko sentsibilitateak eta ezagutzak baldintzatuko du ere, neurri handi batean, gure lanaren arrakasta.
Solaskide horietako hainbat ezetzean gotortzen dira euskararen erabilera normalizatzea planteatzen zaienean, eta hurrengoak dira, besteak
beste, azaltzen dituzten arrazoiak:

• Arrazoi ekonomikoak. Enpresa txikien kasuan, batez ere, indar
handia dute. Garestitzat jotzen dute euskararen erabilera normalizatzea, bai diruz bai dedikazioz. Ez daukate horretarako giza-baliabiderik. Enpresak negoziora bideratu behar ditu baliabide guztiak, etekinak lortzera, eta euskarari ez diote irabazirik, balio erantsirik, ikusten. Euskararen erabilera normalizatzean onurak baino gehiago lanzama ikusten dute.
• Askotan ez daukate oso argi zer den euskararen erabilera normalizatzea. Batzuk euskarekikoa beteta sentitzen dute honetarako edota
hartarako laguntza puntualak ematearekin, eta beste batzuk, ageriko
kartelak euskaraz ere jartzearekin.
• Enpresariak berak euskaraz ez jakitea da euskararen erabilera normalizatzeko orduan beste oztopo bat. Nolatan hasiko da halako lanetan enpresako nagusiak/gerenteak berak ez badaki.
• Askok ez dute euskararen eskaririk sumatzen ez kanpoko bezeroen aldetik, ez langileengandik, ezta administraziotik ere. Hori dela
eta, ez dute euskararen erabilera normalizatzeko beharrik sentitzen.
• Enpresaren irudian euskara agertzeak enpresari arazoak ekarriko
dizkiola pentsatzen duenik ere bada.
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Euskara teknikari saltzaileoi ondo letorkigukeelakoan nago, ezaugarrien araberako enpresen tipologiaren bat eginda izatea, eta euskararen
erabilera normalizatzeari begira talde bakoitzaren oinarrizko beharren
diagnostikoa, norengana zer eskainiz joan errazago antzemateko.
Bestalde, produktua dago. Erakargarria izan behar du, eroslearen
beharrak edota nahiak asetzeko modukoa. Ezaguna eta prestigioduna
bada, hobeto, errazago izango da saltzea. Eta, ezaguna ez bada, ezagutzera eman beharko dugu produktua, erosle multzo ezberdinengana bideratzeko haren onurak aldarrikatzeko komunikazio egokia eginez, eta haien
nahia sorrarazteko estrategia ezberdinak kontenplatuz.
Gure eroslea enpresa da. Ez dugu bistatik galdu behar haren helburua negozioa egitea izanik, irabaziak lortzeari ematen diola lehentasuna,
dirutan edota bestelako balio erantsi gisa.
Gure lana da, euskararen erabilera normalizatzea balio erantsi gisa
aurkeztea. Eta balio erantsia sinesgarri egiteko tresnak behar ditugu.
Balio erantsi hori ezingo dugu dirutan azaldu, salbuespenak salbuespen.
Baina enpresa munduak badauka intangibleen balio erantsiaren berri, eta
haiek detektatzen saiatzen da bere jarduera hobetzeko, eta merkatuko
lehiakideen artean nabarmentzeko.
Edozein salmentaren arrakasta, eroslearen beharra edo nahia asebetetzean datza, beraz. Nola asebete dezakegu, baina, euskara plana erosi
nahi duen enpresaria? nola aurkeztuko diogu zorioneko balio erantsia
modu sinesgarrian? Nola demostratuko diogu edozein establezimendutako jabeari euskararen erabilera normalizatzeko egingo duen esfortzuak
bere ordaina izango duela?
Ohiko kontzeptua da balio erantsiarena enpresaren hizkuntzan, eta
euskararen erabilera normalizatzea enpresarentzat erakargarria izan
dadin erabiliko ditugun argudioak ere haren hizkuntzan helarazi behar
dizkiogu, eta haren beharrei erreparatuta, gainera. Ez da gauza bera
enpresa txikia izatea, familia-enpresa, kooperatiba mugimendukoa, multinazionalen eskumendekoa, edota esportatzailea. Enpresa bakoitza
mundu bat da. Globalizazioa dela eta, gainera, lehiakortasuneko giltzak
aurkitzeko erronka berrian daude murgilduta asko eta asko.
Enpresaren ezaugarriak nolakoak, erabili beharreko argudioak halakoak.
Euskararen erabilera ez normalizatzeko eman ohi dizkiguten pisuzko arrazoiak, argudio indartsuez gainditzen saiatu behar dugu. Legea,
kalitatea, motibazioa, berrikuntza, prestigioa, gizartearekiko erantzukizuna, eta gizarte sarea dira normalean erabiltzen ditugunak.
Argudio horietako batzuk, baina, enpresa handietarako erabili ahal
izango ditugu soilik. Enpresa txikien multzoa, ugariena dena, beste mundu bat da, eta enpresa handiek baino baliabide gutxiago izaten dute ukiezinak detektatzeko eta kudeatzeko.
Enpresa txikien pluraltasunaren aurrean, arestian esan bezxala, asko
lagunduko ligukeelakoan nago, haien beharrak detektatuz egindako sail-
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kapenak, euskararen erabilera normalizatzeko gure egunero lanean zeini
zer eskaini antzemateko.
Goazen bada erabili ohi ditugun argudioen errepasoa egitera.

Legea. Bizi garen gizarte honetako alderdi guztietan dago presente.
Badakigu legeak ezarritakoa bete behar dugula, derrigortuta gaudela. Enpresariek ere argi daukate legea betetzeko egina dagoela, eta
hark baldintzatzen duela merkaturatzen duten azken produktuaren
izaera, baita bere jardun orokorrarena ere —ingurunea ez kutsatzeko
neurriak, langileen oinarrizko eskubideak babestekoak, eta abar—.
Negozioa, irudia, zaindu nahi badu enpresariak, legea betetzea
komeni zaio.
Legearen harira, euskararekin lotuta eman den azken urratsa,
denok dakigunez, 6/2003 kontsumitzailearen eta erabiltzailearen
legearen garapenak ekarri duen azken dekretuan dago jasota,
123/2008. Bertan, hizkuntzari buruzko eskubide hauek aitortzen
zaizkie kontsumitzaile eta erabiltzaileei:
a) “Ondasun eta zerbitzuei buruzko informazioa euskaraz nahiz gaztelaniaz jasotzekoa”.
b) “Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan kokatzen diren
enpresa eta establezimenduekin dituzten harremanetan, ofizialak
diren bi hizkuntzetako edozein erabiltzekoa; enpresa eta establezimendu hauek, bi hizkuntza ofizialetako edozein erabiltzen dutela
ere, zerbitzu egokia eman beharko diete”.
EHAAn argitaratuta badago ere, eta zalantzarik gabe interesgarria izanik emandako urratsa, legearen eraginkortasuna, malgutasunean, borondatean eta progresibotasunean oinarrituta dagoenez, enpresariak ez du hura derrigorrez bete behar duenik sentitzen oraindik.

Kalitatea. Bereziki zaintzen dute enpresek kalitatea. Enpresa guztien
helburua da bezeroa asebetetzea, bere produktuetara erakartzea.
Horregatik zaintzen dute hainbeste harekiko arreta, zerbitzu ona
eman nahi dietelako, kalitatezkoa. Zerbitzuzko enpresek, bezeroekiko tratamendua zuzena dutenek, bereziki izango dute kontuan hizkuntza haiekiko harremanetan. Eta gero eta gehiago direnez euskaldunak gure gizarte honetan, komeni zaie haiengana zuzentzea bere
hizkuntzan, eta horretarako bitartekoak jartzea.
Baina, Euskal Herrian gaztelaniaz soilik arituta ere ez dagoela
arazorik gogoraraziko digu norbaitek. Hala ere, esan behar da bi hizkuntza ofizial dituen komunitateak biztanleek hala jarduten dutelako dela. Beraz, zerbitzua eskaintzen duen enpresak langile elebidunak behar ditu bezeroekiko harremanetan hark aukeratzen duen hizkuntza erabiltzeko gai direnak. Zenbat eta hizkuntza gehiago erabili
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negoziorako aukera gehiago izango du enpresariak, bezeroen hizkuntza detektatuz, harengana hurbiltzeko tresna bihur dezake eta.
Gizartearen eskariak asko lagunduko ligukeelakoan nago enpresaria
kontzientziatzen, enpresariari beharra sentiarazten.

Motibazioa. Hainbat urtetan zehar hezkuntzaren bidez egindako
lanari esker, gero eta gizarte euskaldunagoa daukagu. Hizkuntza
kudeaketa on batek ez du eragiten emaitzetan bezeroa asebetetzen
denean bakarrik. Hizkuntza kudeaketa egoki batek enpresa osoan
izan behar du eragina, langileak ere kontuan izanik.
Enpresa munduko lan-taldeetan integratzen diren langile
berrientzat, motibagarri bihurtuko da euskara erabiltzeko aukera
izatea, eta horrek eragin zuzena izango du, haien lanerako jarreran
eta lanaren emaitzetan. Komunikazio sareak sortzen dira enpresako
langileen artean, eta komunikazio sare horiek zaintzeak, bultzatzeak,
ohitura komunikatibo zuzenak sustatzeak, produkzioaren handitzea
dakarte. Hor dago, bada, inbertsioaren balio erantsia.

Euskararen erabilera benetan normalizatuko bada enpresa munduan, eskaria areagotzea ezinbestekoa delakoan nago, gizarte osoarena,
kontsumitzaile eta erabiltzaileena, zein administrazioarena.
Legea, kalitatea eta motibazioaz gain badira jarduera hobetzeko,
eguneratzeko, eta modernizatzeko, enpresek bere kudeaketan oso presente dauzkaten beste kontzeptu batzuk: berrikuntza, lidergoa, ekipoa,
norbanakoaren garrantzia, erantzukizun soziala, gizarte-sarea, eta abar.
Ez dira gutxi gai horietan sakontzeko antolatzen diren jardunaldi,
topaketa, gogo-jardun, hitzaldi, eta formaziorako ikastaroak. Oihartzun
handia dute eta jende asko erakartzen dute.
Euskararen erabilera normalizatzeko sustapen lanetan ari garenok
ere, tresna berriak ezagutzeko irrikaz, nonbait, belarriak beti erne eta,
izan dugu gai horien inguruko hainbat informazio-saio, enpresetako
kudeaketan garrantzi handikoak diren kontzeptu horietan euskararen
tokia antzematen laguntzeko.
Jarrai diezaiogun, bada, aipaturiko kontzeptu horietako batzuen
nondik-norakoak, gainetik ez bada ere, azaltzeari.

80

Berrikuntza. Puri-purian dagoen gaia da. Erdarazko esaera batek
dio “renovarse ó morir”. Globalizazioaren eraginez enpresek beste
merkatu batzuetarako bidea jorratu behar dutela ikusi dute. Hil ala
bizikoa da etorkizunari aurrea hartzea, eta enpresa lehiakorra izaten
jarraitu nahi badu, enpresak aldaketak egin beharko ditu bere ohiko
kudeaketan, berrikuntzarekin loturikoak.
Duela gutxira arte berrikuntza enpresa handien kontua zela
ematen zuen. Haiek egiten zituztelako negozioak nazioartean. Baina,
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Enpresa batzuentzat oso
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baliabideen zati handi
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gaur egun, enpresa txikiek ere, ekin diote nazioarterako bideari,
lehiakorrak izan nahi dute merkatu globalizatu horretan, eta horretarako produktu berriak sortu behar dituzte, mundu mailako tendentziei erantzuteko. Produktu berriek prozesu berriak eskatzen
dituzte, ohiko lan moldeen aldaketa. Ez da erraza ohiko bidea utzi
eta berriari ekitea. Edozein enpresa ez da horretarako gai. Ikuspegi
berria behar da, freskotasuna, gaitasun berezia, eta enpresa osatzen
duten guztien inplikazioa, haien ohituretan eragitea. Baina lortzeak
arrakasta dakar, aurrera begirako urratsa. Ez da erronka makala.
Beharrak eraginda berrikuntzari ekiten dionak, eta erronka
aurrera ateratzen dakienak, hainbat hari mugitzen jakin beharko du,
trebeziaz eta abileziaz, elkarlana sustatzen, langileak motibatzen, eta
abar. Lana ondo eginez gero, motibazioak enpresako langileen arteko kohesioa ere ekarriko du, eta ondorioz lanaren hobekuntza.
Hortik joan daiteke gure mezua. Euskararen erabileraren normalizazioa kudeatzeko gai den enpresak aipaturiko estrategia guzti
horiek jarri beharko ditu martxan, eta etxetik hasita eginkizun horretan trebatzen denak, ez du errazago burutuko edozein berrikuntza?
Prestigioa. Egia da, globalizazioaz dihardugunean kanpora begirako
zerbaitez ari garela. Baina gure herri honek langile fama du, lan ona
egiten duenarena, lan sakona, taxuz burutua, ondo bukatua. Globalizazioak mundura irekitzea dakarrela esan dugu, eta ekintzaileak
behar dira horretarako. Euskaldunok betidanik izan dugu horren
ospea. Euskara enpresaren markaren, identitatearen zati bihurtzeak
prestigioa ekarriko lioke enpresari.
Prestigio lekarkioke euskarak enpresari, balioa gehitzea. Enpresek kontuan izan beharko lukete gaia, eta jakin euskara hizkuntzen
kudeaketan egoki integratzen.

Erantzukizun soziala. Gizartearekiko konpromiso publikoak onartzeak
ospea ematen dio enpresari, eta ingurumen-politikaren kalitate zigiluak
jasotzeko aukera. Gizartearen aurrean eredugarri bihurtzen dira isurketa
toxikoak saihesten dituzten enpresak, ingurugiroa zaintzeko paper birziklatua erabiltzea erabakitzen dutenak, edota energia kontsumoari neurria
hartzen diotenak. Enpresa hauek argi ikusten dute ekintza horien garrantzia. Gizartearekiko erantzukizunaren gaia hurbilagotik aplikatu nahi
izan duten enpresa hauek, gainera, beraiekin harreman komertziala
duten beste enpresa batzuek ere gonbidatzen dituzte antzerako neurriak
hartzera, hornitzaileak, adibidez. Oso eredugarri bihurtzen dira.
Gizartearekiko konpromiso horretan enpresaren jardunak ingurumen fisikoari erakusten dion errespetu bera erakutsi beharko lioke
hizkuntza-ingurumenari, hizkuntzen orekaren aldeko apustua eginez eta tokian tokikoa suspertzekoa.
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Enpresa batzuentzat oso inportantea da bere irudia zaintzea, eta
horretara dedikatzen dute beraien baliabideen zati handi bat. Adi
egoten dira, eta gizartetik datozkien eskakizun berriak jaso eta modu
egokian erantzuten saiatzen dira. Enpresa hauek errazago antzemango diote bertako hizkuntza errespetatzeak gizartearekiko erantzukizunetan duen tokiari.

Gizarte-sarea. Gizarte sarearen kontzeptua gero eta gehiago erabiltzen da, eta ez bakarrik interneteko facebook, friendship eta halakoak deskribatzeko. Erantzukizun soziala duten enpresen artean ere
sortzen dira sareak, eta publizitatea egiten dutenean, adibidez,
mezuari indarra emateko, sareari egiten diote erreferentzia. Zenbat
eta parte-hartzaile gehiago, sarea indartsuagoa eta ezagunagoa, eta
orduan eta tresna baliotsuagoa sare-kideek negozioa egiteko.
Halako sareen indarra euskararen erabileraren normalizaziorako ere erabiltzen asmatuko bagenu gure lanari bultzada handia
emango geniokeelakoan nago.
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Balio erantsia, kalitatea, motibazioa, legea, berrikuntza, prestigioa,
gizartearekiko erantzukizuna, gizarte-sarea,…
Esandako guztiak esanda eta esandako guztiak mantenduta, argudioon inguruko hainbat hausnarketa egin nahi nuke.
Batetik, ez daude diren argudio guztiak, jakina. Atzera begirako ibilaldia
egingo bagenu, erraz erakutsiko liguke orain esku artean dauzkagun argudioak bide horretan zehar sortzen joan direla, eta seguruenik, gaian sakontzen jarraitzeak emango digu argudio gehiago eratzeko aukera. Eta lehenago
esan bezala, erabiltzen ditugun argudioek ez dute balio bera edozein enpresaren aurrean, enpresa bakoitza mundu bat delako, eta batean baliagarria
dena bestean ez delako. Gure lana da, argudio egokiak erabiliz, euskararen
erabilera normalizatzeko ahalegin erantsia egin duen enpresaria eskaintzen
diogun produktuaren balio erantsia modu sinesgarrian aurkeztea.
Beraz, argudio egokiak ez badauzkagu, enpresaria asebeteko duten
beste batzuk aurkitzen saiatu beharko gara.
Bestetik, enpresaria eskarian oinarritzen da produkturen bat merkaturatzeko orduan, eta inbertsio berriak egiteko prest agertuko da eskariari aurre egiteko hala behar badu. Beharrari erantzuten dio enpresaren
makinariak. Beharra sumatzen duenean, eskaria, alegia, enpresak berehala erreakzionatzen du. Bere produktua Txinako merkatuan kolokatu nahi
duen enpresak, adibidez, badaki hobe dela Txinako gizarteak ulertuko
duen hizkuntzan eskaintzea, Txineran, jakina, eta bitartekoak jarriko ditu
hala izan dadin, langileak trebatuko ditu bezero berrien hizkuntzan, eta
etiketak ere haiek ulertzeko moduan jarriko ditu.
Beraz, ikusitako argudio horiek gure enpresetan errotu ahal izateko,
euskal hiztunen eskaria behar da, bezero, langile, zein gizarteko gainera-

Halako sareen indarra
euskararen erabileraren
normalizaziorako ere
erabiltzen asmatuko
bagenu gure lanari
bultzada handia emango
geniokeelakoan nago.

Gure lana da, argudio
egokiak erabiliz,
euskararen erabilera
normalizatzeko ahalegin
erantsia egin duen
enpresaria eskaintzen
diogun produktuaren
balio erantsia modu
sinesgarrian aurkeztea.
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Ikusitako argudio horiek
gure enpresetan errotu
ahal izateko, euskal
hiztunen eskaria behar
da, bezero, langile, zein
gizarteko gainerakoena.
Enpresak ez du beharrik
sumatuko bezeroen edota
langileen aldetik ez badu
eskaririk jasotzen, edota
administraziotik ez badu
legearen bidezko eskari
formalik jasotzen. Eskari
hori aktibatzen daukagu
erronkarik handiena une
honetan.

koena. Enpresak ez du beharrik sumatuko bezeroen edota langileen aldetik ez badu eskaririk jasotzen, edota administraziotik ez badu legearen
bidezko eskari formalik jasotzen. Eskari hori aktibatzen daukagu erronkarik handiena une honetan.
Gure herrietan, bestalde, enpresa txikiak handiak baino gehiago dira.
Eta euskararen erabilera normalizatzea ez da hain erraz ikusten enpresa
txikietan, dauzkaten baliabideekin justu samar hurbiltzen direlako,
gehienetan, bere lan zama arintzera.
Beraz, gure artean gehiengo den enpresa talde horretara heltzeko, euskararen beharra sentiarazteko, balio erantsia modu sinesgarrian helarazi
ahal izateko, gehiago mamitu behar dugu gaia, fin landu, zehaztu, hobeto
ulertu, barneratu eta sakondu, eta komunikazioa modu egokian prestatu.
Eskaria gehitzeko, euskaldunak kontzientziatu eta aktibatu, eta legea
indar gehiagoz ezarri. Eta euskararen erabileraren normalizazioan asmatzeko, gainera, erdaldunak motibatu, eta enpresa informatu, parte hartzaile aktibo bihurtu guztiak. T
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