
betiko 
leloa,
betiko
beharra
Euskararendako
ofizialtasuna aspaldi-
ko eskakizuna da, eta
maleruski, egun ere
aldarrikatu beharre-
koa. Bainan zer da,
ofizialtasunaren bidez
aldarrikatzen duguna?
Hori da, hemen
azaltzen saiatuko
duguna.
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Euskararendako ofi-
zialtasuna aspaldiko
eskakizuna da, eta
maleruski, egun ere
aldarrikatu beharre-
koa. Bainan zer da,
ofizialtasunaren bidez
aldarrikatzen duguna?
Hori da, hemen azal-
tzen saiatuko duguna.

Ofizialtasuna, estatus bat da, adminis-
trazioak hizkuntza bati legalki onartzen
diona. Motzean erranik, ofizialtasuna,
euskarak behar duen koadro juridikoa
da, hizkuntzaren aldeko balizko legeari
babesa emanen liokeena.

Noski, legerik gabe gauzak egin daitez-
ke. Legerik ez izateak ez du debekatua
denik erran nahi. Bainan ilegaltasuna
eta legaltasun arteko “alegaltasun”
egoera horrek ez dio euskarari bizitze-
ko eta garatzeko behar dituen bideak
eskaintzen. Hori da kritikatzen duguna.
Are gehiago, itxurazko tolerentzia hau ez
doa bat, urteetan euskarari egin zaion
kaltearekin konparatuz.

Legerik gabe gerorik ez

Ofizialtasunik gabe,euskarak ez du gero-
rik; ez euskarak Euskal Herrian, ez eta
edozoin hizkuntza bere lurraldean ere.
Ez da kasualitatea frantses eta espainiar
Konstituzioetan hizkuntza (frantsesa
eta gaztelera hurrenez hurren) lehen
artikuluetan sartu izana eta horrekin
batera legeak zehaztu izana.

Ofizialtasunak, hizkuntza berezkoa dela
dio, hizkuntza hau existitzen dela eta
normaltasunez baliatu daitekeela zehaz-
tea ekartzen du; hizkuntza eskubideak
onartzea eta errespeta-araztea ekar-
tzen du.

HIZKUNTZA ESKUBIDEEN ALDARRIKAPEN UNIBERTSALA (1996)

…unibertsalismoa hizkuntz
eta kultur aniztasunean oina-
rritu behar da eta aniztasun
horrek joera homogeneitzaile-
ak eta isolamendu esklusibis-
tara daramaten joerak gaindi-
tu behar ditu.

…inbasioen, kolonizazioen,
okupazioen eta menpekotasun
politiko, ekonomiko edo
sozialen kasuan, atzerriko
hizkuntza inposatzen da edo
hizkuntzen balioa hautemate-
ko gaitasuna distortsionatzen

da ; gainera, hiztunen hizkuntz
fideltasunari eragiten dioten
hierarkiazko hizkuntz jarrerak
agertzen dira.

8. art. Hizkuntz erkidego
(komunitate) guziek dute

berezko baliabideak antolatu
eta kudeatzeko eskubidea,
nork bere hizkuntzaren erabi-
lera berma dezan jendarteko
eginkizun guzietan.

Hizkuntz erkidego guziek dute
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Noski, hemen ere, tranpak edo iruzu-
rrak egin daitezke. Autonomi Erkide-
goan (Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan)
euskara ofiziala omen da, bainan beti
gazteleraren ondotik, eranskin gisa.
Ondorioz, ez da beharrezkoa berezko
hizkuntza hau jakitea, ez eta adminis-

trazioan lan egiteko ere, beharrez gaz-
telera jakitea aski baita; eta euskara
jakitea eskatuz gero, inposizioa omen
litzakeelako. Eredugarritzat jarri nahi
zaigun egoera horretan, gaztelera eza-
gutu beharrekoa da legez, baina euska-
ra ofiziala bada ere, ez da ezagutu

beharrekoa.

Horregatik diogu, ez dagoela nehun,
Euskal Herrian, ofizialtasunik, euskara
ez dagoelako, bere lurraldean bertan,
berezko hizkuntza gisa kontsideratua,
horrela izanik ere.

Bainan Ofizialtasuna aldarrikatzen dugu-
nean, hitz horrek programa oso bat
adierazten du, ofizialtasun estatusak ez
baitu, sorgintasun zerbait balu bezala,
dena konpontzen.

Hizkuntza Eskubideen
Aitormen Unibertsala

Gaur egun Nazio Batuen Erakundean
(NBE/ONU) ere erreferentzia gisa
hartzen den Deklarazioa dugu hau (ikusi
behekaldea). Bertan, hizkuntza eskubi-
deen zerrenda egiten da.

Aitorpen horri esker, hizkuntza komu-
nitate ukatuok, tresna bat dugu. Horre-
la, hizkuntza eskubideen urraketen
salaketak jasotzen dituen Behatokiak
(ikusi 11.orria) salaketak luzatu dizkio
NBEri, Errepublika frantsesaren jarrera
salatzeko frogak igorriz. Horren ondo-
rioz, NBEk bere kezka eta eskaera egin
dizkio frantses Estatuari.

Eurokartaz
Anitzetan entzuten dugu Eurokarta urrats gisa, edo aterabide gisa ere. Bainan
Eurokarta horrek ez ditu hizkuntza eskubideak bermatzen, garantizatzen.
Eurokarta hau, gauza anitz bezala, Europar Batasuneko batzorde batek egina da.
Bertako jatorrizko hizkuntzak ez galtzeko, menu gisako zerbait dugu Eurokarta
hori, neurri zerrenda bat, zoinean batasuneko estatuek gustukoa duten neurri
sorta hautatu dezaketen. Hautaketak konparatuz gero, alde handiak atxemanen
ditugu estatu batetik bestera.

Bainan dakigun bezala, Estatu frantsesak eta Turkiarekin izan dira eurokarta hau
izenpetu eta berretsi ez duten Europar Batasuneko estatu bakarrak. Pentsatu
orduan, 1996an Barçan (Catalunya) idatzi zen Hizkuntza Eskubideen Aitorpen
Unibertsala nun geratzen den haiendako!

hizkuntzaren transmisioa eta
proiekzioa ziurtatzeko baliabi-
deak izateko eskubidea.

10. art. Hizkuntza erkidego
(komunitate) guziek eskubide
berberak dituzte.

Adierazpen honen arabera,
ezingo dira hizkuntza erkide-
goaren kontrako diskrimina-
zioak onartu, nahiz eta diskri-
minaziook burujabetza mailan,
ekonomi egoeran edo beste
edozein gaitan oinarritu ; era

berean, hizkuntzen kodifikazio
eta eguneratze maila ere ez
da aitzakia izanen.

• Nazioarteko kultur
lankidetzaren printzi-
pioen adierazpena

1. art. Kultura orok duintasuna
eta balioa ditu eta errespetatu
eta babestu behar dira.

Herri orok eskubide eta bete-
beharra du bere kultura
garatzeko.
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Hizkuntza politika, hizkuntzaren norma-
lizazioa dakar berarekin. Hizkuntza egu-
neroko funtzio sozial eta administrati-
boetan normaltasun osoz erabiltzeko
asmoz sortzen den plangintza da, zoinek
helburuak, epeak eta hauen araberako
neurri konkretuak finkatuak dituen.

Hemen, Hizkuntza Politikaz ari girelarik,
euskararen aldeko Hizkuntza Politikaz
ari gira. Horren zehaztapena garrantzi-
tsua iduritzen zaigu, ez dezagun pentsa
egun arte ez dugula Hizkuntza Politi-
karik izan! Aspaldidanik dugu Hizkuntza
Politika indartsu bat plantan,bainan alde-
koa izan beharrean, euskararen aurka-
koa dugu. Parisetik (bereziki) urte luze-
etan gidatzen duten hizkuntza politika,
euskara hiltzeko politika izan baita, ne-
hork zalantzan jarri gabe.

Horrela, Hizkuntza Politika, lege estatu-
saren baitezpadako osagaia dugu.Azken
finean, ekuazio matematikoa osatzen
dute:

a) Ofizialtasuna + Hizkuntza Politika 
= Hizkuntzaren garapena

b) Ofizialtasuna - Hizkuntza Politika 
= itxurazko egoera, sinbolikoa, egikari-

tze praktikorik gabea, hizkuntza “morfi-
na”pean atxikitzea

d) Hizkuntza Politika - Ofizialtasuna 
= itxurazko egoera, sinbolikoa, egikari-
tze folklorikoak legeak trabaturik, hiz-
kuntza “morfina” dosia bikoitza pean
atxikitzea

e) Ez Ofizialtasunik, ez eta Hizkuntza
Politikarik = erabateko ukazioa,
hizkuntza hiltzea

Maleruski, Euskal Herrian, azken hiru
adibideak ditugu indarrean. Azkena, e)
ekuazioa, Nafarroan dugu. Vascuence
deituriko legearen ondorioz egin duten
banaketagatik, herrialde zaharraren par-
te handi batean euskarak ez du nehun-
go ezagupenik, bertan ikastolak ideki-
tzea ere debekatua delarik  (besteak
beste).

Bigarren ekuazioa, lehen partean aipatu
dugun Autonomi Erkidegoan dugu. Ur-
tero ikusten dugunetz, funtzionario iza-
teko adibidez, euskara jakitea idekitzen
diren lan postu kopuru ttipi batendako
beharrezkoa baizik ez da. Horrek zerbi-
tzuan eragin txar eta zuzena duelarik
(eskoletan,osagarri zerbitzuetan, garraio-

etan etab.), administrazioan funtzionario
erdaldun hutsak txertatuz urte luzeeta-
rako.

Azkenik, Errepublika pean gauden eus-
kaldunok d) eta e) arteko ekuazio naha-
sia ezagutzen dugu. Euskara Erakunde
Publikoarekin Estatuak zerbait egiteko
prest zela irudikatu nahi izan du, bainan
2008ko udaberriko eztabaidek beren
jakobinotasuna, atzerakoikeria eta gure
hizkuntzarekiko mespretxu izigarria age-
rian utzi dute. Horrela, gure hizkuntza
ondare gisa hartuz,xentimo batzuk bana-
tu (morfina dosia) eta euskara hiltzen se-
gitu nahi dute, jendearen kexak barreatuz.

Izan ere, frantses konstituzioaren biga-
rren artikulua indarrean segitzen du.
Hau da, frantsesa errepublikako hizkun-
tza ofizial bakartzat izendatzen duen
artikulua. Horren bidez, beste hizkuntza
komunitateetako kideok ez ditugu gure
hizkuntza eta hizkuntza eskubideak
errespetatuak.

Kultura ministroak argiki erran zuen,
aipuaren eransketak ez zuela eskubide
berririk sortuko ez eta europako estan-
darrak izenpetzeko.Are gehiago,errepu-
blika hizkuntza eskubideen gainetik pa-
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satzen zela aldarrikatu zuen denon aitzi-
nean! Hau demokrazia ikasgaia! Erre-
publikak ez baitu sekulan onartu bere
pean dituen kolektibo edo komunitate-
ak. Ukazioa argumentatzeko, errepubli-
kak norbanakoak baizik ez dituela kon-

tutan hartzen diote, berdintasunaren
izenean. Bainan Berdintasun ikuspegi
horrek homogeneizazioa bultzatzen du,
ezberdina ezabatuz, eta eskubideak
urratuz.

Errepublika frantsesak
DISKRIMINATZEN DU. 
Onartezina da.

5

Christine ALBANEL
Frantses kultura ministroa

"(hizkuntzak konstituzioan sartzeak)
konstituzioaren hezur-mamia ukitu-
ko luke, horrek jende-talde berezi
batzuei eskubide berezi batzuk
ematea debekatzen baitu, are gehia-
go eremu geografiko zehatz batean
murrizten bada."

"'hizkuntza komunitate guttituak'
erran moldea, guttiengo zapalduei
pentsarazten duena, Errepublikaren
filosofia eta errealitatearen kontra
doala deritzot."

Jean Marie ROUART
Akademia frantseseko kidea

"hizkuntza hitza, hitz larriegia
iduritzen zait eskualdetako idiomak
izendatzeko. Dialektoak deitzea
egokiagoa da."

"frantsesa lehentasunezkoa izan
behar da. (…) Frantzia herri
unibertsala da, 'nazioartekoa'"

Jean Luc MÉLENCHON
Frantses senataria (PSF)

"(Diwan*) Sekta bat da!" oihukatu
zuen legebiltzarrean, ondokoa gehi-
tuz: "Jakobinoa izateagatik eta fran-
tsesa baizik menperatzeagatik harro
nago!"
*Diwan Bretainako “ikastolen” elkartea da

"eskualdetako hizkuntza eta kulturei
beren leku osoa eskaintzen dien
politika zaintzaile eta integratzailea
segitu behar du, Errepublika bere
etxean jaun eta jabe dagoen heinean."

"Zergatik berezitasun hori ezagu-
tzea (hizkuntzarena)? zergatik hau,
askatasun indibidualen oinarrian
bertze batzuk daudelarik, erlijioa
bezala adibidez…"

Frantses AKADEMIA 
“Hizkuntzazaleez” osaturikoa…

"Asanbleak bozkatu duen testuaren
ondorioak (konstituzioa moldatzea)
larriak dira.Administrazio eta Jus-
tiziaren aitzinean berdintasuna zalan-
tzan jartzen du, bertzeak bertze."

Estatu frantsesak
Eskubideen errespetuaren
aitzinetik Errepublikaren
aitzakia jartzen du.

Horrela, Nazio Batuen Erakundetik
(NBE - ONU) egiten zaizkion oha-
rrei uko egiten die.

Daraman politikarekin egiazko
glotozidoa gidatzen du, frantsesa ez
diren bertze Europako jatorrizko,
berezko hizkuntzak (euskara, bre-
toiera, korsikera, okzitanera…)
mapatik desagerraraztea helburu
duelarik.

jakobinismoaren
DIKTADURA!



Euskara bertako
hizkuntza eta ezagutu
beharrekoa den
balorea indarrean
jarri behar da. Honen
aldeko mezu positi-
boak zabalduz, ondo-
ko atalez ataleko
lanak burutu behar
dira:

Administrazioa

Administrazioa herritarren zerbitzura-
ko da. Idealean behintzat horrela behar-
ko luke. Gure zerbitzua izateaz gain,
herritarren sakelatik hornitzen da (zer-
getatik…). Administrazioa hizkuntza
eskubideak errespetatzen dituen lehe-
na izan beharko luke, eta bere adar
guzietan (Herriko Etxeetatik hasiz, leku
gorenetaraino joanez, justizia, zergak,
eta dauden leku guzietatik pasatuz)
euskarazko zerbitzua eskaini beharko
luke.

Hizkuntza Politika gidatu eta aplikarazi
beharko luke, besteei bezala bere
buruari ere bai.

Alor sozio-ekonomikoan,
aisialdian, hedabideetan… ere

Jendeak jendartea osatzen du, eta eus-
karaz ongi adierazten dugun bezala,
gure arteko sarean bizi gira, beti nun-
baiten edo zerbaitekin beste bati lotu-
rik. Lotura horiek edo sozialak (elkar-
teak adibidez) edo ekonomikoa dira
(saltegi, lantoki etab.).

Lan mundua : egun, langile gehienek 8
ordu inguru pasatzen dituzte lanean. Ez
da guttiesteko denbora.

Soziala arloan aldiz, beste denbora
guzia dugu. Egunero jan behar dugu;
arropa berriak noiztinka erosi, etab.; ez

HIZKUNTZA POLITIKA ERAGINKORRA

Hizkuntzaren gaia osotasune-
an hartu behar da, Hizkuntza
ez baita joera bat, moda bat,
kapritxo bat. Hizkuntza, eus-
kaldun egiten gaituena da,
gure komunikazio tresna da,
maite edo gorrotatzen duguna

adierazteko, zalantzak eta
ideiak komunikatzeko… eus-
kara gu gira.

Ulergaitza eginen zaigu
orduan, euskararen alde zer-
bait egiten dela frogatzeko,

herrietako izenak bikoizten
direla erraiten digutelarik!

Esku orri hau Ofizialtasunaren
aldarrikapena ez dela atzokoa
erranez hasi gira. Bada garaia
gauzak zuzentzeko eta ausar-

tasunez hartzeko !

Horrela, euskarari onura eka-
rri nahi dioten arduradun
politikoak hizkuntzaren lekua-
ri eta garapenari alorrez alor
pentsatzen hasiko dira, aldake-
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ditugu erosi genitzakeen gauza guziak
zerrendatuko bainan parrasta bat
badaudela fite ohartuko gira, eta horre-
kin batera, sal-eros harremanetan pa-
satzen dugun denbora eta gurutzatzen
dugun jendetza handiak direla ere bai.
Horri elkarte mundua gehitu behar
diogu.

Alor horrek jende multzoak hunkitzen
ditu, eragileak. Eragile horiek sentsibili-
zatu behar dira eta horiekiko lana bide-
ratu behar da, euskararen alde.

Eskolak euskaldundu

Geroa gazteriaren eskuetan izanik,
haur guzi-guziak osoki euskaldundu be-
har dira. Euskalduntzen duen eredu
bakarra dago: euskaraz ikastea eskain-
tzen duena, murgiltze sistema baliatzen
duena. Egun “D eredua” da euskaldun-
tzen duen eredu bakarra, inkestek fro-
gaturik eta eragile guziek onarturik. Ikas-
tolek ideki duten bidea eskola guzietan
zabaldu behar da.

Ereduen sailkapena gainditu (erdaldu-
na, “elebiduna” deiturikoa, eta murgil-
tzea) eta euskaldunduko duen eskola
eredua jarri behar da indarrean, eskola
pribatu edo publikoa izanik, konfesio-

natua ala laikoa.

Euskara maita eta mintza!

Urte luzeetako glotozidio batek, hiz-
kuntza hiltzea helburu besterik ez duen
politika batek, kalte izigarriak uzten
ditu. Leku guzietan debekatua edo baz-
tertua izatearen ondorioz, zonbat eus-
kaldun erdaraz bizi den? Zonbat lagu-
narte frantsesez baizik ez den mintzo,
euskara jakin arren? Euskaldunek eus-
kararekin duten frustrazioa, axolagabe-
keria edota mespretxua berritz xuxen-
du behar da, euskararen aldeko mezu
positiboak zabalduz (ikasteko, irakur-
tzeko, mintzatzeko etab.).

Helduak euskaldundu

Euskara ez dakitenek euskara ikasi
behar dute, hau baita euskaraz bizi ahal
izatearen aterabide bakarra. Denok
euskaraz jakinez gero, norberak zoin
hizkuntzan biziko den hautatzen ahal
izateaz gain, euskaldunok, pareko solas-
kideak dakien ala ez galdera pausatu
gabe gure hizkuntzan aritzen ahalko
ginateke konplexurik gabe.

Erdaldun guzien euskalduntze horrek
duen kostu ekonomikoa erabat bere

gain ez hartu bitartean, arindu behar du
Administrazioak. Laguntza ekonomiko-
az gain, laguntza materiala ekarri behar
du, norberak ikasteko metodoa hauta
dezan, iniziatiba anitzak ahalbideratzeko.

Euskaraz ahoz soilik dakitenak ere, alfa-
betatu behar dira, irakurri eta idatzi
ahal izateko.

Hori dena da Hizkuntza
Politika eraginkorraren oina-
rrizkoena, eta hori ez balitz,
ez litzateke eraginkorra.

Atal bakotxeko, egutegia zehaztu behar
da, noski, dena egun batetik bestera
ezin delako egin; eta noiz beteko den,
helburuetarat noiz iritsiko giren zehaz-
tu behar da, urratsak zehaztu ahal iza-
teko. Egun ez da, lan hori egiten duen
administraziorik. Hizkuntzalariek buru-
turiko kalkuluen arabera, mendeak be-
harko liratezke gaur egungo bidea segi-
tuz, euskararen biziraupena bermatzeko!

Hizkuntzaren biziraupena, erran dugun
bezala, ez da nolanahiko gaia. Hizkuntza
bat ez da asmoekin bizi, ekintzekin bai-
zik, eta inguruan ditugun ekintzak ikusi-
rik, bukatzen ez den ametsgaizto bate-
an bizi girela dirudi…

ta integralki bultzatuz, urra-
tsez-urrats eta epeetan sailka-
turik segurki, bainan ez men-
deetako perspektiban!

Hasi gaiten pentsatzen, iratza-
rri eta oheratu bitartean, zon-

bat aldiz galdetzen diogun
gure buruari “ea honek euska-
raz dakien”; pentsa dezagun
zonbat gauza erdaraz entzun,
ikusi edo irakurri behar ditu-
gun… Horiek denak dira eus-
kaldundu behar dira ; eta nor-

baitek eskatzen badigu, ileak
zut-zutik,“bainan dena euska-
raz nahi duzue?!”,“BAI
NOSKI BAIETZ!” harrapostua
emanen diogu, zalantzarik
gabe, edozoin pertsona bere
herrian bezala!
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Hizkuntza Politika glo-
tozidioak, erran nahi
baita hizkuntza baten
desagertzea bilatzen
duenak, badaude.
Egun oraindik, bizi-bizi
dauden beste garai
batzuetako mentalita-
teak ikusten ditugu.
Euskal Herrian ber-

tan, publikoki behin-
tzat eta hitzetan soilik
bada ere, onerako
aldaketak izan badira,
Pariseko erabaki
guneetan ez da
horrelakorik gertatu.
2008ko uda hastapenean, konstituzioa-
ren 75garren (!) artikuluan,“hizkuntzak
‘nazioa’ren ondarearen parte” direla
txertatzea erabaki zuten, estatuaren
berregituraketa administratiboarekin

loturiko beste erranaldien artean.

Euskara Erakunde Publikoa
euskararen ehortzailea

Ez baginuen 2003an Sarkozy sorturiko
Euskara Erakunde Publikoarengandik
(EEP) ezer espero, Pariseko iskanbila
horrek konfirmazioa eman digu.

EEPri eman nahi omen dioten ardura
eta egiazki dituen baliabideen artean
(ekonomikoa eta politiko-legalak)
arrunt desorekatuak dira. EEP-k euska-
raren aldeko Hizkuntza Politika erama-
ten duela erraitea, gezurra erraitea da.
Ez du helbururik, eperik, ez eta eginiko
lanaren neurgailurik;Atalak arrunt des-

“EUSKARA ez da GALTZEN, ez dakiena mintzatzen ez delako…”, zinez?

Urte luzeetan euskararen
galera euskaldunoi leporatu
zitzaigun. Biziki famatua egin
zen Artzeren erranaldia hor
dugu:“euskara ez da galtzen
ez dakitenek ikasten ez dute-
lako, dakitenak mintzatzen ez

direlako baizik”.

Erranaldi horrek alta akats
larria dauka. Hasteko, hizkun-
tza baten galera erranaldi
bakar batean ezin delako
laburtu.

Bestetik, euskaldun anitz eus-
karaz mintzatzen ez bada ere,
arrunt aldatzeko den jarrera
izanik ere, urteetan zehar
jasan behar izan dugu diskri-
minazio gordinaren ondorioa
da. Eta diskriminazio berbera-

gatik ere, euskaraz mintzatu
eta bizi nahi duen euskaldunak
ezin du, leku guzietan frantse-
sarekin topo egiten baitu.

Horretaz gain, Euskal Herrian
ezagutzen dugun etorkin sal-
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orekatuak dira…; oro har, elkarte bat
baino lan ausartagoa eraman behar

luke, baina ez da kasua. Eta horrela iza-
nik, hobe lana benetako elkarte batek

eramanen balu, itzal jakobinoetatik
libre!

Euskal analfabetoak 
sortzen dituzten eskolak

ESKOLAK
EUSKALDUNDU
BEHAR DU!
Egun, Euskal Herriko haur gehien-gehienak eskolatuak
dira. Eskolatua izatea eskubide bat da, gurean derrigortua
da ere bai. Eskolan, historia, geografia, matematikak eta
zientziak ikasgai derrigortuak dira ere. Hizkuntzen aldetik,
frantsesa edo gaztelera nagusiki, bainan beste hizkuntzak,
bigarren edo hirugarrenak ere derrigortuak dira, ingelesa,
gaztelera, frantsesa eta abarren artean hautua eginez.

Euskara bera, oraindik opzio gisa kontsideratua dela erran
genezake, hau da, ez benetako hizkuntza gisa.

Eskolatik ateratzen diren milaka eta milaka haurretatik
gutti dira euskaldunduak.Aztiker ikerketa zentroak buru-
tu duen inkestan, 4 haurretatik 3k ez dakite euskaraz, ez
dira gai euskaraz mintzatzeko eskola uzterakoan. Hori
horrela, egungo eskolak euskara hiltzen duela argi gera-
tzen da.

Ereduak

Eskolak euskara hiltzen du bai, eta hori, eredu ezberdinak
izanik ere. Izan ere, Hizki saltsa latza eskaini arren, ez dute,
ez erdal eskolek (noski), ez eta eskola elebidunek euskal-
duntzea bermatzen.

Ingurumenak eragin handia du hizkuntza baten ikaspene-
an, eta gurean euskara arrunt baztertua izanik, D eredua
deituriko ikastolen murgiltze sistemak berak ere ez du
%100a betetzen (%97an euskalduntzen du)!

Horregatik, hizkuntza politika ausarta eta osoarekin osa-
turik, euskaldunduko duen eskola behar dugu, haur guziek,
eskola uzteko egunean, euskara ulertu, mintzatu eta idaz-
teko gai izan daitezen.

Hizkuntzaz ari gira, eta eredu bakarraz ari girelarik, horrek
ez du kentzen pedagogia eta publiko zoin pribatuen arte-
ko ezberdintasunak segitzea, bistan da. Eskolen arteko
ezberdintasunak izatekotan, hizkuntza mailan, eta euskara-
ren kontura ez daitezen izan aldarrikatzen dugu.

doa ikusirik, euskaldunak soilik
euskaraz arituz ere, euskara
galduko litzateke, ezin baita
hizkuntza bizirik mantendu
“getho” batean sartuz.
Etorkinak ere euskarara hur-
bildu behar dira, eta horreta-

rako ere, hizkuntza politika
ausarta eta integrala behar
da…

Euskara ez da genetikoa, ez da
sortzez eskuratzen. Euskara
lurralde honekin lotua da eta

denok, bertakoak ala kanpotik
etorritakoak izan, ikasteko gai-
tasuna dugu!

Egin dezgun ba!
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Euskaldunak beti errudun?

Badira euskararen egoera euskaldunen
bizkar utzi nahi dutenik.Artzeren erra-
naldiaren interpretazio okerrak aipatu
ditugu zortzigarren orrian. Urte luzee-
tan euskara galtzen zela euskalduna ez
zelako euskaraz mintzo erraiten zen.
Egungo garaiek argiki erakutsi digute
gauzak ez zirela horrela. Izan ere, gazte-
ak ez badira eskola bidez euskaldun-
tzen (eta eskolek euskararen kontrako
jarrera erakutsi badute/badiete!), kan-
potik etorri den jendea ez bada euska-
rara hurbiltzen, euskaldun zaharrak
hiltzen baldin badoaz  (erran behar ote
den!) eta bitartean, funtzionarioa edo
jakobino harroak txipiroi begirekin
begiratzen bazaitu euskaraz mintzatze-
rakoan (kasu hoberenean) edo lepoko
zainak lehertze arriskuan puzturik oilo-
ak ferratzera igortzen bazaitu… eus-
kaldunen errua ote da benetan, euska-
ra galtzea?

Eskuorri honen atal ezberdinetan ze-
har, eta aspaldian egiten dugun bezala,

erantzuleak zein diren argiki erakutsi
nahi izan dugu: arduradun politikoak.

“Euskaltzale” “demokratikoak”

Bainan “epaile” berri batzuk agertu
zaizkigu. Izan ere, eta egoera horren
gaindia, euskaraz aritzen giren, edo
aritu nahi dugun euskaldunak bilaka-
tzen gaituzte inposatzaile! Horrelakoak
entzun behar izan ditugu, Euskal He-
rrian Euskaraz-eko kideok, gure jardue-
ra euskara hutsez eramateagatik, eus-
kaldunei zuzentzen girelarik!

Okerragoa! Euskaraz bizi nahi izateak
adieraztea, bi hizkuntzetan ere, “eus-
kaltzale” horien kritikak ekartzen ditu,
beraiek erdaraz bizi diren bitartean!
Nola ulertu postura horiek? Nola
asumi horrelako inkoherentziak?

Jakobonismoak gure hizkuntza eta nor-
tasuna guttitu edo ezabatzen duten
ikurrak, bideseinaleak, ditugu leku guzi-
etan. Euskaldunok, gure haserrea adie-

razteko bitarteko onak dira. Zer filoso-
fia pean ibili behar da erresistentzia
hori salatzeko? Pariseko agintarien eta
beren morroi jakobino guzien mezu
ber-bera zabaltzeko? pozoia zabaltze-
ko?

Batek errana zuen, kanpoko jendeek
salbatuko dutela euskara. Eta bada
garaia haize berria iristeko!

Euskara, herri izenen bikoizketa des-
orekatu eta arbitrario baten bidez sal-
batuko dela sinisten duenak ez du eus-
karaz bizitzeko traba handirik ezagu-
tzen bere bizitzan, ez eta ere ekimen
horiek, euskararekiko indarrean dago-
en mespretxua salatzeko bide ikusgarri
bakarrenetakoak direla ohartzeko argi-
tasun minimorik ere…

Euskarak ez du euskaraz aritzen den
jende multzo ttipi eta hetsirik behar, ez
du mikrokosmo edo sektarik behar.
Etxeparek zion bezala, euskara plazarat
zabaldu behar da, leku guzi-guzietara!

10



ZER da?

Hizkuntz Eskubideen Behatokia Euska-
raren Gizarte Erakundeen Kontseiluak
sustatu duen fundazioa da. Behatokia
Euskal Herriko herritarren hizkuntza-
eskubideez arduratzen da eta eskubide
horiek Euskal Herri osoan, arlo publi-
koan zein pribatuan, babestera zuzen-
tzen du bere jarduera.

Xedea

Euskal Herrian, hizkuntza dela eta, ez
dago herritar guztientzat aukera ber-
dintasunik,

Euskarak, Euskal Herriko berezko hiz-
kuntzak, ez du estatus ofizialik Euskal
Herri osoan eta euskal hiztunek egune-
ro dituzte ukatuak beren hizkuntza-
eskubideak.

Euskal Herrian euskaraz mintzatzeko,
administrazioari zuzendu eta adminis-
traziotik zerbitzuak hartzeko (osasuna,
hezkuntza, justizia, informazioa zein
beste edozein zerbitzu), bai eta oroko-

rrean gizarteak eskaintzen dituen auke-
rak euskaraz baliatzeko euskal hiztu-
nek dituzten eskubideak babestea du
xede.

BEHATOKIAK:

• Herritarren kexak hartzen ditu
Euskal Herrian euskara erabiltzeko
eskubidea ez bazaie errespetatu, ukatu
bazaie edo euskaraz egiteagatik kalte-
tuak izan badira.

• Kexak bideratzen ditu erakunde
publiko zein pribatuen aurrean eta, be-
harrezkoa denean, bide judizialera ere
jotzen du.

• Hizkuntza-eskubideen betetze egoe-
raren azterketak eta txostenak egiten
ditu eta horiek euskal gizarteari, Euskal
Herriko administrazio erakundeei bai
eta nazioartekoei ere aurkezten dizkie,
euskal hiztunen hizkuntza-bazterkeria-
ren berri eman eta oinarrizko eskubi-
deak errespetarazteko.

• Hizkuntza-eskubideen edukiak zabal-

tzen ditu eta bertako hizkuntza erabili
eta gizarte arlo guztietan garatzeko
Euskal Herriko gizarteak duen eskubi-
de gisa defendatzen ditu.

• Hizkuntza-eskubideekiko kontzien-
tziatzea eta sentiberatzea lantzen ditu.
Euskararen presentzia soziala eskaki-
zun eta premia izan dadila nahi du, eta
herritar erdaldunak sentiberatu nahi
ditu hizkuntza-eskubideen oinarrizko
izaeran.

• Aldez aurreko lana egiten du eragin
handiko tokietan euskararen presen-
tzia soziala bermatzeko.

11

Hizkuntza eskubideen urraketen aitzinean

HIZKUNTZA ESKUBIDEEN BEHATOKIA

Telefonoz, e-postaz ala web-etik

KEXAK egin!
• www.euskararentelefonoa.com
• 05 59 59 49 48
• behatokia@behatokia.org



Euskara hizkuntza osoa da, eta euskaldu-
nok bere hizkuntza komunitatea osatzen
dugu.Euskara biziko da euskaldunok eus-
karaz bizi ahala izanen dugularik.

Ikusi dugun bezala, gure hizkuntzaren
egoera ardura politikoetatik bereiztea
alferrikako lana da. Politikak ekarri du
euskara dagoen egoerarat eta politikak
eraman behar du egoera berrira, gara-
penera.

Duela mende batzuk jadanik, Euskal
Herria izena asmatu zuten gure herria
izendatzeko. Nolabait, eta egungo Na-
zio-Estatuen garaian sartu aitzin, euska-
raren herria, euskaldunen herria baze-
goela onartu eta zabaldu zuten hainbat
hizkuntzalari eta ikerlariek.

Euskararen Herri hau, hizkuntzak berak
frogatzen duen bezala, bat da. Horre-

gatik, gure hizkuntzak behar duen erre-
medioa, bere lurralde osoan gauzatu
behar da.

Hori dena osoki eta behar den bezala
egin ahal izateko, Euskal Herria, Euska-
raren herria, burujabe izan behar du, Pa-
riseko eta Madrid-eko jaun txit horiek
gure hizkuntzaren geroa baldintza ez
dezaten.

Deliberoak eta Herriko
Hizkuntza Politikak

Bide horretan, urratsak eman daitezke.
Gutariko bakotxak ekarpena egin dezake.

Herriko Etxeetan euskara herriko be-
rezko hizkuntza dela, eta euskaldunen
hizkuntza eskubideak errespetatzen en-
gaiatzen dela adierazten duen delibero-
ak harrarazi behar ditugu.

Delibero horiek, Errepublikak ematen
ez duen ofizialtasunaren papera beteko
luke, herri mailan, jakobinoei gustatu
ala ez! (Ez ote dugu zentzu bereko urra-
tsik egin Laborantza Ganbararentzat?) 

Honekin batera,Hizkuntza Politika ere-
dugarrian oinarrituz,Euskara Normaliza-
tzeko herriko hizkuntza politika (plana)
bozkarazi behar dugu Herriko Biltza-
rrean.

Delibero eta Hizkuntza Politika eredu-
garriak Kontseiluaren webgunean atxe-
manen dituzu: www.kontseilua.org.

Euskararen geroa gaur erabakitzen da
Administrazioak egiten ez duena
eginen dugu, denak elkarrekin!
Euskara erabili eta defendatu!

BAI EUSKARARI, EUSKARAZ BAI!

Herri edo eskualde mailan,
Euskaraz Bai dinamika piztu
daiteke. Euskaraz Bai!
Dinamikak, eragile sozio-eko-
nomikoei begira zuzenduriko
sentsibilizazioa da. Herriko
eragile eta norbanako euskal-

tzaleen eskutik bultzaturik.

Eragileen zerrenda osatu eta
gero, berengana jotzen da eus-
kararen aldeko urratsak ema-
teko prest ote diren jakiteko,
eta Bai Euskarari ziurtagiria-

ren desmartxan sartu nahi
duten jakiteko.

Eragileei engaiamenduak har-
tzea eskatzen zaien bitartean,
herrian girotze lana burutzen
da, herritarrak informatuz,

euskara ikasteko eta erabiltze-
ko sentsibilizazio lanak antola-
tuz etab.

• www.blogari.net/EuskarazBai
• tel: 05 59 25 50 41
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MINTZO DA!


