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Arratsalde on denoi, eta ongi etorriak. 

 

Hemen bertan elkartu ginen Euskararen Aholku Batzorde aurreko Osoko 

Bilkuran. Lan saio emankor hartan, besteak beste, 2013 / 2014 aldirako lan-

programa onetsi genuen. 

 

Horren eskutik heldu gara  gaurko saio honetara, euskara biziberritzeko 

ahaleginean aurrera egiten jarraitzeko prest eta gogoz. 

 

Gure gizartearen kohesiorako zubia izan behar du euskararen sustapenak. Zubi 

hori sendoa izan dadin, errealitatearen oinarrian ongi bermatuta behar ditu 

zutabeak. Baina zubiak, jakina, jendearen pasabide izateko eraiki ohi dira. 

Horrexetan hartzen dute zentzua eta erabilgarritasuna. Beste hainbeste esan 

dezakegu euskararen sustapenaz: elebitasun orekatuago baterantz etengabe 

hurbiltzeko igarobidea izan behar du. Ez beti erosoa. Ez beti laua. Baina 

guztiontzat toki nahikoa duena. Benetako zubia, ez oztopoa. 

 

Ideia horretan tinko sinesten dugulako, Gobernua euskararen sustapena bere 

jardueraren zehar-lerro sendo bihurtzeko ahaleginean ari da. Denok ezagutzen 

dituzuen urratsak ematen ari gara, eta oso baliagarria zaigu Batzorde honen 

gogoetak bidean egiten digun argia.  

 

Batzordearen ekarpenak 

 

Garrantzi handikoak izan dira, adibidez, Batzorde honen ekarpenak, herri 

administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko irizpide orokorrak 

finkatzeko garaian. Euskararen Aholku Batzordeak irizpide orokor horiei 

oniritzia eman izana babes sendoa izan da V. plangintza eraginkortasunez 

gauzatzeko. 

 

Bederatzi hilabeteotan eginikoak gogoratzen hasita, aipamen berezia merezi du 

“Euskara 21” Batzorde-atal Bereziak bere gain hartutako lan bikoitzak:  

-Euskara Sustatzeko Ekintza Planak aurreikusiriko neurketa, eta  
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-ESEP beraren diagnostikoaren lanketa. 

 

Plan nagusi honen bidean garrantzi berezia duen mugarri bat gogorarazi nahi 

dut. Izan ere, Eusko Legebiltzarreko Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol 

Batzordeak irailaren 11n honako ebazpen hau onartu zuen: “Eusko 

Legebiltzarrak Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) berresten du, aipatu 

planaren helburu, neurri eta ekintzak bere egiten baititu”.  Adostasuna oso 

zabala lortu zen, botoen ia %75 batez. 

 

Gure Legebiltzarrean berrespen hori gauzatu zen egun berean, Europako 

Parlamentuak Europako hizkuntza aniztasunari buruzko ebazpen garrantzitsu 

bat onartu zuen, “Alfonsi txostena” izenez ezagutzen dena. Kointzidentzia 

bitxia, baina pozgarria benetan. 

 

Gure Legebiltzarrera itzulita, adostasun are handiago batez (botoen % 90tik 

gora), beste ebazpen hau ere onetsi zen: “Eusko Legebiltzarrak beharrezkoa 

ikusten du Euskararen Aholku Batzordeak 2013ko ekainaren 28ko Osoko 

Bilkuran aho batez onetsitako lan programan ESEPen diagnostikoa eta 

adierazleak sakondu eta osatzeari buruz finkatutakoa egitea”. 

 

Horrenbestez, Eusko Legebiltzarrak bultzada sendoa eman die bai ESEP 

planari, baita Euskararen Aholku Batzorde honek legealdiko bere lehen Osoko 

Bilkuran ESEPi buruz adierazi zituen asmoei ere.  

 

Adostasuna zabaltzen eta indartzen doa. Eta honek planifikazioa eta elkarlana 

eskatzen ditu. 

 

Ekimen planifikatuaren arrakastak, hain zuzen ere, diagnostikoaren 

zehaztasuna du giltzarri nagusi. Hori edozein eremutan horrela baldin bada, are 

egiagoa da hizkuntza politikaren alorrean. Izan ere, konplexutasun handiko 

prozesu soziala da, bi hizkuntza ofizialen ereduaren alde egin duen gizarte 

batean, bi hizkuntza horien artean ahalik eta orekarik handiena lortzea.  

 

Badakigulako arazo konplexuei, gehienetan, erantzun konplexuak dagozkiela, 

etengabeko gogoeta partekatua lehenesten dugu. Euskara 21 prozesuak 

abiarazi zuen ereduaren ildotik datorren gogoeta partekatua, adostasunean 

urrats sendoak ematen jarraitzeko. 

 

ESEPen diagnostikoa eta Mapa Soziolinguistikoa 

 

Gaur hemen aurkeztuko zaigu Aholku Batzorde honen aurreko batzarrean 

egitea erabaki zen ESEPen neurketa eta diagnostikoaren lanketaren emaitza.  
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Bestalde, gaurko bilkuran aurkeztuko zaigu V. Mapa Soziolinguistikoa.  

 

Ongi dakizuenez, Mapa Soziolinguistikoa funtsezko eragiketa estatistikoa da, 

Inkesta Soziolinguistikoarekin batera. Neurri handi batean, bi ikerketa horietatik 

dator diagnostiko egoki batek ezinbestekoa duen ezagutza nagusiki 

kuantitatiboa. Lehen mailako lanabesa da beraz. 

 

Baina azken gogoeta bat egin nahi nuke, behar dugun ezagutzaren haritik. 

Euskararen erabilera erronka nagusi dugun honetan, gero eta argiago dago 

gaur egun dakiguna baino gehiago jakin behar dugula hizkuntzaren hautua 

gobernatzen duten arrazoi subjektiboei buruz. Zeren, euskara erabiltzeko gai 

garenok ez badugu aukera dugun guztietan eta gai garen moduan erabiltzen, 

behar dugu jakin, dakiguna baino gehiago, hizkuntzarekin/hizkuntzekin dugun 

lotura subjektiboari buruz.  

 

Amaitzeko, nire eta Eusko Jaurlaritza osatzen dugun guztion esker on oso 

berezia adierazi nahi dizuet gaur. Izan ere, Euskararen Aholku Batzorde honek 

bete du bere hiru urteko ibilaldia, eta ez nolanahi.  

 

Hau berau da ESEP egin zuen Aholku Batzordea, eta hau berau da, baita ere, 

ESEPen diagnostikoa landu eta osatzeko erabakia hartu zuena. Harro egoteko 

moduko lana da, beraz, Euskararen Aholku Batzorde honek egin duena.  

 

Batzorde honek lortutako emaitzari eta egindako bideari jarraipen egokia zor 

zaie, eta eginkizun horri helduko diogu hurbileko hurrengo hilabeteetan, 

Euskararen Aholku Batzorde hau berritzeari ekinez. 

 

Sakon-sakonetik eskertzen dizuet egin duzuen lan eskerga. 

 

Duela zenbat urteko pentsamendu batekin bukatu nahi dut: 

“Eragozpenak eragozpen, plazara ginen (enparantzara, dio besteak) Etxeparez 

geroz; eta plazan iraungo dugu, gerta ahala gerta, baldin asmoz eta jakitez 

(ausarki, eta halere neurriz) jokatzen badakigu.” 

 

Koldo Mitxelenaren hitzak dira: duela 37 urte idatzita utzi zizkigun hitzak, gaur 

ere gaurkotasun osoa gordetzen dutenak. 

 

Elkar ikusiko dugu aurrerantzean ere, ziur naiz, euskararen sustapenerako 

lanetan. Euskara zabaltzen eta garatzen, asmoz eta jakitez, ausarki eta neurriz. 

 

Eskerrik asko guztioi. 

 


