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Egun on denoi, eta ongi etorriak. 

Euskarak elkartu gaitu hemen.  

Euskara gure gizartearen osagarri funtsezkoa delako.  

Guztion ondarea, bai, baina, gainera, guztion hizkuntza izatea nahi dugulako.  

Euskarak denon premia duelako. Guk geuk, gutariko bakoitzak, euskararen 
premia dugulako.  

Euskarak sekula imajinatu ere ezin zitekeen aurrerakada eman du eta eman 
duen honetan, bere etorkizuna inoiz baino garbiago herritarron esku dagoelako.  

Horregatik guztiagatik batu gara gaur hemen.  

Ni neronen eta Gobernu honen arduradunon konbentzimendu sakon bat 
aldarrikatuko nahi dut euskal gizartearen aurrean aldarrikatu nahi dut: euskarak 
gizartearen mobilizazio berri bat behar du.  

Mobilizazio sozial berri bat, ilusio, ekinaldi, bultzada berri bat behar du 
euskarak.  

Etxepareren “euskara jalgi hadi mundura, jalgi hadi plazara” hartatik etorri gara, 
haur eta gaztetxo gehienen irakas hizkuntza euskara izatera, unibertsitateko 
hainbat eta hainbat ikasketa euskaraz egitera, tesi doktoralak euskaraz egitera 
edo munduan zehar dozenaka hizkuntzatara itzultzen diren literatur lanak 
euskaraz sortzera.  

Baina badakigu euskararen bizi-indarra daukagula jokoan, euskara 
egunerokoan ere naturaltasunez erabiltzen dugun hizkuntza izatea dugula 
erronka.  

Horregatik diot euskarak mobilizazio sozial berri bat behar duela. 

Herritar guztiok inplikatzen gaituen mobilizazioa.  

Herri erakundeok eta gizarte eragileak partaide behar gaituen mobilizazioa. Inor 
kanpoan, atzean, alboan edo bazterrean utziko ez duen mobilizazioa.  
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Zein da mobilizazio horren mamia?  

Euskara gero eta gehiago erabiltzea. Ez dago dudarik.  

Erabili, erabili eta, berriro ere, erabili.  

Horretan dago gakoa: erabiltzeko aukera guztiak gehiago baliatzea, euskaraz 
gozatzea. 

“Bukatu dira aitzakiak!”  Horixe esan zien ozenki Obama presidenteak Estatu 
Batuetako komunitate afro-amerikarreko bere kideei, bera bezalakoei alegia. 

Obamak hitzaldi gogoangarri batean hauxe esaten zien:  

“Honela hitz egin behar diegu geure seme-alabei: bai, auzo txiro batean bizi 
bazara, arazo batzuei aurre egin beharko diezu; eta egoitza-auzo aberatsetako 
jendeek izango ez dituzten arazoak dira horiek.” 

Gogora ekarri zituen horrelako gizarteko arazo estrukturalak.  

Baina segidan hauxe gaineratu zuen presidenteak:  

“Baina hori ez da arrazoi nahikoa nota txarrak ateratzeko edo ikasketak bertan 
behera uzteko. Bukatu dira aitzakiak! Inork ez du zure etorkizuna idatzita utzi.”  

Oso mezu garbia adierazi zien: berdintasuna lortzeko urrats ezinbestekoena, 
norberaren konpromisoa da. 

Horrela amaitu zuen arrazoibidea:  

“Aukerak sortzeko indar eragile bat izan behar du Gobernuak, bai. Berdintasuna 
sortzeko indar eragile bat izan behar du Gobernuak, bai! Baina, aldez edo 
moldez, geu gara egunez egun geure etorkizuna landu behar dugunak.” Horrela 
amaitu zuen. 

Ahalegin handirik gabe ekar dezakegu hitz horien zentzu betea euskara 
biziberritzeko ahaleginara eremura edo ahaleginaren eremua. 

Izan ere, euskarak Euskadiko Autonomia Erkidegoan azken hiru hamarkadotan 
izan duen hazkundea ezin uler liteke izan dituen lege-babesik gabe, herri-
erakundeen hizkuntza politikaren ekimen planifikaturik gabe, giza eta diru 
baliabiderik gabe, giza eta gizarte-ekimenik gabe. Baina batez ere, eta oso 
bereziki, herritarren euskararekiko atxikimendurik eta euskararen aldeko hautu 
praktikorik gabe.  

Elementu horien guztien uztardurak beharrezkoa izaten jarraitzen du 
etorkizunerako. 
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Izugarria da egin dugun aurrerabidea. 

Duela 30 urteko ikuspegitik begiratuko bagenio gure gaurko egoerari, “ametsa” 
edo “pentsaezina” bezalako hitzak erabiliko genituzke.  

Duela 30 urte, adibidez, euskal hiztunen ehuneko altuenak 64 urtetik gorako 
adinetan biltzen ziren.  Gaur, berriz, 35 urtetik beherakoetan daude.  

Horrez gain, 25 urtetik beherako gazteen hiru laurden dira, gaur egun, 
euskaldunak.  

Erabilerari dagokionez, berriz, garbi dugu bilakaeraren nondik norakoa: 
hazkundea, eremu formaletan gertatzen ari da bereziki. 

Paradoxikoa da: euskararen hazkundearekin batera, zeharo aldatu dira euskal 
hiztunaren ezaugarri nagusiak.  

Euskal gizartea bera ere zeharo aldatu den bezala.  

Euskaldunok inoiz baino gehiago gara. Inoiz baino toki eta zeregin gehiagotan 
jarduten dugu euskaraz.  

Baina inoiz baino sakabanatuago bizi gara.  

Aipatzeko modukoa da, erabileran duen eraginarengatik, euskaldunen erdia 
baino gehiago 6 udalerri handienetan bizi da, eta udalerri horietan euskaldunen 
kopurua ez da % 50era iristen. Eta, dagoeneko, 35 urtetik beherako euskal 
hiztunen erdia baino gehiago dira euskaldun berriak.  

Lehen ez bezala, familia askotan, gehienetan, gutxienez euskaldun bat dago. 
Baina, aldi berean, euskararen historian sekula izan diren baino euskaldun 
gehiago dira hizkuntza aldetik mistoak diren familia eta lagunarteetan bizi 
direnak.  

Euskara, zorionez, gero eta euskal herritar gehiagoren hizkuntza da, bigarren 
hizkuntza gisa eskuratua. Eta gero eta gutxiagoren lehen hizkuntza bihurtzeko 
arriskua saihestea dagokigu. 

Erronka berriak ditu euskarak. 

Gizartearen beraren etengabeko aldaketetatik eta euskararen beraren 
hazkundearen ezaugarrietatik datozkion erronka berriak.  

Erronka berriek erantzun berriak behar dituzte, berriak eta eraginkorrak.  

Badira gutxienez bi jarrera euskarak behar duen mobilizazio berri horretarako 
paralizatzaileak liratekeenak.  

Paralizatzailea litzateke, dudarik gabe, autoatseginkeria.  
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Baita, Erkidegoko ikuspegitik begiratuta, euskararen balizko paradisua 
hirugarren batzuen eskutik letorkeen salbazio edo mirariei lotzea. Zernahi dela 
ere ustezko hirugarren salbatzaile hori, dela estatus juridikoaren edo dela 
aginte makilaren aldaketa izatea. 

Erronka berriak, erantzun berriak. 

Nire ustez, behar ditugu erantzun berriak, errezeta berriak. 

Behar ditugu gertakariei begiratzeko modu berriak, gauzak egiteko modu 
berriak.  

Behar dugu daukagun potentzialitate guztia aktibatu.  

Gobernu honek eta euskal gizarte honek bat eginda urratu behar dute bide 
berria.  

Helburua beti da bat eta bera: elebitasun gero eta orekatuago bat, gero eta 
gizarte kohesionatuago baten mesedean.  

Horrek eskatzen du, besteak beste, gero eta herritar elebidun gehiago, gizarte 
gero eta elebidunago batean, euskara gero eta gehiago erabiltzen duen 
gizartea.  

Gobernuak bere gain hartua du, tinko, langintza horretan dagokion 
eginkizuna. Ahalik eta adostasunik zabal eta sendoena bilatu nahi dugu.   

Sustapena ardatz nagusi duen hizkuntza politikarekin konprometituta gaude.  

Herritar guztion hizkuntza eskubideak behar bezala babesteko beti prest.  

Oso kontziente garelako oraindik ere Jaurlaritzak berak kudeaturiko zerbitzu 
publiko nahi baino gehiagotan ez direla beti efektiboki betetzen hizkuntza 
eskubideak.  

Beraz, hobekuntza tarte handia daukagu horretan ibiltzeko.  

Ez gaude konforme hizkuntza eskubideen betetze mailarekin, nahiz eta asko 
hobetu dugun urteon joanean.  

Ez zaigu borondate eta gogorik falta, hori gabe ezin da. Baina demagogiaz 
itsutu nahi ez badugu, oso presente eduki dezagun gure gizarteko hizkuntza 
desorekak, eragin dituen eta eragiten dituen zailtasunak traba handiak direla.  

Horiek gainditzeko hobetu, hobetu eta arian-arian hobetu beste biderik ez dago.  

Horretan jarraituko dugu.  
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Honetara ezkero, bihotzez eskertu nahi dizuet sailburuoi eta Jaurlaritzaren 
gainerako goi-kargudunoi gaur hemen egotea.  

Zuen presentziak garbi erakusten du euskal gizarte osoari gaur aurkezten 
diogun Euskararen Agenda Estrategiko hau ez dela Gobernuaren sail edo zati 
baten kontua.  

Eusko Jaurlaritza oso-osoaren lanabesa da.  

Eusko Jaurlaritza oso-osoaren helburua delako euskarari bere biziraupena ez 
ezik bere garapena ere segurtatzeko behar besteko tokia egitea, gainontzeko 
hizkuntzen ondoan, gainontzeko hizkuntzekin bizikidetzan.  

Herritarren arteko bizikidetza ahalik eta berdinkideena eta harmoniatsuena 
baita Jaurlaritzaren helburua. 

Eta bereziki eskertu nahi dut hona etorri zareten euskal gizartearen eta 
euskal gizarteko askotariko eragileon eta euskalgintza sozialaren hainbat 
ordezkariren presentzia.  

Bene-benetan, eskerrik asko.  

Gobernu Batzordean onartu eta segidan, beste inori baino lehen, zuei aurkeztu 
nahi izan dizuegu Euskararen Agenda Estrategikoa.  

Gobernu honen legealdi honetako hizkuntza politikaren ekimen planifikatuaren 
tresna eta makulu dena.  

Euskarak behar duen mobilizazio sozial berrirako tresna den Agenda.  

Mobilizazio sozial berri horrek eskatzen du, ortzi muga, horizonte garbi bat 
izatea, ibilbide bat zehaztea, konpromiso partekatua eta elkarlana askotarikoen 
artean.  

Horretara dator Agenda, eta konpromiso partekatu horren irudia da hemen 
denok, euskalgintza instituzionalaren eta euskalgintza sozialaren ordezkariok 
osatu duguna.  

Zuek guztiok, eta zuek bezala modu batera edo bestera euskalgintzan ari diren 
gainerakoak, denok zarete, denok gara beharrezkoak euskararentzat etorkizun 
bizi-bizia eraikitzeko. Hobe bide hori elkarren eskutik egiten badugu.  

Zuen guztion esku jartzen dugu Agenda berria. Elkarlanerako tresna eta deia 
da. 

Denon konpromisoa izango da, bakoitzaren eremuan, euskara erabiltzeko 
aukerak bermatzea.  

Betiere, eta ororen gainetik, errespetatzeko herritar guztien hizkuntza 
eskubideak, euskara edo gaztelania aukeratu eta erabiltzeko eskubidea. 
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Pertsonak ditugu helburu.  

Pertsonak helburu ditugulako, ez dugu inor atzean utzi nahi euskara 
biziberritzeko ahaleginean.  

Euskara biziberritzeko lanean ere, gizartearen kohesioa baita gure iparra: 
inklusioa eta integrazioa, inoiz ez esklusioa, inoiz ez hizkuntza bat bestearen 
gainetik. 

Garai berriak ausardia eskatzen digu. 

Ausardia, ez ausarkeria.  

Ausardia, euskara ezberdin bizi dugunon artean euskararen aurrerabide 
eraginkorra adosten ahalegintzeko.  

Ausardia, anbiziodunak izateko eta amets egiteko. Baina frustrazio iturri 
besterik ez diren ameskerietan erori gabe. 

Ausardia, ditugun mugak onartzeko eta euskal gizartearengan sinesteko.  

Norberak nahi lukeen erritmoa eta ingurukoek nahi lituzketenak konpasean 
jartzeko.  

Euskaratik urrun egon daitekeena pertsuasioaren bidez erakartzen 
ahalegintzeko.  

Ausardia, nola ez, euskal herritar guztien hizkuntza eskubideak babesteko, 
gizarte bizikidetzaren eta kohesioaren balioak gidari hartuta.  

Ausardia, jakina, euskara eta gaztelaniaren arteko oreka puntura etengabe 
hurbiltzeko.  

Norabide horretan doa, hain zuzen, gaur aurkezten dugun Agenda 
Estrategikoa. 

Urteotako lanak erakutsi digu ekimen planifikatua dela arrakastaren 
giltzetako bat.  

Euskararen lurraldean, Euskal Herrian, hiru eremu administratiboetan euskarak 
izan duen bilakaera arras ezberdinak erakutsi digu zein erabakigarriak diren 
hizkuntza politika eta baliabideak.  

Lankidetza eta adostasunarekin batera, euskarak aldekoa du gure herritarren 
atxikimendua.  

Aldekoa du, Euskal Autonomia Erkidegoan, 30 urteotako hazkunde eredugarria 
ahalbidetu duen lege babesa.  
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Aldekoa du Eusko Jaurlaritzak, gainerako herri erakundeekin eta gizarte eragile 
nagusiekin lankidetzan, gauzatzen duen hizkuntza politika.  

Euskararen Agenda Estrategikoa da, hain zuzen ere, hizkuntza politika 
emankor horren azken emaitza, plangintzaren alorrean. 

Gobernatzea, besteak beste, lehentasunak ezartzea da, eta euskara 
biziberritzeko ahalegina lehentasuna da Gobernu honen jardueran.  

Eraikitzen lagundu nahi dugun euskal gizartea gizarte ekitatiboa da, ezberdinak 
ezberdin tratatzen dakiena.  

Ahulenaren alde egiten dakien gizartea nahi dugu, baita hizkuntza kontuetan 
ere. 

Arreta berezia jarri behar dugu gure gazteengan.  

Ez bakarrik, Lete handiak esan zuenez, “gure ametsa arrazoi garbiz egiztatuko 
dutenak” direlako.  

Badugu arreta gazteengan jartzeko beste arrazoi bat, eta funtsezkoa: gazteen 
artean ditugu euskaldun proportzio handienak. 

Gazteek euskara dute. Euskarak gazteak ditu. 

Hori baieztatzen duen azken datua: selektibitate froga egiterakoan, ikasleen % 
68k aukeratu du froga euskaraz egitea. 

Gazteen munduetan, gainera, arnas berria hartzen du euskarak.  

Batez ere gazteek eramanda dabil euskara eroso sare birtualen laberintoan. 

Gazteen erabilearen eta Gazteen erabileratik edan behar du euskarak bizi-
indarraren ur freskoa.  

Gazteen ezpainetan loratuko da euskara berriaren adierazgarritasuna.  

Hori hala izango da, gazteek euskara selektibitateko ikasgelatik unibertsitateko 
pasilloetara eta kafetegira ere eramateko hautua egiten duten neurrian. 

Gazteen bizitasunaz iritsiko da etorkizunera gure hizkuntza, pozarren.  

Bukatzeko. 

Konplexua da hizkuntza biziberritzeko eta normalizatzeko lana.  

Konplexua eta, aldi berean, liluragarria.  

Liluragarria delako gizarte batek bere buruarentzat aukeratu duen izaeraren 
eraikuntzan parte hartzea.  

Euskal gizartea elebiduna izan nahi duela erakusten ari da.  
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Sakoneko gizarte-aldaketa da hori. 

Gizarte-aldaketa horren arrakasta bidean gako nagusietarikoa da, nagusia ez 
bada, euskarazko jarduna eta euskarazko sorkuntza erakargarria izatea.   

Euskarazko jardunak euskal hiztunontzat izan behar du erakargarria.  

Euskararik ez dakitenentzat ere, euskarara hurbiltzeko urratsak eman ditzaten. 

Prestigio soziala da, ondo dakigunez, erakargarritasunaren zutabeetako bat.  

Gure gizarteak ondo baloratzen du euskara jakitea.  

Ospe ona du euskaraz dakienak.  

Euskarak behar duen mobilizazio berriak, ordea, jauzi bat planteatu behar du 
prestigioaren alorrean ere: euskara jakitea prestigiozkoa den bezala izan behar 
du prestigiozkoa euskara erabiltzeak ere.  

Eguneroko eginkizunetarako bezala, gozamen eta plazer hutsezkoetan ere.  

Jendaurrean bezala, eremu intimoetan ere. 

 “Nik behar dut euskara”: hori da euskararen etorkizuna eta bizi-indarra 
bermatzera eraman gaitzakeen giltza.  

“Nik behar dut euskara” esatean, hobetzen eta gaurkotzen ari gara gure 
historian garrantzi ukaezina izan duen “euskarak behar zaitu” hura. 

Euskararen Agenda Estrategikoaren bideak badu funtsezko filosofia bat.  

Euskarak jarrera positiboa behar du. Hil kanpaien eta haserrearen tokian, 
milaka koloretako alaitasuna jarriko dituena. Gutariko bakoitzaren inplikazio 
aktiboa eragingo duen jarrera.  

Euskara irribarrez ezpaineratuko diguna. 

Hitz batean, euskarak poziktibity nahi du.  

Hori da guk, herri agintariok, gizarte eragileok eta herritarrok eskaini behar 
dioguna. Aitzakiarik gabe. 

“Nik behar dut euskara” goiburu hartu, eta ekin diezaiogun, denok elkarrekin, 
euskara erabiltzeko gizarte mobilizazio berriari, euskaraz hitz eginez, euskara 
erabiliz.  

Poziktibity. Sortu eta finkatu ditzagun euskara erabiltzeko aukerak.  

 

Eskerrik asko. Moitas grazas. Moltes gracies. Muchas gracias.   


