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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 

Eusko Legebiltzarraren presidente anderea eta zurekin hemen diren herri 

agintari eta herri ordezkari guztiak, jaun andre guztiok, arratsalde on. 

 

Ongi etorri ekitaldi honetara. 

 

Urtero bezala, euskarak elkartu gaitu gaurko egunarekin: Euskararen 

Nazioarteko Eguna ospatzen dugu. 

 

Gaur euskara batuaren sorrera ekarri nahi izan dugu gogora. 

 

Euskararen batasunak euskara tresna gaurkotua eta baliagarria bihurtzeko atea 

ireki zuen. Berrogeita hamar urte hauetan euskarak ibilbide ezin emankorragoa 

egin du. Inguruko hizkuntza nagusiek ehunka urtetan egindako bidea, 

berrogeita hamarrean urratu behar izan du euskarak. 

 

Batasunak ahalbidetu du euskarak gaur bereak dituen plaza asko 

bereganatzea. Batasunak emandako lanabes zorrotz hori funtsezkoa izan da 

urtez urte euskara izaten ari den garapena lortzeko. 

 

Bai, 2014an ere aurrera egiten jarraitu du euskarak. Esaterako, “puntueus” 

domeinua dugu aurtendik aurrera: ba al da erakusleiho bikainagorik, garen 

komunitatea mundu zabalari erakusteko? 

 

Euskararen ezagutzari dagokionez, euskaldunok gero eta gehiago gara. 

Hezkuntza sisteman gehiengo erabatekoa dira ikasketak euskaraz egiten ari 

diren ikasleak. Helduen euskalduntzean hogeita hamar mila herritarretik gora 

aritzen dira urtero euskara ikasten.  

 

Euskarak dituen hiztunak batez beste ehuneko puntu erdi bat hazten ari dira 

urtero. Datu horrek harriturik dauzka nazioarteko adituak. Ohiz kanpokoa baita. 
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Prozesu hau euskal gizartearen kohesioaren onurarako izaten ari da. Euskara 

biziberritzeak ez dio inori kalterik egiten. Aitzitik, herritarren arteko bizikidetza 

sendotzen du. Herritar guzti-guztien hizkuntza-hautua errespetatzeko aukera 

ematen duelako. 

 

Eusko Jaurlaritzan pausu nabarmen bat eman dugu aurten: ekainaren 24an 

Euskararen Agenda Estrategikoa onartu genuen. 

 

Zergatik eta zertarako? Bermatu nahi dugulako aurrerapausoak ematen 

jarraitzea euskararen ezagutzan, erabilera sozialean, hizkuntza eskubideetan, 

herritarren atxikimenduan, euskararen prestigioan. 

 

Baita ere, nahi dugulako euskararen biziberritzea Jaurlaritza osoaren helburu 

izatea argi eta garbi. Hizkuntza-politika Gobernu jardunaren zehar-lerro 

bilakatzen ari garelako, gure politiken ardatzetako bat. 

 

Badugu motiborik baikor egoteko. Alabaina, bi hizkuntzen berdintasunera 

iristeko asko falta dugu oraindik. Baina gutako bakoitzak euskarari egin 

diezaiokegun ekarpenik onena erabiltzea eta erabiltzea bada, uste dut 

horretarako aukera eta oinarri sendoagoak eraikitzen ari garela.  

 

Beraz, bukatzeko: herri erakunde, gizarte eragile eta herritar guztiak deitu nahi 

zaituztet daramagun bidea urratzen jarraitzera. Adostasunean oinarrituta, 

euskararen bizi-indarra hauspotzen jarraitzera. Gure ondoko belaunaldiari 

elebitasun beteagoa uztera. Euskal Herria “euskara herria” egitera.  

 

Mugi gaitezen euskara indarberritzeko egin dezakegun gauzarik eraginkorrena 

eginez: erabili han eta hemen, erabili huntaz eta hartaz jarduteko.  

 

Euskara, bizikidetzarako hizkuntza bizia izan dadin. 

 

Azken batean, euskal herritarrok eta, bereziki, euskal hiztunok baikara 

euskararen bizigai bakarra. EUSGARA. 

 

 

Eskerrik asko denoi. 


