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Jarraian, NPLD-ren gaineko informazio osagarria eskaintzen da. Balio beza 
honek, beraz, laguntza modura. 
 
Zer da NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity)? 
 
Hizkuntza Aniztasuna Sustatzeko Sare Europarra, NPLD (Network to Promote 
Lingüistic Diversity), 2007 amaieran sortu zen. Europako hizkuntza 
konstituzional, eskualdeetako eta Estatu txikietako hiztunen interesak 
ordezkatzea du helburu nagusi, eta bertako kide dira Estatuak, autonomia 
erkidego edo eskualdeetako gobernuak, Gobernuz Kanpoko Erakundeak 
eta hizkuntza plangintzaren alorrean lanean diharduten erakundeak. NPLD 
Europan ahots bakarrez aritzen den plataforma da, eta agintari politikoei aholku 
ematen die. Arduradun politikoak hizkuntza aniztasunaren aldeko ekinean 
animatzea du xede, aniztasun hau Europako Batasunaren politikan helburu eta 
zehar-balio izan dadin.  
 
NPLD sareak Europako Batzordearekin hiru urterako diru laguntza (2013-
2015) du hitzartuta.   
 
Nortzuk dira NPLD sareko kideak? 
 
Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailburuordetza NPLD sareko kide 
da, eta bere parte hartzeak Euskadiren Europako Batasuneko Ordezkaritzaren 
babesa du. NPLD sarea 35 kidek osatzen dute egun. Horietatik 12 Full 
Members dira (eskubide osoko kideak) eta beste 23 Associate Members (kide 
laguntzaileak), tartean Europako zenbait unibertsitate ere badirela. 
 
Eusko Jaurlaritza, Hizkuntza Politikarako sailburuordetzaren bidez, eskubide 
osoko kide da NPLD sarean, honako gobernu edo instituzioekin batera: 
Galeseko Gobernua, Galiziako Xunta, Kataluniako Generalitatea, Nafarroako 
Gobernua, Korsikako Lurralde Erkidegoa (Collectivité Territoriale de Corse), 
Irlandako Gobernua eta Foras na Gaeilge, Trento-ko Probintzia autonomoa,  
Friuliko lurralde kontseilua –Venecia-, Finlandiako asanblea suediarra 
(Folktinget), Bretoi hizkuntzaren bulego publikoa (Office Public de la Langue 
Bretonne) eta Frisiako Probintzia Autonomoa. 
 
Irlandako kasua aipagarria da, Irlandako Gobernua Foras na Gaeilge 
erakundearekin batera baita eskubide osoko kide. Hego nahiz Ipar Irlandan 
gaelera sustatzeko, 1998ko Ostiral Santuko bake akordioaren baitan sortutako 
erakundea da Foras na Gaelige. 
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Hauek dira kide laguntzaileetako batzuk: Coleg Cymraeg Cenedlaethol (bere 
egiteko nagusia da Galeseko unibertsitateetan gales hizkuntzan ikasteko 
aukerak areagotzea), Cardiff-eko Unibertsitatea (University of Cardiff, Welsh 
Departement), Bangor-eko unibertsitatea (Bangor University), Stockholm-eko 
Unibertsitatea (Stockholm University), Ikasketa Okzitanoen Institutua (Institut 
d'Estudis Occitans), Frisieraren Akademia (Fryske Akademy), Uhartetako eta 
Highlands-etako Unibertsitatea (The University of the Highlands and Islands).  

Eskubide osoko kideen eta kide laguntzaileen artean badira diferentzia 
nabarmenak. Sareari berari egiten dioten diru ekarpena ezberdina da. 
Eskubide osoko kideek diru gehiago jartzen dute eta, hau dela eta, erabakitze 
ahalmen handiagoa dute (botoak ematerakoan). Bi kide mota hauek badute 
NPLDren zuzendaritza batzordean ordezkaritza, baina maila ezberdinean. 
Zuzendaritza batzordean eskubide osoko kide guztiak daude, ez ordea kide 
laguntzaile guztiak.  

Zein hizkuntza komunitate daude NPLD-ren barruan? 

Euskara, suediera (Finlandia barruan suedieraz egiten duten biztanleak), 
bretoiera, korsikera, galegoa, katalana, frisiera, galesera, irlandar gaelikoa, 
ladinoa, friuliera, finlandiera (Suedian), okzitaniera, kornubiera (cornish), 
mazedoniera, nynorsk-era eta eskoziera aurkitu ditzakegu sarearen barruan. 

Nola egituratzen da sarea? 

Hizkuntza Aniztasuna Sustatzeko Sare Europarra (NPLD) 2007an sortu zen. 
Batzar Nagusia da sarearen autoritate gorena eta bere eginkizunak dira 
sarearen politika orokorra zehaztea eta helburuak betetzen direla egiaztatzea. 
Egiturari dagokionez,  sareak presidente bat eta bi presidenteorde dauzka. 
Idazkaritza berriz, sarearen egitekoen kudeaketaz arduratzen da. 

NPLD sarearen Bide Orria, zer da? 

NPLD sareak osaturiko dokumentua da Europako Hizkuntza Aniztasunerako 
Bide Orria. Eusko Jaurlaritzak oso modu aktiboan eta lehen lerroan hartu du 
parte Bide Orria atontzeko prozesuan, bai zirriborroak idazterakoan, bai eta 
zuzenketen prozesuetan ere. 

Europako Hizkuntza Aniztasunerako Bide Orriak hainbat ekintza eta neurri 
proposatzen dizkie Europako erakundeei, xede hauek jomugan direla: 
eleaniztasuna sustatzeko hizkuntza politika; hizkuntza guztiek gizarte 
kohesioan eta garapen pertsonal nahiz ekonomikoan duten ezinbesteko 
funtzioa aitortzea; eta Europako hizkuntza guztien arteko elkarbizitza 
harmonikoa bultzatzea. Horretarako, Bide Orriak, besteak beste, honako 
ekintza hauek proposatzen dizkie Europako erakundeei:  
 

http://www.npld.eu/about-us/the-network/29/coleg-cymraeg-cenedlaethol/
http://www.npld.eu/about-us/the-network/32/university-of-cardiff-welsh-departement/
http://www.npld.eu/about-us/the-network/32/university-of-cardiff-welsh-departement/
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 Estatu hizkuntzak ez izanda ere, Europako lurralderen batean ofizialak 
diren hizkuntzei Europako Batasunak ofizialtasuna aitor diezaien 
sustatzea 

 Europako erakundeek hizkuntza europar guztien erabilera bultza dezaten 
sustatzea 

 Hizkuntza eskubideak Europako Oinarrizko Eskubideen Kartan sar 
daitezen bultzatzea 

 Europako Kontseiluarekin harreman estuan lan egitea, Hizkuntza 
Gutxituen Europako Itunaren betetzea hedatzeko, EBko Estatu kide 
guztiek itun hori sinatzen edo berresten dutela ziurtatuz 

 
Ekonomia oparoak eta gizarte kohesioa 
 
Europako Batasunak hizkuntza aniztasuna sustatzeko hartu beharko lukeen 
konpromisoa berresten du Europako Hizkuntza Aniztasunerako Bide Orriak, 
hizkuntzak ondasun komun gisa ulertuta. Gainera, Bide Orriak hizkuntza 
aniztasuna ekonomia oparoarekin eta gizarte kohesionatuarekin uztartzen 
du zuzen zuzenean. Horregatik, beharrezko jotzen du Europako erakundeek 
hizkuntza politika komun proaktiboagoa hartzea, hizkuntza aniztasunaren 
sustapenean oinarritua, dela Europako Batasun osoan, dela bertako Estatuetan 
edo lurraldeetan. Egoerarik ahulenean dauden hizkuntzen biziberritzea eta 
normalizazioa bere egingo duen eleaniztasun orekatua hartzen du helburuen 
artean Bide Orriak. Beste helburu bat: hizkuntzen arteko, eta batez ere horien 
hiztunen arteko elkarbizitza egokia garatzea.  
 
Era berean, hizkuntzak eta Europako herritarren hizkuntza gaitasuna garapen 
ekonomikoaren, garapen kulturalaren eta hezkuntza garapenaren eragile gisa 
ere ulertzen ditu Bide Orriak. Beraz, Europako Batasunari honako hau ere 
eskatzen dio: 
 

 Hizkuntza guztiak lekuko, eskualdeetako nahiz nazioarteko ekonomien 
hazkunderako, lehiakortasunerako eta enplegu sorrerarako estrategia 
europarrean sartzea. 

 Eremu sozioekonomikoan Europako hizkuntza guztien erabilera 
bultzatzea, kontsumo arloa barne hartuta. 
 
 
 
 

Helsinkin, Finlandian, 2015eko ekainaren 11n 

 

 


