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Arratsalde on. 

 

Lehenik eta behin, eskerrik asko hona bertaratu zareten guztioi. 

 

Gogoeta labur bat egin nahiko nuke gure bilera honi ekin baino lehen. Jakina 

denez, Etxepare Institutua  Eusko Legebiltzarrak sortu zuen 2007an. 

 

Bere xedea Legean bertan jasotzen da eta lau ataletan laburbilduko dut: 

-Etxepare Institutua gure hizkuntzaren eta kulturaren enbaxadorea izatea 

atzerrian. 
 

-Euskara nahiz diziplina guztietako euskal artistak eta industria nazioartean 

zabaltzea. 
 

-Euskara eta euskal kulturarekiko interesa zabaltzea. 
 

-Baita ere, gure herrialdearen errealitatea euskaraz hitz egiten duten mundu 

osoko kolektibitateetara hurbiltzea. 

 

Etxepare Euskal Institutu berritu honek bere lehen bilkura egiten duen honetan, 

nire esker ona adieraziz hasi nahi nituzke agur hitzok.  

 

Esker ona eta egindako lanaren aitormena jarraituko ez dutenei eta, nola ez, 

aurreko Batzordean ere kide zinetenoi. Esker ona, baita ere, gaur gure artera 

bildu zareten kide berrioi ere, zuen ekarpenak aberastu egingo baitu gure lana. 

 

Bidea elkarrekin egin dugu. Badakigu, euskara eta kultura eremu egokiak direla 

munduari ezaugarri bereizgarriak dituen komunitate bat dagoela helarazteko.  

 

Nazioartean kokatzeko. Mundu zabalera ireki behar dugu auzolana, gure 

kulturan oso txertatuta dagoen ohitura. Ezinbestekoa da Etxepare Institutua, 

Kanpo Harremanekin eta Euskadi / Basque Country estrategiarekin koordinazio 

estu baten bidez lanean aritzea. 
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Hori izan da beti nire esperientzia:  

-Legealdi honen hasieran Bruselan izan nintzen eta han zegoen Etxepare 

Institutua Valoniarekin gazte musika proiektu bat aurkezten. 
  

-New Yorkera joan eta “Bernardo Atxaga katedra” gertutik ezagutu nuen.  
 

-Mexikon UNAMeko arduradunek han lanean dagoen “euskara lektorea”ren 

eginkizuna eskertu zidaten.  
 

-Udara honetan Boiseko Jaialdian parte hartuko dut eta hara ere iritsi da  

Etxepareren lana. 

 

Hau da XXI. mendeko ezaugarrietako bat: Unibertsitateak, Euskal enpresak, 

Zentro Teknologikoak edo Festibalak, denok ari dira etorkizun berri bat 

irudikatzen mundu globalean. 

 

Adibidea aurrez aurre dugu. Orain Europara eta mundura begira, guztion 

erronka da “Donostia 2016 proiektua” elkarlanaren bidez merezi eta behar den 

bezala aurrera ateratzeko. Herri txikia gara eta badakigu aukera berriez 

baliatzeko elkarlanean aritu behar garela.  

 

Gaur Eusko Jaurlaritzaren mezua oso argi azalduko dugu: nazioartekotzea 

bultzatzea lehentasunezko helburua dugu. Mundu ireki honetan posizioa eta 

aintzatespena irabazi behar ditugu. 

 

Elkanok esango zigun abentura hau ez dela berria gure Herrian; beraz, XXI. 

mendera egokitutako abentura honetan parte hartzera deitu nahi zaituztet. 

Euskadik batu egin behar ditu Elkanok esandakoa eta Etxepare Institutuak 

egindakoa.   

 

Elkarrekin gaude eta elkarrekin egin behar dugu aurrera. Zuekin kontatzen 

dugu, zuengan dugu itxaropen eta konfiantza osoa. 

 

Eskerrik asko. 

 


