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EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA 2016 

Prentsaurrea, Bilbon, Guggenheimen, 2016-11-25ean. 
Patxi Baztarrika Galparsoro 

 

Gaurkoa, egun handia da. 2016ko Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzeko 
deia zabaltzera gatoz herri-erakunde guztiok bat eginda, Adierazpen bateratu batekin. 
Euskararen aldarria eskutik helduta lau haizetara zabaldu nahi izan dugu HAKOBA, 
hizkuntza politika gaietarako Herri Aginteen Koordinaziorako Batzordea osatzen dugun 
guztiok: EUDEL, UEMA, Bilbo, Donostia eta Vitoria-Gasteizko udalak, Araba, Bizkaia 
eta Gipuzkoako foru aldundiak, eta Eusko Jaurlaritzak. Lehen urtea da hori horrela 
egiten dugula, hemen gauden guztiok elkarrekin alegia. Aurrerapausoa da, hemen 
gauden guztion meritua. Eskertu eta aitortu egin nahi dut guztiok egin duzuen, egin 
dugun, ahalegina.  

Ez da gutxi, baina ez gara horrekin konformatu. Euskara bera denona den 
bezalaxe da guztiona ere 2016ko Euskararen Nazioarteko Eguna. Eta horrexegatik lan 
egin dugu, euskararen aldarria, aurtengo Adierazpena, gu guztion dei bateratua ez 
ezik, gizarte osoaren Adierazpena eta deia izan daitezen, hasiera-hasieratik. Eta lortu 
egin dugu, oso neurri zabalean lortu ere.  

Aurtengo Euskararen Eguneko Adierazpena euskal gizarteko 500 
atxikimendurekin kaleratzen dugu gaur, hemen. Euskal gizartearen sektore, lurralde, 
jarduera eta joera politiko-ideologiko ezberdinetako ordezkaritza zabalak -500ek- bat 
egin du Adierazpenarekin.  

Herritar ezagunak, kirolariak, kirol elkarteak, futbol taldeetako teknikari eta 
langileak, enpresak, enpresarien elkarteak, finantza entitateak, merkataritzako  
enpresak eta Ganberak, sindikatuak, ikerkuntza taldeak, museoak, alderdi politiko 
guztiak, hezkuntzako eragile nagusiak, unibertsitate guztiak, euskaltegi guztiak, 
hedabide guztiak, hiru Batzar Nagusiak, askotariko elkarte eta fundazioak, idazleak, 
euskal diaspora… Beraz, HAKOBA osatzen dugun 9 erakundeok eta 500 gizarte-
eragilek bat egin dugu Euskararen Eguneko Adierazpenarekin eta deiarekin. Lehen 
urtea da hori gertatu dena: halakorik ez da sekulan izan aurten arte.  

Ezer baino lehen, HAKOBAren izenean, nire aitormena eta esker ona eman 
nahi diet atxikimendua adierazi duten 500 eragileei. 

Euskararen Txantxangorriaren eskutik euskarari hegoak ematen eta hegoak 
emateko deia zabaltzen ari gara denon artean. Bistan da zabaltzen eta indartzen ari 
dela euskararen hegaldia, eta aurtengo Euskararen Egunak are gehiago indartuko du 
euskararen hegaldia, Euskararen Txantxangorriaren hegaldia.  

Duela lau hamarkada atzera eta atzera zihoan euskara, etengabeko 
beherakada hari alto eman eta gorabidean jarri eta hazi egin da gizarte osoaren nahi 
eta ahaleginari esker. Hazkunde bikain eta nabarmena izan du, hemen, Euskadiko 
Autonomia Erkidegoan. Garai bateko hizkuntza debekatua  eta milaka herritarrentzako 
arrotza zen hura, kantariak Aitorren hizkuntza zaharra kantatzen zuen hura, hizkuntza 
modernoa, gero eta hiztun gehiago dituena, eta gero eta gauza gehiagotarako 
erabiltzen dena izatera pasa da. Baina bidea ez da amaitu; alderantziz, Mitxelenak 
esango zukeen bezala, “luzea eta malkartsua” da euskara indartzeko eta are gehiago 
zabaltzeko egiteko daukaguna. Ezin gara atzera begira geratu.  

Guztion egitekoa da. Denok gaude eginkizun zoragarri eta ilusionagarri 
horretara deituta. Horregatik aukeratu dugu inoizko batasunik handienarekin kaleratu 
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den Euskararen Nazioarteko Egun honetarako lelo moduan galdera bat: “Zer egin 
dezaket nik euskararen alde?”. 

Galdera aktibo eta aktibatzailea da. Lozorroan geratzeko aukerarik ematen ez 
duen galdera da. Gutariko bakoitzak egin baitezakegu zerbait euskararen alde. Kontua 
ez da besteei esatea zer egin behar duten, baizik eta norberak esatea zer egin ahal 
duen. Denok baitaukagu zereginik: herri-aginteok, noski; zerbitzu publikoek; herritar 
bakoitzak; euskaraz dakitenek eta ez dakitenek; kazetariek; irakasleek; kulturgileek; 
kirolariek; hedabideek; enpresariek; langileek; sindikatuek; alderdi politikoek; era 
guztietako profesionalek; era guztietako zerbitzu emaileek (merkataritzan, finantza 
entitateetan…). Denok, bakoitzak, “Zer egin dezaket nik?” galderari erantzuteko pare 
bat minutu hartzera dei egiten dugu.  

Joshua Fishmanek esan bezala, “gure hizkuntzak eduki dezakeen berme 
bakarra gu geu gara”.  

 
“Zer egin dezaket nik euskararen alde?” galderari emandako erantzunak izan 

bitez euskararen erabilera indartzeko baliagarri, han eta hemen, honetarako eta 
hartarako, unibertsitatean eta eskolan bezala lagunartean eta etxean ere, urliak eta 
sandiak –norberak- erabilia, erabilia eta erabilia izatea baita euskarak behar duen 
energia. 

 
Bide hori denok elkarrekin egitea da behar duguna. Horregatik, eta bide hori 

arrakastaz egin nahi badugu, behar-beharrezkoak ditugu elkarlana eta adostasun 
sozial eta politiko ahalik eta zabal eta sendoena. Bistan da elkarlan eta adostasun 
bidean emandako pauso bat direla aurtengo Adierazpena eta Adierazpenaren 500 
atxikimenduak. Hitzetatik ekintzetara pasa gara, eta batasunaren bidea markatu dugu. 
Euskal gizartea plurala da, eta anizkoitza da euskararekiko lotura, eta, jakina, 
ikuspuntu ugaritasuna dago gure artean gai honen inguruan ere. Adierazpen honen 
testua, atxikimendua adierazi duten batzuentzat agian apalegia da, eta beste 
batzuentzat, aldiz, ñabardura batzuk beharko lituzke “gehitxo” izan ez dadin. 
Adostasun dokumentu bat da, denontzat da erosoa, denona da eta ez da inorena, eta 
denon eskuzabaltasunari eta adostasun egarri eta konpromisoari esker ontzat eman 
dugu, aurrerantz jarraitzeko balio duelako. Aurrera goaz eta aurrera segituko dugu. Eta 
ahaleginak eta bi egingo ditugu aurtengo Adierazpen eta deialdiaren inguruan gauzatu 
den akordio bidea etorkizunean are gehiago indartzeko. Adierazpen honen 
atxikimenduetan dago, bistan denez, gure Herriko gehiengo politiko eta soziala.  

 
Aurtengo ekitaldi nagusia Bilbon izango da, Guggengheimen, abenduaren 3an, 

goizeko 11.30ean: ekitaldi xumea baina oso aberatsa izango da, oso anizkoitza izango 
baita, denok “Zer egin dezaket nik euskararen alde?” galderari erantzuten. Jende 
askoren parte hartzeen ondoren, arte giro ederrean, Lehendakariaren hitzekin 
amaituko da.  

 
500 atxikimenduak eta Adierazpena webean daude. Dagoeneko, 500 baino 

gehiago dira, eta badakigu gehiago ere izateko bidean daudela. Nahi duen guztiak 
adierazi dezake gaurtik aurrera bere atxikimendua web gune bidez. Horretarako 
webgunea: EuskararenTxantxangorria.eus  

 

 

   


