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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintari eta herri ordezkariok, sailburua, ahaldun nagusia, Batzar 

Nagusitako presidente, alkate eta zaudeten beste gainerako, jaun andreok 

guztiok, arratsalde on.  

 

Euskara gure bizitzaren, bizimoduaren eta egiteko moduen muinean dago eta 

honek izen eta izan bat ematen digu. Euskarari esker bagara munduan.  

 

Bagara munduarentzat begiratokia, eta euskararen talaiatik munduari 

begiratzeko modu propio bat dugu. Mundu osoko hainbat kultura eta hizkuntza 

gutxitu eta hauen biziberritzearentzat eredu izan daitekeena. 

 

Euskara biziberritzeko prozesuak hiru indar-gune sendo izan ditu gurean: 

Hezkuntza sistema, Helduen euskalduntzea eta Administrazioaren 

euskalduntzea.  

 

Euskara erdigunean jarri duen gizarte bat gara, mugimenduan jarri dena eta 

etenik gabeko zirkulazioa eskatzen duena. Euskaraz ikasteko, lan egiteko eta 

bizitzeko ere ezinbesteko baldintza baita eraldatze prozesuetan aktibo izatea. 

Gaurko ekitaldi hau honen adibide argia da, bikaina da. 

 

Zuon eskutik eta zuekin batera, ordezkatzen duzuen erakunde, enpresa edo 

elkarte bakoitza eskertzeko, aitortzeko eta zoriontzeko eguna da gaurkoa. 

Eskertzekoa, euskararen normalizazioaren mesedetan egiten ari zareten lan 

BIKAINAgatik. Aitortzekoa, lan honek atzetik duen etengabeko ahalegina eta 

konpromisoagatik. Zoriontzekoa, ospatzea merezi duen lortutako 

emaitzarengatik. Aurrera goaz. Euskaratik lan munduan ere eraginez.  

 

Eraldaketa garai betean gaude eta gizarte honen erronka handienetakoa da 

euskara jarduera ekonomikoan ere kudeatu eta erabiltzeko bidera eramatea.  
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Lan munduaren talaiatik begira euskarak badu zer emana kudeaketa 

aurreratuan, gizarte erantzukizunean, hizkuntzen kudeaketan, kalitatean.  

 

Zerbitzu hizkuntzaz eta lan hizkuntzaz ari da BIKAIN ebaluazioa.  

 

Herritarrei euskaraz zerbitzua ematea da lehen pausoa. Lana euskaraz egitea 

bigarrena. Bigarrenak lehena osatzen eta garatzen du.  

 

Zerbitzu hizkuntzaz gain, lan hizkuntza bihurtu duzue, zuen erakunde, enpresa 

eta elkarteetan euskara. Herritarrei eskaintzen diozuen zerbitzua ere nabarmen 

hobetuz.  

 

Horrelaxe egin dugu Lehendakaritzan ere. Guri ere, zuei bezala, ebaluatu eta 

aitortu zaigu egindako lana. Zuenean bezala, gurean ere, bilakaera positiboa izan 

du euskarak azken urteotan. Guztion partaidetza aktiboa sustatu dugu eta 

auzolana sustraitu. Honi esker, euskara gure eguneroko jardunaren erdigunean 

kokatu dugu.  

 

Askoren ilusioaren isla da hau. Helburua jakina da: euskara gehiagotan eta 

gehiagorekin egitea. Hauxe bai da, gaurko aitortzak gutako bakoitzaren esku 

jartzen duen lekukoa. Eredu zarete askorentzat.  

 

Datozen urteotan erantzukizunez jokatzea dagokigu. Baditugu euskara 

kudeatzeko tresna eraginkorrak; jakintza ere bai gure ardatzak mugimenduan 

jarraitzeko bidea egin dezan.  

 

Hori da gure asmoa, xedea, gogoa eta nahia: 

“Euskara jalgi hadi plazara, jalgi hadi mundura, jalgi hadi dantzara” ia duela bost 

mende  Bernart Etxeparek zioen bezala.  

 

Lekukotza hura hartuz eta bide hari eutsiz, euskara zuen eguneroko jardun-

eremura sendotasunez zabaltzeko gai izan zarete.  

 

Talaia horretatik begira eta jardunean, BIKAINAgoak izango gara.  

 

Beraz, gaurkoan zorionak egiten ari zareten lan BIKAINAgatik eta bejondeizuela! 

 


