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gabiltza azken boladan. 3! l¡Ite

Euskaali

lratia

sortu zela,

30

urte

Euskararen Legea onartu zela,
urtearen amaieran 30 urte izango ¿lim Eîts
sortu zela... Eta ingrù'umari honetan, gaur
arl gara ospatzen Euskararen Naz ioarteko
Eguna, eta aste honetan bertan irekjko ditu
ateak Durarlgon 47. edizioa izango iluen
Euskal Liburu eta Diskiaren azokak. Urte
asko alira hogeit¿ hama.r u.rte, edo ez, nola

Åffi:"Mø

ikusten deu. Egia da asko aldatu dela gizar'
tea u.rte hauetan. ETB sortu zenean, gaztelaniazko bi kate publiko baino ez zituen
ondoan, haiekin lehiatu behar zuen; ondoren
etorri ziren kate pribatuak, eta geroago kable

Zir esanik ez lllfek ekarri
iraul?a eta orainalik ere elsrriko alute

na. Alde horretafik zerikusi gubri du orain
dela hogeita hamar urteko ingunrneaÌ etâ
gaurkoak, ETtsri dagokionez. Helburu nagusi euskara sustatzeâ zuela kontuan hartuta,
berriz, beste horrenbeste esango genuke.

Alde ederra 1982ko eta gaurko egoerar€n
a.rteaIr, euskaraten ezagutzari dagokionez,
l,ehintzal Hori guztia kontuan hartuta, ez da

harritzekoa asko izatea ETBri buruzko

loguno't'on' hltu'to

,

POR MIREN ÂZKARATE

ere.

Bigarrenik, askori eztabaialaezina irudi¿en zaigu hernen zailtasunak alituena, isku-

gogoeta sakona eskatzen dutenak. Baina. zer

esan, gar¡¡ lerro hauek idazteko aukeratu
iludan gaiaz, EuskaËrcn Legef.l| Ga]Jzaask.o
esan eta idatz daitezkq ez da horretan zalantzarik. Nork idazten duen, ikuspegi bat edo
beste, titzi bat edo beste emango du. Gar¡za
bat alago argi, honetan, beste hamaika kontutan bezalaxe, hamaika pentsamolde eta
ikusmolle aurkituko alitugula gule artean.
Dena dela, egun hauetan iaLatzi eta esandakoetan guztiak datoz bat aitortzean eman'
korra izan dela Euskararen Legea, aulrera
egiten lagunalu aliola euskarad. Baina, hortik au.rrera, bateko eta besteko iriøiali iku'
siko ititugu. Batzuen ustez, gehiegi esfirtu da

bialeak urratzen zatzkiona, euskaraz bizi
nahi aluen biztarìlea dela. Beste batzu'ek,.
ordea. funtzio publikoko lanpostu batera aur-

kéztu nahi eta alagokion hizkuntza-eskakizuna baieztatu ezin duena ha-rtzen alute
gogoan.

Horri u¡ratzen omen zaizkio esku-

bideak, eta ixten ateak lanpostu jakin batean

jardnn alnl izafeko. Ez alute aintzakotzat
hartzen lanpostu publiftôak zer esan nahi
duen, giza.rtearen zerbiEura egotea, hizlünta batean edo bestean bizi nahi aluen herritarraren zerbitzura, alegiâ. Baina gu.re
aitean bizi

euskara-kontuetan, azka.rregi joan gara,

ilta

pentsamolde horretakoak

ere, gizartea.ren zati dita.

u.rrunegi. Ezin da ezer inposatu, legez ezarri; behartzeak ez dio onik egingo euska.rari. HaIa uste dute azlren urteetan Eusko Jaurlaritzan egon alirenek: azka.rregi gabiltza
Osakitletzan. eziJf da ezer legez behartu
merkatariøarcn mullduan... Borondateårcn
mende geratzen aLa euskank aurrera egin ala

Hirugarrenik, ukaezina ila, nik uste, herriadministrazioakezineâralabil laoraindik

ez.

ikusirik, herritarren hizkunfza€skubideak
urratzen direnean, zigorra auËeikusiko

Beste batzuek, ostera, justu kontrakoa
duenak

¿lefenalatzen dute. Euskaraz bizi nahi

zailtaswak ditu oraindik eire euskaraz bizi'
tzeko, euskaldüen hizlontza€skubialeak ez
daude oraindik ere bernatuak. Legea berrikusteko garaia omen da.
Zer esan hain titzi kontraja.rrien auïearl?

ere Legeak ezartzen aluêna bermatzeko: ez

dta

gai askotan herritarre*in ha.rremana
euskaraz izateko. Asko au.rreratu da horre
tan ere, hori ere hala aitorh behar ala, baina
'orainaliÌ biale luzea alugu egiteko. Dta hori

'

hogeite hamar ur-te

Ezin dugu aLbo batera utzi euskarozln hiann
berrink irabazteko ahnlegina- Bairn gero'
ikositakoa erabiltzeln bat¡áb¡dcak ianl behnr

Hiruzpalau baieztapen egin nahi alitut urte
hurren honen harta, Batetik, aipatu berri
ditualan iritziek argi asko erakusten alxten
bezala. gaur ere, Legea onattu zenean gertatzen zen moaluan, iritzi bat baino gehiago
ilagoela giz¿rtean. Jabetuta zeuden horretaz,
oso, Iægea landu eta onarhr zutenaÌ, Pealro
Miguel Etxenike, garai hartako Hezkunfza
Sailburuak, 2012ko uztailaren 25ean Cadton
hotelean eginiko hitz,aLlian esan zuenez. Eta
hizkuntza-politikak, arrakasta izango badu,
gizartefi€n oniritzia eta aEikimendua beba¡
du. Beraz, gehiengo zabal batei onespena
beha.rko alu hemendik aurrera egiJrgo alelraÌ

bialezko telebista.
aluten

f ,,egeek

duen legea eskatzen alute batzuek; alegia,
euskaraz bizitzeko eskrrþidea bermatuko
duen marko juridiko eraginkor bat.
. Laugarrenik, euskaraz bizi nahi aluena'
rentzat mugak ez dizkie herri-administrazioek bakarrik eza.rtzen. Euskaraz ez alaki-
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ten gizon€makumeekin ezingo dugu euskaraz iardun. Beharrezkoa dugu, beraz, euska-

raren ezagutzan au.rrera egiten jarraitzea,
euskaLlun berriak tabazten segitzea. Here
na baino zerbait gehiago gara elebidun
Euskal Autonomia Erkidegoan; batlugu orainalik zeregina.
Baina gaur badugu beste mota bateko ara'
zoa eÍe, eta aTerriÌ itxiko ilitugu begiak
horren aurrean: gaurko gazteek, askok eta
askok, baaþkite euskara; baina, zein hizkuntza aukeratzen ilute hitz egiteraloan, euska'
ra ala ga^Êlar¡d! 7,er ala, ordea, jakitea? Gazteei gåldetzen baaliegu, batek baino gehiagok

onartulo ilumugah, zailtasunak dituela ere
mu inforrnalea¡ euskaia erabiltzeko; balia'
bideåk fatta zaizkio, eEegistio egokia eroso
jarduieko. Eskolan, baita ütibertsitatean ere,
moldatuko alira gàiak euskaraz ikasteko.
Kalean, hankamôtz, mingain-motz sentitulQ
dira haur eta gazteen arteko harremanetarako. Zénbaitzuen iritziz, euska¡a frikia cla;
balor¿zio horrek berak asko adierazten du.
Ez ziguten alferrik esan 1991n Mikel zalbidek eta beste hainbat lagrDek Eskotra hjztun
bila zebilela; azken hamabost urte hauetan,

gazteen erabileran zer faktorek eragiten
duten az tertzeko.
Ez dim, baina, eskolan euskanz ikasi aluten
hau.r eta gazteak bakatrik. Umetan etnean
ikasitako zenbat heltlu ez ote dugu entzuten
euren artean lasai asko gaztelaniaz? Gero
umeei bizpahi.ru hitz esango dizjiete euskaraz, berriro gaztdlaniara itzülueko. Jabehlko
bagina nolako eragina duen eredu hoffek!
Eta honetan ezer suhti egin dezâkete lege

Gaurko gazteek, askok eta
askok, badakite euskara; baina,
zein hizkuntza aukeratzen
dute hitz egiterakoan,
euskara ala gaztelania?

.

Zerda,ordea,jakitea?

eta dekretuek. Garai batean euskaralen
aldeko militantzia zen; oráin ez ilakit zer
beharko dugun, baina argi alago zerbait
beha.r alugula hizkr¡ntza eta gu.re nortasrma
lotuho dituena. Bestela, gerta ilakiguke Patri

Baztarrikak Babeli gor¿zare libwuan dioe
na, euskara gero eta gehiagoren bigaffen
hizkuntza izatea, alegia,'baina gero eta
guEiagoren lehen hizkunua. Horregatik entzuten ala horrerbestetân azlren urteetan erabileB ilela etdrkizuneko erronka. Ezin dugû
albo batera utzi hiztun berriak tabazteko
ahalegina. Baina gero, ikasitakoa er¿biltzeko

baliabiileak jarri behar alitugu; bai lanear
eta, batez ere, kalean,

tila

Klusterrekoen aurreikuspenak ere;

nekez egingo du gora erabilerak hiztun kopuruak gora egiten ez badu, ealo (nik eta esango nukè) harremanak euskaraz izateko auke

rdk handitzen

tzat bigalren hizkuntza izan dena, lehen
hizkuntza izatea hurrengo belaunalaliarcntzat. Eta hori hil edo bizikoa izan alaiteke
hizkuntza gutxituentzat. Horrekin batera,
ezinbestekoak zaizkigu haü eta gazteei
aisialilian euskaraz jartluteko aukera emango dieten jarduerak, Euskaltzainaliaren eta
eskolalo euskara-eredua hautsiz, lagunartean eroso mintzatzeko molaleak eskainiko
alizkietenak.

Orain dela hogeita hamar urte elebiùmak
iràbazi eta euskara, bàtez ere, irakaskunþara hedatzea zen erronka, Elebialunak i.rabazten ja.rraitll behar alugu. Euskaraz bizi
alal izatea bermatzen ja.rraitu behar dute
herri-administrazioek. Baina, oraluan ez
bezala, eta zorionez, erronka berriak ere
baditugu, neu.rri handi batean, gutako
bakoitza.ren esku alaualenak: euska¡az biziþeko alitugun aukera guztiak baliatu, euskaraz hitz egin.
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.Milaka herritar ikusi alitugu kalean

"Euskaraz bizi nahi iluf' lelopean. Egitekoak
egiteko, dagoeneko geure ditugun aukerak
balia ditzagun, rüte osoa egin alezagun
Euskara.ren Nazioa.rteko Egurl. Eta euskaraz
bizitze horretan, euskal kultüâÌen kontsu'¡noa
ere sar dezagur; Dura¡go zain izango
dugu, ateak zabaÌik.

*

Donostiako Udalãren z¡neSotzia, Euskal Filologìan
doktore, EHU irakasle eta eusk¿ltzaìn osoa l992tik

Alpes 1-8 diciembre 7 noches alojamiento + 6 días forfait

Bâs¿ur¡ -

badira.

euskara eskolan ikasi ondoren, l,ikote elebidun izatea et¿ harrrei euskaË transmititzea
erabakitzen aluten gurasoen jarrerak. Itror
lortzen da katea eten, eta belaunaLli baten'
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HorrexegatiÌ alira hain garraûtzitsuak

ñ.iF

*t*ffi,Hl

lagunartean, hau.r eta
ilila Soziolinguis-

gazteen kasuan. Horiexek

-Àvión directo ¿ôsde g¡lbao.salìa¿la d¡a 5 excepto Londres dlâ 6
- Estanciâ eñ Hotely rég¡men indicado según programa.
- Tãsãs âeroportuar¡âs,
- seÊurcs de viaje.

