
EUSKALDUN moduan pozik  ego-
teko arrazoi asko dago gaur egun.
Nagusiena euskaldun gisa bizi ahal
izatea bera, eta horretarako auke-
rak asko dira: era modernoan, kali-
tate handiz eta bizipozetik. Euskal-
dunak gizarte modernoan hiztunak
behar dituen tresnarik gehienak
ditu eskura: hezkuntzan, kulturan,
hedabideetan, teknologia berrie-
tan… Euskaldunak baikortasunez
begira diezaioke etorkizunari, eus-
kararen herriak handitzen jarrai-
tzen duelako eta biziraupenerako
tresnak badituelako, borondatez-
koak zein legezkoak.

Baina euskaldunak ez du nahi-
koa horrekin guztiarekin. Euskal
Herrian euskaraz bizi dena bizipo-
zetik adina edo gehiago mintzo da
minetik, aintzat hartu ez izanak
ematen duen minetik,  oraindik
ere bere herrian sarri, askotan,
gehiegitan sentitzen delako
baztertua, iraindua, gutxietsia,
mespretxatua, erabilia…

Adibidez, Eusko Legebil-
tzarrera sartu eta ateko ertzai-
nak euskaraz erantzun ezin
dionean, kaleko ertzainak eus-
karaz hitz egiteagatik proboka-
tzen ari dela dioenean (zer esanik
ez kolore denetako gainerako poli-
ziez), haurrari medikuak esandakoa
itzuli behar zaionean, Nafarroako
Gobernuak edo Parisekoak muzin
egitean Europako hizkuntza
gomendioei, diru-laguntzak uka-
tzean, eskolako bileran, lantokian,
Espainiako Konstituzioak ezetz
dioenean… Euskaldunaren minak
kontaezinezko egoerak ditu.

Euskal hiztunen komunitatea gil-
tzarri da bere bilakaeran, baina eus-
kal gizarteak baldintzatuko du bere
garapena. Eta, gaur gaurkoz, gizarte
horrek borondatez eta legez bultza-
tzen du euskara. Komunitatea,
gizartea, borondatea eta legea,

horra hizkuntza garapenaren lauko-
te ezinbestekoa. Errepaso histori-
koak argi diosku euskararen herriak
aurrera egin duela –EAEko kopu-
ruengatik– eta euskararen lurraldea
galtzen ari dela –Iparraldean gero
eta ahulagoa da, Nafarroan ezinean
dabil eta lurraldea galduz–.

Ondorioa: euskara berriz politi-
zatzea ezinbestekoa da. Politiza-
tzeak, oraindik ere bultzada politi-
ko handia behar duela esan nahi
du, ez besterik.

Zein helbururekin? Legeari begi-
ra: Ipar Euskal Herrian eta Nafa-
rroako Foru Komunitatean EAEk
egun duen bultzada politikora iris-
teko; EAEn, datozen 15 urteetan
ezagutzatik erabilerarako jauzi atze-
raezinak gauzatzeko (kopuruak

aditu eta politikarien artean adostu
behar). Nafarroan eta Ipar Euskal
Herrian lege urrats esanguratsuak
eman gabe, egoera biziki korapila-
tsua dator, ez da soziolinguista izan
behar hortaz ohartzeko. Nafarroan
eta Iparraldean euskaltzaleen inda-
rrak zein diren kontuan hartuta,
ezinbestekoa da EAEko botere
publikoek euskaldunen komunitate
osoa aintzat hartzea eta harekiko
harreman eta konpromisoa bider-
katzea.  

Komeni da gizartea eta euskal
hiztunen arteko dialektika irekia
etengabe zaintzea. Euskal gizartea
–sektore garrantzitsu batzuk ken-
duta–, oro har, euskararen garape-

naren aldekoa da. Baina erdalduna
da nagusiki, eta euskaldunen komu-
nitatetik ohartarazi behar zaio zein
den gure osasuna eta egoera, eta
zeintzuk diren gure beharrak. Eus-
karak laguntza behar du, baina
gizarte –jarri alderdi, hedabide, lan-
toki…–  erdaldunetik inoiz ez dira
urratsak emango gizartea euskal-
duntzeko, erdarak ez duelako eus-
kararen beharrik. Euskaldunak
behar du izan protagonista.

Iritsi da ordua komunitatetik
gizarteari mezua argi helarazteko:
horrela jai dugu (Nafarroa, Ipar
Euskal Herria) edo gehiago behar
dugu, bestela larri ibiliko gara
(EAE). Hori da, funtsean, iragan
abenduaren 1ean Kontseiluak
Donostian bildutako jendetzak

adierazi zuena. Kasurik one-
nean ere, egoera osasungarria
izango badu, ezinbestekoa da
euskarak apurka masa kriti-
koa eta lurraldea irabaztea.
Iritsi da ordua instituzio eta
euskararen komunitatearen
artean, orain arte ezagutu ez
dugun harreman molde bate-
ra iristeko. Berrikuntza, ezta-
baida, begirunea eta elkarla-

na. Horra abiatzeko laukote ona. 
EAEn, Euskararen Legearen 30.

urteurrenean, lege aldaketarekin
bideratzen da hori? Ez dago argi.
Baina argi dago, egungo esparrutik
askoz gehiago ere egin daitekeela.
Eusko Legebiltzar berriaren
gehiengo oso handiak ematen du
sakontzeko aukerarik. Euskaldu-
nen komunitateak gizarteari eta
erakundeei zer eskatzen dien argi
dago, botere publikoen erantzuna
nola bideratuko den ikusi behar
orain. Harreman
berria eta egoera
berria posible dira.
Areago, beharrezko
dira. n
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Iritsi da ordua euskal
komunitatetik gizarteari mezua
argi helarazteko: horrela jai
dugu (Nafarroa, Ipar Euskal
Herria) edo gehiago behar dugu,
bestela larri ibiliko gara (EAE)


