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  Atzera begira, aurrera egiteko

ENTZUMENA  

Ekintza komunikatiboa: Hitzaldian esanak errazte aldera, hizlariak komunikabideei eskainitako sintesi laburra 
ulertzea. 

Gaurko hitzaldian saiatu naiz erakusten zer nolako aldaketak izan ditugun euskararen inguruan eta euskal hizkuntza-
komunitatean azkeneko hamarkadetan. Egin kontu, jada, XXI. mendean gaudela. Azken urte hauetan, esaten denez, 
eta, esaten den bezala, fase soziopolitiko berri batean sartu gara; eta ikusten da, bai politika aldetik, eta, bai sozial 
aldetik, aldaketa handiak bizi ditugula. Baina ez hori bakarrik. Esango nuke ekonomia aldetik-eta krisiak bizimoduan 
aldaketa handi bat eragin digula. Ikusten ari gara gure kaleetan eta gure hirietan gero eta hizkuntza gehiago entzuten 
ditugula etorkin berriei esker. Hor ere aldaketa sekulakoa ari gara ikusten gure giza geografian, baina, baita ere, gure 
hirietan edo gure herrietan entzuten ditugun hizkuntzen aldetik. 

Digitalizazioak, Internetek, sekulako aldaketa eragin digute bizimoduetan. Ez gara bizi orain dela hogei urte bezala, 
ez gara komunikatzen orain dela hogei urte bezala. Horrek eragin du, gainera, gure etxeetan, euskara eta erdararekin 
batera, ingelesa ere gero eta etxekoagoa izatea. Eta testuinguru honetan iritsi gara euskararen normalizazioaren fase 
batera. Azkeneko 30 urteetan asko aurreratu dugu. Egin kontu: euskara batua dugu, eta gero eta zabalduagoa. Egin 
kontu, batez ere EAEn, gazte gehienek, jada, euskara ulertzen dutela; eta askok euskaraz hitz egiten dute. Gazte 
euskaldun gehienak familia erdaldunetatik datoz, baina, aldi berean, nahiz eta erabilera hobetu den, eta, nahiz eta 
haurrek eta gazteek helduek eta zaharrek baino gehiago egiten duten, ikusten dugu ezagupenetik erabilerara alde 
handia dagoela. Ikusten dugu administrazioan, komunikabideetan, aisialdian asko aurreratu dugula, baina, aldi 
berean, ari gara erakusten azkeneko urte hauetan, beharbada, ez dugula pauso berri askorik ematen. Eta nik uste dut, 
gauza hauek guztiak hartuta, ikusten dugula aldaketa-momentu bat ere badagoela: batzuek esango dute garatu, 
beste batzuek eraldatu edo gainditu, baina bai indartu egin behar dugula, sustatu egin behar dugula, aurrera egin 
behar dugula, orain arte egin dugun guztia aurreratzeko, eta ez atzera egiteko. 

Eta  ez hori bakarrik. Egin kontu gure egoera beste hizkuntza minorizatu askoren aurrean nahiko egoera aurreratua 
dela, eta, gainera, erreferentzia ere ari garela bihurtzen beste hizkuntza-komunitate batzuentzat. Eta hori ere 
pozgarria da, baina hori ere bada erantzukizuna guretzat. Eta nik uste dut beste aldaketa bat ere badagoela: gure 
diskurtsoetan, hizkuntzaren aurrean kokatzeko momentuan, bada garaia hizkuntzarekin gehiago jolasteko, 
hizkuntzarekin gehiago gozatzeko, hizkera desberdinen artean gehiago komunikatzeko. Bada garaia euskaraz 
bizitzeko, eta euskaraz bizitze hori gozagarri eta jolasgarri bihurtzeko. Iruditzen zait hurrengo urteak klabeak izango 
direla euskararen aurrerapenari begira, eta klabe nagusia gure gogoa, gure kontzientzia, gure nahia izango dela; eta 
euskaraz egiteko erakutsiko dugun jarrera. Iruditzen zait aktibo izaten jarraitu behar dugula, izan behar dugula aktibo 
animosoak, izan behar dugula alaiak, eta bizi behar dugula euskaraz gehiago eta hobeto. 
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