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Euskaldunaren hizkuntz eskubideak
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titulu bereko liburua,
euskaldunak bere bizitzako une bakoitzean
euskara erabiltzeko aitortzen zaizkion edo
etzaizkion eskubideak gogora erazten dituena.
«Euskararen erabilpena arauzkotzeko legeak» hamar urte bete dituen honetan, beharrezkoa da behin eta berriro euskaldunak euskara erabiltzeko eta euskaraz bizitzeko duen
eskubidea aldarrikatzea.
Eskubide hori, ordea, ez da bakarkakoa.
komunitarioa baizik, hizkuntza berez fenomeno kolektiboa delako. Norbanakoaren hizkuntz eskubideak aitortzea eta legez babestea,
besterik gabe, guztiz abstraktua da, bere hizkuntzazko komunitaterik gabe ez bait dauka
inork bere hizkuntzan komunikatzerik. Horregatik euskal komunitatea eratzera eta trinkotzera jo behar du euskararen aldeko legeak.
Bestalde, hizkuntza egitura hutsa da, giza
kulturaren adierazpide ez baldin bada. Hizkuntz eskubideen aitorpena eta sustapena hu-

tsean geratzen dira, hizkuntza bereko kultur
sustapena eta eskaintza segurtatzeko babes
legal eta politikorik ezean, bere hizkuntzan
kulturalki bizitzeko (kultura sortzeko, espresatzeko eta hartzeko) baliabiderik ez baldin
badu hiztunak.
EAEko hizkuntz legearen oinarrizko akats
diskriminatzailea (Espainiako Konstituziotik
bertatik datorkiona) gogoratzearekin batera,
ezin dugu ahaztu nafarrak eta Iparraldekoak
egoera legal askozaz okerragoan eta beste
euskaldunei buruz ere legez diskriminaturik
daudela: eta euskararen normalkuntzarako
plangintza marko juridiko-instituzional bakarraren eske dagoela.
Lege honek euskararen babes eta sustapenerako erakunde eta ekimen instituzional batzuk sortzeko balio izan du; horien baligarritasuna eta ahalegina ukatu gabe ere, zoritxarrez nabarmendu eta salatu beharrekoak dira
horren barruko kontradizioak, euskararen eta
euskal kulturaren alde lehenagotik eta gerora

sorturiko erakunde eta ekimen sozialen dinamika eta lan guztiz garrantzizkoa (AEK,
Ikastolak, EGUNKARIA, etab) asumitzeko, babesteko eta bultzatzeko ez bait da gauza izan.
EAEKo hizkuntz legea indarrean egon den
urte hauetan, horrek aitortzen eta babesten
dituen eskubideak ere benetan errespetatzetik
eta praktikan betetzetik urrun daude oraindik.
Horren aurrean hainbat erakunde publikoren
ardurarik eza eta kontradikzioa salatzeaz gain,
herritarron axolagabetasuna eta uzkurtasuna
ere aitortu behar ditugu, gure eskubideak
errespeta eta beste erazteko orduan.
Erakunde publikoen erantzunkizuna eta herritarron betekizuna dela uste dugu, euskara
defenditzea eta euskaldunak babestea, hasteko eskubidezkoak eta legezkoak direnetan.
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