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EDERATZI HIZKUNTZA DIRA
GUZTIZ OFIZIALAK EURO-

PAR BATASUNEAN UNE HONETAN. LAU ESTATU BERRI SARTZEAN, PENTSATZEKOA DA BESTE HIRU HIZKUNTZA ESTATALI
BEHINTZAT OFIZIALTASUN OSOA
EMANGO ZAIELA: SUEDIERARI,
NORVEGIERARI ETA FINLANDIE-

RARI. Orain arte oso konplexua
eta garestia izan baldin bada
hainbeste hizkuntzen arteko

itzulpen-aparatua, askozaz
gehiago konplikatu eta garestituko du hiru hizkuntza berri
sartzeak, ez baita hiru gehitzea
soilik (9+3), hirukin biderkatzea baizik: orain arte 9 x 9=81
izan bada lanaren eta kostuaren
bolumena, laster 12 x 12=124
izango da.
Horren aurrean zenbaitek
hizkuntza ofizial osotzat (laneko eta komunikazio hizkuntzatzat) bat edo bi aukeratzea
proposatu du, beste hizkuntza
estatalak komunikaziorako bakarrik utziz (erakunde europarren dokumentazioa eta informazioa herritarrei beren hiz-

kuntzan eskaintzeko). Zeintzuk
izango lirateke, ordea, hizkuntza pribilegiatu haiek? Ezein
estatuk ez baitu bere hizkuntza
ofiziala bigarren mailakotzat
nahi Europa batuan.
Eta hizkuntza gutxituak zer?
Ezaguna da 30 milioi lagun garela Europar Batasuneko estatuetan hizkuntza gutxituko herrietakoak. Horiek ez dute ofizialtasunik europar erakundeetan, horietakoren batek edo
bestek ofizialtasun partzialen
bat lortu baldin badu ere.
Europar Batasunaren bidean
beldurtuta daude estatuak ingelesaren «inbasiogatik». Adie-

razgarria da Gobernu frantsesak berriki eman duen Toubon
legea, hitzez frantsesa ingelesaren indarretik babesteko, baina
aldi berean Frantziako beste
hizkuntza gutxituen aurkako
politika ahalbideratzeko moduan. Frantsesaren pean dauden hizkuntza gutxitudun herritarrek, euskaldunek adibidez,
berehala ulertu dute, lege hori
edozein momentutan erabil daitekeela hizkuntza gutxituetatik
frantsesa «babesteko». Legeak
ez omen du zer ikusirik hizkuntza gutxituekin. baina legegileek ez dute inolako klausulik
sartu nahi izan, horiek salbu
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utziko lituzkeenik.
Ezaguna da, bestalde, Frantziak ez. duela oraindik Europako Hizkuntza gutxituen Karta
sinatu, beste hamaika estatuek
duela ia bi urte sinaturikoa, eta
Europako Kontseiluak 1987an
onarturikoa. Baina horrek ez
ditu behartzen estatuak, berauetako gobernuek eta parlamentuek onartzen eta sinatzen
ez duten bitartean. Toubon legeak sortu dituen susmo eta
beldurrak gezurtatzeko gutxienez sina zezakeen. Oraindik ez
du egin, nahiz eta azken aldian
ministroren batek horretarako
asmoren bat agertu, tartean Eu-

ropako Parlamentuaren «Killilea» ebazpeneko eskabidea
egonda ere.
Karta horixe izan da seguruenik Europako erakundeetatik
irten den dokumenturik serioena, bertako hizkuntza gutxituen
defentsarako. Besteren artean,
maila legal eta administratiboan zatituta dauden herrietan,
bertako hizkuntzaren egoera legal aldekoena herri osora zabaltzea eskatzen du. Badu horrek zer esanik Euskal Herriarentzat! Hala ere, oso motz geratzen da Karta hizkuntza gutxituen aldeko zinezko politika
europar bateratua markatzean,

eta ez die segurtatzen haiei estatu bakoitzean egoera diglosikotik eta minorizatutik
ateratzeko biderik.
Duela urte t'erdi, Europako Komisioaren eskabidez, txosten oso interesgarria
landu zuen batzorde batek "Europaren hizkuntzazko azpiegitura bideratzen" izene-

Euskara ere «hizkuntzaren industrien» desafioari aurre egin beharrean da, Europako hizkuntzen plazan
dantza egiterik izango
badu

koa. Bertan irizpide politiko
eta teknikoak («Hizkuntzaren
industriak» egoki sustatzea)
proposatzen da. irizpide politikoetan zera dio, besteren artean; «Beharrezkoa da hizkuntzen ugaritasuna babestea
-inork ez baitio bete hizkuntzari uko egin nahi-, eta aldi
berean lortu ugaritasun horrek
Batasunaren eraikuntza ez oztopatzea», Batzordearen gogoetan hizkuntza gutxituak ugaritasun horren barruan daude.
ustez. Euskara ere «hizkuntzaren industrien» desafioari aurre
egin beharrean da. Europako
hizkuntzen plazan dantza egi-

terik izango badu.
Dena dela, estatuek beren
kontradikziozko hizkuntz politika bikoitzari, defentsiboari kanpora begira. ofentsiboari barrura begira, eutsiko dioten bitartean, latza gertatuko zaigu bidea
ia 40 milioi europar geure hizkuntzaz minorizatukooi. Europaren ugaritasun kultural eta
linguistiko horretan nortasun
eta duintasun osoz onartuak izateko Baina aipaturiko batzordeak berak dioenez, «Europaren
eraikuntzaren, berorren efikazia
ekonomikoaren eta egonkortasun politikoaren muinean dago
arazo linguistikoa».

