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uskararen oraingo
eta handiagoaren arabera,
zirkulua ezin daiteke
ez da zabaltzen ari horren
deskriba, etorkizu- eguneroko (etxeko, laguneko bidea seinalatu gabe narteko, laneko) erabilera;
Horren begirada-marka ez
okerrago dena; hainbat leda 2.000. urteko helburua, kutan, murrizten ari da.
2.001. urteko abiaburua
Hizkuntzaren biziaren eta
baizik, 3. milaurtekora
osasunaren termometroa,
irekia. Bitartean, ordea, 10
berriz, eguneroko erabilera
urteko bide-urratzea dugu
da. Puntu honetan eta huaurrean.
rrengoan dago seguruenik
Euskararen ikuspegi paahalegin politiko eta sonoramikoa era ezberdinez
zialaren ildorik nagusiena.
bana daiteke; lau alor haueEuskarazko produkzio
tan, esate baterako: 1. Euseta kuntsumo kulturala?
kararekiko jarrera; 2. EusKulturgintza da hizkunkararen ezagutza; 3. Eustzaren erabilera koalifikakararen erabilera; 4. Eustua. Bestalde, euskarazko
karazko produkzio eta
kulturgintza eta kultur eskontsumo kulturala. Beti
kaintza ugariak ekarriko
euskara berena duten eusdute euskara ikasteko eta
kal herrilarren aldetik beegunero erabiltzeko motigiratuta.
baziorik bikainena. EusEuskararekiko jarrerak?
karazko kulturgintza hanHerritanren gehiengo handitu egin da azken urteotan;
diaren jarrera orokorra eusbaina oso urria da oraindik.
kararen berreskurapenaren
eta erdarazko kulturginaldekoa izan da. Nafarroan
tzaren eta euskarazkoaren
orain dela urtebete inguru
arteko desoreka agian gero
kaleratu zuten inkestak ere
eta handiagoa da. Erdarak
aldeko jarrera agertu zuen.
euskara guztiz itotzeko
Herritarren iritzia aldatu
arriskua benetako da.
denik esateko ez dago daAzken urteotan euskaturik. Baina badaude sekraren alorrean sutsu ihartore politikoren batzuk,
dun duen batek baino
atzera eragiten hasi diregehiagok kemena galdu du,
nak: UAren mezu antieusitxaropena ahultzean. Baikaldun erasokorra, Buekortasun kritiko baina erasa-ren inboluziorako ordeginkorraren mezua behar
na, alderdi abertzale badugu eyuskidunok, herritzutako ahots amore-emaitarron konfidantza historileak eta itsipenezkoak...
koa suspertuko duena, eusguzti hori oso larria da. Eta
kararen
berreskuperapen
horren aurkako kemena eta
osoaren eta normalkuntzaberoa herritar guztiok ipini
ren helburuak argi jarriz eta
behar dugu, indarrak batuhorietara iristeko helbide
rik. Erreakzioa suspertzen
'errealista' berriak ipiniz.
ari da. Horra esperantzaren
Besteren artean, erakunde
leihoa!..
publikoen eta erakunde
herritarren arteko artikulaEuskararen
ezagutza?
zio egokia bilatu behar da.
Eskolaren eta helduen eusorain arteko etsipenak
kalduntzearen bidez, eusgainditzeko.
kaldun askoren euskaraz
alfabetzeko eta alfabetatu
2.001. urteari begira eushainbaten lanbideko euskararen momentuari eta
kara teknikoaz jabetzeko
etorkizunari buruzko goahaleginari esker, euskagoeta eta elkarrizketa zararen ezagutza handituz
balak nahitaezkoak ditugu.
doala zalantzarik ez dago,
Bide horrixe heldu dio
Baina ezagutzarako eskoEKBk, beste hainbat lagularik onena eta naturalena
nekin batera. «Hausnarketa
gurasoak eta familia dira:
hori bideratzeko iniziatiba
hartu nahi du EKBk, eztahizkuntzaren transmisiobide hori sasiak hartuta daubaida kolektiboa, hau da,
kagu neunri handi batez.
indar sozial guztien arteko
Euskararen
erabilera?
hausnarketa sakon eta puSoziolinguistek diotenez,
blikoa bultzatuz», dio azeuskararen ezagutza gero
ken egunetako gutun batek.

Euskaiaren Lege Foralaren arabera
' E r e m u e z euskalduna' izendalu
duten esparruan. \>i urtetik gorako
hiritaiTen %*JB,72k beslerik e z ' d u
menperatzen, eta aldiz,%. 97,92k
deusereezdaki.
Euskal Autonomi Elkartean.
biztanleriaren % 24,66 euskaldun
' osoa da, eta erdaldunak, berriz, %
57,86 dira. Baina eremu horretako
datuak ere eziri dira parekatu, E A E
o t a t z e n duten hiru probintzietak«
datuekin. Horrela, Araban % 76,3£
• erdaldunak dira, aldiz C i p u z k o a n
' kopuru hori, % 39,27koa besterik
e z da. Bizkaiak, berriz, bien tuteko
lartea beteko luke. .
Harrigarria gerla badaiteke ere.
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