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UEMAko lagunok, euskalgintzako eragileok, instituzioetako ordezkariok, egun on  
 
Pozgarria da, oso pozgarria gaurko ekitaldia Azken boladan euskararen, edota hizkuntza-
eskubideen inguruan berri desatseginak badatoz ere, horrelakoek erakusten dute herri-
gogo indartsua badagoela. Oztopoak oztopoko komunitateak determinazioa baduela eta 
determinazioz jokatzen/jokatuko duela euskaraz bizitzeko. 
 
Esan behar dizuet niri bi hitz datozkidala burura gaurko ekitaldian: ZORIONAK eta 
ESKERRIK ASKO 
 
Zorionak hogeita hamar urteko lanarengatik, zorionak hogeita hamar urteko 
ibilbidearengatik, zorionak Euskal Herrian euskaraz normaltasunez bizi diren gunean 
badirela erakusteagatik, eta nola ez, gune horiek mantentzeaz gain, lurgune horiek 
hedatzeagatik.  
 
Askotan esan izan dugu gure hizkuntzaren gutxiagotze-prozesuak osagai geografikoa ere 
izan duela, murrizte geografikoa, alegia; eta, beraz, arnasguneetatik egin daitekeen 
hedapen geografikoak garrantzi handia duela. Eta, nola ez, arnasgune geografikoen 
saretzeak eta hizkuntza-politiketan modu bateratuan jokatzeak izugarri laguntzen diote 
hedapen geografikoari.  
 
Hainbat arrazoirengatik eman ditzaket gaur zorionak, eta zorionak emateko beste 
arrazoi ditut eskerrak emateko. 
 
Eskerrik asko euskararen normalizazio-prozesuaren bihotza diren hizkuntza-
arnasguneak bizirik mantentzeagatik; eskerrik asko arnasgune diren udalerri horietan 
politika aurrerakoiak sustatzeagatik; eskerrik asko euskaraz biziko den herrian bidea 
irekitzeagatik. Finean, arnasguneetan bizi ez garen euskaldunontzat, ikusgarri egiten 
duzue euskaraz normaltasunez bizitzerik badagoela.  
 
Eta, nola ez, azken egunotan salatzen ari garen bidegabekeria judizialak gogoan, 
badatozkit UEMAk pairatutakoak. UEMArentzat oso ezaguna izan baita azken 
hamarkadotan botere judizialen eskuhartzea Hor ere, eskerrik asko tinko eusteagatik, 
baina batez ere bide berriak irekitzeagatik.  
 
Gaur honako hitz hauek esateko gonbidapena jaso genuenean, Kontseiluaren eta 
UEMAren arteko harremana ardatz izateko eskatu zidaten.  
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Beno… UEMArekin gauza oso bitxia gertatzen zaigu Kontseiluan. UEMA bazkide so-
egilea da, instituzioa delako, eta beraz, ez du bozkarako eskubiderik. Halere, ziurtatu ahal 
dizuet UEMAren funtzioa ez dela “so egitea”; aitzitik, hainbat lan-ildotan ekintzaile dugu.  
 
Instituzioaren eta euskalgintzaren arteko harremanak konplizitatean eraiki behar direla 
errepikatu dut behin baino gehiagotan, eta UEMAren eta KONTSEILUAren arteko 
harremanak irizpide hori ardatz duela esan behar dut: Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa, 
Iñaki Arregi Beka, LUHI jardunaldiak, Arnasguneak: Prebentziotik Garapenera, 
Kontseiluaren osasungitza eremuko sektorea… Lankidetza eta konplizitatea. 
 
Egun, Kontseilua hizkuntza-politiketan eragiteko adostasun sozialak eraikitzen ari da, eta 
etorkizuneko norabidetzea bi ardatzetan kokatu du: ezagutzaren unibertsalizazioa eta 
erabilera erosorako espazioak. Eta, nola ez, erabilera erosorako espazioetan toki berezia 
hartzen dute euskararen lurgune geografikoek, arnasguneek. Hortaz, bide horretan ere 
elkartuko gara. 
 
Zorionak eta eskerrik asko, UEMA. Amaitzeko, gaur Kontseiluari eskaini diozuen 
hitzartzean gure erakundearen sorreran UEMAko akuilu izan genuen bidaide Iñaki Arregi 
gogoan izan nahiko genuke. 
 
Bidea zabaltzen ari gara, eta are gehiago zabalduko dugu. 
 
 
 


