
DIERAZPENA. EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA. 

VITORIA-GASTEIZKO UDALA 

1 Bizi. Prest. Halaxe datorkigu euskara bere aurtengo Nazioarteko Egunean. Eta halaxe 
doa etorkizunerantz. Mingainetan, pantailetan, uhinetan bizi-bizi. Zernahitarako prest. 
Etxean bizi-bizi, kalean bezala; bizi-bizi eskolako jolastokian, ikasgelan bezala; 
lantokian bizi-bizi, lagunarteko solasaldietan bezala; bizi-bizi osagilearenean, saltokian 
bezala; zuzeneko harremanetan bizi-bizi, birtualetan bezala; bizi-bizi kirolean, 
liburuetan edo zineman bezala. 

2 Erabilera da erronka eta ulermena da gakoa. Ulertzen dutenek erraztuko dute 
euskararen erabilera. Gasteiztarren erdiek euskara ulertzen dute dagoeneko. Lautik 
batek euskaraz egin dezake. Kopuru esanguratsuak, zinez; denon ahaleginari esker. 
Euskara bizi-bizi sumatu dugu Gasteizen hamaika egunez. Borondate aktiboa izan dugu. 
Saiatu gara sakon errotutako ohiturak aldatzen. Lortu dugu euskarari bizia ematea. Eta 
bizi-bizi nahi dugu gainontzeko egunetan ere. 

3 Euskara gaztea da Gasteizen. Hamar gaztetik zortzik ulertzen du euskara, eta asko dira 
mintzatzeko gai direnak. Gazteak oraina dira. Gasteizko gazteek euskaraz bizi nahi dute, 
eta Gasteiz prest dago horretarako aukera emateko. Behar dituzten baliabideak eskuratu 
behar dizkie Gasteizek. Gazteentzat funtsezkoak diren eremuak zaindu behar ditugu. 
Hala bada, bizi-bizi arituko dira aisialdian gure gazteak, kultur jardueretan bezala; bizi-
bizi kirol entrenamenduetan, lagunartean bezala. Euskara gaztea da, mendeetan zehar 
hiriari lotuta egon bada ere. 

4 Adostasuna eta batasuna dira bidea, euskarak batura behar duelako, ez kenketa; 
biderketa behar du, ez zatiketa. Herri aginteak, gizarteak bere dinamika propiotik 
sorturiko erakundeak, herritar guztiok eta gutariko bakoitza: den-denok gara, aldi 
berean, euskararen erabilera eraginkortasunez areagotzeak ezinbestekoa duen adostasun 
zibil zabalaren osagai eta eragile, aldi berean garen bezala haren onuradun eta 
bultzatzaile, bideratzaile eta babesle. 

5 Askoren batura da giltza. Herri aginteen eta herritarren batura. Horra hor Gasteizen 
elkarlanean Gasteizko nahiz Arabako erakundeak, ikastetxeak, euskaltegiak, gizarte 
eragileak Eta, jakina, norbanakoak. Lorpenak denonak eta gutako bakoitzarenak dira. 
Protagonismoa partekatu beharra dago. Hala egin dugu orain arte, eta halaxe egin nahi 
dugu aurrerantzean ere. Pertsonak aktibatu eta erakundeak aktibatu.  

6 Eta egin egingo dugu. 

Munduari euskaraz ere helduz, euskararentzat belarria zein gogoa prest izanez, euskara 
ahoz zein idatziz bizi-bizi eskainiz. Euskarak eguneroko bizitza aberastu dezan; 
eguneroko bizitzak euskara bete dezan. 

Elkarrekin. 

Elkarrenganako errespetu osoz, elkarrengandik adorea jasoz. 

Elkarri euskara eskainiz. 

Euskara bizi-indarrez sendoagotuz. 

Bizi. Prest. 



Egunero delako euskararen aldia. 

 
 


