
 

     

        
 

Euskararen berri  OLAtu gainean 

2018KO AZAROKO ALBISTEAK 

 
 

Geroa Elkar-ekin, etorkizuna eraikitzeko oinarriak Eusko Ikaskuntzaren 100. urteurrenean   

Pertsona eta erakunde askok hiru urtez egindako lanaren ondorioz hainbat oinarri bildu dira. Eusko Ikaskuntzaren 

mendeurreneko Kongresuari begira argitaratu da lan hau eta bertan jasotako oinarrien gainean eraikiko da hurrengo 

hilabeteetan Euskal Herriko lurralde(ar)en Liburu Zuria. 

 

Josu Amezaga Albizu: “Euskaraz ez dakitenengana ere heldu behar dugu” 

Josu Amezaga soziologian doktorea eta EHUko Ikus-entzunezko Komunikazio eta Publizitate Saileko zuzendaria da. 

Ondoko elkarrizketan, “euskara ulertzen ez dutenengana ere iritsi behar gara. Nola? Eduki bereziak eta erakargarriak 

produzituz, beste inon aurkituko ez luketenak. Eskozian, Galesen eta Finlandian mota horretako estrategiak garatu 

dituzte eta arrakasta itzela lortu dute” esan du, besteak beste. 

 

June Fernandez: “Nire erosotasuna auzian jarri nahi dut” 

Pikara Magazine webgunearen koordinatzaile June Fernandez ahobizi rolean aritu da Euskaraldian eta, bere esanetan, 

Bilbo Zaharreko taberna batera joatean naturaltasunez egiten du euskaraz baina ez Zara edo Corte Inglesera 

joandakoan. Izan ere, bere hitzetan “horrek ausardia edo ahalduntzea behar du” eta horretan lagundu dio Euskaraldiak. 

 

Txema Aizpuru: “Bizipenen bidez egin nuen euskararekiko lotura afektiboa”  

Bere burua euskaldunberritzat du Txema Aizpuruk eta euskararen egoerari buruzko hausnarketak egin 

ditu  elkarrizketa honetan. Bere hitzetan euskararekiko lotura afektiboak landu behar dira euskara 

ikasten ari direnekin, “gurasoek erakutsi ez dizuten hizkuntza erabili ahal izateko”. 

 

 

Kattalin Miner: “Harritu nau konturatzeak zenbat behar zuen jendeak zilegitasuna” 

Hala esan du ekintzaile feministak: “Lehenengo egunean kalera atera eta hainbeste jende txaparekin ikusita 

martxoaren 8an jantzi genuen besoko moreaz gogoratu nintzen. Babes moduko bat, konplizitate moduko bat badago. 

Uste dut azken urteotan euskalgintzak eta feminismoak elkarrengandik edan dugula”. 

 

Txosten klinikoak euskaraz idazteko eskubidea  

Euskaraldia dela eta, Donostia Ospitaleko medikuek urrats bat eman nahi izan dute euskararen erabileraren alde: orain 

arte beti gaztelaniaz idatzi diren txosten klinikoak euskaraz idatzi dituzte zenbait langilek, Osakidetzak horretarako 

baimena eman ostean. 
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