
Euskararen berri OLAtu gainean  

 

2008ko urriko ALBISTEAK:           
 

 

Elkarrizketa: Ferran Suay Psikologia doktorea  
 

Hizkuntza gutxituen hiztunen jarrera aztertzen dute Ferran Suayk eta Gemma Sanginesek, ea zergatik 

uzten dioten bere hizkuntza hitz egiteari, eta argi dute: «Kontzientzia edukitzea ez da nahikoa». 

«Espainiarrekin pedagogia egin beharrak egin digu kalte gehien». 
 

Berria: http://www.berria.info/testua_ikusi.php?saila=harian&data=2008-10-10&orria=018&kont=006  
 

 

 

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei buruzko dekretuak eztabaida piztu 

du gizartean  
 

Dekretua uztailean onartu zen eta iritzi ezberdinak jaso ditugu hemen. 
 

Kontseilua: http://www.kontseilua.org/zerberri.cfm?hizkuntza=0&atala=berria_erakutsi&id=640   
Erramun Osa: (Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza) 
http://www.berria.info/testua_ikusi.php?saila=iritzia&data=2008-08-07&orria=005&kont=006  

Arantxa Urbe: http://www.berria.info/testua_ikusi.php?saila=iritzia&data=2008-09-03&orria=005&kont=009  

Behatokia: http://www.behatokia.org/default.cfm?atala=albisteak_ikusi&id=63   
 

 

 

Hizkuntzak eta globalizazioa  
 

Globalizazio-prozesuaren ondorio oso argia da hainbat hizkuntzatan mintzatzen diren pertsona asko 

harremanetan jartzea. Komunikazioa gertatuko bada, solaskide batek, bere lehen hizkuntzaz gainera, 

bestearen hizkuntzan hitz egiteko gauza izan behar du, edo biek jakin behar dute komunikatzeko 

balioko dien bigarren hizkuntza bat. 
 

Euskararen Berripapera: (Eusko Jaurlaritza)  
http://www.euskara.euskadi.net/r59-bpeduki/eu/contenidos/informacion/artik26_1_siguan_08_07/eu_siguan/artik26_1_siguan_08_07.html  
 

 

 

"Euskara 21" ekimenak abian jarritako eztabaidako ekarpenak eskuragarri web gunean.  
 

Eusko Jaurlaritzak martxan jarritako eztabaidak euskarari dagokion hizkuntza politika berria diseinatu 

nahi du. Batzordekideen ekarpenok web gunean jarri dituzte eskuragarri. 
 

Euskara21 bloga: http://blog.euskara21.euskadi.net/index.php/batzordekideen-ekarpenak   
 

 

 

Ikasten.net  
 

Euskara ikasteko baliabide didaktiko berria da, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta 

Ikerketa sailaren mendeko www.hiru.com etengabeko ikaskuntzako atarian eskuragarri dagoena.  
 

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza:  
http://www.euskara.euskadi.net/r59-738/eu/contenidos/noticia/ikasten_net/eu_iaksten/ikasten.html  
 

 

 

Lantokian euskararen erabilera bideratzeko tresna aurkeztu dute. 
 

Soziolinguistika Klusterra arduratu da Eralan ikerketa proiektua koordinatzeaz, eta Bizkaiko zein 

Gipuzkoako Foru Aldundiek lagundu dute diruz.  
 

Berria: http://www.berria.info/testua_ikusi.php?saila=harian&data=2008-10-16&orria=019&kont=003   
 

 

 

Eusko Jaurlaritzaren eta Topagunearen arteko hitzarmena Mintzalaguna programa 

indartzeko  
 

Patxi Baztarrika Hizkuntza Politikarako sailburuordeak eta Jasone Mendizabal Topaguneko (Euskara 

Elkarteen Federazioa) zuzendariak Mintzalaguna egitasmoa indartzea, hedatzea eta diruz laguntzea 

xede duen hitzarmena sinatu dute. 
 

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza:  
http://www.euskara.euskadi.net/r59-738/eu/contenidos/nota_prensa/mintzalaguna_hitzarm_08/eu_hps/mintzalaguna_hitzarmena_08.html  
 

 

 

'Hiztunak eta ikasiko duen jendea behar ditu euskarak, hiztegiari ostikoak emanez edo ez' 
 

Mertxe Mujika: “Uste dut euskararen erabilera ez dabilela ongi, gauzak diren bezala. Euskal Herrian 

euskaraz hitz egiteko gai den jende guztiarekin uste dut gehiago erabili beharko litzatekeela. Pertsona 

bakoitzak euskara erabiltzeko konpromisoa hartzeko deia egin behar da”. 
 

Haria: (ARGIA): http://www.argia.com/albistea.php?id=32698  


