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Datu kezkagarria? 
Kezkagarria al da Bilbon, Gasteiz, Iruñea eta Baionan gaztelania eta frantsesa ez diren hizkuntzen 

erabilera euskararena baino handiagoa izatea? Lau gogoeta egiten du egileak horren inguruan. 
Allartean: http://allartean.blogspot.com/2013/03/datu-kezkagarria.html 

Elebidek %15 gorabehera gehiago jaso zituen iaz 
Hizkuntz eskubideekin zerikusia duten kexuak dira bildutako gehienak, eta administrazioaren urraketekin 
lotutakoak. 

Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2013-03-27/012/003/elebidek_15_gorabehera_gehiago_jaso_zituen_iaz.htm 

Euskararen strip-tease bat  

Jaurlaritzako langile euskaltzalez osatutako Tiraka taldeak euskaldun berriei bereziki zuzendutako 
kontaketa pertsonalen bilduma egin du. Hamar istorio pertsonal jaso ditu taldeak, eta ZuZeun 
argitaratuko ditu. Euskararekin bizi izandako pozak, tristurak…nahi adina nahastuz, pasadizoak, 
frustrazioak, ilusioak… 
Zuzeu: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/J4_k3QT2U_Q/ 

Euskaraz Bizi Eguna 2013 (Apirilak 13, Agoitz) 
Euskal Herrian euskaraz (EHE) herri mugimenduko eragile euskaltzaleak heldu den apirilaren 13an 
Agoitzen (Nafarroa Garaia) egingo duen euskaraz Bizi Egunerako spot berria aurkeztu du 
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/lufuiEhCosA/1364395364069  

Euskaraz bizitzea helburu  
Euskara ikasteko liburuak ohikoak dira Mariano Ferrerren, Fernando Goñiren, Gemma Zabaletaren eta 
Adolfo Muñoz 'Txiki'-ren etxean. Euskaraz bizitzeko ahaleginak merezi izan die batzuei; besteak horretan 
ari dira. 
Berria: http://paperekoa.berria.info/plaza/2013-03-05/038/001/euskaraz_bizitzea_helburu.htm 

Katalanez ez errotulatzeagatik isunak ezartzea babestu du Generalitateak.   

Felip Puig Generalitatearen Enpresa eta Enplegurako kontseilariak babestu egin du katalanez ez 
errotulatzeagatik enpresei eta komertzioei isunak ezartzea. «Herrialde guztiek dituzte hizkuntza 
eskubideak babesteko arauak». 
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2013-03-
14/019/002/katalanez_ez_errotulatzeagatik_isunak_ezartzea_babestu_du_generalitateak.htm 

Frantziako hezkuntza erreformatik at utzi dute euskara  
Hollandek ez du bere hitza bete eta Frantziak ez du Hizkuntza Gutxituen karta sinatuko.Horren lehen 
ondorioa euskararen aurkako eraso berri bat izan da: ipar Euskal Herriko hezkuntzan lekurik izan gabe 
jarraituko du euskarak, existituko ez bailitzan, orain arte bezala. 
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/u7OATC0SU0Q/1363894967131  

Hesiak Gainditzen dokumentala, euskarara hurbiltzeko ahalegina egin zutenak omentzeko.  
Arrasteko Txatxilipurdi Elkarteak Hesiak Gainditzen dokumentala aurkeztu du, euskarara hurbiltzeko 
ahalegina egin zutenak omentzeko. Asmoa, hizkuntzaren transmisioaren garrantzia azpimarratzea eta  
euskara hurbiltzeko ahalegina egin zutenei eta egiten ari direnei esker ona adieraztea zen 
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu_osorik/~3/PBt6B1neqx0/1363591119  

Korrikan azaldutako indarra «bideratzera» deitu dute, eta leloa betetzen hastera  

AEK-k nabarmendu du aurtengo Korrikak inoiz baino herritar gehiago elkartu dituela eta inoiz baino 
pluralagoa izan dela. 
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2013-03-
27/012/002/korrikan_azaldutako_indarra_bideratzera_deitu_dute_eta_leloa_betetzen_hastera.htm 

Elkarrizketa: Odile Kruzeta. EITBko irratien zuzendaria 

Radio Euskadin ba al da euskara naturalki txertatzeko planik? 
Euskal gizartea euskaldunduz doan neurrian, orduan eta naturalagoa izango da txertaketa hori. 
Kataluniako irratietan normala da gazteleraz aritzen diren irratietan ahotsak katalanez sartzea, hizkuntzak 
beste nolabaiteko sendotasuna duelako. 
Berria: http://paperekoa.berria.info/agenda/2013-03-
27/030/001/_Taldeak_kezkatzen_nau_Bakoitzaren_nortasuna_errespetatuz_talde_lana_indartzea_.htm  


