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BEHATOKIA:Zortzi urtean ez da hizkuntza eskubideen urratzeen aurkako tresna juridikorik 

jarri 
Behatokiak, 2008an zehar euskaldunen  hizkuntz eskubideen 1278 urraketa tramitatu zituen. Jaso 

dituzten kexa eta arrazoiak berdintsuak dira behin eta berriz, horregatik, beldur dira egoera hauek 

behin betiko sustraituko ez ote diren. 
 

Berria: http://www.berria.info/paperekoa/harian/2009-04-02/002/008/Hizkuntz_eskubideen_urraketa_berak_egiten_dira_2001etik.htm  

Erabili.com: http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1238667512  

Gara:http://www.gara.net/paperezkoa/20090402/130331/es/Casi-1300-quejas-certifican-que-sigue-vulnerandose-derecho-euskara/  

Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com:80/ediciones/2009/04/02/sociedad/euskadi/d02eus11.1455045b.php  
 
 

 

Zeintzuk dira erdaldunen aurreiritziak euskararekiko?  

“Erdaldunen euskararekiko aurreiritziak eta jarrerak” ikerketaren emaitzak azaldu ditu Unesco Etxeak, 

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 600 erdalduni egindako galderak erabili dituzte azterketa egiteko. 

Argia: http://www.argia.com/albistea.php?id=34436 

Berria: http://www.berria.info/paperekoa/harian/2009-04-
30/012/008/Euskararen_mundua_positibotzat_jo_arren_arrotz_zaiela_diote_erdaldunek.htm 

Noticias de Guipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2009/04/30/sociedad/gipuzkoa/d30gip11.1476455.php 
 
 

 

Donostiaz Badakit tribial jokoa euskaraz.net-en 

Donostia hobeto ezagutzeko, eta familia guztia jolas giroan euskaraz aritzeko, Donostiaz badakit joko  

interaktiboa jarri du Interneten Donostiako euskararen Udal Patronatuak  

Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/KwO5ltEH1vk/1240404243  
 

 

EAEko lau biztanletatik batek euskaraz daki, orain dela 25 urte baino %15 gehiago  
15 urte baino gutxiagokoen %75 elebiduna da. Patxi Baztarrika eta Miren Azkaratek aurkeztu duten 

EAEko IV. mapa soziolinguistikoan dauden datuak dira. Elebidunak gero eta gazteagoak, urbanoagoak 

eta euskararekiko atxikimendu txikiagokoak dira. Bi hamarkadatan euskaldunen kopurua 325.000 gehitu 
da. 
Berria: http://www.berria.info/paperekoa/harian/2009-04-25/014/001/Elebidun_gehiago_eta_gazteagoak.htm 

Diario Vasco: http://www.diariovasco.com/20090425/al-dia-local/tercio-vascos-bilingues-proporcion-20090425.html  

Noticias de Guipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2009/04/25/sociedad/gipuzkoa/d25gip10.1472583.php 
 
 

 

Google bilatzaileak euskarazko edukiak handituko ditu  

Google-k euskarara itzuliko ditu bere tresna garrantzitsuenak; g-mail posta elektronikoa eta bilaketak 

euskaraz egin ahalko dira. EITB, Expressive eta Eusko Jaurlaritzak Googlekin bat egin dute euskarazko 

bilaketak errazteko eta akordio horri jarraiki, Google Docs, Google Maps, Blogger eta Gmail bezalako 

aplikazioak euskaraz eskainiko dira aurki.  
Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2009/04/05/sociedad/gipuzkoa/d05gip6.1457149.php 
Euskadi+innova: http://www.euskadinnova.net/home.aspx?tabid=479&idNoticia=5126  

 
 
 

 

Katalanaren presentzia handitu egin da zabalera handiko saltokietan eta Europar 

parlamentuak produktuen etiketak katalanez jartzeko eskubidea onartu du  

Plataforma per la Llenguak gidatutako ikerketaren arabera, aurrerapauso handiak eman dira azken  

hamar urteotan, eta Europar parlamentuak adostutako ebazpenak produktu guztien informazioa 

ofizialak diren hizkuntzetan egoteko eskubidea babesten du. 

Plataforma per la Llengua: http://www.plataforma-llengua.cat/noticies/noticia.php?id=682  

Plataforma per la Llengua:http://www.plataforma-llengua.cat/noticies/noticia.php?id=681 
 
 
 

 

Proba egin euskaraz! Donostiako dendetan 
Donostiako Udalak euskarazko hitz eta terminoak jasotzen dituzten 1.600 kartel banatuko ditu 

Donostiako ostalari eta merkatarien artean.  
Erabili.com: http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1238568181  


