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AHOZ AHO, BIZI-BIZI
EUSKARA BIZIRIK ETA INDARTSU NAHI DUGU ANDOAINEN

Badator aurten ere abenduaren 3a, Euskararen Nazioarteko Eguna. Pozik bizitzeko eta, aldi
berean, indarberritzeko eguna da Euskararen Eguna. Bi gauzak batera: ospatu eta arnasberritu. 

Izan ere badugu zer ospatu eta zertaz gozatu: duela berrogei urte arte galtzeko bidean zihoan
hizkuntza, euskara, hazkunde bidean jarri dugu denon artean, euskal gizartearen gogo eta ahalegin
jarraituari  esker.  Eta  badugu  arnasa  berria  hartu  eta  indartu  beharrik  ere:  izan  ere,  euskara
biziberritzeko bidean, asko aurreratu dugun bide horretan alegia, oraindik ere bide luzea geratzen
baitzaigu  irabazteko.  Behar  ditugu  berritu  bide  hori  egiten  jarraitzeko  indarra,  kemena  eta
konpromisoa. 

Euskara bizirik eta indartsu nahi dugu Andoainen. Gure herriko kale-bizitzan, eskoletako
pasillo eta patioetan, lantokietan, merkataritzan, osasun zerbitzuetan, lagunartean, etxeko salan, era
guztietako ikuskizunetan… bizirik eta sasoiko nahi dugu euskara. Andoaindarron bihotzetan ez ezik
ezpainetan ere ikusi/entzun nahi dugu euskara. Maite dugun euskara horren alde egin dezakegun
gauzarik inportanteena egin nahi dugu: erabili. 

Horretarako daukagun elikagairik potenteena herritarren gogoa eta jokabidea da. Herritarrak
diogunean,  herritar  bakoitza ez  ezik,  herri  erakundeak,  familiak,  elkarteak,  enpresak,  hezkuntza
komunitateak, kirol taldeak…  hori guztia esan nahi dugu, horiek guztiak herritarrengan bizi baitira.

Herritarren  gogo eta  pertseberantziaren  indarrean  sinesten  dugu.  Gogo hori  indartu  nahi
dugu, bai udal bizitzan, eta baita ere udalerriko bizitzan.  Ez dugu nahi ez inor ez ezer beste inoren
gainetik. Ez dugu nahi hizkuntza bat edo hiztun bat beste hizkuntza baten edo beste hiztun baten
gainetik. Denok eroso biziko garen Andoain da nahi duguna. Euskararen eta gaztelaniaren aukerak,
biak egiazki errespetatu daitezen nahi dugu.  Aukera berdintasun benetakoa nahi dugu hizkuntza-
hautuak egiterakoan  ere. Eta, horretarako, badakigu gainditu behar dugula, gaur, Andoainen ere
bizirik, biziegi, dagoen euskara eta gaztelaniaren arteko desoreka. Gero eta indartsuago, bai, bistan
denez, baina oraindik ere kasu askotan ahul da euskara gaztelaniarekiko. Horregatik behar dugu
euskara  arnastu  eta  hauspotu,  eta  horregatik  nahi  dugu  Euskararen  Eguna  baliatzea  euskara
indarberritzeko,  andoaindarron  euskararekiko  lotura  sendotzeko,  euskararen  erabileran  urratsak
ematen jarraitzeko. 

Udalak ere badu zer  hobeturik,  eta hobekuntza horretarako indarra hartzeko izan bekigu
Euskararen  Eguna.  Eta  izan  bedi,  baita  ere,  Udalak,  errespetu  osoz,  andoaindar  guztiak
gonbidatzeko  euskararekiko  duten  lotura   indartu  eta  berpiztu  dezaten:  euskaraz  badakitenek,
bakoitzak bere neurrian, erabiliz, eta ez dakitenak euskarara hurbilduz. Ahoz aho, bizi-bizi, euskara
Andoainen.

Andoaingo Udalak zinegotzi-talde guztien ahobatasunez onartua (ENBAk 2017-11-16an). 
Udalbatzak azaroaren 30ean izango duen hileroko Osoko Bilkuran berretsi eta irakurriko da.  


