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Behean izenpetzen dugunak autonomia erkidego guztietako sortzaile kultural
eta akademikoak gara, baita profesionalak, adituak eta politikariak ere, eta
unibertsitate, eskola, erakunde, entitate, administrazio publiko eta hedabideetan hizkuntzen ikerketa, eztabaida, irakaskuntza eta kudeaketan ari gara.
Espainiako hizkuntza guztiak eta herritar guztien hizkuntza bizikidetza garatzeko, gizarte, lurralde eta politika arloetan adostasun zabal bat
lortzearren, adierazten dugu:
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Gizarte guztietan hizkuntza aniztasuna ez da salbuespena, araua
baizik. Munduan 6.000 hizkuntza baino gehiago daude eta 200 bat
estatu. Estatu guztiak eleaniztunak dira. Globalizazioak eta immigrazioak areagotu egiten dute hizkuntza aniztasun hori.
Espainia ere herrialde eleaniztun bat da eta halakoxea izan da beti,
sortu zenez geroztik. Gaur egun, biztanleen %47 hizkuntza bat baino
gehiago dauzkaten autonomia erkidegoetan bizi dira eta Konstituzioko 3. artikuluak eta bederatzi autonomia estatutuk Espainiaren
hizkuntza aniztasuna onesten dute, bai katalana/valentziera (Katalunian, Valentziar Erkidegoan eta Balear Uharteetan), galegoa (Galizian), euskara (Euskadin eta Nafarroan) eta aranera/okzitaniera (Katalunian) oﬁzialtzat joz, bai Aragoiko, Gaztela eta Leongo eta Asturietako hizkuntzak berez onartuz eta babestuz.

ARAGONÉS
ARANÉS (LENGUA OCCITANA)
ASTURIANU/LLEONÉS
CASTELLANO
CATALÀ/VALENCIÀ
GALEGO
EUSKARA/VASCUENCE
PORTUGUÉS
ÁRABE
TAMAZIGHT (LENGUA BEREBER)
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Hizkuntza aniztasunaren aitorpenak ez du bakarrik balio lurralde
horietan hizkuntza batzuk hitz egiten direla legez adierazteko. Izan
ere, haren helburua da herritar guztiak eleaniztunak izan edo sentitu daitezela, alegia, hizkuntza bat baino gehiago ezagutu edo
hizkuntza bat baino gehiagorekiko bizikidetza baloratu dezatela.
Hizkuntza bat indartzeak ez die besteei kalterik egin behar. Hizkuntza
bat ez ikasteak ez du esan nahi ez denik beste bat ikasi behar, edo
ahantzi egin behar denik. Espainiako hizkuntza askoren arteko hurbiltasun ﬁlologikoa balio erantsi bat da elkarren ezagutzarako.
Espainiaren hizkuntza aniztasuna aitortu eta garatzea, inoiz baino
beharrezkoagoa da:
− Espainiaren egiazko hizkuntza aniztasuna lotsarik gabe azaleratzeko.
− Milioika herritarrek beren berezitasuna eta beren eskubide
linguistikoak aitorturik ikusteko.
− Hizkuntzen arteko liskarrak indargabetzeko. Izan ere, liskar horiek
manipulazio interesdun, ideologizatu eta maiz alderdikoiaren
ondorio baizik ez dira.
− Espainiako Konstituzioko 3. artikulua oso-osorik betetzeko, 3.3
atala bereziki.
− Eskualdeetako edo Eremu Urriko Hizkuntzen Europako Gutunari
buruzko konpromiso guztiak betetzeko (Espainiak izenpetu eta
berretsia).
Espainiaren hizkuntza aniztasuna aitortu eta garatzea onuragarria da
denontzat:
− Ondasun immaterial partekatua zaindu eta gure gizartearen
ondasun handia indartzen duelako.
− Hizkuntza erkidegoen bizikidetza eta elkar ezagutza sustatzen
duelako.
− Ikaskuntza prozesuetan hobekuntza nabariak dakartzalako.
− Aukera pertsonal, profesional eta akademikoak eskaintzen dituelako.
− Hizkuntza teknologiaren sektoreari zabaltzen eta berritzen laguntzen diolako.
− Espainiaren eleaniztasunak hobeki prestatzen gaituelako Europaren eleaniztasunerako.
Espainiaren hizkuntza aniztasuna aitortu eta garatzeak esan nahi du:
− Hizkuntza guztiak berdin-berdin Espainia osoari eta herritar
guztiei dagozkiela. Denak gobernu guztien afera bat dira: gaztelania ez beste hizkuntzak ez dira bakarrik kasuan kasuko autonomia
erkidegoaren afera bat; gaztelania ez da bakarrik Espainiako Gobernuaren afera bat.
− Botere publiko guztiek (legegilea, betearazlea eta judiziala) Espainiako hizkuntza guztiek babesten eta bultzatzen lagundu behar
dutela.
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Espainiaren hizkuntza aniztasuna aitortu eta garatzeak berarekin dakar
Gorte Orokorretan zer erabilera izanen duen zehaztea eta kontu hau
espresuki arautuko duen lege bat onestea, Konstituzioko atariaren eta
3. eta 46. artikuluen arabera:
Zeharkako lege bakar bat, organikoa izanen dena, lege organikoak aldatuko baititu, bereziki Estatuko Administrazio Orokorra, Justizia eta goi
mailako erakundeak ukituko dituena. Espresuki, autonomia erkidegoen
eginbeharra aipatuko du, ez du joko kasuan kasuko autonomia estatutuan ezarririko xedapen eta eskumenen kontra eta lurralde printzipioarekin bat etorriko da, Konstituzio Auzitegiaren doktrinaren arabera. Printzipio hauei lotuz, legeak ondorengo alderdiak bildu (horietarik
batzuk iniziatiba edo lege sektorialetan jasoak daude) eta irizpide hauek
kontuan hartu beharko lituzke:
a) alderdiak:
− herritarrek (gizabanakoek) hizkuntzak erabiltzeko duten eskubidea,
Estatuko Administrazio Orokorrean, Botere Judizialean eta Parlamentuan.
− hizkuntzen erabilera Estatuko goi mailako erakundeen aldetik (Estatuko Burutzaren, Konstituzio Auzitegiaren, Hauteskunde Batzorde
Nagusiaren, Espainiako Arartekoaren eta abarren aldetik).
− hizkuntza aniztasuna aitortzea (identiﬁkazio dokumentuetan, ekitaldi
solemneetan, Estatuaren sinboloetan…).
− Espainiaren hizkuntza aniztasunaz eta kasuan kasuko autonomia
erkidegoan oﬁzialak ez diren hizkuntzen ezagutzaz eduki kurrikularrak garatzea.
− Espainiaren hizkuntza aniztasuna zabaltzea (hezkuntzan, kulturan,
hedabideetan…).
− hizkuntza guztiak lurralde eta esparru guztietan babestu eta sustatzea (enpresa publiko eta pribatuetan, informazio eta komunikazio
teknologietan, irakaskuntzan, kulturan, hedabide publiko eta pribatuetan, funtzio publikoan, toponimian, harremanetan, ikerketetan…), Espainiako Gobernuaren eskumenen arabera.
− hizkuntza guztiak presente egotea Espainiaren atzerriko ekintzetan,
bereziki Europako erakundeetan.
b) irizpideak:
− Europako Kontseiluko Ministroen Batzordeak 2005ean Eskualdeetako
edo Eremu Urriko Hizkuntzen Europako Gutunari buruz harturiko
konpromisoak eta Europar Batasunaren xedapen guztiak betetzea.
− Parlamentuaren agindua bultzatu eta gainbegiratzeko berezko
organo bat sortzea, autonomia erkidegoak bilduko dituena eta behatoki lanetan arituko dena, urtero Senatuari txosten bat igorriko
baitio.
− Munduko Merkataritza Erakundeak eta Europar Batasunak salbuespen kulturalari buruz emaniko arauen babesean laguntzak eta
diru-laguntzak aurreikustea.
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Espainiaren hizkuntza aniztasuna aitortu eta garatzeak berarekin
dakar erantzukizun partekatua, aurrekontuei dagokienez. Kostu hori
beren gain har dezakete, eta hartu egin behar dute, administrazio
guztiek, jadanik eskura dituzten giza baliabideak eta diruak eta,
bereziki, informazio eta komunikazio teknologiak erabiliz.
Espainia osoarentzat balio bat denez, hizkuntza aniztasuna autonomia erkidego guztietan ere defendatu behar den balio bat da. Autonomia erkidego bakoitzak, barne adostasunaren arabera, bere oreka
lortu behar du hizkuntza kontuetan, guztien eskubideak eta sentiberatasuna errespetatuz eta hizkuntza guztien erabilera bultzatuz, inor
bazterturik sentitu ez dadin eta bizikidetza berma dadin.
Espainiaren hizkuntza aniztasuna aitortu eta garatzeak ahalik eta
adostasun handiena behar du Espainiako gizartean, bereziki
ordezkari politikoen artean. Adostasun horrek bide eman beharko
luke Konstituzioaren geroko erreforma batean espresuki jasotzeko
behar diren aldaketak sartu ahal izateko.
Arrazoi hauengatik guztiengatik, espero dugu indar politiko guztiek
jende aurrean konpromisoa hartu dezatela datorren legegintzaldian
Espainiaren hizkuntza aniztasuna aitortu eta garatuko duen lege bat
proposatu, eztabaidatu eta adostasunez onartzeko.
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