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HIZKUNTZEN EGUN EUROPARRAREN 10. URTEMUGA DELA-ETA EUROPAKO
KONTSEILUAREN ETA EUROPAKO BATZORDEAREN BATERAKO ADIERAZPENA.
2011ko IRAILAREN 26a
(SELEKZIONATUTAKO PASARTEAK)

Kultur eta hizkuntz aniztasunarekiko begirunea eta guztiek ikasi ahal izatea Europako
Kontseiluaren eta Europako Batzordearen funtsezko printzipioak dira. Hizkuntza desberdinak
ulertu eta erabiltzeko gaitasuna lagungarri da herritarrentzat, maila sozial eta profesionalean
ahalik eta gehien garatzeko orduan. Hizkuntz ezagutzak zuzentasun eta integraziorako
funtsezkoak dira. Mugikortasuna handitzen ari den, ekonomia globalizatzen ari den eta joera
ekonomikoak aldatzen ari diren testuinguru honetan, hizkuntzak ikasteko eta hezkuntza eleanitza
eta kultur anitza garatzeko premia inoiz baino nabarmenagoa da.
2001ean, Europako Kontseiluak eta Europako Batzordeak Hizkuntzen lehen Urte Europarra
martxan jarri zuten, Europaren hizkuntz ondare aberatsaz kontzientzia sortzeko, gizartean
eleaniztasuna sustatzeko eta herritar europarrak hizkuntza gehiago ikastera motibatzeko.
Urte horren arrakasta kontuan hartuta, ordutik aurrera irailaren 26an urtero Hizkuntzen Egun
Europarra ospatzen da. Jarduerek hizkuntza guztiak hartzen dituzte, baita gutxien erabili eta
ikasten diren hizkuntzen sustapena eta migrazio-hizkuntzak eta zeinu-mintzaira ere. Hizkuntzen
Egun Europarrak hizkuntzak ikasteko etengabeko prozesua sustatu behar du, errealizazio
pertsonalerako, Europako gizarte demokratikoetan erabat parte hartzeko eta garapen
profesionalerako.

2011n, Hizkuntzen Egun Europarraren 10. urtemuga dela-eta, Europako Kontseiluak eta Europako
Batzordeak azken hamarkadan bien artean egindako aurrerapenak ospatzen dituzte. Bi
erakundeek berresten dute hizkuntz politikak eta politika praktikoak sustatzearen aldeko
konpromisoa, partekatzen dituzten balore eta printzipioen eta Bruselan eta Estrasburgon egiten
dituzten jardueren, baita Hizkuntzen Europako Zentroak Graz-en martxan jarri dituenen ere, artean
sinergiak bilatzen jarraitzeko haien asmoaren arabera.

Etorkizunari begira, Europako Kontseiluak eta Europako Batzordeak lankidetza estuan jarraituko
dute lanean, Europaren hizkuntz aniztasunaren onurak herritar europarrei helarazteko. Bi
erakundeen arteko lankidetza ahalik eta hizkuntza kopuru handienean gaitasunak sustatzeko
izango da baliagarri, elkarrekiko begirunea sustatzeko, enplegagarritasuna eta mugikortasuna
hobetzeko eta gero eta eleanitz eta desberdinagoak diren Europako gizarteetan integrazioa eta
herritartasun demokratiko aktiboa errazteko.
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