
Hizkuntzen Europako Eguna - 2014ko irailaren 26a 

 
 

Hizkuntzen Europako Eguna: erronka, jarrera aldatzea aniztasunari babesa emateko.  

 

Estrasburgo, 2014-09-26: Hizkuntzen Europako Egunaren karietara, Jagland idazkari nagusiak honako 

adierazpen hau egin zuen:  

 

 “Irailaren 26an Europako hizkuntza aniztasun aberatsa ospatzen 

dugu. Geldi gaitezen une batez, Antoine de Saint-Exuperyren 

hitzak gogoratzeko:  “hizkuntzak, maiz, gaizkiulertuen iturri dira”. 

Hizkuntzak arma bezala erabiltzen ahal dira, bereizkeria eta 

umiliazioetarako aitzakia gisa. 

Elkarrekin lortzen ahal dugu hizkuntzak gaizkiulertuen iturri izan 

ordez, kulturen arteko elkarrizketarako eta elkarrekiko 

errespeturako giltza bihur daitezen. Horretarako, dauden zenbait 

jarrera gainditu eta aniztasuna babestu behar dugu.  

Europako Kontseiluak europar hizkuntza guztiekiko konpromiso sendoa adierazten jarraitzen du: 

eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzak babestearren egiten duen lanaren bidez, hizkuntza gaitasuna 

irakasteko eta ebaluatzeko arauak garatuz, eta estatuei lagunduz hizkuntza hezkuntzaren norabide 

integratzailea aplika dezaten.  

Hala, gaur Estrasburgon Hizkuntzen Eguna ospatzen dugun bitartean, Grazen, Hizkuntza Modernoen 

Europako Zentroarekin batera, eta Europa osoan izanen diren ekitaldi berritzaile mordoaren bitartez, aitor 

dezagun gizarte tolerante, baketsu eta inklusiboak eraikitzeko eta mantentzeko hizkuntzek betetzen duten 

eginkizun ahaltsua. 

*** 

Hizkuntzen Europako Egunaren eta kontinente osoan izanen diren ehunka ekitaldien gaineko argibide 
gehiago nahi izanez gero, jo honako helbidera: www.coe.int/edl  

 

Egunaren gaineko oinarrizko informazioa 

Hizkuntzen Europako Eguna Europa osoan hizkuntzen ikaskuntza sustatzeko eguna da. 

Europako Kontseiluaren ekimenez urtero, irailaren 26an, Hizkuntzen Europako Eguna ospatzen da, 2001eko 
Europako Hizkuntzen Urtetik aitzina. 

 
Egunaren berariazko helburuak hauek dira: 

 Jendea ohartaraztea hizkuntzak ikastearen garrantziaz, eleaniztasuna eta kulturen arteko ulermena 
handitze aldera. 

 Europako hizkuntza eta kultura aniztasunaren aberastasuna sustatzea. 

 Hizkuntzen etengabeko ikaskuntza bultzatzea eskolan zein eskolatik at. 
 
Egunaren berariazko webgunea 28 hizkuntzatan ikusten ahal da. 2013an 620 jarduera baino gehiago 
erregistratu ziren webguneko ekitaldien egutegian. Kopuru horrek Europan eta Europatik kanpo irailaren 

http://www.coe.int/edl


26aren inguruan egiten diren jarduera guztien zati txiki bat baino ez du erakusten. Jarduera horiek batez ere 
eskoletan, unibertsitateetan, kultura institutuetan eta era askotako elkarteetan antolatzen dira. 


