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1. Gogoetarako aukera

Hizkuntza ohituren gaia mahai gainean jarri
da: hizpiderako gaia izan da, hausnartzekoa.
Euskararen gaia agendan jarri du 11 egunez
behintzat, aspaldi ez bezalako neurriarekin

Erdaldunen artean ere eragin al du gogoeta?



  

2. Mugarria, baina bere neurrian

225.000 lagun izatea oso kontuan hartzekoa
da, baina proportzioan jarri behar da:

Euskaldun eta ia euskaldunen %19
Euskal herritarren %9

Izen ematean ageri dira diferentzia batzuk:
'Ahobizi' rolekoak gehiengo handia
Emakumeak askoz gehiago
Bizkaia eta Bilbo batez bestekotik behera
Gazteen parte hartzea proportzioan



  

3. Komunikazioa, zer transmititu den

Rolek gaizki-ulertuak eragin dituzte askotan,
eta epaiketa kutsua ere hartu dute batzuetan

Lortu ote da euskararen aldeko kanpaina 
etiketatik ihes egitea?



  

4. Diskurtso arriskutsuak

Dena ohituren eta norbanakoen gain

Arriskua da erakundeak eta entitateak
erosokeriara ohitzea, ardura osoa herritar

norbanakoen gain uztea



  

5. Errealismoa

Erabilera hazteko aukera
eta premia dagoela
erakutsi du, alde
pertsonal eta orokorrean

Hizkuntza ohiturak
aldatzeko eragozpenak
ere agerian utzi ditu



  

6. Ikusaraztea

Txapa giltzarria izan da: giro babestua sortu
du eta erabiltzeko aukerak agerian jarri ditu

Euskaldun dentsitate txikiko tokietan soilik
ez, gainerakoetan ere rol garrantzitsua du



  

7. Eremu publikoa

Euskaraldiko 11 egunek agerian jarri dute
zer aukera dagoen eremu publikoetan ere
erabilera hazteko: hedabideak, ekitaldiak...

Aldaketa sinbolikoak izan dira askotan, 
11 egun horietara mugatu diren itxurak



  

8. Harremanak

Erakundeen eta euskalgintzaren arteko
harreman eredu berriaren emaitza nagusia:
behetik gora egina, oinarri teknikoarekin

Eskema bat gainditu behar da: erakundeek
dirua jarri, euskalgintzako eragileek egin



  

9. Loturak

Aztertu beharrekoa da
nola balia daitekeen
Euskaraldiko olatua
beste arlo batzuetan:
euskalduntzea, lan
arloa, kultur edukien
kontsumoa, euskal
hedabideak... Finean,
dimentsio orokorra
ematea Euskaraldiari



  

10. Patxada

Proposamen berriak agertzean eta egokiak
direla ikustean, azkar joan nahi izaten da

Arriskua: Euskaraldiari gehiegi eskatzea, 
eta emaitza ikustean frustrazioa zabaltzea
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