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Gotzon Lobera,
Bizkaiko Foru Aldundiko

Euskara Sustapenerako Zuzendaria

Agur t'erdi:

Jaun-andreok, pozgarri dut oso gaur eta hemen Ermua eta Eitzagako to
ponimiari buruzko lan bikain hau aurkeztea.

Toponimian aritzen diren adituak beti erkatu nahi izan ditut meatzariekin,
alegia, hizkuntza meatzariak ditugu, herri baten arimaren bankua aurkitu eta
azaleratzen duten heinean.

Ziur naiz zuetarik bat baino gehiago bere buruari itaun bera egiten ari
zaiola une honetan: zertarako balio du toponimiak? Ze aIde dago auzo baten
izenean letra bat aldatuagatik? Eta abar.

Bizkaiko Foru Aldundiak, Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia
1999. urtean sortu zuenetik hona, lehentasunen aurreneko tokietan izan du to
ponimiaren inguruko ataza, aIde batetik, jakin dakielako iraganaren berri iza
teak dakarrela oraina eta etorkizuna finkatzea, eta, bestetik, azaIera berriz ate
ratako izen horiek herri baten benetako nortasunari eusten dioteIako.

Gaur egun, mundu guztia globalizazioaren eraginaren menpean dagoela,
zertarako zaindu horiek guztiak? Euskadi herri txikia da, eta, txikia den neu
rrian, inork baino ahalegin handiagoa egin behar du, bere buruari eusteko, bes
tela laster baten gaIduko delako. Eta guk, euskaldunok, eskubidea ez ezik, be
tebeharra ere badugu geure aItxorra gizadi osoarentzat zaintzeko.
Egunean-egunean galtzen dira hizkuntzak mundu zabalean zehar, egunean
egunean lurbira honetako herriek geroago eta ezberdintasun gutxiago dute eI
karrengandik, eta hori, demokraziaren ikuspegitik, ez da hona, demokraziak,
berez, aniztasuna dakarreIako, eta elkarrekin edo elkarren ondoan bizi izateak
ez du zertan ekarri guztiok era berekoak izatea.
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Horregatik guztiarengatik, Bizkaiko Foru Aldundiaren nahi eta asmoak
argi eta garbi utzi nahi ditugu, ikuspegi honetatik, Euskal Herriaren kultur eta
hizkuntz ondarea zaintzeko. Horregatik eskerrak eta zorionak eman nahi diz
kiot, gure Foru Erakundearen izenean, Ermuko Udalari, bere historiaren go
muta berpiztu duen lan hau bultzatzeagatik. Eskerrak eta zorionak eman nahi
dizkiot Euskal Birusa Euskara Elkarteari, argi ikusi duelako herriaren ezaupi
dea errazten duten tresnak sortu behar direla nahitaez. Eskerrak eta zorionak
eman nahi dizkiot Femando Aranberri Odriozolari, egin duen lan eskerga eta
bikainarengatik. Eta, geroenean, eskerrak eta zorionak eman nahi dizkiot Eus
kaltzaindiari, bere Araudian eta Gemikako Autonomia Estatutuan ezarrita duen
eginkizuna ederto betetzeagatik.

Lan hau beste askoren aurrendaria baino ez al da izango!

Eskerrik asko guztioi.


