Emglev
Ya d’ar B r ezhoneg
R akdiviz
Erruet eo ar brezhoneg en XXI vet kantved met renket emañ e-touez ar yezhoù en
arvar bras e Levr Ruz ar Yezhoù en Arvar bet embannet gant an UNESCO. Hervez an
aozadur-se ez eo ouzhpenn mil yezh, a-douez ar pevar mil bennak a vez komzet hiziv
an deiz, a vo aet da get a-benn ugent vloaz.
Gant an Emglev Ya d’ar B r ezhoneg e fell deomp prouiñ, du war wenn, pegen
mennet eo hor c’hevredigezh da lakaat ar brezhoneg da vevañ ha d’ober ar pezh zo
ret evit ma tiorroo en trede milved, ar pezh n’eo ket asur hiziv an deiz. Setu perak ez
omp mennet da lakaat disoc’hañ, en un nebeud dekvloaziadoù, un argerzh a c’hallfe
padout pell-kenañ gant al lusk a vremañ pe chom hep dont da wir biken marteze.
War empleg ar gevredigezh en he fezh emañ diazezet an argerzh-se. War bedenn
Of is ar B r ezhoneg, ni, obererien kedvuhez Breizh, a fell deomp reiñ an tu d’ar
brezhoneg da ziorren en un doare padus hag aesaat e implij naturel ha reizh er
gevredigezh.
Goude sinañ an Emglev-mañ ha dre un argerzh digor ha liesdoare, e roomp hor ger
da lakaat an diarbennoù ret e pleustr evit adsevel ar brezhoneg.

Kr ef en an Emglev Ya d’ar Br ezhoneg
Ni, obererien ar gedvuhez a sin amañ dindan :

a ro da c’houzout e roomp hor ger da gemer perzh en un argerzh a zisoc’ho war
adsavidigezh ar brezhoneg evit ma tizho hor yezh he live diorren uhelañ;
a embann e vo renet an argerzh-se gant ur Steuñv terkañ yezhel a vo kaset da benn :
— en ur zielfennañ stad ar yezh dre c’hennad ha dre dakad bro ;
— en ur dermeniñ an diarbennoù terkañ da vezañ kemeret da bep live ;
— en ul lakaat e pleustr engouestloù fetis ha mennedik obererien ar gedvuhez o
kemer perzh en e savidigezh;
hon eus c’hoant, dre al lusk engouestl hag emglev -mañ, da lakaat splann youl hor
c’hevredigezh da greñvaat ar brezhoneg.
Digor eo an Emglev Ya d’ar B r ezhoneg, evel an argerzh engouestl a zeu diwarnañ,
da holl obererien ar gedvuhez.
An tu a zle reiñ d’hor c’hevredigezh da ziskouez pegen mennet eo, a -drugarez d’ar
perzh kemeret gant an holl nerzhioù sokial a ya d’he ober.
Ni hag a sin amañ dindan, hon eus c’hoant ma vo lakaet diarvar dazont ar brezhoneg
e Breizh a-bezh en XXI vet kantved gant an Emglev Ya d’ar B r ezhoneg.

Aozadur :

Graet e :

D'an :

Sinadur :

AR GER Z H DI OR R EN AN EMGL EV YA D’AR B R EZ HONE G

S evel ar S t euñv t er kañ yezhel
•

Goude sinadur an Emglev e vo savet ar Steuñv terkañ yezhel.

•

Perzh a gemero holl sinerien an Emglev e savidigezh ar Steuñv.

•

Savet e vo ar Steuñv terkañ o terc’hel kont eus gwir voud sokioyezhoniel pep
takad bro.

•

Gant ur c’hendalc’h e vo klozet al lankad sevel ar Steuñv ma vo pedet an holl
obererien o kemer perzh er raktres. Goude-se, e vo lakaet an diarbennoù da
dalvezout hag e vo diazezet an doare da heuliañ ar steuñv.

Heuliañ an Emglev
Anvet e vo ur c’hengor heuliañ gant obererien ar gedvuhez o devo sinet an Emglev
Ya d’ar B r ezhoneg. Gantañ e vo termenet dre ar munud penaos mont war-raok
gant ar steuñv.
Of is ar Br ezhoneg eo an aozadur e karg da reiñ startijenn d'an argerzh Emglev ha
da genurzhiañ sevenidigezh ar Steuñv.

