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Bodadenn vroadel :
Ar brezhoneg lakaet e-barzh mirdi ar Republik

Gouezet hon eus he deus votet ar Vodadenn vroadel evit ma vo lakaet  ur meneg nevez ouzhpenn e-
barzh mellad 1 ar Vonreizh. Hennezh a vefe : "e-barzh glad Frañs emañ ar yezhoù rannvro". Anat eo 
da UGB ne vo ket anavet implij ar yezhoù-se er vuhez foran gant ar Stad da heul an amantañ-se, 
na ne vo ket redi ebet warni evit kas o c’helenn war-raok.

• Rak ne gomzer anezhe ennañ ken met gant gerioù mirdiouriezh.
• Gwashoc’h c’hoazh marteze, rak skrivañ penaos ar yezhoù rannvro "zo e-barzh" glad Frañs – 

ha n’emaint ket e-barzh hini Mab-den – zo o reiñ dezhañ hepmuiken. Gant-se (dre berzh an 
nann-emellañ) e c’halljed nac’hañ kement hantererezh etrebroadel ha kement gwiriekaat an 
testennoù etrebroadel a-du gante, dreist pep tra karta Europa evit ar yezhoù rannvro pe 
minorelaet.

Evit UGB eo splann kement-mañ :

1. Ma tle ar Vonreizh pe al lezennoù emdreiñ ervat un deiz bennak, ne vo nemet war-lerc’h 
trec’hioù gounezet war an dachenn dre bleustriñ ar brezhoneg bemdez ha dre embreger an 
demokratelezh lec’hel : rak e dalc’h ar Vretoned hag o dilennidi emañ dazont ar brezhoneg da 
gentañ.

2. Gwirioù zo kinniget el lezennoù a-vremañ endeo evit treuzkas barregezhioù d’ar C’huzul 
rannvro, hag erru eo poent bras o digeriñ d’ar reizhiad deskiñ, a-benn ma vo gallet :

- gwareziñ ar brezhoneg ha lakaat an dud d’e adtapout, ha gant-se reiñ talvoudegezh d’e 
gelenn ;

- reiñ c’hoant ha tu d’ar pep brasañ eus an dud da vont da zeskiñ brezhoneg (ledañ ar 
c’hinnig kelenn) ;

- anavout ar skoliata dre soubidigezh e-barzh ur servij kelenn publik rannvro.

Bezañ eo a-enep da santimant servijoù ar Stad e vez gouzañvet c’hoazh ar c’helenn brezhoneg, lakaet 
muioc’h-mui a-gostez abaoe al lezenn-stur ha programmiñ evit dazont ar skol e 2005.

Da eo gant UGB neuze gwelet al lizher zo bet kaset gant Jean-Yves Le Drian d’ar ministr kentañ, ma 
c’houlenn ennañ e c’hallfe Kuzul rannvro Breizh bezañ gwelloc’h eus barregezhioù ledanaet, gant ar 
gwir he deus da arnodiñ, evit kas war-raok ar brezhoneg hag e gelenn. Degas a reomp harp neuze da 
brezidant Kuzul rannvro Breizh, ha ton dezhañ evit ma talc’ho gant an hent-mañ gant nerzh-kalon.

Evit UGB, ar burev
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