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Hizkuntz Eskubideen Behatokia
Hizkuntz Eskubideen Behatokia euskal hiztun ororen hizkuntza-eskubideez arduratzen den
erakunde independiente eta nazionala da eta eskubide horiek Euskal Herri osoan, arlo publikoan
zein pribatuan, babestera zuzentzen du bere jarduera.

Oharra: liburu honetan agertzen diren datuak, informazioa… baliatu nahi izanez gero,
iturria aipatzea eskertuko da.

Izenburua: Hizkuntza Eskubideen Egoera 2016
Mota: urteko txostena
Egilea: Hizkuntz Eskubideen Behatokia
Argitaratze data: 2017ko ekainaren 6a
Ale kopurua: argitalpen digitala (www.behatokia.eus atarian eskuragarri)

Euskal Herrian euskaraz mintzatzeko, administrazioari zuzendu eta administraziotik zerbitzuak
jasotzeko (osasuna, hezkuntza, justizia, informazioa edo beste edozein zerbitzu), bai eta
orokorrean, jendarteak eskaintzen dituen aukerak euskaraz baliatzeko euskal hiztunek dituzten
eskubideak babestea da Behatokiaren xedea. Ondorengo lerro hauetan islatuko dugun azterketa
2016an zehar herritarrek Behatokira helarazitako gertaeretan oinarritzen da. Euskararen
Telefonoaren edo Akuilari app-aren bidez, administrazio publikoen eremuan zein sektore
sozioekonomikoan, euskaraz jarduteko eskubidea errespetatu ez zaienean, Behatokira jo dute
babes bila edota salaketa egitera bizi izan duten hizkuntza-eskubideen urraketaren aurrean
eragiteko asmoz. Horrela bada, azterlan honen iturria herritarren beraien bizipenak dira, euskal
hiztunek euren egunerokoan euskaraz jarduten saiatu direnean bizi izan dituzten egoerak.
Horrela bada, Behatokian jaso ditugun gertaera horiek guztiak errealitatearen zati bat, lagin bat
besterik ez dira, baina euskal hiztunen benetako egoerara eta egunerokoan aurkitzen dituzten
zailtasunetara gerturatzen gaituzte.
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Hizkuntza eskubideak urratzea bizi-kalitatearen, ongizatearen eta duintasunaren aurka egitea dela ondorioztatzen dute Behatokiaren urteko
txostenaren ondorioek. Eta, egia esan, uste dut parametro egokietara
eramaten duela Behatokiak eskubideen urraketen afera. Izan ere, ez
gara ari herritarren kapritxoez edota unean uneko eskaerez. Herritarren
oinarrizko eskubideez ari gara, eta beraz, horiek bermatzeko politikak bizikalitatearen, ongizatearen eta duintasunaren aldeko politikak dira; finean,
euskaraz bizitzea da guretzat duintasunez bizitzea.
Horrela, aurten Behatokiko ondorioek argi-fokoa langileen hizkuntzagaitasunean jarri dute, eta bada garaia gai hori behar bezala jorratzeko.
Ongi dio, bai, txostenak, herri erakundeen zeregin nagusiena jendarte
osoarentzako kalitatezko zerbitzuak ematea dela, eta horretarako, nahitaez
langileek berezko hizkuntzaren ezagutza izan behar dute. Horrela ez bada,
argi dago langile horiek ezin izango dietela zerbitzu egokia eskaini milaka
herritarri. Hartara, langileen hizkuntza-gaitasunari dagokionez, jauzi
kualitatiboa emateko garaia dela uste dugu.
Egin beharreko bide horrek zein izan behar duen marraztuta dago jada.
Europako berezko hizkuntzen normalizazioaren alde lan egiten dugun
eragileok osatu genuen Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Protokoloa da
horretarako oinarria, oinarri sendoa. 2016ko abenduaren 17an Kursaalen
aurkeztutako proposamena, alegia.
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Protokoloa, hasiera-hasieratik babes eta inplikazio handiarekin osatu den
proiektua izan da. Elkarren arteko errespetuan oinarritutako elkarlana izan
du ezaugarri nagusi sortu zenetik. Egindako ibilbidean, atxikimenduak
biltzen joan da, bai Euskal Herrian baita Europa osoan ere. Azken urte
luzeotan hizkuntza-politikari lotuta sortutako proiektu eta dokumentuen
artean babesik handiena lortu duena izan dela esan dezaket, harro.
Zer eta nola egin daitekeen definituta izanda, oinarri sendoa edukita,
hortaz, zer da falta zaiguna? Bada, norberari egin beharrekoa betetzea.
Alegia, Behatokiaren urteko txosten hau osatzeko alea jarri duten
herritarren eta gainerako euskaldunon hizkuntza-eskubideak bermatuak
izatea, euskaraz bizitzea errealitate bihurtzea. Hizkuntza-eskubideak,
gainerako giza-eskubideak bezalaxe, botere publikoek bermatu behar
dituzten eskubideak dira.
Zehaztu dugu zer egin behar den botere publikoek gure eskubideak
bermatzeko borondatea baldin badute. Hor Hizkuntza Eskubideak
Bermatzeko Protokoloa. Bidea zein den badakigu; balia dezatela, beraz,
tresna eragingarri hau albait arinen.

Paul Bilbao Sarria
Hizkuntz Eskubideen Behatokiko lehendakaria
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Hizkuntzaeskubideez
jardutean
giza eskubideez
ari gara

Eguneroko bizitzaren alderdi garrantzitsua da komunikazioa. Eta
komunikaziorako tresna nagusia da hizkuntza. Baina hizkuntza ezin zaio
lotu soilik dimentsio komunikatiboari. Inguruko errealitatea, harremanak,
mundua, modu propioan antzeman eta deskribatzeko tresna da hizkuntza.

“Gizaki orori dagozkio Aldarrikapen honetan adierazitako eskubide eta
askatasunak, eta ez da inor diskriminatuko arraza, larru-kolorea, sexua,
hizkuntza, erlijioa, politikako edo bestelako iritzia, sorterria edo gizarteko
jatorria, ekonomi maila, jaiotza edo beste inolako gorabeheragatik”.

Hizkuntza-aniztasunak mundua ikusmolde ezberdinetatik ikusteko eta
ulertzeko aukera eskaintzen digu. Aberastasuna eta aukera dira pertsona
ororentzat.

Esan dezakegu hortaz, hizkuntza dela eta, diskriminaziorik ez jasateko
eskubidea dugula, giza eskubideen dimentsio linguistikoa direla hizkuntzaeskubideak. Norbere hizkuntzaz baliatu, hura erabili eta garatzeko
eskubidea; gainontzeko oinarrizko eskubideekin batera bat gehiago direla
hizkuntza-eskubideak.

Hizkuntza guztiak dira nortasun kolektibo baten adierazpide, batasun
banaezina osatzen dute kulturak eta hizkuntzak eta guztiek merezi dute
aitortza eta errekonozimendu berbera.
Baina, zoritxarrez, ez da hala. Hizkuntza-eskubideak komunitate orori
badagozkio ere, gaur egun hizkuntza nagusien hiztunek baino ez dituzte
bermaturik hizkuntza-eskubideak. Hizkuntza-komunitate guztiek eta berau
osatzen duten pertsonek bere lurraldeko hizkuntza erabili eta garatzeko
eskubidea badute ere, mundu zabalean ohikoak dira haien hizkuntzaeskubideez gabeturik dauden giza-taldeak. Hauen artean dago euskal
hiztunen komunitatea.
Horrela, testuinguru honetan garrantzia handia hartzen dute hizkuntzaeskubideek. Hizkuntza-eskubideak oinarrizko giza eskubideen, pertsonalen
zein kolektiboen, parte dira eta giza duintasuna eta hizkuntza guztien
berdintasuna dute oinarri.
Gizakiaren oinarrizko eskubideen baitan kokatu behar ditugu, bada,
hizkuntza-eskubideak. Izan ere, Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren
bigarren artikuluak dioenez,
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Hala, hizkuntza ezberdinen ezaugarriek ez dute justifikatzen inolako bereizkeriarik eta, gurea bezalako hizkuntza-komunitateetako hiztunei, hizkuntzaeskubideak urratzen zaizkienean, giza-eskubideen funtsezko bi balioak
kaltetzen dira: berezko duintasuna eta pertsonen arteko berdintasuna.
Horrela, hizkuntza dela eta, bazterkeria eta pertsonen oinarrizko giza eskubideak kaltetzen dituen gizartea ez da justua. Gizarte ongizatean eta
elkarbizitza orekatuan, errespetuan, berdintasunean zein begirunean oinarritutako jendartea eraikitzeko, nahitaezkoa da hizkuntza arrazoiengatiko
bazterkeriarekin bukatzea.

“Giza eskubideen dimentsio linguistikoa
dira hizkuntza eskubideak. Norbere
hizkuntzaz baliatu, hura erabili eta
garatzeko eskubidea; gainontzeko
oinarrizko eskubideekin batera bat
gehiago dira hizkuntza-eskubideak.”
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1996-2016:
Hizkuntza Eskubideen
Deklarazio Unibertsaletik
Hizkuntza Eskubideak
Bermatzeko Protokolora
Orain 20 urte onartu zen Bartzelonan Hizkuntza Eskubideen Deklarazio
Unibertsala eta iazko abenduan Donostian Hizkuntza Eskubideak
Bermatzeko Protokoloa. Hizkuntza-eskubideen aitortzatik horien bermerako
neurriak zehaztera pasatu gara. Neurri horiek exekutatzeko garaia da orain,
hiztun ororen hizkuntza-eskubideak bermatuta egon daitezen.

HIZKUNTZ ESKUBIDEEN DEKLARAZIO UNIBERTSALA (1996)

Gaur egun, euskal hiztunen komunitatea estatus juridiko ezberdinen mende dago eta euskaldunari bizi den tokiaren
arabera aitortzen zaizkio hizkuntza-eskubideak. Ahulezia hori gainditu eta hizkuntza-eskubideen gaineko diagnosi
egokia egiteko ezinbestekoa da beste erreferentzia marko bat erabiltzea. Horretarako dokumentu garrantzitsua eta
guztiz erreferentziala da Hizkuntza Eskubideen Deklarazio Unibertsala (HEDU).
1996an Bartzelonan PEN Club International eta CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques
i les Nacions) erakundeak sustatu eta UNESCO erakundeek babestutako Hizkuntza Eskubideei buruzko Mundu
Mailako Biltzarrean onartu zen Deklarazioa. 66 Gobernuz Kanpoko Erakunde, PEN erakundeko 41 zentro eta
hizkuntza-eskubideen inguruko adituak bildu ziren.
HEDU prestatu eta onartu zutenek kontuan hartu zuten hizkuntza-eskubide zuzenen definizioa ezin dela hizkuntzen
estatus politiko edo administratiboaren menpe egon, ez eta hiztun kopurua bezalako irizpideen menpe ere.
Horregatik HEDUk honako hau adierazten du:

Hizkuntza guztiak dira eskubide berberen jabe eta ez da bereizkeriarik
egin behar hizkuntza ofizialak/ez ofizialak, nazionalak/lurrraldekoak/
eskualdekoak, gehiengo hizkuntzak/gutxiengo hizkuntzak edo hizkuntza
modernoak /antzinakoak ezaugarriengatik.
Mundu osoko hizkuntzei estatus berbera aitortzea eta hizkuntza-eskubideak hizkuntza-komunitateen baitan
kokatzen izan zen Deklarazioa sustatu zuten eragileen helburu nagusia. Beste deklarazio, itun eta hitzarmenen
aldean, berdintasun printzipioa da HEDUren ekarpen aipagarrienetakoa: munduko hizkuntza guztien berdintasunaren aldarrikapena.

Deklarazio honen funtsean dagoen printzipioa da hizkuntza komunitate
guztiak eskubide berdinen jabe direla, kontuan izan gabe beraien
izaera juridiko edo politikoa zein den; alegia, hizkuntza ofizialarena,
erregionalarena edo gutxiengoen hizkuntzarena (...)
Horrela nazioarteko adierazpen garrantzitsu hau abiapuntu eta oinarri hartuta garatzen du Hizkuntz Eskubideen
Behatokiak bere jarduna.
Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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HIZKUNTZA ESKUBIDEAK BERMATZEKO PROTOKOLOA (2016)

Hizkuntza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren printzipio horiei eta kontzeptuei jarraiki, Hizkuntza Eskubideak
Bermatzeko Protokoloa aurkeztu zen 2016ko abenduaren 17an Donostian.
Donostia 2016k eta Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak sustatutako ekimena da. Hizkuntza-eskubideak
bermatzeko eta modu eraginkorrean aplika daitezen 185 neurri zehatz proposatzen ditu.
Bartzelonako Deklarazioak hizkuntza-eskubideen defentsan gizarte zibilak egindako ekarpenaren ondotik urrats
berria eman da hogei urte beranduago Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Protokoloarekin.
Hizkuntza berdintasunaren alde eta desabantaila egoeran dauden hizkuntzen garapenena bermatzeko dokumentua
da Protokoloa. Gizarte eragileen proposamenekin eta Batzorde Zientifiko baten aholkuekin osatutakoa.
Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Protokoloa oinarrizko lau balio edo printzipiok ardazten dute:

• Elkarbizitza eta bakea: gizarte ongizatean, elkarbizitzan eta bakean
sakontzeko ekarpena.
• Aniztasuna: hizkuntza-aniztasuna babestu gizateria osoaren
aberastasun kulturalaren parte delako.
• Berdintasuna: munduko hizkuntza guztiei balio berbera aitortzea.
• Eskubideak: pertsona eta talde ororen eskubideak babestea.

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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Behatokiaren jarduna,
herri gogoa oinarri
Aurreko atalean esan dugun moduan, Giza Eskubideen Deklarazio
Unibertsalean pertsona orori hizkuntzagatik diskriminatua ez izateko
eskubidea aitortzen zaion arren, eta Hizkuntza Eskubideen Deklarazio
Unibertsalaren printzipioetan, hala jendaurrean nola maila pribatuan,
hizkuntza erabiltzeko eskubidea aitortzen baldin bazaio ere, hizkuntza dela
eta bereizkeria jasaten dute euskal hiztunek.
Eta hori egiaztatzeko neurgailurik egokiena herritarren bizipenak dira.
Euskaraz bizi nahi duten herritarren testigantzak. Hizkuntza-eskubideez
edota eskubideen egoeraz hitz egiteko orduan herritarrak dira horretarako
bozeramaile egokienak.
Hain zuzen ere, 2016ko bizipenek erakusten dute euskaraz jarduteko
ezintasuna mota guztietako zerbitzu eta jardueretan islatzen dela: osasun
zerbitzuetan, segurtasun arloan, justiziaren eremuan, administrazio guztien
jarduera orokorretan, hezkuntzan, aisialdian, komunikabideetan eta baita
sektore sozioekonomikoko kontsumo harremanetan ere.
Baina euskaldun gisa duintasunez bizitzeko eskubideez jabetuta eta
errespetuz tratatua izateko eskubidea bere eginda, euskara erabiltzea
galarazten zaienean edo zailtasunak aurkitzen dituztenean, beldurrak eta
lotsak baztertu eta urraketari konponbidea bilatzen saiatzen dira bizitzeko
hizkuntza gisa euskara hautatu duten pertsonak.
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Herritarrek euskaraz bizitzeko nahiak bultzatuta egiten duten ahaleginak
aldaketak eragiten ditu entitateen eta erakundeen hizkuntza-portaeretan;
neurriak hartzera bultzatzen dituzte askotan axolagabe jokatzen duten
erakundeak eta entitateak.

2

Izan ere, maiz egiten dute huts administrazio publikoek edota haren menpeko
erakundeek herritarren eta erabiltzaileen eskura jartzen dituzten inprimaki,
paper edo dokumentuen artean. Esaterako, Espainiako Industria, Energia
3
eta Turismo Ministerioa 4G mugikorra 800Mhz bandan zabaltzen hasi zen
2016 urteko otsaila partean. Aldaketa iragartzen zuen diptikoa gaztelania
hutsean igorri zutela eta kexa jarri zuen Behatokian herritar batek. 1
Herritarrak aitortuak dituen eskubideak ez zirela kontuan hartu eta eskubide
horiek bermatzeko neurriak hartzeko eskatuz, Ministeriorekin harremanetan
jarri zen Behatokia. Hona herritarrak egindako erreklamazioaren ondorioak: 2
Euskara ikastaroa egin ondoren diru-laguntza eskaera egitera joan zen
beste herritar bat Barakaldoko Udalera. Eskaera egiteko dokumentuen
erregistroa egiaztatzeko agiria gaztelania hutsean luzatu zioten. Minduta
zegoen. Udalak jakinarazi zuenez, herritarrak arrazoi osoa duela aitortu
ondoren, “fintzea besterik ez dugu”. Hona finketaren emaitzak 3
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4
Usurbilgo Oiardo Kiroldegian zerbitzu osoa euskaraz jaso arren, txartelak
ia osorik erdaraz daudelako Udalarekin harremanetan jartzeko eta aldaketa
eskatzeko galdegin zion Behatokiari erabiltzaile batek. 4

9

Berehala eman zituen Usurbilgo Udalak urratsak aipatu tiketa euskaraz
atera zedin. Eta Usurbilen ezezik, gai hau Andoainen, Urnietan eta LasarteOrian ere konponbidean jartzeko neurriak iragarri zituen. 5
Bilboko Udaleko Zirkulazio, Garraio eta Ingurumen Saileko erantzun
automatikoa jaso zuen herritarrak. Euskara izenburuan eta sinaduran baino
ez zelako ageri eta mezuaren edukia gaztelaniaz baino ez zegoelako kexa
jarri ondoren, honako emaitza izan zuen herritarrak egindako ahaleginak. 6 5

ESKAERA ORRIA BETETZEKO ARGIBIDEAK
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Ziurtagiri hau salbuetsi dago tasako. Eskaera presentzialetan izan ezik, ziurtagiria igorriko da eta ahal dela
bidaliko du baliabide elektronikoengatik eskatzailearen telefono mugikorrera, interesatuak hura postagatik
jasotzeko bere nahia agerian jar dezanik espresuki ezean.
Dokumentua idazmakinaz edo letra larriz bete beharko da, zuzenketarik edota ezabaketarik gabe.

Garraio publiko guztietan euskarri bakarrarekin bidaiatzeko Mugi
txartelaren tarifa berrien jakinarazpena bidali zioten herritarrari. Loturan
klikatuz webgunean sartu eta tarifa berriak gaztelaniazko orrian bakarrik
ageri zirela ohartuta desadostasuna pare bat aldiz jakinarazi ondoren etorri
zen aldaketa. 7, 8
Iruñeko herritarra, berriz, kexu zen Odol Bankuaren sarreran txanda hartzeko
jarritako ordenagailuak ez zuelako euskaraz egiteko aukerarik ematen.
Berehala jarri ginen Osasunbidearekin harremanetan eta “Nafarroako
Gobernuko Itzulpen Unitatera jo eta eskatutako aldaketak egin ditugu” 6
jakinarazi zuten. Poza adierazi zuen herritarrak jakindakoan. 9

Inprimakiarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:
 Informazioaren titularra espainiarra bada:


Jatorrizkoa edo DNI-ko, indarrean, konpultsatutako fotokopia. Aurkezpenerako, postaz
dokumentuko konpultsatutako fotokopia igortzea nahitaezkoa da.

 Informazioaren titularra atzerritarra bada:


Jatorrizkoa edo, indarreko identifikazio-erkidego edo baliokidea dokumentu, Bizileku-Txarteleko
(NIE-etako) konpultsatutako fotokopia. Aurkezpenerako, postaz dokumentuko konpultsatutako
fotokopia igortzea nahitaezkoa da. Delitugile Sexualeko Erregistro Zentralak Espainiako Justiziak
iraunkortasuna duen delituen gaineko informazioa dauka bakarrik, atzerriko herritarrek aurrekari
penaleko ziurtagiri bat bere nazionalitateko herrian, Delitugile Sexualeko Erregistro Zentralak
igorritakoari erantsi behar izango dioteneko, eskatu behar duten

 Eskaera pertsonalki interesatuagatik baizik eta irudikatzen duen, eta pertsona adingabeen kasuan, honen,
bere identitatea dagoen aurreko dokumentazioaren bitartez akreditatzeaz gain, eman behar izango duen
beste pertsona batengandik ez denean:


Ordezkatutako pertsonaren identifikazio-agiriaren jatorrizko dokumentua edo fotokopia
konpultsatua.



Ordezkaritza zuzenbidean baliozkotutako beste edozein baliabideren egiaztatzen
duen,baimenaren jatorrizko dokumentua edo fotokopia konpultsatua, haren fede-emailea bada
(notarioak baimendutako agiri publikoa, notarioak legeztatutako sinadurak dituen agiri
pribatuaedo interesdunak langile publikoen aurrean emandako dokumentu pribatua,
diligentziaren bidez egoera hori jaso behar duena, edo pertsona adingabeen kasuko familialiburua.

Eskaera inprimakia sinatuko da.
OHARRA: Aurkeztutako eskaerako frogagiria desiratzen badu, eskaerako fotokopia bat eman ahal izango du
zigilatu ahal dadila.

Inprimaki honetan jasotako datuak fitxategi batean sartuko dira; horren arduraduna Justizia Ministerioa da,
Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 L.O.-aren arabera.
www.mjusticia.gob.es

ESKAERA BETETZEKO ARGIBIDE OSAGARRIAK
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Ziurtagiri honi ez zaio tasarik aplikatuko. Ziurtagiria bitarteko elektronikoen bidez jaulki eta bidaliko da
eskatzailearen telefono mugikorrera. Ez da ohiko posta bidez bidaliko.

Euskarari lekua egin arren, euskaraz zabar eta trakets idatzita dagoelako
kexatu dira herritarrak beste hainbatetan. Batzuetan gogoz saiatuta ere
nekez ulertzeko testuak izaten dira. Irakurri ondorengoa eta ea “Argibideak” 7
argi geratzen zaizkizuen. 10
Estatuko Justizia Administrazioren Idazkaritza nagusira igorritako kexaren
ondotik etorri zen zuzenketa. 11

Dokumentua makinaz edo maiuskulaz bete behar da, zuzenketarik edo zirriborrorik gabe.
Eskaerarekin batera dokumentazio hau aurkeztu beharko da:
 Informazio-eskatzailea espainiarra bada:


Indarrean dagoen jatorrizko NAN edo haren fotokopia konpultsatua. Posta bidez aurkezteko,
derrigorrezkoa da dokumentuaren fotokopia konpultsatua bidaltzea.

 Informazio-eskatzailea atzerritarra bada:


Indarrean dagoen jatorrizko Egoiliar-txartela (AIZ), pasaportea, erkidegoko nortasun-agiria edo
haren baliokidea, edo haren fotokopia konpultsatua. Posta bidez aurkezteko, derrigorrezkoa da
dokumentuaren fotokopia konpultsatua bidaltzea. Sexu-delitugileen Erregistro Zentralak
Espainiako Justiziak ezagutzen dituen delituei buruzko informazioa soilik du. Atzerritarrek zigor
aurrekarien ziurtagiri bat eskatu beharko dute bere nazionalitateko herrialdean. Ziurtagiri hori,
gero, Sexu Delitugileen Erregistro Zentralak jaulkitakoarekin batera erantsi beharko dute.

 Eskaera interesdunak berak aurkeztu beharrean hura ordezkatzen duen beste batek aurkezten duenean,
eta adin txikikoen kasuan, aurrez adierazitako dagokion dokumentazioarekin haren nortasuna ziurtatzeaz
gain, zera ere aurkeztu beharko da:


Ordezkatutako pertsonaren indarrean dagoen nortasun-agiriaren jatorrizko dokumentua edo
fotokopia konpultsatua.



Ordezkaritza zuzenbidean baliozkotutako beste edozein baliabideren bidez egiaztatzen duen
dokumentuaren jatorrizko dokumentua edo fotokopia konpultsatua, haren fede-emailea bada
(notarioak baimendutako agiri publikoa, notarioak legeztatutako sinadurak dituen agiri pribatua
edo interesdunak langile publikoen aurrean emandako dokumentu pribatua, diligentziaren bidez
egoera hori jaso behar duena) edo familia-liburua, adin txikikoen kasuan.

Sinatu egingo da eskaeraren inprimakia.
OHARRA: Aurkeztutako eskaeraren egiaztagiria behar baduzu, eskaeraren fotokopia aurkez dezakezu hura
sinatzeko.
Inprimakiaren bidez bildutako datuak Justizia Ministerioaren ardurapeko fitxategian gehituko dira,
abenduaren 13ko Datu Pertsonalen Babeserako 15/1999 LOri jarraiki.
www.mjusticia.gob.es
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12

15

Gasteizko Udaleko Hezkuntza Kontseiluaren izenburua irakurri eta
“izugarrizko zaplaztekoa” hartu ondoren jo zuen Behatokira herritar batek. 12
Gasteizko Udalak berak “akats tamalgarritzat” jo zuen gertaera. Izan ere,
txostenaren aurkezpena bera hilabete pasa lehenago gaztelaniaz egin
13
ondoren, ganorazko itzulpena egiteko tartea ez zuen hartu herritarrak
eskatu zion arte. 13
Antzekoa da Bilbon Renferen Abandoko geltokiko txartel irakurgailuaren
kasua 14RENFEren makina

16

Administrazioek herritarren eskura jartzen dituzten inprimaki, paper
edo dokumentuez gain, haien laguntza jasotzen duten entitateen
komunikazioetan hizkuntza jokabide desegokiak zuzentzea lortzen du
erabiltzaileen ahaleginak 15, 16

14
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17

19

21

Eraikin eta egoitza publikoetan erabiltzaileei zein langileei zuzendutako
oharretan eta karteletan, oraindik orain, hutsune asko atzeman dituzte
herritarrek. Osasun Etxeetako hizkuntza-paisaiarekin lotutakoak dira
horietako asko. Nahiz eta testu laburrak eta landuak ez izan, ez da horiek
paratzeko orduan hizkuntza irizpidea kontuan hartzen. Gerora, herritarren
kexa helarazitakoan, lortzen da euskaraz ere agertzea. Hona zenbait
adibide: 17, 18, 19, 20
A63 eta A64 autopistetan, Baiona eta Beskoitzeren arteko bidean egindako
obren ondorioz, ele bitan ziren panelak frantses ele bakarrekoekin ordezkatu
zituzten. Autopista kudeatzen duen VINCI Autoroutes enpresarekin
harremanetan jarri zen Behatokia herritarren artean sortu zuen arrangura
helarazteko.

20

18

Frantziako Estatuarena da erantzukizuna eta erreglamenduak frantsesa
ez den beste hizkuntzarik baimentzen ez badu ere, euskarari presentzia
eskaintzeko disposizioa azaldu zuen autopistak kudeatzen dituen enpresak.
Ondorioz, A63 eta A64 autopistetako panel guztiek ez, baina batzuek
euskaraz hitz egingo dute. 21
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22

3. ALDIZKARIA - 2016ko urtarrilaren 7a

25

• 2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Paueko unibertsitateko eta honen adarra den Baionako unibertsitateko
fakultateko ikasleen mugimenduak azken urteetan egindako aldarrikapenaren ondorioz, tokiko hizkuntzen batzordea sortu zen 2016 urtean. 23
Pauetik Baionaraino, egun frantsesez soilik dauden seinale guztiak hiru
hizkuntzetan jartzeko, (frantsesez, okzitanieraz eta euskaraz) proposamena
lantzen ari dira hau idazteko unean. 22
Itunpeko dentista-talde batekin elkarlanean 6 eta 15 urte bitarteko haur
guztiei hortzak doan zaintzeko aukera eskaintzen du Haurren Hortzak
Zaintzeko Programak (HHZP). Dentista euskaldunak identifikatzeko
eskaera egin zuten behin baino gehiagotan gurasoek Nafarroan. Bada
2016an programa horren barruan familiei helarazten zaien dentisten gidan
identifikaturik ageri dira euskaraz dakiten profesionalak. 23
Erantzun positiboa izan dute administrazio ezberdinekin lotutako beste
arlo edota jarduera batzuekin zerikusia duten gertaerek ere.

•

o
o

ANTSOAIN
Deialdia, zerrenda bat osatzeko, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko
lanpostu bat hautaproben bitartez eta aldi baterako kontratazio bidez
betetzeko, sortzen diren beharrei erantzutearren

…..
Bigarrena.–BETEBEHARRAK:.
2.1. Parte hartu nahi dutenek, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean,
baldintza hauek bete beharko dituzte:
a) Espainiako nazionalitatea izatea edo Europar Batasuneko estaturen batekoa edo,
Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako estatuak berretsitako nazioarteko itunen
arabera, langileen joan-etorri askea aplikatzen den estaturen batekoa.
Orobat, parte har dezakete espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatuetako
herritarren ezkontideek, edo aipatu nazioarteko itunen aplikazio eremuan sartutako
estatuetako herritarren ezkontideek, zuzenbidez bereizita ez badaude; halaber, haien
ondorengoek eta ezkontidearenek ,zuzenbidez bereizita ez badaude, 21 urtetik
beherakoak badira, edo gorakoak baldin haien kontura bizi badira.
b) Hamasei urte beteak izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina gainditua
ez izatea.
c) Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, DBHko graduatuaren titulua,
Eskola graduatuen titulua, erdi mailako Lanbide Heziketakoa edo horien baliokide bat
izatea, edo titulu hori eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekina.
Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioaren frogagiria eduki beharko da.
d) Bete behar dituen eginkizunetan aritzeko adinako gaitasun fisiko eta psikikoa izatea.
e) Eginkizun publikoetan aritzeko ezgaitu edo gabetua ez egotea eta administrazio
publikoren baten zerbitzutik bereizia ez izatea.
f) B motako gidabaimena

47. ALDIZKARIA - 2016ko martxoaren 9a
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•

Zarautzen, Zumaian eta inguruko herrietan erditze aurreko prestakuntza
24
ikastaroa euskaraz jasotzerik ez zutela-eta jo zuen Behatokira bertako
herritar batek. Ikastaroa euskaraz jaso nahi baina Osakidetzak eskaintzen
ez zuenez, ordainpekoa egin behar izan zuten. Donostiako Erakunde
Sanitario Integratuko zuzendari gerenteak bidali zion erantzuna esanez,
erditze aurreko prestakuntza aurrerantzean euskaraz egiteko aukera
emango zaiela hala eskatzen duten emakumeei. 24

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN
ESKAINTZA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN
ESKAINTZA
o
o

ANTSOAIN
Aldaketa deialdiaren oinarrietan, zerrenda bat osatzeko, zerbitzu
anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat hautaproben bitartez eta aldi
baterako kontratazio bidez betetzeko, Antsoaingo Udalean sortzen diren
beharrei erantzutearren

ERABAKI DA:
1. Onartzea Juan Jesús Mindegia Guruceagak aurkeztu duen gora jotzeko errekurtsoa,
Tokiko Gobernu Batzarrak 2015eko urriaren 21ean hartutako erabakiaren aurka
euskararen balorazioari buruz zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat
hautaproben bitartez eta aldi baterako kontratazio bidez betetzeko zerrenda bat
osatzeko deialdian, eta ondorioz, aldatzea ondoan zehazten diren deialdiaren oinarriak:
A) Bosgarren oinarria, eta honela utzi:
“Bosgarrena.–Hautapen prozesua.
Hautapen prozesuan egongo dira lehiaketaldia, horretan euskaraz jakitea baloratuko da,
eta oposizio aldia, horretan bi proba egingo dira, bata teorikoa da, eta bestea praktikoa,
eta biak ere baztergarriak izango dira

Antsoaingo Udalak 2016 urteko urtarrilean eginiko lan publikoaren eskaintza
argitaratu bezain pronto jarri zen herritar bat gurekin harremanetan
deialdiak ez zuelako hizkuntza irizpiderik kontenplatzen. 25
Antsoaingo Udalarekin harremanetan jarri zen Behatokia herritarrak
adierazitakoa jakinarazteko. Ondotik oinarriak aldatu eta 2016ko martxoan
argitaratu zen deialdi berria euskararen ezagutza baloratuz. 26
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Nafarroan azkeneko hamarkadetan bizi izan den egoera bidegabeari eta
mingarriari amaiera ematen hasteko urratsak eman ziren 2016 urtean.

27

Hogei urteren ondoren euskarazko eskaintza handitu zuen Iruñeko Udalak
haur eskolatan. Hogei urte luzez bi haur eskola besterik ez dira izan Iruñean
eta biak Txantrea auzoan. 2016 urtetik aurrera bi haur eskola horiei beste bi
gehitu zitzaizkien: Donibane auzokoa eta Arrosadiako Printzearen Harresi.
Berri ona euskarazko eskaintza bikoiztu egin delako eta Iruñeko auzo
gehiagotara iritsi delako.
Lorpena da. Urtetan aukera horren alde lanean aritu diren familiek, Iruñean
euskararen normalizazioan diharduten eragileek eta beste hainbat herri
mugimenduk elkarlanean egindako ahaleginaren emaitza. Euskaraz
eskolatu nahi dituzten familien eskubidea bermatzeko urrats bat. Urtetako
bidegabekeriarekin bukatzeko lehen aldaketa.
Baina berdintasunean eta orekan bizitzeko urrats gehiago beharko dira,
oraindik ere, hainbat umek euskarazko plazarik gabe segitzen baitute. 27
UPNren gobernuak urtetan trabak jarri izan zizkion ETB Nafarroan
hedatzeari. Horrela, Barcinaren Gobernuak 2015ean jarritako salaketa bati
bide emanez, Espainiako Industria Ministerioak Nafarroan ETBren kanal
guztien emisioa eteteko agindu zuen 2016ko apirilean.
Egun horretan bertan, arratsaldez, jende andana bildu zen UPNren egoitza
aurrean protesta egiteko eta sinadura bilketa ere abiatu zen. 28
Irailetik aurrera, Euskal Telebistaren seinalea itzuli zen nafar etxeetara
Vaughan kateak haren telebista lizentziari uko egin eta gero.

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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Orain arte aitatutakoez gain, aipamen berezia eskaini nahi dio Behatokiak 29
beren kabuz euskaraz bizitzeko nahia azaldu eta inguruan eragitea xede
duten hainbat eta hainbat herritarri.
2016 urte hasieran Donostiako Egia auzoan abiatu zuten Egian Euskaraz Bizi
Nahi Dugulako ekimena. Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzetik harago 30
joan eta auzoko taldeek, elkarteek eta norbanakoek txandaka zazpi astez
euskaraz aritzeko esperientzia jarri zuten abian. Euskaldunen arteko eta
euskaraz egin ez baina dena ulertzen zutenen arteko harremanak euskara
hutsean sustatzea, euskaraz bizitzea, zuten helburu. 29
Handik hilabete batzuetara (2016ko maiatzean) Egiakoen lekukoa hartu eta 31
bost astez 24 orduak euskaraz egiteko konpromisoari ekin zioten Añorgan.
Egian eta Añorgan burutu zituzten egitasmoen sokatik, Donostiako Piratek
Aste Nagusia euskaraz bizitzeko helburuarekin Hartu txanpa izeneko
egitasmoa jarri zuten martxan.
Aurreko hiru urteetan astebete iraun zuen Hernanin Euskara ari du 32
egitasmoak. Laugarrenez jarri zuten martxan 2016an baina ez astebeteko
iraupenarekin, bi hilabetekoarekin baizik. Eta helburua: bi hilabete horietan
hizkuntza-portaera aldatu eta euskaraz bizitzea. Azken finean herritarrak
jabetzea keinu txikiarekin aldaketa handia eragin daitekeela. Eta hori dena
girotzeko, hitzaldi sorta bat eta tailer bat antolatu zituzten urriaren lehen
hamabostaldirako. 30
Euskararen Maratoiaren barruan apustu berria jarri zuten martxan LasarteOrian: Baietz 40 egun euskaraz! Urriaren 23an hasi eta abenduaren 3a
bitarte, 6 astetan banatu zuten gaztelaniazko hizkuntza-ohituretatik atera eta
hizkuntza-portaera euskarara ekartzeko apustua, armairutik irteteko erronka.

Hizkuntza eskubideen egoera 2016

Lasarte-Orian bukatu aurretik, egunerokoan euskaraz bizitzeko xedearekin
75 Ordu Euskaraz esperientzia abiatu zuten Agurainen. 31
Azaroaren 26tik abenduaren 3ra euskara hutsean bizitzeko erronkari heldu
zioten Astigarragan 100 da 100… 200 ordu euskaraz ekimenarekin.
“Konplexuak astintzeko eta euskara erabiltzea normaltzat hartzeko” sustatu zuen herritar talde batek Baietz 365! Arrigorriagan azaroan bertan. 32
Esperientzia eta saiakera hauek guztiek bizi normala euskaraz egiteko
nahia eta konpromisoa erakusten dute, inguru guztietan euskaraz aritzeko
saiakera; bere egunerokoan, etxean, lantokian, dendan, kirol taldean,
tabernan, koadrilan, anbulatorioan... Esparru guztietan euskaraz aritzeko
borondatea azaleratzen dute.

Hurbiletik, ingurukoengandik hasita, era gozo eta atseginean, naturaltasun
osoz, gogoa piztuz, euskarari eutsi eta askatasunez bizitzeko nahia
erakusten dute.

Euskaraz bizitzeko xedean bidea egiten lagunduko duen pauso bat ematea,
erdarek ezartzen duten mendekotasunari modu konpartituan aurre egitea
eta urratsak ematea izan da ekimen hauen guztien helburua. Bakarrik ez
gaudela sentiaraztea, ekimenean bizitakoaren arrastoari segituz norberaren
euskaraz bizitzeko nahiari aupada ematea, eguneroko egoeretan euskaraz
naturaltasunez jarraitzeko indartzea, euskaraz bizitzeko zailtasunak modu
konpartituan gainditzea. Esperientzia horietan norbanako eta kolektibo
gisa erdietsitako lorpen txiki bakoitza urrats handia da.
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Osasungintza
Eremu administratibo eta lurralde guztietan zailtasun eta oztopo handiak
aurkitzen dituzte erabiltzaileek zuzeneko atentzio sanitarioa euskaraz
jasotzeko. Maiz egiten dute topo euskalduna ez den profesionalarekin:
pediatra, familia-medikua, mediku-espezialista, administraria eta abar.
Ondorioz, euskaraz jarduteko arazoak izan dituzte herritarrek. Eremu
administratibo eta lurralde guztietan gertatu dira antzeko urraketa egoerak.

Donostiako Protokoloa: 26. neurria

Administrazioak kontuan hartzen ditu hizkuntza-eskubideak osasunzerbitzuak emateko garaian.

“Iruñeko Txantrea auzoan ez dago pediatra euskaldunik. Non dira
gure hizkuntza-eskubideak? Pediatra euskalduna izateko eskubidea
dugu eta horixe eskatzen diogu administrazioari!”

“Donibane Lohizuneko “Groupe Elgar” eraikineko CBIM
laborategietara joan behar izan nintzen uztailan erradiografia
baten egitera. Telefonoz hitzordua hartu zidan idazkaria frantses
elebakarra zen. Bertan topatu nuen idazkariari euskaraz eta
frantsesez egin nion eta nola ez, frantsesa zen. Ez dakit euskaragatik
edo azentuagatik, baina goitik behera begiratu zidan. Gero erradioa
egin zidaten; ni jada erabat herabetua sentitzen nintzen, “egunon”
baino ez nion erran medikuari eta nola ez, bera ere frantsesa. Azkenik
doktoreak artatu ninduen diagnostikoa errateko, frantses hutsean,
eta ni jadanik txiki-txikia sentitzen nintzen, ez nintzen ausartu
hitzerdi bat euskaraz erraten. Eta gainera, erradiografia paperetan
den-dena frantsesez idatzia. Jadanik ez nintzen ongi sentitzen
gaixorik bainintzen eta oino okerrago atera nintzen handik. Erabat
mespretxatua sentitu nintzen, haiek baino gutiago banintz bezala
ene euskara eta euskal azentuagatik.”

“Eremu administratibo
eta lurralde guztietan
zailtasun eta oztopo
handiak aurkitzen
dituzte erabiltzaileek
zuzeneko atentzio
sanitarioa euskaraz
jasotzeko.”

“Aramaioko pediatra berria guztiz erdalduna da; ezin da berarengandik
zerbitzua euskaraz jaso.”

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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“Lasarteko anbulatorioan izan naiz gaur, medikuarengana eta
sendategira joateko; lehena 9:10ean eta bigarrena 15:20ean. Medikua
erabat erdalduna zen, eta erizainaren euskarak ez zuen A1 maila
baino gehiago ematen. Biekin euskaraz hasi naiz, baina neure
burua alienatuta sentitu dut eta giro behartuan. Euskaraz zerbitzua
ematearen kontrako egoerak nahiko ohikoak direla esan behar dut,
kasuen erdian gutxienez nire esperientziaren arabera.”

“16:15ean mamografia egitera joan naiz Galdakaoko Ospitalera eta nik
euskaraz egin arren, hartu nauen langileak euskaraz hitz erdirik ere
ez. Gainera, aldagelan hainbat ohar gaztelania hutsean zeuden.”

“Duela 7 bat hilabete hasi nintzen Groseko anbulatorioan
dermatologiako espezialistarekin. Arreta egiten zidan medikua, Lera
doktorea, erabat erdalduna zen. Orain mediku berria jarri didate,
hau ere erabat erdalduna, eta protesta egin nuen, mediku euskalduna
nahi nuela jakinarazi nien pazienteen arretarako gunean. Berehala
konponduko zutela esan zidaten, eta gora behera batzuren ondoren
Zubizarreta doktoreak hartu ninduen. Azkena sartu diren mediku
guztiak erdaldunak direla esan zidan. Horrela bermatuko digute
euskaldunoi arreta euskaraz?”

“Zornotzako anbulatorioko pediatrak gaztelaniaz egiten du PLII plaza
duen arren. 6 urteko alabak ez dio ulertzen.”

“Mediku eta pediatra euskaldunak eskatu ditut Arrotxapeako osasun
etxean. Zuzendariak erantzun dit osasun etxeko osagile eta pediatra
lanpostuetarako ez dela betekizun hori eskatzen eta Nafarroako
Gobernuari edo Parlamentuari dagokiola euskaraz jakitea betekizun
izan dadin lege-aldaketak egitea.”

Hizkuntza eskubideen egoera 2016

Familia-medikua edota pediatra euskalduna egokitu zaien kasuetan, horien
oporrak, baimenak eta bestelakoen ordezkapenak egiteko orduan ere arazoak sortzen dira zerbitzua euskaraz eman ahal izateko.

“Ordiziako osasun-zentroko gure pediatrak (titularraren ordezkoa
da) ez du euskaraz hitz egiteko gaitasunik eta, ondorioz, ezin izan
dugu zerbitzua euskaraz jaso.”

“Gaur Etxarri Aranatzeko osasun-etxera joan gara umeari errebisioa
egitera. Pediatra euskalduna da, baina gaur ez zegoen eta ordezkoa
erdalduna da.”

“Aste guztian nago Aulestiko medikuarengana joateko premian, baina
ordezkoa dago euskararik ez dakiena. Osakidetzak beti egiten du
berdin (salbuespenak salbuespen). Aste honetan izan dut aukera
joateko nire lan ordutegia dela eta. Baja hartzeko zorian nago, baina
ez noa medikuarengana motibo horregatik.”

“Segurako kontsultategira etortzen den familia-mediku titularra
bajan dago aspalditxoan. Bere lekua betetzeko, ordea, azken
hilabeteetan medikuen etengabeko joan etorria daukagu gurean.
Osakidetzak gure herrira bidali dituen medikuetatik bakarra ere ez
da izan euskalduna, eta, noski, une honetan daukagun medikua ere
ez da euskalduna.”

“Hernaniko Aristizabal kalean dagoen osasun-etxean nire medikuaren
ordez zegoen neska gazte batek ez zekien euskaraz, eta gazteleraz
hitz egin behar izan nuen. Nire medikuak berak ere ez daki euskaraz.”

“Osasun arloko adituen
esanetan pazientea da,
pertsona, da osasunzerbitzuaren muina.”
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Osasun arreta euskaraz jasotzeko oztopoez gain, harrerako langileekin
edota administrariekin euskaraz jarduteko zailtasunak izan dituzte
zerbitzu-hartzaileek honako adibideetan ikus daitekeenez.

Donostiako Protokoloa: 18. neurria

Jendaurrean diharduten langileek hizkuntza-gaitasun egokia dutela
bermatzen dute administrazioek.

“Kalitatezko osasun
arreta zuzenki
dago lotuta arreta
hori pazientearen
hizkuntzan emateko
gaitasunarekin.”

“Medikuarekin hitzordua eskatzeko Igorreko anbulatoriora deitu
nuen uztailaren 27an. Euskaraz hitz egin nuen eta idazkariak
gaztelaniaz erantzuten zidan eta gainera, ez zidan ulertu. Azkenean,
gaztelaniaz hitz egin behar izan nion.”

“Hezur-muin emaile izateko informazioa jasotzera eta analisia egitera
joan naiz gaur goizean Basurtuko Ospitalera. Kanpo kontsultetako
informazio postuan egon denak (euskaraz egiten dutela markatzen
duen leihatilara joan naiz) ez dit ulertu eta analitikak egiten dituzten
gunera bidali nau. Analitiketan egon denak ere ez nau ulertu eta
gaztelaniaz errepikatu behar izan diot nora joan nahi nuen. Eta
azkenik, donazioari buruzko informazio saioa gaztelania hutsean
izan da, nahiz eta euskaraz agurtu eta entregatu beharreko agiriak
euskaraz eraman ditudan.”

“Antsoaingo osasun-etxean paper bat hartzera pasa naiz eta harreran
inork ez nau euskaraz artatu.”

“Eguerdiko 12:28an Hondarribiako anbulatoriora deitu dut hitzordua
hartzeko eta erantzun didan pertsonak esan dit euskaraz ez zuela
ulertzen eta erdaraz hitz egiteko.”

“Maiatzaren 3a, goizeko 9:15; Barañain II osasun-etxeko harreran
3 langile. Egokitu zaidan langileari euskaraz zuzendu natzaio. Ez
dakiela euskaraz erantzun dit. Ea bere lankideek badakiten galdetu
diot. Lankideetako bati galdetu dio, eta ezetz. Bertze behin, ez dut
administrazioarengandik zerbitzua euskaraz jaso, nik hala nahi nuen
arren. Euskaraz bizi nahi dut!”
Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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“Galdakaoko Ospitalean gehienetan ez naute euskaraz artatzen.
Hitzordu berri bat hartu behar dudanean, gaztelaniaz hitz egiten
didate “me deja su tarjeta de Osakidetza por favor...”, (Osakidetzako
txartela utziko didazu, faborez) eta nik euskaraz egiteko eskatzen
dudanean, beste lankide batengana bidaltzen naute batzuetan.
Gaztelaniaz aritzen direnek ez dute horrelako arazorik. Ni, berriz,
lotsatu egiten naiz jende guztia begira dudala sumatzen dudanean.
Telefonoz ere euskara zapalduta dago. Gehienetan gaztelania da
hizkuntza bakarra. Administrazio publiko batean jendaurrean lan
egiteko ezinbestekoa deritzot elebiduna izateari, euskaldunon
eskubideak bermatzeko. Galdakaoko Ospitalea, gainera, eskualde
euskaldun petoa da.”

1

Idatzizko erabileran herritarrek ez dituzte egiaztagiriak edo gaixotasunari
buruzko jarraibideak, azterketa medikuen emaitzak, iradokizunak eta
antzekoak eurek hautatutako hizkuntzan, euskaraz, jasotzen. 1

Donostiako Protokoloa: 17. neurria
Administrazioek hizkuntza gutxituan (idatziz zein ahoz) ematen dizkiete
beren zerbitzuak herritarrei.

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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2

Medikamentuei buruzko informazioan ez da euskara ezertarako
kontuan hartzen. 2

3

Erabiltzaileei ez ezik, sektoreko langileei zuzendutako komunikazioak ere
erdara hutsean igortzen zaizkie usu.

Donostiako Protokoloa:
103. neurria
Produktuen osasun eta
segurtasunari buruzko mezuak,
hala nola sendagaien jarraibideak,
produktuen arriskuei buruzko
informazioa, etab., hizkuntza
gutxituan ere eskuragarri daude.

Osasun etxeetan erabiltzaileei argibideak edota informazioa emateko testu eta ohar laburrak ere asko
eta asko dira erdara hutsean ageri
direnak. 3

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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4
Hurrengo gertaerak, berriz, modu argigarrian laburtzen du euskaraz jardun
nahi duten profesionalek aurkitzen dituzten trabak.

Bigarren mailako herritar sentiarazten duten egoera hauen aurrean
herritarrek iniziatiba hartu dute beste behin: “Osasun Etxeak eta Biok
Euskaraz” ekimena jarri zuten martxan Iruñeko Arrotxapean. 4

Donostiako Protokoloa: 46. neurria
Administrazioak neurriak hartzen ditu lan-jarduna eta langileen arteko
komunikazio ofizialak hizkuntza gutxituan egin daitezen.

“Berriki
Barrualde-Galdakao
ESIan
mediku
egoiliarren
prestakuntzarako ikasketa burua izendatzeko lehiaketa publikoa
zabaldu da. Hautaketa prozesuan parte hartzeko proiektu bat aurkeztu
behar da, eta euskaraz aurkeztu dut nire proiektua. Epaimahaiko kide
guztiak erdaldun elebakarrak dira, ez dago euskaldunik, eta euskara
teknikaria bitartekari gisa erabiliz, testua itzuliko dutela esan didate.
Euskaraz idazteko, hitz egiteko eta lan egiteko eskubidea aldarrikatzen
dut inolako traba edo oztoporik gabe, bai eta medikuntza ikasleek
medikuntza euskaraz ikasteko, eta mediku egoiliarrek espezialitatea
euskaraz burutzeko duten eskubidea ere.”

Osasun arreta euskaraz jasotzeko zailtasunen arrazoiak emanez
arduradunen eta ordezkarien erantzun gehien-gehienak doaz bide beretik:
mediku/pediatra, profesional euskaldun eskasia dago edota lanpostuak ez
du euskararen ezagutza ezarria.
Nafarroako egoeraren kasuan Vascuencearen Legeak suposatzen duen
galga da egoera horien guztien arrazoi.
Herri eta gune euskaldunetan ere osasun-asistentzia euskaraz jasotzeko
zailtasun handiak dituzte Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak,
UEMAk, berak 2016 urte bukaera aldera salatu zuenez: UEMAko kide diren
herrietako osasun etxeetan familia eta larrialdi medikuen artean, 233tik
53 dira euskaraz aritzeko gai ez direnak; UEMAko lehenendakari den Josu
Labakaren esanetan, %22. Pediatren kasuan, berriz, 56tik 20 ez dira gai
euskaraz aritzeko: %35. 5
5

“Profesional elebakarrek
ez dute bermatzen
zerbitzu eta lan
hizkuntza euskara
izateko eskubidea.”
Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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Horrek erakusten du euskara ezagutzeko betekizunari ematen zaion
garrantzia ez dela nahikoa euskararen erabilera bermatzeko, ez dela
nahikoa euskara zerbitzu hizkuntza eta harreman hizkuntza izateko. Honek
kolokan jartzen du euskaldunei ematen zaien osasun arretaren kalitatea.
Horrela, profesionalen gaitasun linguistikoak berebiziko garrantzia dauka
herritarren hizkuntza hautua bermatzeko eta herritarrei kalitatezko
zerbitzua eskaini ahal izateko.
Baina kontrako norabidean egin dira zenbait lan deialdi 2016an. Euskararen
ezagutza ez da nahitaezkoa izango eta, kasuren batean, atzerriko hizkuntzak
jakitea euskara jakitea baino gehiago baloratuko da.

Donostiako Protokoloa: 23. neurria

Beste batzuetan protokoloek eta planek agintzen duten irizpideak albo
batera utziz jokatzen da eta horrek urraketei bidea irekitzen die.
“Osakidetzako II. Euskara Planean adierazten denez, Osakidetzako
“harrera, onarpen eta informazio unitate” delakoetan lanpostuen
%100ean da beharrezkoa euskararen ezagutza egiaztatzea (2.
Hizkuntz Eskakizuna) langilea hartzerakoan. Gaur egun oraindik
Osakidetzako harrera, onarpen eta informazio unitate ugaritan
baldintza hori betetzen ez duten langileak kokatzen dira aldi
baterako lanetarako. Zonalde zehatz bat aipatzearren, azkenaldian
horrelakoak gertatzen dira Erandio, Zamudio, Alango, Berango,
Mungia, Astrabudua, Areeta, Algorta edota Gorliz bezalako herrietan.
Egoera honen ondorioz, arreta eta zerbitzu elebiduna jasotzeko
eskubidea urratua izaten ari da iraunkorki.”

Bai egungo langileek bai langile berriek hizkuntza-gaitasun egokia dutela
bermatzen du Administrazioak.

Bien bitartean, medikuntza ikasleek, iaz egin bezala, ikasketak euskaraz
egiteko oztopoak salatu zituzten. 6

“Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Erizaintza Obstetrikoginekologikoaren arloko erizain espezialista izateko 7 lanpostu
oposizio lehiaketa bidez betetzeko lan deialdian, eremu mistoan
aritzeko gehiago baloratu da atzerriko hizkuntzak jakitea (ingelesa,
frantsesa, alemana 2 puntu) euskaraz jakitea baino (1,17 puntu).”

Paziente euskaldunei zerbitzua euskaraz ziurtatzeko berebiziko garrantzia
dauka profesionalak euskaldunak izateak. Profesional elebakarrek ez dute
bermatzen zerbitzu eta lan hizkuntza euskara izateko eskubidea.
6

Donostiako Protokoloa: 73. neurria
Unibertsitate mailako ikasgai guztiak hizkuntza gutxituan eskuragarri daude.

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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Herrizaingoa
Segurtasuna
Segurtasun kidego mota guztietako agenteek urratzen dute herritarren
euskaraz jarduteko eskubidea, hasi Guardia Zibila eta Polizia Nazionaletik,
Ertzaintza eta Foruzaingotik jarraitu eta udaltzain eta segurtasun
zaindarietara artekoek. Sarritan agintekeriaz ez ezik errespetu gutxirekin
tratatzen dituzte herritarrak, euskaraz egitea itsusi dela adieraziz edo
jarrera desegokiak agertuz.

Donostiako Protokoloa: 38. neurria
Administrazioak neurriak hartzen ditu poliziako kideak hizkuntza gutxituan
aritzeko gai direla bermatzeko.

Hizkuntza eskubideen egoera 2016

“Iruñeko Udaltzaingora deitu dut 22:13an, kartera bat topatu dudala
esateko. Bada, hauxe izan da udaltzainaren erantzuna: “sí, sí, ya sé
que has perdido la cartera, pero me lo dices en castellano!” (bai,
bai, badakit kartera galdu duzula, baina esaidazu gaztelaniaz). Deia
grabatuta edukiko dute.”
“Nortasun agiri nazionalista berriztatzen joan naiz Espainiako
Polizia nazionalistak Basaurin duen bulegora. Erdaraz egin didate
funtzionarioek, bai ateko poliziak, bai bulegariak, euskaraz agurtu
ditudan arren. Kontuak hala, erdarara makurtu naiz; nahiz ondotxo
dakidan eskubidea dudala -legediak aitortua- euskaraz egiteko eta
egin diezadaten. Bada, euskaraz ahoz ezin egiteaz gainera, idatziz ere
erdaraz jardun behar izan dut, halako egunetan eta halako tokitan
nortasun agiria jaso dudalako testutxoa idatzarazi eta sinatu eragin
baitidate. Horrek konponbide erraz-erraza du bada: testu labur horren
eredua euskaratu dezatela! Asko ez zaie bada kostako euskaldunoi
begirunea izatea hain kontu sinplean! Bestalde, bulegoan dauden kartel
eta ohar guztiak erdara hutsean daude, Espainiako Polizia Nazionalaren
Kode Etikoa edo halako zerbait lerroburu duen dekalogo modukoa izan
ezik. Euskara ez ote da ofiziala? Euskal hiztun herritarrok ez ote ditugu
gainontzeko herritarren eskubide berberak? Ez ote gara Espainiako
Erresuma deritzoten estatuko herritar gainontzekoen maila berean?
Gainera, badira hil batzuk nortasun-agiri eredu berria kaleratu
dutela. Ba segitzen du(gu) euskarak/euskaldunok baztertuta: erdara
hutsean daude “España”, “Documento Nacional de Identidad”, “DNI”,
“Ministerio del Interior”, “C.” [kalea], “P” [solairua], “M” [gizonezkoa].”
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1

“Ertzaintzak alkoholemia kontrola jarri zuen abenduaren 28an
Oiartzungo Lanbarren industrialdean. “Buenas caballero”rekin (Kaixo,
gizon) agurtu ondoren, nik euskaraz zekien norbaitekin hitz egin nahi
nuela adierazi nion. Euskaraz bazekienez, euskaraz hitz egin genuen.
Furgonetara alkoholemia egitera joan eta gauza bera gertatu zitzaidan,
honela erantzun zidan ertzainak: “Nik badakit euskaraz, pero de aquí en
adelante te voy a hablar en castellano y tú me entiendes, ¿vale?” (Baina
hemendik aurrera gaztelaniaz hitz eginen dizut, ulertzen didazu, bai?)

Tramite administratiboak izan litezkeenak ere ez dira bermatzen euskaraz. 1

Euskaraz jarduteko eskubidea defendatzen dutenek kalteak ere nozitu
behar izaten dituzte, dela beste eskubide batzuk urratzen zaizkielako
(konfidentzialtasuna, defentsa ere kaltetzeko arriskuarekin), dela denbora
galdu eta tratu desegokia jasan behar izaten dutelako.

Herritarrei helarazi nahi zaizkien informazioak emateko garaian, euskara
ez da ageri, eta presente dagoenean bigarren mailan ageri da, oso trakets
ez denean. 2

“Udaltzainen kontrol batean isun bat jarri zidaten IAT garaiz ez
pasatzeagatik. Isun-agiria euskaraz eskatu nuenean, ez zutela hori
egiteko obligazioa erantzun zidaten. Nik baietz, eta orduan ordu bat
itxaron beharko nuela esan zidaten. “Ondo. Itxarongo dut”, erantzun
nien. Handik 20 minutura amore eman nezan saiatu ziren (“Es
absurdo que usted siga así...” [Horrela jarraitzeak ez du zentzurik]),
eta, orduan, jefe batekin hitz egin nahi nuela esan nien. Kaboa etorri
zen, eta gauza bera esplikatu zidan: ordu bat itxaron beharko nuela.
Handik beste hogei minutura, ez zela posible esan zidan, eta, gainera,
kontrola itxi behar zutela. Azkenean, papera hartu nuen, gaztelaniaz.”

Hizkuntza eskubideen egoera 2016

Donostiako Protokoloa: 8. neurria
Hizkuntza-komunitatearen hizkuntza gutxituta edo baztertuta badago,
Administrazioak neurri zuzentzaile osagarri bereziak hartzen ditu hizkuntzakomunitatearen hizkuntza-eskubideak bermatzeko.

2

“Segurtasun
kidegoetako agente
guztiak elebidun izan
arte euskal hiztunek
euskaraz jarduteko
eragozpenak izaten
jarraituko dute.”
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3

Eraikin eta jantzien errotulazioan ez da euskararik ageri edo ez behar
bezain txukun. 3

Donostiako Protokoloa: 41. neurria
Administrazioak hizkuntza gutxitua erabiltzen du bere irudi korporatiboan eta
errotulazioan.

Eusko Jaurlaritzak oinarrizko eskalako agente izateko 250 lanpostu
betetzeko deialdia egin du 2016 urtean. Lanpostu guztiei ezarri zaie B2
mailako hizkuntza-eskakizuna. Horietatik erdiak bakarrik du derrigortasun
data finkatuta. Kontuan hartu behar da deialdiaren xedea Ertzaintzaren
hedapen osoa gauzatzea eta datozen urteetan jubilazioengatik hutsik
geratuko diren lanpostuak betetzea dela. Beraz, deialdi hauek erabakiorrak
izango dira Ertzaintzaren etorkizuneko euskara gaitasunari begira.

Donostiako Protokoloa: 23. neurria
Bai egungo langileek bai langile berriek hizkuntzagaitasun egokia dutela
bermatzen du Administrazioak.

Euskaraz lan egiteko trebakuntzari dagokionez, badirudi agenteek behar hori
sentitu arren Ertzaintzak ez diola euskarazko prestakuntzari bide ematen.

“Joan den astean lapurrak sartu zitzaizkidan dendan eta Erandioko
komisaldegira deitu nuen ertzainak bidal zitzaten. Euskaraz azaldu
nuen zertarako deitzen nuen, baina deia hartu zuen pertsonak ez
zekien euskaraz eta gaztelaniaz eman behar izan nizkion azalpenak.
Patruilako bi ertzain etorri ziren dendara, eta ez batak ez besteak
ez zekiten euskaraz. Ondoren ertzain etxera joan behar izan nuen
salaketa egitera. Atarian zegoen zinpeko zaindaria ez zen euskalduna,
eta barruan, salaketa idaztera etorri zen ertzainak ere ez zekien
euskaraz. Salaketa euskaraz egin nahi nuela jakinarazi nion eta
beste ertzain bat agertu zen, euskalduna, baina normalean salaketak
egiten aritzen ez dena. Berak azaldutakoaren arabera, behin baino
gehiagotan eskatu du euskara teknikoko ikastaroak egitea euskaraz
lan egiten trebatzeko, baina momentuz ez du aukerarik izan.”

Hizkuntza eskubideen egoera 2016

Gasteizko Udalak 32 udaltzain plaza berri betetzeko deialdia onetsi
zuen 2016an. Horietako 12k 2. hizkuntza-eskakizuna (Hizkuntzetarako
Europako Esparru Bateratuko B2 maila) izango dute, eta 20 plazatan ez da
euskara eskatuko. Bi hizkuntza oficial, baina agente guztiek derrigor jakin
beharrekoa bat.
Segurtasun kidegoetako agente guztiak elebidun izan arte euskal hiztunek 4
euskaraz jarduteko eragozpenak izaten jarraituko dute. 4
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Justizia
Hizkuntza-paisaian, informazio orokorrean, izapide administratiboetan,
jarduketa judizialetan, oro har, Justizia Administrazioan euskara baliatzeko
bide malkartsua dute praktikan euskaraz jardun nahi duten herritarrek.
Justiziazkoa den berdintasun printzipioa ez dauka bermatuta euskal
hiztunak Justizia Administrazioan.

Donostiako Protokoloa: 35. neurria
Justizia-administrazioak neurriak hartzen ditu lege-testuak, kodeak eta
antzeko materialak hizkuntza gutxituan daudela bermatzeko.

Epaileen, magistratuen, fiskalen eta Justizia Administrazioko letratuen
hizkuntza-gaitasuna eskasa da. Euskal Autonomia Erkidegoan Justizia
Administrazioan diharduten 546 epaile, magistratu fiskal eta letratu
horietatik 99k (%18) baino ez dute hizkuntza-profila.
Errealitate horren ondorioetako bat da euskaraz soilik planteatuta dauden
prozeduretan idatzi eta abarrekoak “onartu aurretik” gaztelaniara itzultzea 2
agindu eta ondoren onartzen direla. Alegia, ez dela ofizialtasunaren
adiera aintzat hartzen eta izan beharreko ondorio praktiko eta juridikoak
aplikatzen.
Euskara bigarren mailako hizkuntza bezala tratatzen da, gaztelaniaren
beharra du; aldiz gaztelaniak ez du euskararen beharrik, gaztelania hutsean
aurkeztutakoa ez baita euskarara itzultzea agintzen, automatikoki ebazten
da (itzuli gabe). 1

Hizkuntza bat edo beste hautatzea ez da aukera askea, praktikan euskarak
gaztelaniaren beharra du, ume txikiek bezala ezin da bakarrik ibili.
Ohikoa izaten da zitazioak, agiriak, inprimakiak gaztelania hutsean egotea
edota jasotzea. 2

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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3

Nahiz eta epaitegian aldez aurretik jakinarazi parte hartzea euskaraz izango
dela, gaztelaniaz egitera behartuta izaten da herritarra. 3

Ondoren azaltzen dugun adibideak laburbiltzen du nolabait justizia alorrean
harremana euskaraz nahi duen herritarrak duen bide aldapatsua: ahozko
hartu-emana erdaraz, inprimakiak gaztelaniaz, euskarazko dokumentuak
ezkutuan egotea, faktura gaztelaniaz, kanpoko hainbat errotulu gaztelania
hutsean eta euskaraz ageri direnak akastunak. Adibideak argi erakusten du
Justizia ez dela justua euskaldunokin. 4

“Deustuko Madariaga kalean dagoen jabego erregistrora joan naiz,
jabe komunitateko burua naizenez, zor handia duen lokal baten
informazioa eskatzeko.
a) Langilea erdaraz zuzendu da. Euskaldun bat eskatu dut eta ez
zegoela esan dit. Gezurra zen, ordaintzeko orduan faktura euskaraz
eskatu eta orduan euskaldun bat atera da. Baina gestioa hasieran
erdaraz egin behar izan dut.
b) Mostradorean eskaera egiteko zeuden 3 inprimaki gaztelera
hutsean. Ea euskaraz ez duten galdetu eta mostradore azpitik
atera du. Lotsagarria da eskatu behar izatea eta euskarazko agiriak
ezkutuan edukitzea eta ez herritarren eskura.
c) Erregistroko datu guztiak gazteleraz eman dizkidate. Beraz ez dute
lege piloa betetzen: Autonomia Estatutua, Euskararen Legea...
d) Faktura erdaraz eman didate. Euskaraz bidaltzeko eskatu diet.
“Ordenagailuak ez duela euskaraz egiten”. Frankismo garaiko
ordenagailurik ote da?
e) Errotulazioa: kanpoko eta barruko errotulu batzuk gazteleraz.
Atari azpian, adibidez, dena erdaraz: “Registro de la Propiedad 1”…
Beste batzuk akatsekin: “…ordutegi” eta ez “… ordutegia”, edo “ordu
9 etatik” eta ez “9etatik”…

Hainbat oztopo eta saiakeraren ostean, gurasoek egindako ahaleginari esker
2011an erregistratu zen Zarautzen lehen haurra euskaraz behar bezala eta
xehetasun guztiak kontuan hartuz. Inskripzioa egiteko erosotasuna eskaintzeko asmoz, jaioberrien erregistroa osasun zentroan bertan izapidetzeko
aukera zabaldu da 2016 urtean. Bada, berriro ere, zailtasunez beteriko 4
bidea bilakatu da haurra euskaraz erregistratu nahi duten gurasoentzat.

Donostiako Protokoloa: 37. neurria
Justizia-administrazioak/Administrazio publikoak neurriak hartzen ditu
erroldatze ofiziala hizkuntza gutxituan ahalbidetzeko.
“Donostiako Ospitalean jaiotzen diren haurrak gaztelaniaz
inskribatzen dituzte erregistro zibilean. Erregistro zibileko bulegoko
izapideak egiten dauden langileek ez dakite euskaraz. Haurra
euskaraz inskribatzeko eskaera eginez gero, aplikazioa ez dagoela
prest erantzuten dute eta euskaraz egiteko aurrez eskaera egin
behar dela. Erregistro zibileko izapideak Osakidetzaren esku utzi eta
euskara atzeraka?”

Euskaldunoi eta euskarari, 40 urte eta gero, barre egiten!”
Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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Euskal Autonomia Erkidegoko Lana eta Justiziako sailburuak, Maria Jesus
San Josek, emandako datuen arabera, 2016 urtean 170 bat auzialditatik
hiru epaiketa baino ez ziren egin euskaraz Euskal Autonomia Erkidegoan.

Donostiako Protokoloa: 34. neurria
Justizia-administrazioak neurri egokiak aplikatzen ditu epaile, fiskal, idazkari
eta bestelako profesionalek hizkuntza-gaitasuna eskuratu dezaten.

Justiziaren eremuan 2013 urteaz geroztik martxan den Auzia Euskaraz
proiektuaren helburua da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako edozein
epaitegitan auzi bat hasieratik amaierara euskaraz izapidetzea, euskarak
arlo prozesalean duen presentzia handitzea.
Proiektu horren baitan, auziak euskaraz garatzeko helburuarekin
esperientzia pilotua abiatu da 2016an Tolosan. Horretarako zenbait
konpromiso hartu dituzte abokatuek, prokuradoreek eta epaileek.

Justizia Administrazioko langileek euskara ez jakiteak segurtasun eza
eta desabantailen gaineko kezkak sortzen ditu euskaraz jardun nahi duen
herritarrarengan.

Hizkuntza eskubideen egoera 2016

“Justizia Administrazioko
langileek euskara ez
jakiteak segurtasun
eza eta desabantailen
gaineko kezkak
sortzen ditu euskaraz
jardun nahi duen
herritarrarengan.”
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Hezkuntza
“Gizaki orok eskubidea du bera bizi den lurraldeko berezko hizkuntzan jasotzeko hezkuntza”
dio Hizkuntza Eskubideen Deklarazio Unibertsalak 29. artikuluan. Bada
zeregina artikulu horretan jasotzen den eskubidea bermatzera iristeko.
Iruñean urteak daramatzate haur eskolak euskaraz aldarrikatzen. Urtetako
lanari esker eta jende andanaren bultzadari esker, iaz Iruñeko Udalak 2
eskola gehiagotara zabaldu du euskarazko eskaintza. Hala ere, aldaketa
horrek ez zuen bete haur eskoletako euskara eskaria, udalak berak egindako
ikerketaren arabera.

Nafarroako Gobernuak bost haur eskola ditu, eta horietako bakar batean
ere ez da eskaintzen euskarazko hezkuntza. Nafarroako Gobernuari
euskarazko haur eskola eskatzeko hainbat ekimen burutu zituen 2016an
“Alde Zaharrean haur eskola euskaraz” plataformak : jende katea, sinadura
bilketa eta abar.

“Gizaki orok
eskubidea du
bera bizi den
lurraldeko berezko
hizkuntzan
jasotzeko
hezkuntza”

Donostiako Protokoloa: 51. neurria
Lehen urrats gisa, hizkuntza gutxituko hezkuntza eskuragarri dago eskatzen
duten familia guztientzat.

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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Derrigorrezko eskolaldia D ereduan egin duten ikasleek Lanbide Heziketako
ikasketak euskaraz jarraitzeko aukera murritzak dituzte. Euskal Autonomia
Erkidegoan ikasleen %70 baino gehiagok ikasten dute D ereduan baina
Lanbide Heziketako zikloetan %70etik gorako proportzioan gaztelaniaz
egiten dute. Zentroetan talde baterako edota bitarako baino tokirik ez
denez egoten edota baremazio irizpideek ez dutenez ikasleen hizkuntzahautua bermatzen, kalean geratu nahi ez badute, gaztelaniaz matrikulatu
behar dute. 1

Ikasgai gutxi batzuk euskaraz jasotzeko aukera eskaintzen zuten talde 1
mistoak kenduko zituztela (ez omen dira legezkoak) jakinarazi zitzaien
pasa den urtean Lanbide Heziketako zuzendaritza taldeei. Horren
ondorioz talde mistoak A eredu bihurtu dituzte ikastetxe batzuetan, IES
Francisco de Vitoria institutua kasu. Honek euskal ikasleen eskubideetan
atzera egitea ekarri du. 2

2

Donostiako Protokoloa: 66. neurria
Lanbide-heziketa eta -trebakuntza hizkuntza gutxituan eskuragarri dago
eskatzen duten ikasleentzat.
“Joan den ikasturtean kexa egin nuen haur hezkuntzako zikloa
kenduta Urrutiko lanbide heziketako institutuaren ia eskaintza
guztia gaztelaniaz zelako (A eredua). 3 irakasgaitan euskaraz aurrematrikulatzeko aukera eman ziguten, baina bitan bakarrik egin
ahal izan dugu euskaraz, hirugarrenerako “nahikoa” jende ez omen
zegoelako. Orain, 2016-2017 ikasturterako egin duten eskaintza
berrian ez dago D ereduan ikasteko aukerarik. Irakasleekin eta
zuzendaritzarekin komunikazioa euskaraz izateko aukera eskaintzen
digute, lanak eta ebaluazio probak euskaraz egiteko aukera, baina
material guztia gaztelaniaz izango dugu. Euskalduna naizen aldetik,
euskaraz ikasten jarraitzeko aukera izan nahi dut.”

Hizkuntza eskubideen egoera 2016

Nafarroako Gobernuaren babesean dauden ikastetxeetan euskaraz
eskaintzen diren zikloak urriak dira. Zoritxarrez, ikasle euskaldun asko bere
hizkuntza utzi eta erdarara pasatzen da zikloak euskaraz eskaintzen ez
direlako.
Euskaraz dagoen eskaerari erantzun positiboa eman ahal izateko, lehen 3
pauso gisa aurrematrikulazio-inprimakietan “Euskaraz” leihatilatxoa
jartzeko eskaera egin zuten sindikatuek Hezkuntza Departamentuaren
aurrean. Lanbide Heziketa eta Batxilergoko euskarazko eskaintza Nafarroa
osora zabaltzeko eskatu zuten. 3

Donostiako Protokoloa: 68. neurria
Arlo profesional berriak eskuragarri daude hizkuntza gutxituan.
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Urtero ospatzen den Herri Urrats jaialdia euskarazko Lanbide Heziketaren 4
alde izan zen 2016 urtean. Jaiaren irabaziak Baionako Bernat Etxepare
ikastegi berria eraikitzeko erabiliko dira eta bertan lehen Lanbide
Heziketa egin ahal izatea izango da erronka. Eskaera egina dio Seaskak
Frantziar Estatuari.
Lanbide Heziketan euskara bidearen hasieran dago.
Lapurdin Xuberoan eta Nafarroa Beherean euskarazko irakaskuntza
Seaskak garatzen du. Ikasketa prozesu osoa euskaraz egin ondoren goi
mailako ikasketetara jauzi egiteko baxoa proba garrantzitsua frantsesez
egin behar izan dute beste behin ikasleek. 4

Ipar Euskal Herrian ez dago goi mailako ikasketetako eskaintzarik 5
euskaraz. Baionako Fakultatean Euskal Ikastetako lizentzia soilik egin
daiteke euskaraz. Ez dago goi mailako ikasketetako bestelako eskaintzarik
euskaraz. Horrela, euskaraz segitu nahi dutenek Hego Euskal Herrira joan
behar dute. Horretarako Europako beste edozein herrialdeko ikasleek
egin beharko luketen prozedura bera egin behar dute Ipar Euskal Herriko
ikasleek, atzerritarrak bailiran.

Donostiako Protokoloa: 73. neurria
Unibertsitate mailako ikasgai guztiak hizkuntza gutxituan eskuragarri daude.

Nafarroan Magisteritzakoa da Nafarroako Unibertsitate Publikoan osorik
euskaraz egin daitekeen ikasketa bakarra 1987az geroztik. Gabezia hori
konpontzeko neurriak hartzen hasteko eskaera egin zuten ikasleek; guraso
talde batek ere deia egin zion NUPeko errektoreari. 5

Hizkuntza eskubideen egoera 2016

7

Euskal Herriko Unibertsitatean
zenbait gradu osorik euskaraz
egiteko oztopoak daude oraindik
orain; fisioterapeuta, odontologia
eta medikuntza esaterako. Egoera
horren inguruko kezka utzi nahi izan
zuten agerian EHUren graduazio
ekitaldian medikuntza ikasleek. 6

Bestalde, idatziz zein ahoz
ikasketekin lotutako izapideak
egiteko orduan ere oztopoak
daude horiek euskaraz burutzeko,
baita administratuak izapidetzea
euskaraz abiatuta edota propio
hala eskatutako kasuetan ere. 7

6

“Ikasketa prozesu osoa
euskaraz egin ondoren
goi mailako ikasketetara
jauzi egiteko baxoa
proba garrantzitsua
frantsesez egin behar
izan dute beste behin
ikasleek.”
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8

9

Donostiako Protokoloa: 159. neurria
Administrazio publikoen softwarea hizkuntza gutxituan lokalizatuta edo
hizkuntza gutxitura itzulita dago, eta herritarren esku jartzen da.

“Hezkuntza sailak Beketarako berriztu eta ikastetxeetan horrenbeste
zeregin ematen ari den aplikazioak, euskaraz betetzerako orduan
errorea ematen du, ez du aukerarik ematen izapidea euskaraz egiteko.”

“NUPeko udako ikastaro batean izena eman nahi izan dudanean,
matrikula euskaraz egitea ezinezkoa izan da. Loturak gaizki daude
eta orrialdean dauden emailetara idatzi eta gero, gazteleraz egiteko
erantzun didate. Horrela arazorik ez.”

Bukatzeko, euskara Nafarroako
hizkuntza dela ukatzen duenik ere
bada. Anaya argitaletxearen Lehen
Hezkuntzako 5. mailako “Lengua
Castellana”ko testu-liburuetan jasotakoaren arabera, euskara ez da
Nafarroan hitz egiten, ez da bertako hizkuntza. Gertaera hori are
larriagoa da, Nafarroako Gobernuak ikastetxeetara debalde banatzen dituen testu-liburuak direla
kontuan hartzen badugu.

Beste batzuetan gurasoen artean zabaltzeko diren dokumentu edo
jarraibideak idazterakoan, D ereduko ikastetxeak izanik ere, ez dituzte
guraso euskaldunak kontuan hartzen. 8

Edota kontuan hartzen denean utzikeriaz jokatzen da. 9

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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Administrazio
jarduera orokorrak
Nafarroako zati batean eta Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofiziala
euskara eta gaztelania diren arren, gaztelania da balio osoa duen hizkuntza
Hego Euskal Herrian administrazio publikoen jardunean.
Esan daiteke, praktikan ofizialtasun osorik ez duela euskarak administrazioaren jardunean, ez zerbitzu hizkuntza modura, ez lan hizkuntza modura.
Horren adibide hurrengo gertaerak:

Donostiako Protokoloa: 17. neurria
Administrazioek hizkuntza gutxituan (idatziz zein ahoz) ematen dizkiete beren
zerbitzuak herritarrei.

“Espainiako Ministerio de Empleo y Seguridad Social delakoak bizitza
laboralaren inguruko argibideak erdara hutsean bidali dizkit. Ez da
lehen aldia.”
“Errenta aitorpenaren gaineko kontsulta egiteko telefonoz deitu dut
901 50 3 000 telefonora 14:05ean. Kontsulta euskaraz egiteko aukera
egin arren, gazteleraz soilik erantzun ahal zidatela esan dit bertako
langileak, euskaldunak bazkaltzen ari ziren eta.”
“Gizarte Segurantzak Donostian, Loiolako Erribera pasealekuan,
duen bulegoan izan naiz. Zaintzako langilea, informazio bulegokoa,
txandak ematen dituena eta artatu nauena erdaldun elebakarrak
ziren. Euskaraz mintzatu daitekeen galdetu eta erdaraz egiteko
erantzun didate.”
“Gaur Eusko Legebiltzarreko Mahaiak EH Bildu legebiltzarkide taldeak
maiatzaren 20an erroldatu zuen “Hizkuntzak hezkuntza-sistema
ez unibertsitarioan” lege proposamena ez izapidetzea erabaki du,
PPren eta PSEren kontrako botoarekin eta EAJren abstentzioarekin,
proposamena euskara hutsean zegoela argudiatuta. Legealdiaren
agenda dela eta, atzerapenak ondorio larriak ekar ditzake legeproposamenaren izapideetan.”

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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“Otsailaren 2an, 18:30ean, Zumarragako tren geltokiko leihatilan
zegoen langileari euskaraz zuzendu nintzaion erreklamazio bat zelaeta. Oso modu lehorrean eta serio erantzun zidan “no te entiendo”
(Ez dizut ulertzen) fijo begietara begira. Handik aurrera gaztelaniaz
aritu beste erremediorik ez nuen izan.”
“Garaioko Probintzia parkean dagoen bizikletak alokatzeko gunen
ezin izan genuen informazioa euskaraz jaso. Bertan jendaurrean
zegoen pertsonak ez zekien euskaraz.”

Herri agintariek eredu izan beharko luketen arren, zenbaitetan agerraldi
publikoetan ez dute berdintasun printzipioa praktikan jartzen.

Donostiako Protokoloa: 44. neurria
Administrazioak neurriak hartzen ditu ekitaldi publikoetan
hizkuntza gutxitua erabiltzen dela bermatzeko, esaterako, bilera
publikoetan, aurkezpen publikoetan...

“EDERBIDEA proiektua aurkezteko prentsaurrekoan kasik gaztelera
hutsean egin dute Manu Aierdi Nafarroako Gobernuko ordezkariak
eta Marisol Garmendia Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariak.
Biak euskaldunak dira eta bat-bateko itzulpena zegoen gaztelerara
eta frantsesera (euskarara ez); euskaldunon hizkuntz eskubideak
errespetatzeko euskaraz egin zezaketen aurkezpena, espainol eta
frantses elebakarrek itzulpen zerbitzua zutelako.”

Hizkuntza eskubideen egoera 2016

Administratuak langile publikoengana euskaraz zuzendu eta zenbaitetan
herritarrei gaitzetsi egiten zaie euskara erabiltzea, zakarkeriaz erantzunez,
edota gaztelaniaz egitera behartuz: “A ver, dime”. “Venga, dime”, (“Esan,
ea esan”) “Venga, qué quieres, qué quieres” (“Tira, zer nahi duzu, esan”).

Donostiako Protokoloa: 18. neurria
Jendaurrean diharduten langileek hizkuntza-gaitasun egokia dutela
bermatzen dute administrazioek.

Idatzizko harremanetan ere ohikoa da herritarren hizkuntza-hautua ez
errespetatzea; herritarraren eskubidea bermatuko duten irtenbideak bilatu
ordez, herritarraren hautuari erreparatu gabe jokatzen dute.
Kontraesankorra eta paradoxikoa da praktikotasuna eta atzerapenak
argudiatuz giza eskubideen defentsarako ekimen batean herritarrari
hizkuntza-giza eskubideak urratzea.
“Eusko Jaurlaritzak 2015 urtean 1960-1978 epean Estatuko indar polizialen
aldetik giza eskubideen urraketak jasan zituzten pertsonei biktima
izaera aitortzeko 107/2012 Dekretua jarri zuen indarrean. Dekretu
horretan sartzeko eskaera egin zuten Elgoibarko bi herritarrek. Biek ere
txosten bana aurkeztu zioten Jaurlaritzari, beren kontakizun pertsonala
euskaraz eginez eta zeuzkaten agiriak aurkeztuz (gaztelaniaz, noski).
Geroxeago, eskaerei erantzuteko Jaurlaritzak antolatu zuen balorazio
taldearen aurrean elkarrizketa egin zieten, hori ere euskaraz. Bada,
2016ko urtarrilean, Jaurlaritzak bidalitako erabaki bana heldu zaie.
Erabakiak bi parte ditu: Lehena, potoloena, balorazio batzordeak
egindako diktamena da eta gaztelania hutsean dago. Bigarrena,
Jaurlaritzaren ebazpena, ele bietan. Bada, ez dugu ulertzen benetako
edukia zergatik datorren gaztelaniaz soilik. Are gehiago, eskaera guztia
euskaraz egin dutenean bi pertsonek. Giza eskubideen defentsa egin
nahian, hizkuntza eskubideak urratu direla uste dugu.”
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1

Komunikazio euskarrietan oso ohikoa da euskara bazter uztea, euskarria
edozein delarik ere.
Administrazioak bere jardunaren berri emateko edo herritarrei zuzendutako
zerbitzuen eta bestelako informazioa emateko euskarrietan, ez da
informazioa euskaraz jasotzeko eskubidea bermatzen, dela euskara
erabiltzen ez delako, dela euskaraz erdaraz baino informazio gutxiago
ematen delako.
Edizio bereizietan argitaratzen diren euskarrien kasuan, ohikoa izaten
da euskarazko euskarriak gaztelaniazkoak bezain eskuragarri ez egotea.
Herritarrari interneten eskura dituela esanda zuritzen dute sarritan
erakundeek ardura.
Administrazioek informazioa helaraztea lehenesten dute, herritar
euskaldunen eskubideak urratzearen bizkar bada ere, eta hala ohikoa izaten
da informazioa gaztelania hutsean zabaltzea eta euskarazko bertsioak
atzerapenez helaraztea.

Donostiako Protokoloa: 42. neurria
Administrazioak hizkuntza gutxitua erabiltzen du bere barne- eta kanpokomunikazioan.

Euskarri mota guztietan aurkituko ditugu gabezia horiek: informazio
buletinak, aldizkariak, gidak, webguneak, sms mezuak, e-mailak, gutunak,
ohar idatziak, informazio orriak, herritarrek betetzeko inprimakiak, kartelak,
prentsako iragarkiak, agiri ofizialak… 1

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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2

3

Administrazioa ez dago behar bezala prestatuta baliabide informatikoen
aldetik, euskaraz lan egin ahal izateko. Era honetan, euskaraz lan egin nahi
duen langileari ez zaizkio bitartekoak eskaintzen euskaraz lan egin ahal
izateko, eta herritarrak gabeziaren ondorioak nozitzen ditu, ezin duelako
zerbitzua euskaraz jaso. 2

Donostiako Protokoloa: 46. neurria
Administrazioak neurriak hartzen ditu lan-jarduna eta langileen arteko
komunikazio ofizialak hizkuntza gutxituan egin daitezen.

Leku batean bistan dauden kartel, errotulu eta abarrak oso inportanteak
dira, uneoro begietatik sartzen zaigunak hizkuntzaren ezagutzan eta
erabileran eragina duelako. Funtzio informatiboa betetzeaz gain, funtzio
sinbolikoa betetzen dute. Lehen hitza euskaraz egiteko erosoago ekingo
baitiogu euskarazko hizkuntza paisaia duen leku batean. Bada, ondorengo
adibide hauek ez dira horretarako batere lagungarri. 3

Donostiako Protokoloa: 41. neurria
Administrazioak hizkuntza gutxitua erabiltzen du bere irudi korporatiboan eta
errotulazioan.

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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4

5

Administrazioek euskarari lekua egin arren, sarriegi mugatzen dute haren
presentzia maila testimonialera. 4

Euskarazko testuen kalitatean ere zer hobetu asko dago. Ez da behar beste
zaintzen eta corpusari lotutako kexak ugari dira oraindik. Administrazioek
ez dute behar besteko arretarik jartzen euskal hiztunek informazioa
behar besteko kalitatez jaso dezaten, ez ulergarritasunari dagokionez, ez
hizkuntzaren kalitateari dagokionez. 5

ALKATEAREN PROPOSAMENA
Urdulizko Udala udalerriaren aldaketa integral
baten prozesuan dago planeamenduaren
garapenaren ondorioz. Zentzu honetan,
……………………………………..
……………………………………………………
……………………

Hrrea e atea udaerriare eita
eiare
garapea
erratu
eta
apstua srtu aduragabetasu arritat
 daitee udaerriare egera ei
garbiare dea eta 2015 abeduare 31
diruaitare sberaia xxxxxxxxxxxxx.€.koa izanik.

“Esan daiteke, praktikan
ofizialtasun osorik
ez duela euskarak
administrazioaren
jardunean, ez zerbitzu
hizkuntza modura, ez
lan hizkuntza modura.”
Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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PROPUESTA DE ALCALDIA

Pr rde Fra
12222009 de 3 de
diciebre de Departaet de Trasprtes
y Urbais de a Diputaci Fra de
Biaia fue aprbada defiitivaete a
dificaci de as ras Subsidiarias de
Urdui para a ipataci de u sistea
geera
de
equipaiet
saitari
asistecia
E e apartad prier de a citada
resuci se biga a Ayutaiet de
Urdui a a cstrucci de a viaidad de
acces a Hspita a travs de as uidades
de eecuci 7 13 5 33 y 41 as c a
a de aparcaiet subterre e e rea
33 recgied ests aspects e e Pa
Especia de desarr de rea asistecia
C fecha 29 de abri de 2010 e Pe de
Ayutaiet
de
Urdui
aprueba
defiitivaete e Pa Especia de rea
43
E eecuci de a rde Fra 12222009
y de Pa Especia pr e Ayutaiet de
Urdui se ha eecutad as bras de
cstrucci de via que atraviesa as
reas 7 13 5 33 y 41 de uicipi
Queda pediete e cupiiet de a
cstrucci de u parig subterre de
trescietas paas de aparcaiet e a
paa cidate a Hspita ubicada e e
rea 33 de as ras Subsidiarias A ta
fi se ha redactad pr e igeier de
cais Sr D Cars Crra e Pryect
de Eecuci que ctepa u presupuest
de 598325342  (si IVA)
E Ayutaiet de Urdui e e a
2002
a apar de a egisaci
urbaistica cre a sciedad pbica
URDUI
URBAIS
SIETATEA
SAU c istruet para ipusar e
desarr de a gesti urbaistica de
uicipi
E ests ets e equip de gbier
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ecesaris para per e archa as
edidas que perita a cstrucci y
psterir
exptaci
de
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6

Udalak
Herriko etxeak
Udalen esparruan zailtasunak daude idatzizko jakinarazpenak, ahozko zerbitzua, oharrak, ordainagiriak, kaleko errotulazioa, argitaratutako informazioa, aldizkariak, udal-agiriak, publizitatea eta abar euskaraz jasotzeko. 6

“Harrerako langileari udaleko euskara saileko helbidea eskatu
nionean, gaztelaniaz eman zidan erantzuna. Mesedez eskatu
nion helbidea euskaraz emateko eta orduan “me arreglo mejor en
castellano”(gaztelaniaz hobeto moldatzen naiz) erantzun zidan.
Administrazioko langilea zenez, informazioa euskaraz jasotzeko
eskubidea nuela adierazi nion ta berak orduan: “pues vas y pones
una queja”(bada, zoaz eta jar ezazu kexa) erantzun zidan ozen eta
eskua gora astinduz.”

Euskara erabiltzeagatik gainkostua, isuna edo atzerapenak eta
bestelako kalteak ere jasan ditzake
herritarrak. 7

7

“Iruñeko Udalak gaztelania
hutsean bidali zidan isunaren
jakinarazpena, eta itzuli egin
nuen euskarazko bertsioa eskatuz. Euskarazkoa bidali ordez, errekargudun isun elebakarra igorri didate. Euskara
garesti dago Iruñeko Udalean!!!”

“Ernest Lluch kultur etxeko harrera gunean euskaraz informazioa
eskatu nuen eta erdaraz erantzun zidan harreran zegoenak. Horrek
erdaraz jarraitzera behartu ninduen.”

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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Lapurdi, Xuberoa eta Behe Nafarroako herriko etxeek badute gaitasuna 8
hizkuntza politika garatzeko bere udal eremuan ahozko eta idatzizko
erabilera sustatzeari begira. Baina sustapen hori oraindik ere borondatearen
baitan dago. Horrela, udalerri batzuetan indar iraunkor eta planifikatua
egiten da (Hendaia, Uztaritze); beste batzuetan sinbolismo hutsa da edo ez
da ia egiten. 8

9

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Tokiko Erakundeen Legea onartu eta indarrean
sartu zen 2016 urtean. Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko udalek euskararen erabilera sustatzeko legezko ahalmena izango dute lehenengo aldiz.

Espainiak EAEn duen Gobernu Ordezkaritzak hainbat udalen aurkako
helegitea jarri zuen, UEMAra sartu izana salatuz, horrekin udalek dituzten
eskumenak gainditzen dituztela argudiatuta.

Bestalde, Baztango euskara plana baliogabetu zuen Nafarroako Auzitegi
Nagusiak. Sententziaren arabera Euskararen Foru Legea zein administrazio
publikoetan euskararen erabilera arautzen duen Dekretua urratzen ditu
planak. Batik bat, euskara lehenesteari bidea irekitzen diolako.

Testuinguru honetan, 2016 urtean lan deialdi ugari egin dira, batez ere
Nafarroan, hutsik dauden lanpostuak bete, edo zerbitzuetan sortzen diren
beharrei erantzuteko lan-poltsak osatzeko. Lanpostu gutxi batzuetan salbu,
euskaraz jakitea ez da nahietaezkoa izan eta merezimendu modura ere ez
da baloratu. Nafarroako Gobernuak berak eman dituen datuen arabera,
hezkuntzako lanpostuak kenduta, plantilla organikoko lanpostuen % 0,4an
soilik eskatzen da euskaraz jakitea. 9

Hizkuntza eskubideen egoera 2016

Donostiako Protokoloa: 23. neurria
Bai egungo langileek bai langile berriek hizkuntza gaitasun egokia dutela
bermatzen du Administrazioak.
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Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Jaurlaritzako postuen %43k (3.330)
ez dute derrigortasun datarik eta langileen %45k oraindik ez dute beren
lanpostuari dagokien euskara maila frogatu. 10

10

Behe Nafarroan, Xiberoan eta Lapurdin euskarak legezko aitortzarik gabe
jarraitzen du. 2016ko otsailean Frantziako Asanblea Nazionalak atzera
bota zuen, boto bakarrarengatik, Frantziako Estatuko hizkuntza gutxituak
bultzatzeko proposamena.

Donostiako Protokoloa: 5. neurria
Legeak errekonozimendu ofiziala eta estatus ofiziala esleitzen dizkio
hizkuntza gutxituari.

Ipar Euskal Herriak berezko instituzioa, Herri Elkargoa (HELEP), sortzeko
erabakia hartu zuen 2016an. Honek erakunde publikoetan euskararen eta
euskal kulturaren aldeko politikak egiteko aukerak eskaini ahalko ditu.

Hala ere, lanpostu publikoen horniketan euskara galdegin gabe,
nekez bermatuko dira euskal hiztunen eskubideak administrazioekiko
harremanetan zein lan jarduna garatzeko orduan.

Hizkuntza eskubideen egoera 2016

“Lanpostu publikoen
horniketan euskara
galdegin gabe, nekez
bermatuko dira euskal
hiztunen eskubideak
administrazioekiko
harremanetan zein lan
jarduna garatzeko orduan.”
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1

Kultura, aisia, kirola
Eremu formaletik kanpo, aisialdiaz, kulturaz eta kirolaz euskaraz gozatzeko
aukerak mugatuak izaten dira maiz. Esparru horietara bideratzen diren
hainbat jardueretan bazterturik geratzen dira euskara eta euskal hiztunak.
Baita umeei eta gazteei zuzendutako jardueretan ere.
Gaur egun, gero eta garrantzia gehiago ematen zaion kirol arloarekin
lotutako jardueretan parte hartzeko tartea hartzen duenean, maiz ikusten
du marjinaturik bere burua euskal hiztunak. 1

“Eremu formaletik
kanpo, aisialdiaz,
kulturaz eta kirolaz
euskaraz gozatzeko
aukerak mugatuak
izaten dira maiz.”

Donostiako Protokoloa: 52. neurria
Eskolaz kanpoko jarduera guztiak eskuragarri daude hizkuntza gutxituan.

Administrazioek kanpoko enpresen bidez ematen dituzten zerbitzuetan
ohikoa izaten da hizkuntza-irizpideak ez ezartzea, edota ezarrita ere,
haiek ez betearaztea. 2
2

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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3

Haur eta gazteak kirol jardueretan entrenatu ahal izateko entrenatzaile tituluak
eskuratzeko ematen diren ikastaroak ere gaztelaniaz izaten dira asko:
“Kirolaren Euskal Eskolak entrenatzaile titulua eskuratzeko ematen
dituen ia ikastaro guztiak gaztelaniaz dira. Titulu horiek haur eta
gazteak eskolaz kanpoko kirol jardueretan entrenatu ahal izateko
ematen dira. Kontuan izanik gazteen %80-90ek D ereduan ikasten
dutela, ez da normala entrenatzaile tituluak gaztelaniaz atera behar izatea. Euskarak kirol munduan bere lekua har dezan ezinbestekoa da entrenatzaileek euskara erabiltzea.”

Donostiako Protokoloa: 85. neurria
Irakasle-eskolek hizkuntza gutxituaren ezagutza eta erabileran trebatzen
dituzte irakasleak.

Euskara eskolatik atera eta aisialdira eramateko hainbat elkarte lanean ari
diren bitartean, erakunde publikoek babestutako eta lagundutako hainbat
jardueratan ez dira euskal hiztunak kontuan hartzen.
“Arabako Gimnasia Federazioak abenduaren 17an Gasteizko Mendizorroza kiroldegian antolatutako Gabonetako ekitaldia gaztelania
hutsean izan zen. Ekitaldiak Gasteizko Udalaren laguntza du. Gasteizko alkatea bertan egon da sariak banatzen, eta oker ez banago,
baita Euskara eta Kirol zinegotzia ere. Gasteizko Udalak eta Arabako
Gimnasia Federazioak euskararekiko eta euskaraz bizi nahi dugunekiko sentsibilitate eta errespetu handiagoa izan beharko luke.”

Hizkuntza eskubideen egoera 2016

Kirol eremutik harago, gazteei zein publiko zabalari eskainitako kultura eta
aisialdirako programazioetan ez dira euskal hiztunak kontuan hartzen. 3

Donostiako Protokoloa: 173. neurria
Bada kuota bat instituzioek antolatutako edo haiek diruz lagundutako
kultur programazioetan hizkuntza gutxituan sortutako kultur adierazpideak
bermatzeko.

Donostiako Protokoloa: 184. neurria
Filmak hizkuntza gutxitura itzultzen dira (azpi-idatziekin nahiz bikoiztuta).

“Gabonetan “Amilaren sekretua” izeneko filma eman zuten Muskizko
Meatzari aretoan. Euskaraz iragarrita zegoen, baina gazteleraz jarri zuten. Euskarazko filma ikusteko sarrera ordaindu eta azkenean
gaztelaniaz ikustera behartuta.”
“Pozalagua kobazuloa euskaraz bisitatzeko aukerarik ez dute ematen.
Web-orrian ezin da aukeratu bisita gidatua zein hizkuntzatan egin
nahi duzun eta bisita hasten denean, bestelako aukerarik eman gabe,
gidaria gaztelania hutsean zuzentzen zaie bisitariei. Behin bisita
amaituta, harrera lekuan galdetu dudanean zer egin behar den bisita euskaraz egiteko, erantzun didate horretarako aukera bakarrak
direla bisitari guztiek euskaraz egin nahi izatea edota taldea osatzea. Kontuan hartzen badugu bisitaldi bakoitzean 55 pertsona sartzen direla, argi geratzen da aukera horiek ez direla bideragarriak
ez familientzat, ez eta partikularrentzat ere. Beraz euskaldunok ez
dugu kobazulo eder hauek euskaraz bisitatzeko benetako aukerarik.”
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4

5

Gazte jendeari bideratutako informazioa zabaltzeko unean huts egiten dute
sail edota departamentu ezberdinek. 4

Zenbaitetan, gainera, lehenago egiten zaio leku atzerriko hizkuntzei.
Horietako asko erakunde publikoek babestuta edo lagunduta diren neurrian,
euskara kontuan hartu behar badute ere, ez da beti horrela izaten. Bilboko
Udalak laguntzen duen Bilbao BBK Live Festival horren adibide. 5

Donostiako Protokoloa: 181. neurria
Kultur ekitaldietan (programetan, paisaian, edukian, etab.) hizkuntzairizpideak finkatzen dira, hizkuntza gutxituaren ahozko nahiz idatzizko
presentzia bermatzeko.

5
Baina nola eskatuko dio Bilboko Udalak besteei berak egiten ez duena? 6
5
“Herritar moduan idatzi dut Bilboko Udalaren <agendakulturala@
bilbao.eus> helbidera, eta erdara hutsean erantzun didate, ‘normalnormal’. Ez ote dakite, ez ote dute jakin gura, herritarrak hautatzen
duela -legediak hala zehaztuta- administrazioagaz zein hizkuntzatan
egin; hau da, administrazioak hizkuntza bietan jardun behar duela
aldi berean herriari zuzentzen zaionean, eta herritar solteak zein
hizkuntzatan diharduen hizkuntza horrexetan erantzun behar diola.
2016 urtean gaude, bada! Euskararen normalizaziorako EAEko Legea
ni jaio aurretikoa da, gero! Eta Araba-Bizkai-Gipuzkoako Estatutua
are aspaldikoagoa! Noiz arraio bete behar ote du legedia herriadministrazioak? Euskaldun herritarron hizkuntza-eskubideen arloan
badirudi-eta ez duela ardura legedia betetzen den ala ez. Aski da.”

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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7

9

Donostiako Udalaren Donostia Turismo enpresa publikoak Gabonetan
egindako publizitatean ez zituen Udalak onartutako hizkuntza-jarraibideak
kontuan hartu eta gaztelaniaz zabaldu zuen hiria promozionatzeko kartela. 7

Baluarteko neguko kultur programazioa ere bide beretik joan zen. 9

Kasuren batean absurdura ere iristen da egoera euskarazko ikuskizuna
iragartzeko euskara bazter utzi eta informazioa erdara hutsean zabalduz. 8

Nafarroako Gobernuak 2016ko udan programatutako kultur jardueren gehiengehienak erdaraz izan ziren Behatokian jasotako kexak azaltzen zuenez.

8

10

Beste batzuetan aisialdiari lotutako
informazio euskarrietan euskarari
eskaintzen zaion kalitatea ez da
zaintzen. 11

Donostiako Protokoloa: 178. neurria
Hizkuntza gutxituan egindako arte- eta kultur adierazpideak bermatuta daude
azpiegitura publikoetan.

“Nafarroako Gobernuak 38 ikuskizun antolatu zituen 2016ko udako
kultur programan. Estilo anitzeko artista ugari ekarri ditu, hemengo
taldeak ahaztu gabe, baina euskara ardatz duten ikuskizunak oso 9
gutxi izan dira. Gainera kultur egitaraua bera eta haren berri emateko
kartela gaztelania hutsean argitaratu dira. Beraz, Nafarroako
Gobernuak badauka zer hobetu euskarazko kultura sustatzeko
zereginean. Ea datorren udan hala egiten duen!!”

Hizkuntza eskubideen egoera 2016

Kultur ondareari lotutako informazioa eta sarbidea ohikoa da erdara
hutsean baino ez izatea. 10

11
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Kultur eskaintza orekatua izatetik oso urrun dago oraindik ere. Garatzen
den eskaintzan erdara nagusitzen da.
“Bilboko Udalarena den bus turistikoak Bilbon zeharreko bisitaldia
gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez baino ez die eskaintzen
partikularrei. Guk euskaraz eskatu arren, bisitaldian entzuten den
grabazioa aipatutako 3 hizkuntzetan baino ez zegoela adierazi digute.
Antza denez ikastetxeetako taldeei baino ez diete zerbitzua euskaraz
eskaintzen.”

Eta agintariak beraiek ere ez dira herritar guztiekiko errespetuaren eta
begirunearen eredu:

Donostiako Protokoloa: 44. neurria

“Atzo, urtarrilak 18, Victoria Eugenia antzokian antolatu zuten
Donostiako haurren danborradaren aurkezpenean udal ordezkariak
erdara hutsean egin zuen bere agerraldia, hasieran soilik egin zuen
euskaraz esaldi bat. Agintari batek eredu izan beharko luke eta
agerraldia gutxienez elebitan egin eta euskarari indar gehiago eman,
lehentasuna eskainiz. Ekitaldiaren protagonistak haurrak izanik,
oraindik ere larriagoa iruditzen zait, bertan zegoen nire alabaren
hizkuntza eta bertan zeuden gehientsuena euskara delako. Haurrak
ikusi eta ikasi egiten dute eta Donostiako udal ordezkariak eskaini
dien eredua tamalgarria iruditu zait.”

“Kulturaz eta, oro har,
aisialdiaz gozatzeko
eskaintza orekatua
izatetik oso urrun
dago oraindik ere.“

“Bilboko Arte Ederren Museoan, bisitariekin zuzenean diharduen
langile baten euskararekiko ezjakintasun osoa (ulertu ere ez
baitzuen egiten) salatu nahi dut, euskal hiztunonganako errespetu
falta agerian geratuz eta eskubideak urratuz. Sinestezina egiten da,
oraindik orain, horrelako egoerak topatzea. Kexa honen bidez espero
dut egoera hauekin amaitzea.”

Administrazioak neurriak hartzen ditu ekitaldi publikoetan hizkuntza gutxitua
erabiltzen dela bermatzeko, esaterako, bilera publikoetan, aurkezpen
publikoetan...

Kultura-jarduerara eta aisialdira bideratzen diren hainbat eta hainbat
ekimenetan euskara maiz baztertuta gelditzen da. Kulturaz eta, oro har,
aisialdiaz gozatzeko eskaintza orekatua izatetik oso urrun dago oraindik ere.

Donostiako Protokoloa: 168. neurria

Administrazio publikoek aurrekontu orokorretan kontu-sail berezi batzuk
dituzte hizkuntza gutxituko kultura sustatu eta kultura unibertsala hizkuntza
gutxituaren bidez jasotzeko aukera bermatzeko.

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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Lan mundua
Enpresa munduan euskara lan hizkuntza izatetik urrun dago oraindik.
Gabeziak oso agerikoak dira, dela langileek euskaraz lan egiteko duten
eskubideari begira, dela ekoizten diren produktuen hartzaileek produktuen
informazioa euskaraz jasotzeko duten eskubideari begira ere.
Euskaraz lan egiteko bitarteko egokirik ez da jartzen langileen eskura: 1
“RTS enpresan egunero eta oso sarritan erabili behar ditugun euskarri
informatikoak (pantailak, PDAk, e.a.) ez daude euskaratuta, nahiz eta
langile kopuru altua izan eta horrela eskatu bada ere.”

1
Ohikoa izaten da ere langileei zuzendutako informazioa eta mezuak erdaraz
bidaltzea edo euskararen kalitatea behar bezala ez zaintzea. 2

Donostiako Protokoloa: 113. neurria
Enpresek hizkuntza gutxituaren erabilera bultzatzen dute: trebakuntza-planak; 2
etengabeko prestakuntza; lan-kontratuak eta lan-hitzarmenak; txosten, mezu,
jakinarazpen eta bestelako dokumentuak; barneko lan-prozedurak; hizkuntzapaisaia; hizkuntza erabiltzen duten materialak (katalogoak, Interneteko
saltokiak, publizitatea…).

Donostiako Protokoloa: 112. neurria
Legez babestuta dago langileek lantokian hizkuntza gutxituan lan egiteko
duten eskubidea.

“Gabeziak ageri dira dela
langileek euskaraz lan
egiteko duten eskubideari
begira, dela ekoizten diren
produktuen hartzaileek
horien informazioa
euskaraz jasotzeko duten
eskubideari begira.”
Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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3
Langileen trebakuntzarako eta ekintzailetzarako ikastaroetan ez da hizkuntzairizpiderik finkatzen haien hizkuntza-eskubideak bermatzeari begira: 3
“Nire semea Gipuzkoako Bazkundeak gazteentzako antolatutako
´Emprendedoreś saioetako batean izan zen iraileko azken astean,
Luberri Institutuko (D eredua) beste 30 bat ikaskiderekin batera.
Besteak beste Donostiako BerriUp eta Breaking Molds enpresetako
kideak izan zituzten bertan. Biek, eta saioa zuzentzen zuen aurkezleak,
gaztelania hutsean eman zituzten azalpen guztiak. Nire semeak hiru
galdera euskaraz egin zituen arren, hiru erantzunak gaztelania
hutsean jaso zituen. Saio amaieran semeak antolatzaileei horrelako
saiorik euskaraz egiten ote zuten galdetu zien eta ezetz esan zioten,
beti dagoela euskaraz ez dakien norbait gaineratuz. Ulergaitza
iruditzen zait jarrera hau, Gipuzkoan ekintzaile edota enpresari zein
kooperatiba munduko aditu euskaldun mordoa dagoenean.”

Administrazio langileen zuzeneko jarduna edota garatzen duten
aktibitatearekin lotutako jarduerak euskaraz burutzeko beharrezko
bitarteko eta euskarri asko ere erdaraz jartzen dira beharginen eskura. 4

Donostiako Protokoloa: 46. neurria
Administrazioak neurriak hartzen ditu lan-jarduna eta langileen arteko
komunikazio ofizialak hizkuntza gutxituan egin daitezen.

Adibide hauek erakusten dutenez, langile euskaldunak zailtasunak ditu
enpresa barruan, publikoan naiz pribatuan, bere lan jarduna euskaraz
garatzeko.

Hizkuntza eskubideen egoera 2016

Lan jardunarekin zerikusia duten INSS, Lanbide, SEPE edota Pole Emploi
bezalako erakundeekin izapideak egiteko orduan behin eta berriro ikusten
du urraturik euskaraz jarduteko eskubidea euskal hiztunak.

Donostiako Protokoloa: 45. neurria
Administrazioak bermatu egiten du hizkuntza gutxitua lantokian erabiltzeko
aukera, eta lan-eremuan hizkuntza gutxitua ez debekatzea bultzatzen du.
“Langabeziarako txartela eskatzera gerturatu naiz Lanbidek
Santutxun duen bulegora eta ez da egon euskaraz artatu nauenik.”

“Gasteizko SEPEren enplegu bulegoan artatu nauen pertsonak ez
zekien euskaraz; galdegin diot ea euskaraz zekien norbaitekin hitz
egin nezakeen eta ezetz, ez zegoela. Beste behin ere neure hizkuntzaeskubideak urratuak izan dira estatuko estamentu honetan.”

“Enegarren aldiz joan naiz Getxoko INEMen bulegora eta langileak ez
dira euskaldunak. Bulegoko zuzendariarengana jo dut kexa jartzeko
4
asmoz eta bera ere ez da euskalduna. Nazka-nazka eginda nago
gaztelaniaz egin behar izateaz.”

“Gizarte Segurantzaren Institutuak Gernikan duen bulegoan inork ez
daki euskaraz. Pertsona nagusiek zailtasunak dituzte txanda hartzeko
eta euskaraz egiteko horrelako leku baten. Gernikan gazteleraz
egitera derrigortzen gaituzte, eta ganera “seguridad social”-eko
orrian (txanda hartzeko) derrigortzen zaituzte gazteleraz egitera eta
baita errobotarekin hitz egin behar baduzu zein pertsona batekin, ez
daukate harrerarik euskaraz.”
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Ahozko erabilerarekin batera idatzizko komunikazioan ere urratzen zaio
eskubidea euskaldunari. 5

5

Donostiako Protokoloa: 49. neurria
Lan-eremuan hizkuntza gutxituaren aldeko jarrerak bultzatzen eta saritzen
ditu Administrazioak.
“Urte hasieran Donibane Lohizuneko Pôle Emploi erakundeak
euskaraz idatzi nuen txeke bat itzuli dit erranez Bordelen ez zutela
euskara ulertzen. Alta, txekea bera euskaraz zen, inskripzio guztiak
euskaraz idatziak ziren, eta orain arte, beti euskaraz idatzi ditut
Pôle Emploiri bidali txekeak eta ez dut inolako arazorik ukan, legez,
zenbakiek soilik dutelako prezioa adierazten. Ez dut ulertzen batbateko aldaketa hau.”

Gertaera hauek, lan munduan euskara integratzeko eta erabilera
areagotzeko beharra uzten dute agerian.

“Lan munduan
euskara integratzeko
eta erabilera
areagotzeko beharra
agerikoa da.”

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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Kontsumo zerbitzuak
Interes orokorreko
zerbitzuak
Kontsumo zerbitzuen alorrean oso zabalduta dagoen esamoldea da
“bezeroak arrazoia duela beti”. Ez da horrela izaten kontsumitzaile
euskaldunentzako; izan ere, euskaraz aritzea ez baita erraz lortzen
kontsumo zerbitzu anitzetan. 1

Donostiako Protokoloa: 110. neurria
Kontsumo-gatazkak ebazteko garaian, hizkuntza gutxituko hiztunen
kontsumo-eskubideak bermatzen dira.

Euskaraz jarduteko zailtasunak ahozko zein idatzizko harremanetan
gertatu dira.
Merkataritza gune handiek barra-barra zabaltzen duten publizitate
euskarrietan maiz utzi dute bazter euskara.

Donostiako Protokoloa: 107. neurria
Errotulazioa eta merkataritza-informazioa hizkuntza gutxituan eskuragarri daude.
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2

4

Donostiako Protokoloa:
103. neurria

Zenbaitetan euskarari baino lehenago egin zaio lekua atzerriko hizkuntzari. 2

Denda edo establezimendu barruko kartelak zein errotuluak ere erdara
hutsean egotea ohikoa da. 3
“ALDI supermerkatu kate alemaniarra denda-sarea zabaltzen ari da
Euskal Herrian. Orain arte bederatzi supermerkatu zabaldu ditu: 1
3
Araban (Gasteizen), 3 Bizkaian (Barakaldo, Basauri eta Erandio) eta
5 Nafarroan (Iruñean 2, Huarte, Antsoain eta Tuteran). Laster Bilbo
erdialdean beste supermerkatu handi bat zabalduko du. Orain
artekoan ALDIk ez ditu kontuan hartu euskal kontsumitzaileak.
Dendetako errotulazioa gaztelania hutsean ageri da eta produktuen
eskaintza eta iragarkiak ere espainolez soilik idazten ditu.
Kontsumitzaile euskalduna naizen aldetik sumindu egiten nau
ALDI konpainiaren hizkuntza- politikak, Katalunia eta Balear
Uharteetan katalanari tokia egiten dioten bitartean, Euskal Herrian
kontsumitzaile euskaldunei bizkar emanda ari delako.”

“Azkoitia bezalako herri euskaldun batean megafonia bidezko
iragarkiak lehenengo gazteleraz eta gero euskaraz entzutea ezin
dut ulertu. Egia esan ez nago ziur beti hala den ala ez, baina herri
honetan behintzat ez legoke inongo arrazoirik lehenengo gazteleraz
jartzeko, behin ere ez.”

Produktuen etiketa eta jarraibideak hainbat hizkuntzatan azaltzen dira,
baina euskara ez da inon ageri. Ezta Euskal Herrian bertan ekoitziak diren
kasuetan ere. 4
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5

Produktuen osasun eta segurtasunari
buruzko mezuak, hala nola sendagaien
jarraibideak, produktuen arriskuei
buruzko informazioa, etab., hizkuntza
gutxituan ere eskuragarri daude.

Web-orri bidez zabaltzen den
informazioan ere ez dira euskal
hiztunak kontuan hartzen. 5

6

Fakturak, txartelak, gutunak,
tiketak, sms-ak eta abar ere maiz
erdara hutsean bideratzen zaizkie
herritarrei. 6

Donostiako Protokoloa:
105. neurria
Informazioa hizkuntza gutxituan
eskuragarri dago (fakturak,
aurrekontuak, tarifak, produktuen
katalogoak, ziurtagiriak, produktu eta
zerbitzuak erabiltzeko gidak, etab.).
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Ustez euskaldunak diren zenbait marketan, Eroski esaterako, atzerapausoak ere antzeman dituzte herritarrek azken urte honetan, helarazitako
kexa andanak erakusten duen moduan. 7

“Donostiako Decathlon dendan, ez kutxazaina ezta bezeroen arretarako 7
langilea ere, ez da zerbitzua euskaraz emateko gai izan. Bigarren aldia
da kexa jartzen dudana. Bertan ere erreklamazio orria jarri dut.”

Ahozko hartu-emanetan edota komunikazioan euskaraz mintzatzeko
ezintasuna ez ezik, begirune eta errespetu falta ere nozitu behar izan du
herritarrak zenbaitetan: “Mal educada”(edukazio txarrekoa izatea), “No
te entiendo. No es obligatorio.”, (ez dizut ulertzen, ez da derrigorrezkoa),
“Yo euskera no, no entra en mi contrato”, (nik euskara ez, ez da nire
zereginetan sartzen), “Si quieres que te atienda háblame en español”
(kasu egitea nahi baduzu, espainolez mintzatu).

“Duela zenbait egun, ezantza postuan langileari euskaraz egin eta
frantsesez erantzun dit, dena frantsesez egitera bortxatuz. Gainera,
faktura frantsesez da soilik.”

“Ekainaren 27an 16:50 aldera Eroskiren Garberako saltokira deitu
dut, 943 39 48 75 zenbakira. Bi langilerekin egotea egokitu zait eta
bigarrenak “Yo no sé euskera. Te quiero atender pero si no me hablas
en castellano no te puedo atender” (Nik ez dakit euskaraz. Atenditu
nahi zaitut, baina ez badidazu gaztelaniaz hitz egiten ezin dizut
atenditu) esan dit zakar.”

“Gasteizko Boulevard merkataritza guneko arreta gunean ez dute
euskaraz arreta egiten.”
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“Gaur DIAren Ordiziako supermerkatuan izan naiz. Euskaraz egiten
saiatu naiz, baina ezin izan dut, inork ez zekien euskaraz”.

Gezurra badirudi ere, zerbitzu egokiagoa eskaintzeko gaitasuna duen
langilea zigortu egin da ondoren azaltzen den gertaeran ikus daitekeenez.
“Hendaiako McDonald-ean lan egiten nuen. Mugagabeko kontratu
bat proposatu zidaten baina froga epea bukatzear zegoela nire behin
betiko integrazioa ezeztatu zuten. Lankideekin zein bezeroekin
euskaraz hitz egiteagatik arazoak izan ditut behin baino gehiagotan,
errespetu ala edukazio falta zela esaten zidaten.”

“Kontsumo zerbitzuen
alorrean oso zabalduta
dagoen esamoldea da
«bezeroak arrazoia
duela beti»; ez
da horrela izaten
kontsumitzaile
euskaldunentzako.”
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8

Finantza entitateek, telekomunikazio eta energia hornitzaileek, euskarria
edozein dela ere, erabiltzaileei orokorrean zuzendutako informazioa eta
baita publizitatea ere erdara hutsean zabaldu ohi dute. 8

Donostiako Protokoloa: 111. neurria
Honako alor hauetan hizkuntza-plangintzak garatzen dira: aseguru-etxeak,
energia-hornitzaileak, garraio-zerbitzuak, finantza-erakundeak, telefonohornitzaileak, gizarte-prestazioak, osasungintza, posta-zerbitzua…

“Publizitatea ez ezik
bestelako idazki
pertsonalizatuak ere
erdaraz jasotzen ditu
herritarrak.”

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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9

Publizitatea ez ezik bestelako idazki pertsonalizatuak ere erdaraz jasotzen
ditu herritarrak. 9

“Caja Ruralek Antsoaingo Lapurbide kalean duen bulegora joan naiz.
Leihatilan ez zegoen euskaldunik. Gainontzeko langileen artean
euskaraz artatuko ninduen inor zegoen galdetuta, ezetz esan dit,
bere lankide euskalduna bajan dagoela. Beraz, irten egin naiz.”

Eta herritarrak bere eskubideari atxikita jokatzen duenean batere babesik
gabe aurkitzen da askotan entitateen jarrera bidegabearen aurrean.

“Pasa den hilabetean, alokairua txekez ordaindu nuen, beti bezala.
Aldi honetan, “La Banque Postale” erakundeak ez du txekea onartu
nahi izan; txekea itzuli didate erranez ezin nuela eskualde ala
atzerriko hizkuntza batean idatzi txekea, inprimakia frantsesez
zelako. Behartu naute frantsesez idaztera.”

Ahozko arreta euskaraz jasotzea nekez lortzen dute herritarrek:
“Arratsaldeko 7:00etan Vodafoneko dendaria euskaraz agurtu eta “en
castellano por favor” (gaztelaniaz mesedez) esanaz ukatu dit nire
hizkuntzan hitz egiteko aukera.”

“Bilbon bizi naiz eta Jazztelen bezeroaren arreta zerbitzura deitu
dut. Euskaraz arreta egingo zidan norbaitekin hitz egiteko eskatu
dudanean, hainbat telefono-operadorerekin hitz egin eta gero,
euskaldunik ez dutela esan didate.”

Hizkuntza eskubideen egoera 2016

“Laboral Kutxaren Berangoko bulegoan izan naiz gaur goizean errenta
aitorpena egiteko agiriak aurkezten. Harrera egin didan langilea
erdaldun hutsa zen, euskaraz ez dakiela esan dit. Sinatzeko eskaini
didan orria ere erdara hutsean zegoen. Uste dut Laboral Kutxak
gehiago zaindu beharko lukeela bezero euskaldunoi eskaintzen
digun zerbitzua.”

“Euskalteleko bezeroa naiz eta apirilaren 4an 16:30ean deia jaso nuen;
eskaintza baten inguruko informazioa emateko zen deia. Langilea
gaztelaniaz zuzendu zitzaidan eta nik informazioa euskaraz jaso
nahi nuela adierazi nion. Langileak orduan: “en erdera por favor”.
Nik ezetz, euskaraz nahi nuela esan eta hark deia moztu egin
zidan. Langilearen gaitasun ezaren ondorioz, eskaintzari buruzko
informaziorik gabe gelditu naiz. Nire bikotekideari ere gauza bera
gertatu zaio.”

“Telefonoz deitu didate etxera hiru aldiz Endesatik eta “Bai?” erantzun
arren, hiruretan “buenas tardes, oiga” (Aizu, arratsalde on) esanez
jarraitu dute. Neronek “te he respondido ya tres veces” (Hiru aldiz
erantzun dizut) esandakoan azaldu dit zer nahi zuen. Zergatik ez
didate arreta euskaraz ematen?”
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10
Garraioa eta posta bezalako zerbitzuetan erabiltzaileari orokorrean
zuzendutako idatzizko mezu edo informazioetan ez da euskararen
presentzia bermatzen. 10

Ahozko zerbitzuan ere, ohikoa da euskaraz egiten duenari erdaraz
erantzutea edo erdaraz hitz egiteko eskatzea.

“Ordiziako tren geltokian trena ez dabilela jakinarazteko
bozgorailuetatik eman duten mezua espainol hutsean eman dute
oraingoz, bi aldiz.”

“Autobus ordutegia jakin nahi eta txartela erostekotan nengoen
Pesa enpresaren leihatilan. Bertan zegoen langileak espainolez hitz
egiteko eskatu dit.”

“Iurretako posta-bulegoan emakumezko gazte bik atenditu naute,
euskaraz egin ahal izan diet, baina erdara hutsean aritu zaizkit,
“eskerrik asko” sinplea euskaraz esateko ez dira gai izan.”

“Gaur, 18:30ak aldera, Bilboko Epalza Alargunaren 3an dagoen
Correoseko bulegora joan eta bertako langileari euskaraz egindakoan,
honek euskaraz ez zekiela eta gazteleraz egiteko esan dit. Adeitsu
jokatu badu ere, ezin izan dut euskaraz egin.”

Hizkuntza eskubideen egoera 2016
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Kontsumo arloan era guztietako zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresek
ez dituzte askotan hizkuntza-irizpideak aintzakotzat hartzen eta, horrela,
ia ezinezkoa da erabiltzaile euskaldunentzako kontsumo harremanak
euskaraz izatea. Herritarra frustratuta sentitzen da.

Gaur egun kontsumoak eta zerbitzuen kontratazioak gure bizitzan hartzen
duten lekua eta espazioa handia da oso. Harreman horiek euskaraz egiteko
zailtasunek nekezagoa egiten dute euskaraz bizitzeko hautua egin duten
erabiltzaileen bizitza.

Donostiako Protokoloa: 110. neurria
Kontsumo-gatazkak ebazteko garaian, hizkuntza gutxituko hiztunen
kontsumo-eskubideak bermatzen dira.

Bideratu diren kexa guztietan urratu da hizkuntza-eskubidea; baina Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat kasutan, indarrean den 123/2008 Dekretuak
ezartzen dituen gutxieneko betebeharrak ere ez dituzte betetzen maiz.
Aipatu Dekretuak obligazioak ezartzen badizkie ere, Dekretua ia erabat
indargabetua gelditu zen arau hausteengatiko zehapenen atala kentzea
onartu baitzen 2012an.
2016ko urtarrilean, bezeroekiko harremanetan hizkuntza-eskubideak
bermatzen “ahalegintzeko” lankidetza hitzarmena sinatu zuten Eusko
Jaurlaritzak eta zenbait merkataritza entitate handik.

“Kontsumo
harremanak euskaraz
egiteko zailtasunek
nekezagoa egiten
dute euskaraz
bizitzeko hautua egin
duten erabiltzaileen
bizitza.”

Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko kontsumitzaile euskalduna salduta
dago, legeak inongo babesik ez baitio eskaintzen.

Donostiako Protokoloa: 102. neurria

Behar bezala araututa dago hizkuntza gutxituko kontsumitzaileen
eskubideen aitortza.
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Ondorioak
Euskal Herriko eremu administratibo guztietako (estatu, autonomia eta
toki administrazioetako) zerbitzu publikoetan zein pribatuetan, nahiz
kontsumitzaile moduan, idatziz nahiz ahoz, hutsune handiak aurkitu dituzte
2016 urtean euskaraz bizi nahi duten herritarrek.
Euskaraz jardun nahi duen herritarrak sufritu egin behar izan du euskarazko
euskarriak eskura ez izatea, agiri ofizialak eta gutunak erdara hutsean
jasotzea, langile euskalduna noiz libratuko zain egotea edota erdaraz
mintzatu behar izatea, izapideak nola atzeratzen diren ikustea… Finean,
erdaldunek dituzten baino aukera urriagoekin konformatu behar izan du.
Errealitate horren ondorio zuzena da euskal herritarren parte garrantzitsu
baten bizi-kalitatea, ongizatea eta duintasuna egunero-egunero kalteturik
eta desabantailan aurkitzen dela hizkuntza arrazoiengatik.
Herritarren eta interes orokorraren alde lan egitea da Administrazio eta
era guztietako erakunde publikoen zeregin nagusia; jendarte osoarentzako
kalitatezko zerbitzua eskaini eta ahalik eta ongizate-maila altuena lortzea,
horretarako behar diren erabakiak hartuz.
Eta zerbitzua jendarte osoarentzako izatearen ezinbesteko elementu bat da
erabiltzaileak hautatzen duen komunikazio hizkuntza bermatzea, lurraldeko
hizkuntzan komunikatzeko eskubidea garantizatzea.
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Bai herri zerbitzuen eremuan zein kontsumo arloan, xede horretara iristeko,
helburu hori eraginkortasunez betetzeko, beharrezko tresna informatiko
eta antzeko baliabideez gain, azpikontratazioetako hizkuntza-irizpideekin,
arauekin, zerbitzuen antolamendu egokiarekin eta arduradunen konpromisoarekin batera, funtsezko elementua dira hizkuntza erabiltzeko trebetasuna
duten langileak.
Izan ere Administrazioek ezin dute herritar guztien aukera berdintasuna
bermatu artatzen duen langileak administratuak hautatutako hizkuntza ez
badaki.

Eusko Jaurlaritzak berak iragarri duenez Administrazio Publikoetako milaka
langilek erretiroa hartuko du hemendik eta 2020 urtera bitarte. Gehienak
Osakidetza, Hezkuntza, Ertzaintza eta Administrazio orokorrekoak.
Administrazio Publikoko langileen berritze tasa handia izan da 2016an eta
izango da hurrengo urtetan Nafarroako Foru Erkidegoan ere.
Lanpostu asko berritzen ari diren eta berrituko diren une honetan, hizkuntzaeskakizunen sistema berrikusteko asmoa azaldu du Jaurlaritzak.

“Zerbitzua jendarte
osoarentzako
izatearen ezinbesteko
elementu bat da
erabiltzaileak
hautatzen duen
komunikazio
hizkuntza bermatzea,
lurraldeko hizkuntzan
komunikatzeko
eskubidea
garantizatzea.”
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Nafarroako Foru Erkidegoan, berriz, besteak beste, Euskararen I. Plan
Estrategikoa 2016-2019 egin da eta Administrazioan Euskararen Erabilera
Arautzeko Dekretua berritu da. 2016an egin diren lan-deialdietan ez
da aurrerapauso garrantzitsurik eman; are okerrago, kasu askotan,
pertsona euskaldunen eskubideak zatikatzen dituen Vascuencearen Lege
murriztailea bera urratu da edota ematen dituen aukerak ez dira baliatu.

Ipar Euskal Herrian euskarak ez du inongo aitortza ofizialik eta euskaraz
jakitea ez da betekizun kasu batean ere.
Administrazioa euskalduntzeko prozesuan une estrategikoan gaude.
Lan-deialdiak administrazioaren berritze prozesu bat dira. Hor sartuko
den jendea, segur aski, epe luzerako sartuko da. Epe luzerako apustua
da eta badugu kontratazio-politiketan orain arte egindakoak utzi digun
esperientzia.
Hemendik aurrera berdin jokatzen bada eta ez bada beste kontrataziopolitika bat egiten eta neurri berririk hartzen, hizkuntza-eskubideen
bermea hipotekatu eta urraketa egoera betikotzeko arriskua handia da.
Euskal hiztunak arintzen ez den estres egoeran jarraituko dute. Eta euskal
hiztunak gero eta gehiago dira.
Belaunaldi aldaketa dator eta urte klabeak izan daitezke hurrengoak. Ez
dauka zentzurik euskara jakitea eskatu ez eta gerora pertsona horiek
euskalduntzen inbertsio handia eskatuko duen dinamikarekin segitzeak.
Inflexio puntua behar da. Inbertsioa orduan izango da inbertsio.

Hezkuntzan egindako inbertsioa errentagarri egiteko, orain fokua, ahalegina
eta aitzinamendurako indarra beste sail eta arlo batzuetan egin beharra
dago.

Jendaurreko arreta postuetan gertatzen denaz gain, langile elebidunak
ez kontratatzeak beste egoera bat ere sortzen du: euskaraz lan egin nahi
duten langileei oztopoak jartzea eta lana erdaraz egitera behartzea.
Herritarrak euskaraz artatzeko, administrazioaren funtzionamendua euskaldundu eta lan hizkuntza euskara izateko inbertsioak egin eta bitartekoak
jarri behar dira. Zenbat eta efektibo euskaldun gehiago eta horien antolaketa
egokiagoa, orduan eta hobeki erantzunen zaie herritarren beharrei.

Hizkuntza dela eta herritarrak diskriminatuak izatea nahi ez badugu, pertsona
eta aukera guztiak errespetuz eta berdintasunez tratatzea nahi badugu,
proaktiboagoa izan behar du Administrazio Publikoen kontratazio-politikak.
Euskararen alde egitea pertsonen alde egitea da.

Kontratazio-politika eta hizkuntza-eskakizunak ez dira tratu eta truke
politikorako gaia. Herritarren oinarrizko giza eskubideen bermeaz,
herritarren duintasunaz eta elkarbizitzaz ari baikara. Hizkuntza-eskubideez
ari garenean oinarrizko giza eskubideez ari baikara.

“Herritarrak
euskaraz artatzeko,
administrazioaren
funtzionamendua
euskaldundu eta lan
hizkuntza euskara izateko
inbertsioak egin eta
bitartekoak jarri behar
dira. Zenbat eta efektibo
euskaldun gehiago
eta horien antolaketa
egokiagoa, orduan eta
hobeki erantzuten zaie
herritarren beharrei.”

Azken hamarkadetan hezkuntzan egindako apustuak eta inbertsioak
emaitza batzuk eman ditu, aurrerapen bat egon da, gero eta jende gehiagok
daki euskaraz. Etorkizuna euskaraz dator eta Administrazioek errealitate
horri erantzuteko betebeharra dute.
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