
 
ITZULERA SAIOA 
 
1- Ekarpenen aurkezpena 
 
1.1.Jasotako proposamenenak 

Postaz jasotako ekarpenak 

Euskarabideko helbide elektronikoaren bidez 38 ekarpen jaso dira, 
guztietan landuenak eta sakonenak. 3 eragile sozial desberdinek eta 
norbanako batek egin dituzte ekarpen horiek.  

Gobernu Irekiko Atariaren bidez jasotako ekarpenak 

Urriaren 21etik azaroaren 21era bitarte Gobernu Irekiko Atariaren bidez 
egin ahal izan dituzte herritarrek ekarpenak. Denetara 66 ekarpen etorri 
dira bide honetatik, 13 sarreren bidez. Horietatik 10 modu anonimoan 
egin dira, bat erakunde baten izenean, eta bi norbanakok ere sinatu 
dituzte ekarpenak.. 

Erregistro ofizialen bidez jasotako ekarpenak 

Bide honetatik ekarpen bat jaso da, gizarte entitate batekoa. 

Lurralde-bileretan eta Arloko bileretan jasotako ekarpenak 

Kopurutan handiena bide honetatik bildutakoa izan da. Denetara 154 
ekarpen identifikatu dira, bilera presentzialetan parte hartu duten 124 
pertsonek modu kolektiboan egindakoak. 

Osotara: 259 ekarpen jaso dira. 

 

1.2. Ekarpenak onartzeko kontuan hartu diren irizpideak: 

- LEGE MARKOA: hasieran esan den moduan 18/1986 Foru Legea, 
Euskarari buruzkoa; eta Eskualdeetako Eremu Urriko Hizkuntzen 
Europako Gutuna dira Plan estrategiakoaren lege markoa. Hala ere, ez 
da ahaztu behar marko hau garatzeko egingo diren xedapen legalak 
(Euskara erabileraren Foru Dekretua…) 

- PLANAREN EPEA: lehenengo Plan Estrategikoak 2016-2019 urte 
arteko epea du proposatu diren ekintzak garatzeko. Dakigunez, 
Hizkuntza politika sendoa epe ertainean edo epe luzean planifikatu behar 
da. Beraz, kontuan hartu behar da hau, plan errealista egiteko, hori bai, 
ahaztu gabe epe luzera markatu behar diren helburuak zeintzuk diren. 

- BALIABIDEAK: Plana egiteko baliabide ekonomikoak eta pertsonalak 
behar dira eta horiekin kontatu behar da planifikazio egokia egiteko. 
Horren arabera, zer eta noiz egingo dugun zehaztu behar dugu. 



- ADMINISTRAZIOAREN FUNTZIONAMENDUA: Segurtasun juridikoa 
bermatzeko administrazioaren funtzionamendua ere kontuan hartu behar 
da. Horretan ere lege marko batean mugitzen gara eta proposatzen diren 
ekintzak kudeaketa administratiboan gauzatzen dira. Hori dela eta, 
biderik egokiena bilatu behar da ekintzak aurrera eramateko. 

 
 
2- Hartutako erabakien aurkezpena 
 

2.1. Ekarpenen onarpen maila: 

- Kasu batean ekarpena baino emendakina da. Horretan, Plan 
Estrategikoa inkonstituzionala dela diote, ez duela gaurregungo lege 
markoa betetzen eta, gutxienez, 21 ekintza oso diskriminatoriak izango 
zirela Nafarroa osoan aplikatu ez gero. Erregistroaren bitartez aurkeztu 
da, beraz, sakonki aztertu ondoren erantzun egingo da. 

- Plan Estrategikoan sartu ezin diren ekarpenak % 15 bat dira. Horietan 
egiten diren proposamen batzuk lege markotik kanpokoak dira (“D 
eredua baino ez, eskaini Nafarroa osoan” edo “G eredua desagerrarazi”) 
edo markoa bera aldatzea proposatzen dute (“18/1986 Foru Legea, 
Euskarari buruzkoa, aldatzea”).  

Besteak ez dira Nafarroako Gobernuko ahalmenekoak (“Nafar 
Telebista…berreskuratzea”), planaren epea gainditzen dute (nafarren 
hizkuntza eskubide guztiak bermatzea edo Lanbide Heziketan ikasketa 
eskaintza osoa bermatzea), etabar. Azken hauetan, esan nahi duguna 
da urratsak emango ditugula Nafarroan hizkuntza eskubideak 
bermatzeko eta Lanbide Heziketaren eskaintza zabaltzeko baina 3 
urtetan ezin direla osotara bermatu. 

Gauza bera gertatzen da helduen irakaskuntzaren doakotasunaren 
proposamenarekin. Ahal diren urratsak emango dira bide horretan baina 
sakonki aztertu eta negoziatu behar da bide horretan eman beharreko 
pausuak, legezko bidea eta baliabideak zehaztu beharko direla. 

 

- Egin diren ekarpenen % 20 bat ez dira testuari zuzenean egokitzen 
zaizkien proposamenak. Batzutan zalantzak (aurrekontu nahiko egongo 
den), argibide eskaerak (nola gauzatuko den familien erabilera 
sustatzeko ekintzak), erreguak (euskaraz ikasteko aukera izan dadila 
bere herrian), komentarioak (norbaiti bere herrian pertsona bati eskatu 
zaion euskara ezagutza maila desegokia iruditzen zaiola) eta abar dira. 
Kontuan hartzen dira, jakina, nahiz eta askotan testuaren gaineko 
aldaketa suposatu ez arren.  

Hala ere, batzuk balio izan dira ekintzak zehazteko edo erredakzio 
argiagoa emateko.  



Multzo honetan sartu ditugu ere planaren aurkezpeneko testuari buruz 
egiten diren aldaketa proposamenak. Sarrera ez da, berez, plana bera, 
baina proposatzen ziren testu zehaztapenak onartu dira, egokiak 
zirenean (euskara Nafarroako berezko hizkuntza da-el euskera es una 
lengua propia de Navarra). 

Azkenik, ekarpen batzuetan plana aurrera eramateko parte-hartze zabala 
izatearen kezka agertzen da, bai erakunde publikoen artean zein gizarte 
eragileekin izan beharrekoa. Batetik, Euskararen Nafar Kontseiluaren eta 
batzordeen bitartez eta bestetik jendaurreko txostenak aurkeztuta aldiro. 

- Ekarpenen % 65 inguru onartu egin dira. Batzuk erredakzioaren puntu 
konkretu bati buruzkoak dira eta beste batzuk aldaketa sakona edo 
ekintza berria suposatzen dute. Ekarpen batzuk aipatzearren honako 
hauek aipatuko ditugu: 

 “Ahozkotasuna (euskarazko ahozko adierazkortasuna) lantzea 
xede duten programaketa materialak sustatu ikuspegi inklusiboz” 

 “Kanpotik etorritako familien ume eta nerabeengan arreta berezia 
jarri eta euskara hurbilduko dieten programa egokituak garatu”. “Ikasle 
etorkinek euskara ikasteko baliabide gehiago jarri” 

 “Autoikasketa programak sustatu, bereziki eremu erdalduneko 
ikasleentzat” 

 “Euskarazko toponimiaren terminoak erabili, berreskuratu eta 
ikusarazi errotulazioetan” 

 “Nafarroan C2 titulazioa lortzeko bideak ezarri”. 

 “Euskal Hizkuntza eta Literatura Bigarren Hezkuntzan emateko 
euskal ikasketak, euskal filologia edo itzulpengintza titulazioa izatea 
eskatzea” 

 “Lanbide Heziketa ez formala euskaraz aintzat hartu” (Enplegu 
Zerbitzuaren bidez kudeatzen dena) 

“Arnasguneetan ekonomia indartzeko tresna bezala euskara 
lantzea” 

 “ETB 3 Nafarroa osoan ikustea bermatzea” 

 “Gurasoendako sentsibilizazio ekintza bereziak egitea, umeen 
hizkuntza erabilera eredua direla kontuan hartua” 

 

 

  



2.2. Hartutako neurriak: 

 - Ekarpenak sartu. Egindako ekarpenak sartu dira Plan 
Estrategikoan: erredakzio oharrak, ekarpen puntualak, aldaketa sakonak 
eta proposamen berriak sartu dira. 

- Ardatzak errebisatu. Egindako oharren arabera ekintzen 
errebisioa egin da. Ardatz ezberdinetan ziren bikoizketak kendu dira, 
Helburu eta ekintzen erredakzioa argiagoa egiteko aldera aldatu dira 
testuak eta ekintzak operatiboagoak egiteko proposamenak eta 
adibideak sartu dira. 

- Adierazleak. Plana ebaluatzeko aginte-kuadroa eta adierazleak 
definitu dira.  

 


