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Euskal Autonomia Erkidegoan, gaur egun,  
euskara ikasteko beka eta diru-laguntza 
sistema konplexua dago. Esan nahi da ez 
dagoela batasunik eta udal, foru aldun-
di eta Eusko Jaurlaritza mailako diru-la-
guntzak daude. Bakoitzak bere irizpideak 
ditu. Lasai asko gerta daiteke udalerri ba-
tean doan ikasteko aukera izatea eta beste 
herri batean ez.
 EAJ eta PSE-EE alderdiek gobernu itu-
nean doakotasuna jaso dute. Iragarri dute 
B2 mailara arteko bidean doakotasuna 
lortzeko lan egingo dutela eta HAKOBAn 
(Herri Aginteen arteko Koordinaziorako 
Batzordea) prozesua lantzen ari direla. 
Hainbat alderdik eta euskaltegi pribatu 
homologatuk doakotasuna beste era bate-
ra ulertzen dute. Gobernuko bi alderdiek 

egin duten iragarpenak zera esan nahi du: 
ikasleak matrikula ordainduko du, gero 
dagokion mailaren azterketa egingo du 
eta gainditzen badu dirua itzuliko zaio, eta 
bestela ez. Hizkuntza Politikarako Sailbu-
ruordetzak 1.250.000 euro bideratuko 
ditu pauso horiek emateko.

Azterketan pot eginez gero ordaindu 
egin behar?
Euskaltegi pribatuen sektoreak eta hain-
bat alderdik ontzat eman dute gobernuak 
doakotasunean pausoak emateko ireki 
duen bide berria, baina hainbat irizpide-
rekin ez daude ados. 
 EH Bilduk martxoaren 9an legez beste-
ko proposamena aurkeztu zuen euskara 
ikasteko doakotasunaren bidean urratsak 

emateari buruz. Alderdiaren ustez, EAEko 
herritarrek bi hizkuntza ofizialak ikasteko 
aukera izan behar dute eta ez da hala ger-
tatzen, euskararen ikas prozesuak kostu 
ekonomiko adierazgarria duelako. Onar-
tzen du herritarren ahalegin ekonomikoa 
arintzeko bideak badirela, beken eta diru
-laguntzen bidez. Laguntza ekonomikora-
ko sistema anabasa dela dio, eta sistema 
bateratzea eskatu du. Hiru eskaera zehatz 
egin ditu alderdiak. Batetik, 2018-2019 
ikasturtetik aurrera diru-laguntza siste-
ma bateratua, unibertsala eta berdintasu-
nezkoa izan dadila, eta beraz C1 mailara 
arte (maila hori barne) ikasketa prozesua 
doakoa izan dadila. Bestetik, ikasturtea 
doan izateko baldintza ez dadila izan az-
terketa gainditzea, baizik eta helburua 
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izan dadila euskarazko komunikazio gai-
tasuna lortzea eta eskola orduen aprobe-
txamendua. Hirugarrenik, urrats horiek 
diseinatzeko eta erabakitzeko adminis-
trazio publikoekin eta sektoreko eragilee-
kin elkarlanean aritu dadila Eusko Jaurla-
ritza. Podemos-Elkarrekin alderdiak ere 
doakotasuna ez du lotu azterketa gain-
ditzearekin, ikasleek konpromiso mailak 
lortzearekin eta asistentziarekin baizik.

Lanbide, lehen urratsak ematen
Euskal Enplegu Zerbitzuan, Lanbiden, ez 
da egon euskara ikasteko edo eskaintzen 
dituen prestakuntza ikastaroak euskaraz 
egiteko ia aukerarik. Atea pixkatxo bat ire-
ki da 2016-2017 ikasturtean. HABEk eta 
Lanbidek hitzarmena sinatu zuten eta ho-

rri esker hainbat langabek euskara ikas-
teko aukera izan dute. Hiru alorretan, hau 
da, merkataritzan, ostalaritzan eta gizar-
tearentzako zerbitzu sozio-sanitarioetan 
izena eman zuten langabe guztiei, ma-
trikula orriaren bidez, euskara ikasteko 
aukera eman zitzaien. Hiru alor horiekin 
abiatzea aukeratu zen, hain justu, lanean 
hizkuntzak erabiltzeko aukera ematen 
dutelako. Hitzarmenaren ondorioz 92 la-
gunek eman zuten izena eta orain euskara 
ikasten ari dira. A1, A2, B1 eta B2 mailetan 
ari dira ikasten, Araban 15 herritar, Biz-
kaian 53, eta Gipuzkoan 24. Eusko Jaur-
laritzaren asmoa 2017-2018 ikasturtean 
Lanbiden izena emanda dauden langabe-
tu guztiei euskaltegietan euskara ikasteko 
aukera ematea da. 
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Argazkian, Donostiako AEk-ko Amara Berri euskaltegiko ikasleak doakotasuna aldarrikatzen.  
Kontseiluak ere kanpaina abiatu berri du “Euskara, denontzat doan” lelopean.  

AEK, IKA, Maizpide, Urrats eta Hitzez euskaltegiak dira kanpainaren bultzatzaileak.  

Arbizu (Nafarroa)
& 848 470 922

info@campingarbizu.com
www.campingarbizu.com

KANPIN EKOLOGIKOA

-Zuzeneko teknikaria

-Nahasketa analogiko profesionala

-Grabaketak estudioan eta zuzenekoetan

https://www.facebook.com/elektrikagrabaketak/
https://elektrikagrabaketak.bandcamp.com/
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 EH Bilduk legez besteko proposame-
na aurkeztua du Eusko Legebiltzarrean 
Lanbidek sustatzen dituen prestakuntza 
ekintzetan bi hizkuntza ofizialak berdin-
tasunez integratzeari buruz. Koalizioak 
kritikatu du Lanbidek ehunka ikastaro 
sustatzen dituela langile eta langabe-
tuentzat, eta euskarazko edo euskararen 
bidezko ikastaroak “urriak eta anekdoti-
koak” izan direla. Rebeka Ubera EH Bil-
duko legebiltzarkideak hainbat ikasta-
rori buruz galdetu zionean, Enplegu eta 
Gizarte Politiketarako sailburuak hone-
la erantzun zion 2016ko abenduaren 
20an: “Ikastaro horietako bat bera ere 
ez da euskaraz egin”. Ikastaroak euska-
raz ezin ziren egin, baina Lanbideren eta 
HABEren arteko akordioaren bidez eus-
kara ikasteko eskolak jasotzeko auke-
ra bazegoen, ohiko curriculumetik kan-
po eta beraz eskola orduetatik kanpo. 
EH Bilduk kritikatu duenez, Lanbideko 
ikastaroetan lanari lotuta ingelesa ikas 
daiteke, baina ez euskara. Adibidez, ta-
berna zerbitzari izan nahi duenak bere 

formakuntzan ingelesa ikasteko modu-
lua dauka, euskarazko modulua berriz 
ez. Ondoko egoerak ere deskribatu ditu 
koalizioak legez besteko proposame-
nean: “Jendearentzako arreta” izeneko 
ikastaroak daude hainbat hizkuntzatan; 
“Komunikazioa katalanez” eskaintzen 
da; eta ingelesa A1 mailan hasi eta C1 
mailara arte ikas daiteke. Euskaraz ez 
dago horrelakorik. EH Bilduk gogora-
tu du EAEko Enplegurako Lanbide He-
ziketa arautzen duen dekretuak dioela 
langileek eskubidea dutela Enplegurako 
Lanbide Heziketa EAEko bi hizkuntza 
ofizialetako edozeinetan jasotzeko.
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IKASLE KOPURUA EUSKALTEGIETAN
2017-2018 ikasturtean HABEk 33 milioi euro izango ditu, 2016an baino 319.000 euro 

gehiago. Euskaltegi homologatuek %6ko igoera izango dute diru-laguntzetan.

  IKASLE KOPURUA
EUSKALTEGI MOTA 2016-2017 2015-2016
Euskaltegi publikoak 8.555 8.769
Euskaltegi pribatu homologatuak 21.876 22.073
Autoikaskuntza zentroa 1.197 1.269
Guztira 30.993  31.423

IKASLEAK MAILAKA (2016-2017)
 A1 ...........................................%15,78
 A2 ...........................................%13,32
 B1 ...........................................%17,38
 B2 ...........................................%22,25
 C1 (EGAren parekoa) ....%27,87
 C2 ............................................. %2,09

IKASLEAK ADIN TARTEKA (2016-2017)
 16-25 urte ..............................5.777
 26-50 urte ........................... 19.337
 51-65 urte ..............................4.767
 65 urtetik gora ....................1.112
 Guztira .................................. 30.993

Iturria: Eusko Jaurlaritza

www.trebinu.com
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(Gasteiztik 20 minutura)
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Urbieta, 15 · 20120 Hernani
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euskara ikasteko aukera 
ematea da
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Mertxe Mugika, AEK-ko koordinatzaile nagusia

“Eskatzen dugu doakotasuna ez egotea 
emaitza akademikoari hain lotua” 

Korrika betean harrapatu dugu 
Mertxe Mugika. Lanpetuta, baina 
euskaltegi pribatuen aldarrikapen 
historikoez hitz egiteko prest: 
ikasleek doan ikasteaz eta 
euskaltegiek finantzazio egonkorra 
edukitzeaz. Biribilgunean bueltak 
emateari utzi eta hitzetatik 
ekintzetara igarotzea eskatu du 
AEK-ko koordinatzaile nagusiak.

EAEn Hizkuntza Politikarako Sailburuor-
detza aldatu da. Egon al zarete beraiekin, 
eta zer esan diezue?
Aurreko ekipoari esandako gauza ber-
berak esan dizkiegu. Urte asko darama-
gu eskatzen helduen euskalduntze alfa-
betatzearen, eta batez ere gure moduko 
euskaltegien, hau da, ekimen sozialeko 
euskaltegien egoera normalizatzeko. Ea 
legealdi honetan neurriak jartzen di-
ren eta biribilgunean bueltak emateari 
uzten diogun. Beraien esanetan ere, ho-
rren beharra dago. 
 Guk gobernu itunean agertzen dena 
aintzat hartu dugu. Gobernu itunak dio 
B2 mailara arte euskara ikastea doakoa 
izan behar dela. Guk diogu esanetatik 
ekintzetara pasa behar dela. B2ra arte 
doakoa izateko baliabideak behar-beha-
rrezkoak izango dira. 

Ez da oso seinale ona gobernu berriari 
gauza berak esaten ibiltzea.
Aldaketa badago bai gobernu itunean 

baita EAJren programan ere. Alabaina, 
aurreko legegintzalditik datozen gaiak 
dira. Doakotasuna agenda politikoan 
sartu behar dela esaten aritu gara azken 
urteetan eta gobernu itunean B2ra arte-
ko doakotasuna jasota zegoela jakin ge-
nuenean esan genuen: “Lortu dugu guk 
proposatutakoa aintzat hartzea”. 
 Aurreko legealdian, ekimen sozialeko 
euskaltegien egonkortasuna lortzeko 
bidean, euskaltegi estandar baten kos-
tua kalkulatzeko lana ere egin zen, nahiz 
eta dokumentu hori ez dugun ezagutzen 
oraindino. Beraz, lan batzuk abiatuta 
zeuden.

Koalizio gobernuan EAJ eta PSE-EE dau-
de. Bigarrenak hauteskunde kanpainan 
ez du preseski euskararen aldeko keinu 
politik egin. Koalizioan eragingo duela 
uste al duzu?
Ez dugu uste kanpainan erakutsi duen 
jarrera gailenduko denik. Horrelako dis-
kurtsoek ez dute lekurik, kalean beste 

jarrera batzuk daude, eta euskararen al-
dekoak dira, nahiz eta erreakzionarioak 
egongo diren. Lan Eskaintza Publiko bat 
dagoenean jendea normaltasunez dator 
euskaltegira hura prestatzera, onartu-
ta dagoelako lanpostu batera heltzeko 
euskara beharrezkoa dela. Arartekoak 
gomendioa egin du, hau da, Lanbidek 
ere euskara eskaini behar duela, lana 
aurkitzeko bidea zabaltzen duelako. Ba-
tzuentzat konfort egoeratik mugitzea 
zaila izango da, baina olatuak beste no-
rabaitera eramaten gaitu. Une honetan 
30.000 herritar euskara ikasten ari da. 
Kopuru horrek erakusten du gizarte 
honek euskara behar duela, lanagatik, 
euskaraz bizi nahi dutelako, inguruak 

“Espero dugu datorren ikasturtean Lanbiden 
erregistratutakoek nahi duten euskaltegian izena 

emateko eta doan ikasteko aukera izango dutela”.

ARITZ LOIOLA
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eraginda euskara erabiltzera bultzatuta 
daudelako. Sarritan ez dago beharki-
zunik.
 Beraz, PSE-EErena bezalako diskur-
tsoak, eta doakotasunera heltzea adibi-
dez, ez datoz bat.

Ikasleek euskara doan ikasi ahal izatea 
urtetako aldarrikapena da. Zer dago egi-
na eta zer geratzen da egiteko?
Aldarrikapen historikoa da. Pausoak 
eman dira. Hala ere, sekulako anabasa 
dago. Ikaslea non bizi den beka edo di-
ru-laguntza sistema aldatzen da. Esate 
baterako, EAEko ikasle batek, datute-
gian badago eta maila bat gainditzen 
badu, beka dauka. Bizkaiko Foru Aldun-
diak beste sistema bat dauka, ikasleak 
azterketa gainditzen badu hurrengo 
mailako matrikula ordaintzeko erabili 
behar du beka, bestela galdu egiten du 
dirua. Arabakoa beste modu bat ari da 
prestatzen: diru-laguntza ez du lotuko 
emaitzarekin, baizik eta izena ematea-
rekin eta eskoletara joatearekin. Gipuz-
koakoak beste modu bat dauka, udal 
bakoitzak ere berea dauka... Sekulako 
anabasa, eta hala ere, sistema guztiak 
ongi etorriak dira. 
 Beka sistema ordenatu behar da. Sis-
temak bidezkoa, berdintasunezkoa eta 
unibertsala izan behar du. Ikasleak or-
daindu beharrekoa mugatu egin behar 
da, bai ala bai. Tasak ezarri daitezke, de-
nei berdin eragiteko, udal euskaltegien 
matrikulazioak merkeagoak baitira, adi-
bidez.

B2 mailara arte doan izango da baldin eta 
azterketak gainditzen badira, bestela ez. 
Emaitza akademikoari hain lotua ez 
izatea eskatzen dugu. Herritar batzuek 
matrikula ordaintzeko ere (nahiz eta 
azterketa gainditutakoan dirua itzuli) 
zailtasunak dituzte. 
 Azken finean, euskaltegien helburua 
zein da, tituludunak ateratzea edo eus-
karaz egunero biziko diren pertsonak 
ateratzea? Guk euskara erabiltzaileak 
izatea bultzatu behar dugu eta ez titu-
ludunak edukitzea. Titulua berez ez da 
ez ona ez txarra, baina helburua barik 
bitartekoa izan beharko luke eta horre-
lako neurriek sarri horretara eramaten 
gaituzte, helburua titulua bihurtzea. 
 Guk ez dugu esaten inondik inora “ate 
irekiak” egin behar denik, baina sistema 
bat baino gehiago dago aukeran eta diru
-laguntzak ordenatu behar dira.

Lanbide hasi da euskara ikasteko aukera 
ematen. 
Prestakuntza lerro handia dauka eta 
orain arte euskara ez da egon. Orain 
sinatu dute  hitzarmena Lanbidek eta 
HABEk. Espero duguna da datorren 
ikasturtean Lanbiden erregistratuta-
koek nahi duten euskaltegian izena 
emateko eta doan ikasteko aukera izan-
go dutela. Gainera, hasierako pausoak 
ondo pentsatuta zeuden, erabilerari lo-
tuta, hau da, besteak beste ostalaritzako 
eta merkataritzako ikasleei begira. 

Euskaltegi homologatuen urtetako beste 
aldarrikapena  finantzazio egonkorra da. 
Eusko Jaurlaritzaren bidez kostuen %70 
estaltzen duzue eta %80ra iritsi nahiko 
zenuketela diozue. 
Denei pelikula bera kontatzen diegu. 
Helduen euskalduntze alfabetatzea bi 

zatitan banatuta dago, udal euskalte-
giak eta ekimen pribatuko euskaltegiak. 
Udal euskaltegiek eskaeraren %30 har-
tzen dute eta besteek gainerakoa. Bien 
artean dagoen aldea izugarria da, bai 
langileen lan baldintzetan baita ikasleek 
ordaindu behar duten matrikulan ere. 
Baina zerbitzu bera ematen dugu, eta 
zerbitzua ez da heltzen leku guztietara, 
hau da, hiriburuetan ez dago udal eus-
kaltegirik. Alde batetik, bai ala bai pare-
katu egin behar dira euskaltegiak. Udal 
euskaltegietan eskola ordua 74 eurotan 
dago irakaslearentzat eta ekimen so-
zialekoetan 37 eurotan. Amildegia kon-
pontzea eskatzen dugu, ez udal euskal-
tegietakoei kopuruak jaistea. Bestetik, 
diru-laguntza kontzeptua gaindituko 
duen zerbait egon behar da, ikastetxee-
kin, EITBrekin, unibertsitatearekin egi-
ten den bezala. Ezin gara ibili urteko 
aurrekontuei edo garaian garaiko go-
bernuei begira. 

Doakotasunaz eta finantzazioaz hitz egin 
dugu. Zein beste aldarrikapen duzue?
Euskara mailaren egiaztatze sistema 
ondo garatzea nahi dugu, eta horrek lo-
tura zuzena dauka eredu pedagogiko 
eta didaktikoarekin. Inbertsioak bide-
ratu behar dira arlo pedagogiko eta di-
daktikora, ikasteko moduak eraldatzen 
doaz. 

Alor hori oso landua zenutela uste nuen. 
Bai administrazioarekin ari garenean 
bai kanpora begira, sarritan euskalte-
giok ematen dugun irudia finantzazioa-
rena edo diruarena da, eta pedagogian 
egiten ari den lan guztia faltan suma-
tzen dut. Orain Korrika gora eta behera 
gabiltza, baina aukera daukadan guztie-
tan gustatzen zait arlo pedagogiko eta 
didaktikoa aipatzea. 

Beste erronkarik?
Euskalgintza orokorrean hartuta, den-
bora askotxo daramagu elkarlana hitza-
ren atzean, eta gu horren bultzatzaile 
nagusietako bat izango gara, baina uste 
dugu berba bera agortzen hasita dagoe-
la eta zerbait abiatu behar dugula ad-
ministrazioaren eta gizarte eragileon 
artean. Biribilgunean bueltak emateari 
utzi beharra dago, eta hori talde berri 
honek [Hizkuntza Politikarako Sailbu-
ruordetzak] behin baino gehiagotan 
esan du. Nafarroan eta Iparraldean ere 
halako hotsak badaude. n

“Herritar batzuek 
matrikula ordaintzeko 
zailtasunak dituzte, 
nahiz eta jakin azterketa 
gainditutakoan dirua 
itzuliko dietela”

“Guk ez dugu esaten  
‘ate irekiak’ egin behar 
direnik, baina sistema 
bat baino gehiago 
dago aukeran eta 
diru-laguntzak ordenatu 
behar dira”

“Udal euskaltegietan 
eskola ordua 74 eurotan 
dago irakaslearentzat  
eta ekimen sozialekoetan 
37 eurotan;  
amildegia konpontzea 
eskatzen dugu”


