
Espainiako Gobernuak EAErako 340 
lanpostu publiko aterako ei ditu 
lehiaketara. Euskararik ez da ino-

rako eskatuko. Horrek, jakina, urratu 
egiten ditu 10/1982 Legearen 5. eta 6. 
artikuluak, baita Auzitegi Konstituzio-
nalaren 82/1986 epaia ere. Baina zer 
axola? Javier de Andres elebakarrak 
bere elebakartasunetik elebakartuko 
gaitu… eta Idoia Mendiak ez du orain-
goan protestarik egingo.
 Baina izan gaitezen justuak: Hezkun-
tzan ere hainbat lanpostu aterako ditu 
Eusko Jaurlaritzak: guztietarako eus-
karazko C1 izatea beharrezkoa izango 
da, eta horretan ere ez du protestarik 
egingo Mendiak. Ez gaude-eta hautes-
kunde-kanpainan.
 Niri, ostera, bitxia egiten zait eus-
kal eskola publikoko irakasle izateko 
euskarazko C1 titulua eskatzea, batez 
ere kontuan izanda irrati publikoko 
kazetari izateko C2 maila eskatzen 
duela EITBk, Jaurlaritzaren erakunde 
autonomoa bera. Kasu! Azken horre-
tarako ez du balio titulua izateak: pro-
pio egin behar da euskara azterketa 
bat, eta unean bertan egiaztatu ezagu-
tza hori. Duela 34 urteko EGA agiriak 
irakaskuntzarako balio dit, duela hiru 
urteko C2k ez lidake kazetaritzarako 
balioko.

 Argi esanda: enpresa publikoko ka-
zetari izateko euskarazko C2 mailako 
ezagutza egiaztatu behar da, eskola 
publikoko irakasle izateko C1. Nire iru-
diko, ez hanka, ez buru.
 Bigarren mutur bati ere tiratu ahal 
izango genioke. Halako batean, betiere 
ekaina baino lehenago, hezkuntzako 
oposizioetako dekretua argitaratuko du 

sailak. Orduan ikusiko dugu euskaraz-
ko C2 maila izateak ez duela punturik 
emango, nahiz eta juridikoki egingarria 
den (hala egiten da EAEko adminis-
trazio orokorreko oposizioetan) eta 
Steilasek betidanik eskatu izan duen. 
Kasu berriro ere! Euskarazko C2k ez du 
punturik emango, baina ingelesekoak, 
frantsesekoak, alemanekoak, portu-
gesekoak… horiek bai, horiek emango 
dute. 
 Kazetari izateko betekizun dena, ira-
kasle izateko meritu ere ez da izango.
 Bitxia, ezta? Batez ere 3L ereduarekin 
tematu zaizkigunean. Eredu hori tranpa 
dela zioen Mikel Garcia Idiakezek otsai-
leko ARGIA batean, eta hala dela uste 
dut neuk ere: tranpa. 
 Pixka bat mucho dela sinetsita, eus-
karari D eredu zaharrean baino esko-
la-ordu gutxiago emango dizkiote 3L 
eredu berriarekin, baina, kasu berriro 
ere! Euskara ordu gutxiago hartu arren, 
ikasleek euskara gehiago ikasiko dute! 
Mirari eredua! Orain arte, DBH D ere-
duan bukatzen duten ikasleei B1 maila 
onartzen die Jaurlaritzak. Etorkizuneko 
ikasleek, ostera, B2 lortuko ei dute DBH 
amaitzean. Eta, hurrenkera logikoz, ira-
kasleen C1 Batxilergoa amaitzen due-
nean, ezta? 
 Bada ez: ez da. n
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