
Orain dela urtebete inguru, hainbat la-
gun bildu ziren Tuterako euskararen 
egoera aztertzeko eta hura hobetzeko 
egon daitezkeen aukerak aurreikuste-
ko. Iñaki Bakero AEK-ko kideak azaldu 
duenez, Erriberan euskararen alde egi-
ten duten hainbat talde eta elkarte dau-
de (AEK, Ikastola, Hizkuntz Eskola…), 
baina orain arte, inoiz ez dira elkarla-
nean aritu. Beraz, eragileekin bildu eta 
euskararen aldeko plataforma sortzea 
proposatu zuten, “euskararen kontra 
pairatzen ari garen erasoa ikusita, oso 
beharrezkotzat jotzen baitugu elkarla-
nean aritzea”. 
 Dagoeneko, hainbat helburu zehaztu 
dituzte, hala nola, euskararen defentsan 
jardutea, euskararen aldeko jarrerak 
piztu eta indartzea, eta euskaldun eta 
euskaltzaleak bildu eta komunean di-
tuzten guneak indartzea. Dena den, pla-
taformaren sortze-prozesua abian da 
oraindik, urrian batzar irekia egiteko 
asmoa baitute, bertako kirol eta kultur 
elkarte eta alderdi politikoekin. Beraien 
proiektua eta iritziak aurkeztu, eta eus-
kara beraiena ere badela azaldu nahi 
diete eragileei. Horietako batzuekin, or-
dea, ez dute gauza handirik espero. Izan 

ere, UPN, PP eta PSN alderdiak gogor ari 
direla salatu du Bakerok. 

“PSNren aldetik, inoiz ez dut 
horrelako jarrerarik ikusi Erriberan”
Ekainaren 2an milaka pertsona elkartu 
ziren Iruñean, besteak beste, UPN, PP, 
PSN, Ciudadanos eta Vox alderdiek sos-
tengatutako manifestazioan. Nafarroako 
Gobernuak euskararen esparruan da-
raman hizkuntza politika salatzeko bil-
du ziren manifestariak, Foru Gobernuak 
euskara Nafarroaren eta EAEren “bata-
sun” modura erabili duela uste dute. 
 Jarrera horiek gizarte osoari eragi-
ten diotela esan du Bakerok: “Euska-
raren kontrako iritziak indartzen eta 
zabaltzen ari dira, gizarteari zabaltzen 
dioten mezua da”. Horren arrazoia hau-
teskundeak direla uste du plataformak. 
Beraien iritziz, alderdi politikoak kan-
painan daude dagoeneko, Nafarroako 
Gobernuan sartu nahi dute berriro, eta 
horretarako oraingoa apurtu nahi dute. 
Erriberako egoerari dagokionez, ber-
tako UPN, PP eta PSN alderdiak inoiz 
baino “erasokorrago” daudela eta modu 
“askoz bortitzagoan” ari direla esan 
du Bakerok: “PSNren aldetik, adibidez, 

inoiz ez dut horrelako jarrerarik ikusi 
Erriberan. Ez dira izan euskararen de-
fendatzaileak, baina inoiz ez diote egin 
eraso orain ari diren moduan”. Izan ere, 
euskaldun eta euskaltzaleek euskara-
ren alde egindako bidea moztu nahi du-
tela uste du. 
 Horrez gain, egungo Nafarroako Eus-
kararen Legeak zonifikazioa ahalbi-
detzen du, eta eskubideak zatitu. Par-
lamentuak lege hori alda dezakeen 
batzordea sortu zuen otsailean. Horren 
aurrean, aldatzeko aukerak izan arren, 
hori baino gehiago beharko dela adiera-
zi du Bakerok. 

Nafarren arteko bereizkeria,  
legez ezarria
Nafarroako Euskararen Legearen arabe-
ra, eremu euskalduna izendatutakotik 
kanpo dauden nafarrek ez dute euska-
raz aritzeko aukerarik ziurtatuta. Izan 
ere, eremu ez euskaldunetako erakun-
deak ez daude zerbitzu publikoak eus-
karaz eskaintzera behartuta.
 Horren aurrean, Euskararen Lege be-
rri eragingarria behar dutela adierazi 
du Alicia Iribarren Erriberako Sortuko 
kideak: “Nafarroan pairatzen dugun be-

Euskararen Aldeko plataforma

Erasoen aurrean,  
Erriberan elkar hartu dute
Euskararen Aldeko plataforma eratu dute Tuterako AEk-k, Argia ikastolak, 
Beterri peñak, Arrigarai Euskaltegiak, A ereduan irakasle lanetan ari direnek 
eta Tuteran Jai Gazte Mugimenduak. plataformako kideek adierazitakoaren 
arabera, nafarroan euskararen kontra etengabe egiten diren erasoen 
aurrean, aukera berriak proposatu nahi dituzte, hizkuntzak bere esparrua 
izan dezan: “Euskarari aitortza egin behar zaio, euskarak ofiziala izan behar du 
nafarroa osoan”. 
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reizkeriaren eragilea hizkuntza esku-
bideen zonifikazioa da. Bestelako hiz-
kuntza politika bat nahi eta behar dugu, 
euskaraz bizitzea posible egingo duena”. 
 Asmo horrekin sortu zuen Parlamen-
tuak otsailean legeaz arituko den ba-
tzordea. Horrelako neurriek euskarari 
lagundu ahal diotela pentsatzen du Ba-
kerok, baina horrek arrisku bat duela 
ere esan du: “Aldatzeko aukerak badi-
rela uste dut, baina daukagun egoera 
onartzeko arriskua dago. Jendeak pen-
tsa dezake ondo ari garela eta nahikoa 
dela horrekin, eta ez da horrela”. Izan 
ere, euskarak “ausardia” gehiago behar 
du bere iritziz: “Lan asko dago egiteko 
eta gizarteak horren kontzientzia hartu 
behar du, gizarte mugimendu zabal eta 
indartsua jarri behar dugu martxan”. 

 

Antzeko iritzia du Iribarrenek ere. Bere 
ustez, bestelako errealitate bat saldu 
nahi badute ere, egun euskaldunok “bi-
garren mailako biztanleak” izaten ja-
rraitzen dugu: “UPN eta erregimenaren 
urte beltzak amaitu dira, baina argi eta 
ozen esan behar dugu aro beltzetik ga-
tozela, eta edozein urrats oraindik ere 
oso txiki izaten ari dela”. 
 Plataformak Erriberako gizartea mar-
txan jartzeko prozesua abiatu du, eta 
proiektua ezagutzera emateko euskara-
ren aldeko jaia antolatu zuen ekainaren 

9an, Tuterako Udalaren eta 
Nafarroako Gobernuaren ba-
besarekin.

Tuterako herritarrak ere 
euskararen kontra?
Ekainaren 9an antolatutako 
festan euskaltzaleek neu-
rri handi batean erantzun 
zutela adierazi du Bakerok, 
eta giroa polita izan zela. 
Besteak beste, kontzertuez, 
umeentzako pailazoez, herri 
bazkariaz, eta bertso saioez 
gozatu ahal izan zuten berta-
ratutakoek. 
 Hainbaten irudimena da 
Erriberako gizartearen za-
tirik handiena euskararen 
kontrakoa dela. Plataforma-
ren ustez, bestalde, ez da ho-
rrela. Jende asko dago ez da-
goena ados edo euskararen 
alde lan egiteko aktibatuta, 
baina kontra ere ez dagoe-
na: “Momentuz, guk ez dugu 
ikusten Erriberako gizartea, 
gutxienez modu aktiboan, 
euskararen kontra. Euskara-
ren alde ez dira aktibatzen, 

baina kontra ere ez dute egiten”. 
 Herrian finkatuta dituzten hainbat 
proiekturekin (AEK, Ikastola…) euska-
rarentzako jendea eta espazioa irabazi 
dute Tuteran azken urteetan. Dena den, 
asko falta dela uste du Bakerok, eta ho-
rretarako erabili behar dutela platafor-
ma: “Guretzat kristoren lorpena izango 
litzateke hemendik urte batera, hainbat 
eragilek, eta noski, norbanakok, publi-
koki adieraztea euskararekin bat egiten 
dutela”. Horren harira, euskararen al-
deko esfortzuak metatu nahi dituztela 
adierazi du plataformak. Euskarak ira-
baziko badu, hein handi batean herrita-
rren lanari esker izango dela uste dute 
kideek: “Elkarrekin egin behar dugu bi-
dea. Izan gaitezen eragileak egunero eta 
leku guztietan, denon ardura da”. n
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