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ASKORI ENTZUN DIOT Euskararen Legeari Nafarro-
an egin gura zaion aldaketa “txikia” dela esaten:
zenbait alderdi politikori, sindikatu batzuei –nireari,
besteak beste– baita euskalgintzako erakunderen
bati ere. Ez nator bat. Uste dut, gainera, balorazio
hori egiten dela proposamena Geroa Baik eta
Izquierda-Ezkerrak egin dutelako.

Txikitasunaren ideiaren bozeramaleek diote alda-
keta hori lehenengo urratsa baino ez dela. Horrekin
ados. Lehen urrats ederra, gaineratuko nuke nik:
aspaldi eman beharrekoa eta aspaldi eman gabea.
Legea lehenengo urratsa da; gero, gauzatu egin behar
da, gobernuak gauzatu ere. Jakina. Lege hau, eta beste
edozein. Baina proposatzen den aldaketak aukera
emango die Nafarroako gurasoei, lehenengoz eman
ere, seme-alabak euskarazko irakaskuntza publikoan
matrikulatzeko, nahiz eta  “eremu erdaldunean” bizi.
Ez da, beraz, aldaketa txikia. Galdetu bestela, eremu
horretan bizi diren guraso euskaltzaleei. 

Nik lan egiten dudan institutuan, esate baterako,
hiru hizkuntz eredu daude: Euskal Autonomia Erkide-
goan ohikoak ditugun A eta D eta, horien osagarri, G
eredua. G, nonbait, “gaztelania” hitzetik harturikoa,
eredu horretako ikasleek ez baitute euskaraz ezertxo
ere ikasten. A eredukoek euskara ikasgaia dute, beste-
rik ez. Gure institutua, Nafarroako handienetakoa,
eremu mistoan dago. Eremu erdaldunean balego, ez
litzateke A eredurik eskainiko, ezta D eredurik ere.
Ikasleek ez zuten euskara (are gutxiago, euskaraz) ikas-
teko aukerarik izango. Aukerarik ez. Horrela daude
Iruñerritik beherako ia institutu publiko guztiak: eus-
karazko eskaintzarik gabe. Oker ez banago, Lizarrako
institutu publikoa da salbuespen bakarra.

Aldaketa egiten denetik aurrera, eremu erdaldune-
ko ikasleek ere izango dute Nafarroako gainerako
ikasleek duten eskubide berbera. Ez deritzot horri
aldaketa txikia. Batez ere kontuan hartzen badugu

zenbat urte igaro behar izan diren aldaketa ustez
txiki hori gertatzeko.

Izan ere, legea helburu horrekin aldatzeko lehe-
nengo ahalegina aspaldikoa da: dagoeneko hogei
urte igaro dira! 1995ean, Eusko Alkartasunak
–1986an, Euskararen Legearen kontrako botoa
eman zuen alderdi bakarrak– eta Alderdi Sozialistak
horixe bilatu zuten Nafarroako Parlamentuan: Eus-
kararen Legea aldatzea, horrela Nafarroa osoko ikas-
le guztiek izan zezaten euskaraz ikasteko eskubidea
eta aukera. Ez zuen aurrera egin. Parlamentuan boz-
katu ere ez zuten egin, UPNk eta Herri Batasunak
iragarri baitzuten kontrako botoa emango zutela.
Azkeneko horiek, nonbait, ez zutelako “txikikeria-
tan” jardun gura eta lege erabat berria eskatzen zute-
lako. Jakina: legea ez zen proposatzen zen moduan
aldatu, baina lege berririk ere ez zen egin. 

Hamahiru urte geroago, 2008an, beste ahalegin
bat egin zen, Izquierda Unidaren (IU) eskutik.
Oraingoa baino ahalegin murritzagoa izan zen
arren, oposizioan zeuden alderdi guztien babesa
izan zuen (gogoan izan behar da Batasunari hautes-
kunde haietan parte-hartzea debekatu egin ziotela)
baina, beste behin, ez zuen aurrera egin. Orduko
hartan, Aralarreko parlamentari bat oporretan
joana zelako.

Oraingoa, beraz, hirugarren saiakera da. Hiruga-
rren saiakera, orain arte aldatzerik egon ez dena
aldatzeko. Eta ematen du, oraingoan bai, aurrera
egingo duela. Eta hala eta guztiz ere, aldaketa txi-
kia? Ia hiru hamarkada behar izan ditugu euskara-

ren kontrako lege hori aldatu ahal izateko, eta aldake-
taz diogun bakarra da “txikia” dela? Hori horrela
balitz, benetan aldaketatxo baten gainean berbetan
ariko bagina, ez du ematen aldaketa handiagoetarako
gaudenik. Gehiago esango dut: maiatzeko hautes-
kundeetatik aterako den parlamentuak gobernu
aurrerakoi eta euskaltzalea osatzeko aukera emango
balu, parlamentu ezkerreko eta euskaltzale horrek ez
ditu hizkuntza ereduak aldatuko: Nafarroan jarraitu
egingo du G ereduak. Alegia: gobernu berritzaile
hori ere ez da lege-aldaketa hau baino harago joango. 

Hori guztiori dela eta, onerako den aldaketa
bikoitz baten atarian gaude: lehenengo eta behin,
euskaraz ikasteko aukera Nafarroa guztira hedatuko
delako eta, bigarren, ezker abertzaleko parlamenta-
riek, hogei urte geroago, pragmatismoaren bideari
jarraitu eta aldaketaren alde bozkatuko dutelako.
Hori ere ez da aldaketa txikia gero! n
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Txikia diozu? Bikoitza!

Maiatzeko hauteskundeetatik aterako den
parlamentuak gobernu aurrerakoi eta
euskaltzalea osatzeko aukera emango
balu, parlamentu ezkerreko eta
euskaltzale horrek ez ditu hizkuntza
ereduak aldatuko: Nafarroan jarraitu
egingo du G ereduak. 


