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ORDEZKARI POLITIKOENTZAT
HERRITARREN HIZKUNTZAN 
EGITEA BIGARREN 
MAILAKOA DA
Ezinbestekoa al da ordezkari politikoek euskaraz jakitea? Hauteskundeetako 
zerrendetan sartzen diren hautagaiek zein irizpide bete behar dituzte? 
Alderdi politikoei galdetu diegu, eta gehien errepikatu duten irizpidea 
parekidetasuna da, legez ezarria baita ezaugarri hori. Euskara... garrantzitsua 
bai, baina ezinbestekoa...

Herritarrak ertzainari eskatu dio euska-
raz egiteko. Ertzainak hala erantzun dio: 
“Gaztelaniaz, ez dakit euskaraz. Euska-
raz egin nahi baduzu hitz egin iezaiozu 
Beltrán de Heredia sailburuari”. Txio 
batean kontatu zuen norbaitek, eta Paul 
Bilbao Kontseiluko idazkari nagusiak 
ekarri du gogora gai hau dela-eta Kon-
tseiluaren iritzia eskatu diogunean. Es-
tefanía Beltrán de Heredia Eusko Jaur-
laritzako Segurtasun sailburua da eta 
ez du euskaraz egiten. Ordezkari poli-
tikoak eta euskara gai hartuta ari gare-
la, testuinguru honetan, Bilbaorentzat 
erantzun bikaina da ertzainarena, gaia 
kokatzen ederki laguntzen baitu: “Hari 
zer esango diozu? Batetik, esan deza-
kezu ‘ze kabroia!’ eta bestetik, arrazoia 
dauka!  Demagun Ertzaintzan sartzeko 
zailtasunak izan zituela. Lehenengoan 
ez zela sartu puntuazio kaskarragatik, 
bigarrengoan lortu zuela. Agian, bera 
kexatu zen lan deialdian eskatutako 

euskara maila altuegia zela uste zuela-
ko. Bistan da, ez da ertzain euskaltza-
lea. Baina horrelako zerbait izango du 
buruan: Herritarrak euskaraz egiteko 
eskatzen dit, lanpostua lortzeko hizkun-
tza eskakizunak bete behar ditut eta es-
kakizun hori izatera derrigortu nauenak 
ez daki euskaraz?”. Langileak euskara 
jakin behar du, baina nagusiak, politika-
riak, ez jakitea ez da arazoa. Hizkuntza-
ren gorabeherek eragina dute herrita-
rrengan eta langileengan, nagusiengan 
ez, ordea.

Ez da ordezkari politikoek euskara 
jakin beharra izateko argudio bakarra 
eta garrantzitsuena, baina Bilbaoren 
ustez, kontraesan handi horrek begi
-bistan uzten du egoeraren ulergaitza: 
“Gobernuko kideak, alderdi batekoak, 
bestekoak edo independenteak izan, 
herritar guztien zerbitzura daude. Toki 
horietan hizkuntzen ezagutza nahi-
taezkoa da”. 

18 urte izatea nahikoa 
Ordezkari politikoak diogunean zinego-
tziez, alkateez, legebiltzarkideez, gober-
nu kideez ari gara. Aginte postua har-
tzeko, hautagaien zerrendan joateko, 
baldintza bat baino ez dute bete behar: 
18 urte izatea. Espainiako Estatuan, 
norbanakoez gain, alderdi osoari be-
gira ordea, bada beste irizpide bat de-
nek bete behar dutena: parekidetasuna. 
Paul Bilbaoren ustez, bertako hizkuntza 
jakitearen exijentziak aparteko kontua 
beharko luke izan. Agintariek euskaraz 
ez jakiteak ondorioak dauzka.

Ondorioetako bat etxe barruan komu-
nikatzeko oztopoak sortzea da. Euska-
raz ez dakiten sailburuek, legebiltzarki-
deek, zinegotziek haien kideekin egiten 
dituzten bilkurak, txostenak, eta abar 
baldintzatzen dituzte. Jarduera politi-
koan, euskaldunak direnek, hizkuntza 
aldatu beste erremediorik ez dute, ez 
bada garesti diren itzulpen eta interpre-
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MARIA SOLANA, GEROA BAI:

“Zerrendaburu izango direnek 
euskara jakin behar dute nahitaez”
Gure irizpideetako bat da Nafarroako hainbat eskualdetako jen-
dea biltzea, ez daitezen denak Iruñerrikoak izan. Legez ezartzen 
zaigu parekidetasuna.  Gainerakoan, zerrendaburu izango dire-
nek euskara jakin behar dute nahitaez, edozein hauteskundeeta-
rako. Dela Espainiako Kongresua, dela Nafarroako Parlamentua, 
dela lehendakarigai izateko. Hautagai denak euskaldunak izatea 
ez dugu eskatzen, eta ez zaigu iruditzen gai hau derrigortzat 
hartzea ona denik. Bestela ere nahiko lan izaten dugu zerrendak 
osatzen. Beste kontu bat da hautagaien artean euskaldunak iza-
tea ongi ikusteaz gain, bultzatzea, saiatzea ahalik eta gehien izan 
daitezen. Derrigorrez baino printzipioz jokatzen dugu. Adibidez, 
parlamentuan euskara eskolak ematen dizkie AEK-k nahi duten 

parlamentari eta langile guztiei. Gure zerren-
detan guztiak ez dira euskaldunak izaten 

baina bai euskaltzaleak. 
Udalerri mailan ari garela, nola es-

katu Ribaforadan (zonalde ez euskal-
duna) zerrendaburu euskalduna? Batez 
ere zonalde euskaldunean eta mistoan 

eskatzen dugu euskaldunak izatea, eta 
haietan ere herriaren arabera.

GORKA MANEIRO, UPyD:

“Guk askatasuna defendatzen dugu, 
bakoitzak dakiena erabiltzea”
Ez dugu hizkuntza irizpiderik. Euskaraz hitz egitea, jakitea, ondo 
dago, baina ez dugu diferentziarik egiten. UPyDren ideiak defen-
datzeko prest egotea da inportanteena guretzat. Gauza bat exiji-
tzen dugu: gutxienez lau urtez edozein lekutan, administrazioan, 
enpresan... lan egin izana.

Ondo iruditzen zait jendeak bi hizkuntzak erabili ahal izatea, 
niri zurekin hitz egiteko balio dit hedabideekin aritzeko, baina 
momentu honetan EAEn jende asko dago euskaraz ez dakiena.

EH Bilduk bakarrik defendatzen du derrigortasuna. Guk askata-
suna defendatzen dugu, bakoitzak dakiena erabiltzea. Ezin dugu 
ahaztu denok dakigula erdaraz, eta euskaraz ez. Euskaraz baldin 

badaki ondo.

Herritarra euskalduna eta 
parlamentaria erdalduna?
Herritar batzuei hori ez gustatzea erres-
petatzen dut. Batzuek jende guztiak 
euskaraz egitea nahi dute, baina mo-

mentu honetan ezin da. Herritarrek be-
ren botoarekin erabakiko dute zeintzuk 

izan behar duten politikari hautatuak.  

GARBIÑE ZURUTUZA, EH BILDU:

“Hautagaiek euskaraz ez 
badakite, legegintzaldian ikasteko 
konpromisoa eskatzen diegu”
Guretzat oso garrantzitsua da ordezkari politikoek, alka-
teek, zinegotziek, parlamentariek... euskara jakitea. Gure 
lan egiteko hizkuntza euskara izanik, zerrendak egiteko 
momentuan, saiatzen gara euskaraz dakiten pertsonak hau-
tatzen, eta baldin eta ez badakite, legegintzaldiak irauten 
duen bitartean ikasteko konpromisoa eskatzen diegu. Gure 
helburua, ordezkari elebidunak edukitzea da. 

Adibidez, Gasteizko legebiltzarkideak diren Oscar Matute 
eta Diana Urreak kargua hartu zutenean ez zekiten eus-
karaz, baina orain, hiru urte pasa ostean, euskara ikasteko 

ahalegina egin dute, ikasi dute eta ge-
roz eta maila hobeagoa dute. Bestal-

de, Gasteizko gure legebiltzarkide 
taldeak, Bai Euskarari ziurtagiria 
dauka, eta nabarmentzekoa da 
ziurtagiri hori duen talde baka-
rra dela.

JOSEBA EZEOLAZA, IZQUIERDA-EZKERRA:

“Derrigortasuna ideia txarra 
da euskara sustatzeko, 
pedagogikoagoak izan behar 
dugu”
Euskara jakitea ezaugarri oso garrantzitsua da, positiboa, bai-
na ez du muga izan behar. Hobe da jakitea ez jakitea baino. 
Gure bi parlamentariak erdaldunak dira, baina Iruñeko Udale-
ko zinegotzi bakarra euskalduna da, Atarrabiako zerrendabu-

rua hala zen, Baztangoa... herri askotakoak.
Ordezkari politikoek euskara 

jakiteko beharra izatearen kontra 
gaude. Zerrenda osatzeko baldin-
tza bakarra daukagu: parekideta-
suna. Derrigortasuna ideia txarra 
da euskara sustatzeko, pedagogi-

koagoak izan behar dugu. Euskara 
jakitea saritu behar dugu. 

ALDERDI POLITIKOEI  
HIZKUNTZA IRIZPIDEEZ GALDEZKA
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RAFAELA ROMERO, PSE:

“Alderdian bi hizkuntzak 
menperatzeko borondatea dago”
Egoera desberdina da Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban. Bizkaian 
eta Araban zerrendak egiteko arazoak izan ditugu eta egia da toki 
batzuetan bi hizkuntza kontrolatzen dituztenak ez daudela, baina 
gero eta gehiago, batik bat alderdia indartsu dagoen herrietan. 
Hautagai guztiek menperatzen dute euskara Gipuzkoan, Batzar Na-
gusietan eta Foru Aldundian. Agian hitz egiteko arazoak badaude, 
baina ulertzeko ez. Euskara jakitea ez da hautagai izateko derrigo-
rra, baina gero eta inportanteagoa da, alderdian barneratuta dago, 
bi hizkuntzak menperatzeko borondatea dago, eta jende asko ari 
da ikasten. Euskararen beharra ez dago idatzita, baina oso garran-
tzitsua da. Azken hamar urteetan aldaketa funtsezkoa izan da. Hau-
tagaiak elebiduna izan behar du.

Derrigortu beharko litzateke?
Ez da positiboa, ez da beharrezkoa. Ba-

dakit euskara eta gaztelania hitz egin 
behar direla. Herri hau eraikitzeko mo-
durik onena bi hizkuntzak hitz egitea 
dela uste dut, bestela herri erdia galtzen 

duzu. Politikan hainbeste denbora da-
ramazula, ez dago derrigortu beharrik, 

konturatzen zara.

AITOR OLAIZOLA, EAJ:

“Zerrendaburuei euskararen ezagutza 
eskatzen zaie” 
EAJ-PNVrentzat euskara da gure ezaugarri propio nabar-
menena, euskal gizartearen identitate zeinu behinena.

Badira jada urte batzuk EAJ-PNVk bere jarduerarako eus-
kara plana onartua duena. Euskara plan horretan biltzen 
ditugu alderdi barrura (alderdi barruko kargudunei, kargu-
dun publikoei zein alderdikideei) begirako aholku, irizpide 
eta betebeharrak ez eze, gizartera begirako jardueretan, 
hauteskunde zerrendak kasuko, kontuan izan beharreko 
hizkuntza irizpideak. Irizpide horien arabera adibidez, 
EAJ-PNVren Eusko Legebiltzar, Nafarroako Foru Parlamen-
tu, Kongresu eta Senatu, eta Europako Parlamenturako 

zerrendaburuei euskararen ezagutza eska-
tzen zaie.

EAJk Hizkuntza Politika gobernu jar-
dueraren erdigunean kokatuko du 
berak gobernatzen dituen erakun-
deetan. 

SANTOS CERDÁN, PSN:

“Nafarroan politikaria izateko ez 
daukazu zertan euskara hitz egin”
Euskararen Legearen azken aldaketa babestu genuen, baina ho-
rrek ez du esan nahi alderdi sozialistan hautagai izateko euskara 
hitz egiteak baldintza ezinbestekoa izan behar duenik. Nafarroa-
ko populazioaren %88k ere ez daki. Euskarari errespetua bai, bai-
na baldintza ezinbestekoa ez.

Bestelako irizpideak bai
Orain dela legegintzali batzuk hasi ginen parekidetasunaren bal-
dintza ezartzen. 10.000tik gorako herrietan eskailera egiten dugu, 
emakumeak eta gizonak txandaka. Bestalde, formazioa eta lanean 
dena emateko borondatea hartzen ditugu kontuan.

Derrigortasunaz
Nafarroan bi hizkuntza dauzkagu eta eus-

kara leku batzuetan koofiziala da. Zorio-
nez hizkuntza amankomuna daukagu, 
gaztelania da hizkuntza hori. Hizkun-
tzek ez dute ghettoak sortzen lagundu 

behar. Nafarroan politikaria izateko ez 
daukazu zertan euskara hitz egin, lanera-

ko gogoa izan behar duzu. 

HARITZA CAMBLONG, HENDAIA BILTZEN:

“Kontseiluan hiruk hartzen dugu 
hitza euskaraz” 
Hendaiako Herriko Etxean  33 hautetsi gara, euskaldunak 8-10 bat 
errango nuke. Auzapeza bera, Kotte Ezenarro, euskaldun berria 
da. Kontseiluan ez dugu 33 lagunek hitza hartzen, baina aritzen 
direnetatik euskaraz hiruk egiten dugu. Iker Elizalde izan zen lehe-
na kontseiluan hitza euskaraz hartzen. Itzulpenik ez denez, gero 
frantsesez egiten dugu. Beste biak Mixel Muñoz eta ni neu gara. 

Zergatik ez duten egiten dakitenek euskaraz? Batzuk ez dira 
oso trebeak, eta agian horregatik ez dira ausartzen, irudi txarra 
emango dutelakoan daude, nahiz eta batzuek beraiek uste baino 
hobeto egiten duten. 

Beste arrazoi bat izan daiteke politikoa (beti ere nire irudipena 
da), norberaren hautesleen zati bat galtzeko beldur izatea. Bes-

talde, euskara ez dute beste hizkuntzen mai-
lan ezartzen. Eta orokorrean errango nuke 

euskara ez dela lehentasunen artean, eta 
alderdi guztietan gertatzen dela hori 
uste dut. 
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te zerbitzuetara jotzen. Herritarrengan 
ere badu eragina. Adibide izan daiteke 
udal plenoa. Zein hizkuntzatan hartuko 
dute parte herritarrek zinegotziren ba-
tek edo alkateak euskaraz ez badakite? 
Bai, badira baliabideak herritarrari me-
zua bere hizkuntzan helarazteko, itzul-
pen zerbitzua erabiliz adibidez. Beti ez 
dira ordea, eskura, eta ez dira merkeak. 
Errentagarriagoa izan daiteke preben-
tzio neurriak hartzea, alegia, ordezkari 
politikoak euskara ikastea.

 Eta itzultze sistema bikain eta mer-
kea ere ez da soluzio. Nork presti-
giatuko du bada hizkuntza? Hala dio 
Bilbaok: “Lehendakari euskalduna iza-
teak ez du esan nahi herritar gehia-
go euskaldunduko direnik, ez. Baina 
lehendakariak, kontseilariak, euskaraz 
funtzionatzeak badauka eragina. Ho-
rrela erakusten da hizkuntza erabaki-
guneetan kokatuta dagoela”. Gogoratu 
ertzainaren pasartea.  

Progresibitatea 
Ez zaio asko gustatzen termino hori 
Bilbaori, uste baitu gero eta euskaldun 
gehiago bagara (eta datuek hala dio-
te) aitzakia gutxiago dagoela hizkuntza 
eskakizunak oraingoak baino indar-

tsuagoak izateko. Hala ere, ezaugarri 
soziolinguistikoak kontuan hartzearen 
aldekoa da ordezkari politikoei euskara 
exijitzeko orduan. Dena dela, bi ezauga-
rri azpimarratu ditu beste guztien gai-
netik. Batetik, udal batzuetan (txikietan 
gehienetan) alkateak berak baino indar 
handiagoa du idazkariak edo kontu-har-
tzaileak, eta haien hizkuntza ezagutzak 
baldintza dezake politikarien jarduna. 
Beraz, udal horietan idazkari edo kon-
tu-hartzaileek euskara jakitea zaindu 
behar da. Bestetik, Bilbaoren ustez ez 
da gauza bera progresibitatea aplika-
tzea biztanleen %10 euskalduna den 
100 biztanleko udal batean edo ehune-
ko bera duen 10.000 biztanleko uda-

lean. Bigarrengoan euskaldunak askoz 
gehiago dira.
 Legediari begira, lasai egin dezakete 
lo politikariek edo politikagintzan hasi 
nahi dutenek, Espainiako eta Frantzia-
ko Konstituzioek diote gaztelaniaz eta 
frantsesez (hurrenez hurren) jakitea 
dela derrigorra, eta euskara jakitea ez. 
Beste kontu bat da euskararen garran-
tziaz jardutea zilegi den norberak edo 
alderdikideak ez dakienean. Aldi be-
rean, EAEn eta Nafarroako zati batean 
euskara koofiziala da, beraz herritarrek 
euskaraz aritzeko eskubidea dute. Esku-
bide talka bitartekoak jarriz gaindituko 
da, ez ordea euskarazko harremana oz-
topatzen duenari hizkuntza exijituz. n
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eus

BABESLEA: EMUN

NOR DA EUSKALDUN?

Nafarroako Gobernua
•	 Uxue Barkos n

•	 Manu Aierdi n

•	 Miguel Laparra n

•	 Mikel Aranburu n

•	 Mari Jose Beaumont n

•	 Ana Ollo n

•	 Isabel Elizalde n

•	 Ana Herrera n

•	 Fernando Dominguez n

•	 Jose Luis Mendoza n

Nafarroako parlamentua
•	 UPN zzzzzzzzzzzzzzzzz

•	 Geroa Bai zzzzzzzzz

•	 EH Bildu zzzzzzzz

•	 Ahal dugu zzzzzzz

•	 PSN zzzzzzz

•	 PP zz

•	 I-E zz

Eusko Jaurlaritza
•	 Iñigo Urkullu n

•	 Jon Darpon n

•	 Cristina Uriarte n

•	 Angel Toña  n

•	 Josu Erkoreka n

•	 Ana Oregi n

•	 Estefania Beltran de Heredia n

•	 Ricardo Gatzagaetxebarria n

•	 Arantza Tapia n 

Legebiltzarra 
•	 Euzko Abertzaleak  

 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

•	 EH Bildu zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

•	 Euskal Sozialistak  
 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

•	 Euskal Talde Popularra zzzzzzzzzz

•	 UPyD z

Oharra: Ez zaio bakoitzari galdetu euskara badakien ala ez. Ia informazio guztia alderdi politikoen 
egoitzetan galdetuta jaso da.  

n Euskaraz badaki         n Euskaraz ez daki         n Euskaraz erdizka moldatzen da 

 » Langileak euskara jakin 
behar du, baina nagusiak, 
politikariak, ez jakitea ez 
da arazoa. Hizkuntzaren 
gorabeherek eragina 
dute herritarrengan 
eta langileengan, 
nagusiengan ez, ordea 




