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Mendigorriko hamaika familiek 
diote haien haurren matriku-
lak “linboan” gelditu direla. 

Haurrak euskarazko lerroan matri-
kulatu nahi dituzte, herrian, eskola 
publikoan. Adin bereko sei haur di-
tuzte irailean ikastetxean hasteko 
moduan. Beste zortzi haurrek A eta 
G ereduan hasiko lukete ikasturtea. 
Euskarazko lerroa ireki nahi dute-
nek ez dakite zer gertatuko den, PSN 
buru duen Hezkuntza Departamen-
tuak adierazi du legea bete behar 
dela. Legearen arabera, adin bereko 
zortzi haur behar dira eskola lerroa 
irekitzeko eta Mendigorrian sei bai-
no ez daude. Dena den, kopurua arau 
orokorra da, salbuespenetarako au-
kera ematen du, adibidez landa ere-
muko herrietan. 

2015ean Euskararen Foru Legean 
egin zen aldaketari esker D eredua 
ireki daiteke Nafarroako ikastetxe 
publiko guztietan, beti ere eskariaren 
arabera.  Legeak dio zortzi haur behar 
direla, eta aldiz, hainbat herritan D 
ereduko lerroak ireki dira zortzi haur 
eduki gabe ere, kontuan izanda lan-
da eremuko herriak direla. Aurreko 
legegintzaldian, Aldaketaren gober-
nuaren Hezkuntza Departamenduak 
horrela jokatu zuen hainbat alditan, 
baina PSNren gobernuak haur ko-
puruen baldintza zorrotz betetzeko 

asmoa agertu du. Departamentuak 
emandako irtenbidea orain arteko 
bera da, hau da, ikasleak ondoko he-
rrira, Garesera eramatea. Eskualde-
ko ikastetxea da eta eredu guztiak 
PAIrekin, Ingelesa Ikasteko Progra-
marekin, ematen dira. Mendigorriko 
familiek salatu dute mehatxuak jaso 
dituztela Hezkuntza Departamendu-
tik eta esan dietela haurrak Garesen 
ikasteko bideratutako garraio eta 
jantoki diru-laguntzak kendu diezaz-
kiekela umeak Mendigorrian matri-
kulatu nahian jarraitzen badute. 

Familien ustez, ikastetxe publikoan 
euskarazko lerroa guztiz bideragarria 
da eta baieztapen hori egiteko datu 
bat eman dute: udal haur eskolan da-
biltzan 0-3 urteko umeen %75 euska-
razko irakaskuntzan ari da. 

Bideragarriaz gain, Mendigorri-
ko hamaika familientzat herrian D 
eredua izatea herria bizirik man-
tentzeko giltza da. Hala adierazi dio 
Josu Goñi gurasoak Beñat Hach Em-
barek Irizar kazetariari zuzeu.eus 
agerkarian egindako elkarrizketan: 
“Gurasoek dauzkagun datuen arabe-
ra, azken hiru urteetan 32 haur jaio 
dira, eta hurrengo hiru urteetan ez 
bada D eredua ezartzen, ume horien 
%52 herritik joango da (hamazazpi 
ikasle). Euskara nahiko luketen fa-
miliek beste ereduetako matrikulak 

Manifestazioa egin zuten otsailaren 29an. 
Mendigorrian d ereduko lerroa ireki nahi eta 
ezezkoa jaso duten gurasoek eta iruñean 
euskarazko bi haur eskola gutxiagorekin geratuko 
diren gurasoek bat egin zuten egoera salatzeko 
eta haserrea agertzeko. ez daude prest euskaraz 
ikasteko duten eskubideetan atzera egiteko. 

HaUR eSkoLak IRUñeaN eta D eReDUa MeNDIGoRRIaN

Euskaraz ikasteko 
eskubidea aldarri

 oNiNtZa irureta aZKuNe 

kabinete buruari, baina honek erantzun du 
aipatu foru arauak ez duela horrelakorik 
aurreikusten eta datorren urtean aurkeztu 
ahal izango dutela berriz irteera plana, hala 
nahi badute.

SoLaNa: “LeGea bete beHaR Da”
147/2016 Foru Araua Uxue Barkosen go-
bernuko Hezkuntza sailburu Jose Luis Men-
dozaren garaian ezarri zen, 2017an. Hilabe-
te gutxira Mendozaren lekukoa hartu zuen 
Maria Solanarengana ere jo dugu gaian argi 
pixka bat jarri nahian, baina ez da erraza. 
Solana haserre mintzo da Hezkuntza Sai-
laren erabakiarekin eta, bere ustez, Cas-
tejongoak ez du sekretu handirik, “legea 
bete behar da eta kito, foru arau horrek gar-
bi adierazten du hori nola egin behar den, 
baina PSN ez da hori egiten ari”. Kontua da 
ez dagoela borondate politikorik, adierazi 
diogu: “Ez, ez da borondate kontua, legea 
betetzea baizik”, dio tinkotasunez egun Ge-
roa Baiko foru parlamentaria denak. Afera 
dela eta txinpartak sortu dira Nafarroako 
Gobernuan eta Geroa Baik eskatu du gober-
nu akordioaren jarraipen batzordea biltzea.

Labirintoaren une honetara helduta, argi 
dago auzi honetan, funtsean, Hezkuntza De-
partamentuaren borondate politiko eza dela 
giltzarri. Egia esan, Nafarroako politikaren 
azken hamarkadetako joan-etorria ezagutu-
ta eta PSNk PAIrekin izan duen jarrera iku-
sita, agian ez zen beharrezkoa hau guzti hau 
irenstea horretaz ohartzeko. Prozesuaren 
gora-beherak aztertuta, alabaina, ondorio 
hori are eta argiagoa da. Azkenean, auziaren 
muinean dago Nafarroako euskalgintzak eta 
sektore aurrerakoienek aspalditik eskatzen 
dutena: gurasoek edo ikastetxeek hautatu 
ahal izatea nahi duten hizkuntza eredua eta 
programa inolako inposaketarik gabe. 
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gaindituko lituzkete. 32 haurretatik ha-
mazazpi kentzen badituzu, ze etorkizun 
dauka gure eskolak? Herri txiki batzue-
tako eskola zabalik mantentzeko giltza 
D eredua da. Mañeru eta Ziraukikoak 
itxi zituzten. Jada ez da soilik D eredua 
nahi duzun edo ez, herrian eskola izate-
ko modu bakarra da, eta aurrerapausoak 
eman behar ditugu denok”.

IRUñEAN HAUR ESKOLAK ERdIRA
Azken legegintzaldian Joseba Asiron 
(EH Bildu) alkate zuen lauko gober-
nuak euskarazko haur eskolen kopu-
rua bitik laura igo zuen urte batetik 
bestera. Aldaketen prozedura irre-
gularra izan zela salatu zuen oposi-
zioak, eta arrazoia eman zion epai-
leak. Hala, orain, Navarra Sumako 

Enrique Maya alkateak eta bere udal 
gobernuak atzerako bidea egin dute: 
Iruñean haur eskola euskaldun baka-
rra Txantrea auzoko Izartegi izango da 
eta Arrotxapea auzoko Goiz Eder haur 
eskolaren eskaintzaren erdia euska-
razkoa izango da, beste erdia gaztele-
razkoa izango da ingelesezko jardue-
rekin. 

Milaka lagun bildu 
ziren otsailaren 29an, 
iruñeko kaleetan, 
euskaraz ikasteko 
eskubidea defendatzeko.
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