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Nafarroako marko legalak euskararen garapena bultzatu ordez 

mugak eta atzerapausoak ahalbideratu ditu

Hizkuntza Eskubideak Nafarroan



Foru Hobekuntza, 1982 9.artk

Euskararen Foru Legea, 1986

1980ko Ebazpena.



Eremu Euskalduna

Eremu Mistoa

Eremu Ez Euskalduna

Iruña

Nafarroako Hizkuntz Eremuak



Nafarroako Administrazio Publikoetan euskararen erabilera 

arautzeko Foru Dekretuak

XXI

Foru Dekretua, 372/2000

Foru Dekretua, 29/2003. Klon

XX

Foru Dekretua, 70/1994

Foru Dekretua, 135/1994

Euskarazko ikasketak hezkuntzan ez Unibertsitarioan arautzeko 

Foru Dekretuak.

Foru Dekretua, 159/1988



Administrazioa

Herritarrek euskaraz zuzentzeko 

eskubidea dute. Nafarroako 

Administrazio Publikok interesatuei 

gaztelerarako itzulpena eska 

diezaiokete.

Toponimia. Izendapen ofiziala gaur 

egungoa izanen da. Hala ere, 

gazteleraz adierazitakoek euskaraz 

jatorrizko eta ohiko izen bat baldin 

badute, biak erabiliko dira.

Herritar guztiek euskara nahiz 

gaztelera erabiltzeko eskubidea

dute Administrazio Publikoei 

zuzentzeko

Toponimia. Izendapen ofiziala gaur 

egungoa izanen da. Hala ere, 

gazteleraz adierazitakoek euskaraz 

jatorrizko eta ohiko izen bat baldin 

badute, biak erabiliko dira.

Nafarroako administrazio publikoak ez 

daude inolaz ere behartuta 

euskaraz jakitea nahitaezko 

kalifikatzera euskara-gaztelania 

itzulpen lanekoetan izan ezik.

Euskaraz jakitea merezimendu gisa 

baloratzen denean, balorazio hori ez 

da inoiz ere izanen frantsesa, ingelesa 

edo alemana jakiteagatik 

merezimendu gisa aplikatzen den 

puntuazioaren % 5 baino goragokoa

Herritar guztiek, Administrazio 

Publikoekiko harremanetan, euskara 

erabiltzeko eskubidea dute

Toponimia. Izendapen ofiziala 

euskalduna izanen da, gaztelerazko 

beste izen bat izan ezik, kasu honetan 

biak erabiliko baitira

Nafarroako administrazio publikoek, 

ebazpen arrazoituaren bidez, beren 

plantilla organikoetan adieraziko 

dute euskaraz jakitea zer lanpostu

eskuratzeko izanen den nahitaezkoa

Merezimendu kualifikatutzat hartu 

behar denean, euskararen balorazio 

horrek izan dezakeen gehikuntza 

portzentajea ez da inoiz ere izanen 

frantsesa, ingelesa edo alemana 

jakiteagatik merezimendu gisa 

aplikatzen den puntuazioaren % 10 

baino goragokoa

Eremu Ez EuskaldunaEremu MistoaEremu Euskalduna



Hezkuntza

Euskararen irakaskuntza bultzatua

izanen da 

A eredua. G eredua.

Ratioak: 

20 hirietan 

15 herrietan

euskara irakatsiko zaie nahi duten

ikasleei, oinarrizko eskolatzearen 

bukaeran euskararen ezagupen 

nahikoa izan dezaten. 

A eredua. B eredua. D eredua. 

G eredua.

Ratioak: 

20 hirietan 

15 herrietan

Derrigorrezkoa izanen da euskara 

eta erdararen irakaskuntza, ikasle 

guztiek oinarrizko eskolatzearen 

bukaeran bi hizkuntzetan gaitasun 

maila nahikoa frogatu ahal izan 

dezaten. 

A eredua. B eredua. D eredua. 

Ratioak: 

6 ikasle 

Eremu Ez EuskaldunaEremu MistoaEremu Euskalduna

Hezkuntza Ereduak:

•A eredua: Gaztelaniazko irakaskuntza, euskara irakasgai duela. 

•B eredua: Ikasgai gehienak euskaraz eta beste guztiak gaztelaniaz. 

•D eredua: Euskarazko irakaskuntza, gaztelania irakasgai duela. 

•G eredua: Gaztelaniazko irakaskuntza. 



Hezkuntza

Hiru Unibertsitate

1-Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2003ko Unibertsitateko estatutuetan euskara eta 

gaztelania Unibertsitateko hizkuntza gisa 

aitortuak daude. 

Aurten 98 ikasgaiak (enborrezkoak eta 

nahitaezkoak), euskarazko Irakasle-eskolak 

kontuan hartu gabe

2-Nafarroako Unibertsitatea

Euskara eta euskal kulturaren katedra: 

euskarazko kazetaritza jardunaldiak, kultur 

bisitaldiak, mintzaldiak

3-Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate 

Nazionala

ez dago euskarazko eskaintzarik

Ez dago ezer. 

UnibertsitateaLanbide heziketa



Nafarroako osoko Administrazio Publikoek bultzatuko dute euskararen mailaz 

mailako presentzia komunikabide sozial publiko eta pribatuetan.

.

Komunikabide sozialak

Kultur jarduerak eta zerbitzuak

Ez dago ezer

.

Ekonomia eta gizarte arloa

Ez dago ezer

.

Justizia

Ez dago ezer

.



Administrazioa

Arau berri bakoitzak euskararen eremua mugatu dute

Administrazioko lanpostuen artean % 2 euskara jakin behar du

Eremu euskaldunetik kanpo, Nafarroako Gobernuak gaztelania hutsez jarri ditu

Toponimoak (lizarra, Gares, Zizur, Agoitz..)

Iruñeko udala "hiriko seinaleetan 100 tamaina erabiliko da gaztelaniarako, 

eta 70 tamaina berriz, Euskararako”

Irudia, oharrak eta argitalpenak gaztelanian dira, eremu euskaldunean 

izan ezik non elebitan dira.

Eskubideak kontzesio administratiboak. 



hezkuntza

“lanbide heziketan ez dago hizkuntza eredurik, helburu nagusia ez baita 

hizkuntza bat ikastea edo perfekzionatzea, lanbide kualifikazio ezin hobe bat 

lortzea baizik”. Nafarroako Gobernuak. Europako Txostenean-EHGK

Iruñean Ingelerazko plazak euskarazkoak bikoizten dute

Eremu mistoan, etengabea da D ereduarekiko (euskarazkoa) aurreikuspenik 

eza. Masifikazioak eta toki eragozpenak sortuz; langile erdaldunak

kontratatuz (Agoitz, Iruña)

Euskara eta Ingeleraren arteko lehia. Nafarroa Anglofona.

Eremu Ez Euskalduneko Ikastolak. D eredua ez da existitzen

Euskara arazoa

Unibertsitatea. Estatutuen aldaketa. 1995-2003.  Babesa murrizten da.



Komunikabide sozialak

Legearen mandatua diru-laguntza deialdietara mugatu da

Euskalerria Irratia. 1988-2008. 

Xaloa Tb eta Ttipi Ttapa Tb. Lizentzia galtzeko zorian itzalaldi analogikoari 

esker

Tokiko telebistako programazioak gaztelania hutsez. 

2004an, Berriozarko Udalak diru-laguntzak kendu zizkion euskarazko 

Zorrokaria aldizkariari.

Euskara ikustezina



Justizia

Kultur jarduerak eta zerbitzuak

Ekonomia eta gizarte arloa

itzulpen sistema

Diru-laguntza: Kultur ekitaldiak, argitalpenak.

Ez dago ezer



LAB Recurre la plantilla orgánica del Gobierno foral

Diario de Noticias (28/06/2005)

El TSJN rechaza el recurso de EKE contra el Gobierno foral por

mantener su web exclusivamente en castellano

Diario de Navarra (10/02/2006)

El Tribunal Supremo ratifica la anulación del plan sobre el uso 

del euskera en la zona mixta

Diario de Navarra (22/06/2006)

Gaztelania hutsezko errotulazioa baimendu dute epaileek

Berria (2005/12/02)

ESKUBIDEEN MURRISKETA 

ETA 

NAFARTARREN ARTEKO DISKRIMINAZIOA

Pegenaute vuelve a excluir a 'Euskalerria Irratia' de las

ayudas por uso del euskera 

Diario de Noticias (2006/12/10 )



EBLULen Txostena . 2003

Europan ezin da onartu hizkuntzaren garapen- eta normalkuntza-prozesuan atzerapausoak

ematea, hizkuntza nagusiari bere estatus pribilegiatua itzultzeko asmoz. Hori guztiz 

onartezina da.

Nafarroan, euskararen erabilerari buruzko legeak, erabilera hori espazio geografiko jakin 

batzuetara murrizten ari dira. Jarduera horrek antz handiagoa dauka Ghetto batekin, garapen- eta 

normalkuntza-politika batekin baino.

Europa

Europako Kontseiluaren Txostena. 2005

Eremu mistoko euskaldunek  goi mailako babesa juridikoa jaso beharko lukete
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