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Euskara eta legeria Ipar Euskal Herrian

SARRERA

« Demokrazia  ez da gehiengoaren legea, baina gutxiengoen babesa »

Albert Camus, 
frantses idazle Nobel sariduna

« Azkarraren eta ahul denaren artean, aberatsaren eta pobrearen artean, 

nagusiaren eta morroiaren artean, 

libertatea da zanpatzen duena eta legea askatzen duena »

Henri-Dominique Lacordaire, 
predikari domingotarra (1848)



1. Frantziako legeria

1.1.  LEGE-TESTUEN LABURPENA

Gizakiaren eta Herritarren Eskubideei buruzko Adierazpena  

(1789). 

11. artikulua : 

« Pentsamenduak eta iritziak askatasunez komunikatzea gizakiak 

dituen eskubideetatik baliotsuenetako bat da : herritar orok 

askatasunez hitz egin, idatz eta inprima dezake ».

1958ko Errepublikaren konstituzioa.

1. artikulua : « Frantzia Errepublika zatiezin, laiko, demokratiko eta 

soziala da. Herritar guztien legeekiko berdintasuna ziurtatzen du, 

jatorri, arraza ala erlijio berezitasunik gabe. Sineste guztiak 

errespetatzen ditu (...) »

2. artikulua : « Errepublikaren hizkuntza frantsesa da (1992). 

Nazioaren ikurra hiru koloreko bandera da, urdina, gorria eta zuria.

Nazioaren ereserkia « Marseillaise » da. Errepublikaren goiburua

« Askatasuna, Berdintasuna, Elkartasuna » da. Bere printzipioa da 

Herriaren gobernua, herriarengatik eta herriarentzat  ».



1. Frantziako legeria

1.2. LEGERIA OINARRITZEN ETA BALDINTZATZEN DUEN 

IDEOLOGIAZ
« Frantsesa, salbuespen bakunarengatik, 

bakarra da ordena zuzenari leial egon zaiona. 

Frantses sintaxia ustelezina da. 

Horretatik bere argitasun miragarria etortzen da, gure hizkuntzaren oinarri 
betikoa. 

Argi ez dena frantses ez da ».

Antoine Rivarol, 
Frantses hizkuntzaren unibertsaltasunari buruzko mintzaldia, 1783

● Hizkuntza batzuen nagusitasuna vs Hizkuntzen berdintasuna

● Hizkuntzen lurraldetasuna vs Errepublikaren batasuna

● Hiztun multzoen eskubide kolektiboak vs Hiritarren berdintasuna

● Eskualdetako hizkuntzen erabilera publikoa vs Errepublikaren 

hizkuntza

● Estatu bat = hizkuntza bat vs Eleaniztasuna



1.3. LEGERIA ALDATZEKO SAIAKERAK

1. Frantziako legeria

1951ez geroz, Frantziako lurraldetako hizkuntzei aldeko berrogeita hamar 

bat baino gehiago lege proposamen aurkeztu izan dira 

Assemblée Nationale delakoan.

Konstituzioaren 75. artikuluari emendakin hau sar lezaiokete : 

« Eskualdetako hizkuntzak Frantziako ondare dira ».



2.1. EUSKALGITZAREN EKINTZAK ETA ERAGINAK : 
HIZKUNTZA POLITIKA BATEN LEHEN URRATSAK

« Euskara legez ukatua, herritarren presioz laguntzera behartua,
EEPk eperik, neurgailurik eta helbururik gabeko

hizkuntza politika ezarri du plantan,
ezagutza ofizialik ez duen hizkuntzaren berreskurapena, 

borondate xumean oinarritu daitekeelakoan »

A. Renteria, Enbata, 2008/02/28, 2018 zk.

2. Legeriaren eragina Ipar Euskal Herrian



2.2. ORAIKO MUGAK ETA OZTOPOAK

1. adibidea :1999/06/15, Kontseilu Konstituzionalak 

“Eskualdeetako edo Eremu Urriko Hizkuntzen Europako Gutuna” Konstituzioaren 
aurkakoa da. 

2. adibidea : 2002/11/29, Estatu Kontseiluak 

Murgiltze eredua legeriaren aurkakoa da. 

3. adibidea : 2002/11/29, Estatu Kontseiluak 

Parekotasuneko elebidun ereduaz, ikasgai oroen irakaskuntzaren zati bat frantsesez 
egin behar da. 

2. Legeriaren eragina Ipar Euskal Herrian



2. Legeriaren eragina Ipar Euskal Herrian

2.3. AUKERAK : ELEBITASUNA HERRIKO ETXEETAN

«Bizitza publikoan euskararen erabilpenari 

arau eta legezko esparruari dagokionez, 

argitu nahi dugu 

euskara erabil daitekeela frantsesaren parean, 

dokumentu, zigilu eta 

komunikazio euskarri ofizial ezberdinetan, 

balio juridikoa frantsesezko bertsioek bakarrik dutelarik.»

Prefeta eta EEP-ren lehendakaria, 2007/05/11



2. Legeriaren eragina Ipar Euskal Herrian

2.3. AUKERAK : IRAKASKUNTZA

Lehen hezkuntza urtea ikasle 

kopurua

urtea ikasle 

kopurua

Eskola publikoa 

(elebidun eredua)

1993 1 309 2006 3 627

Eskola giristinoa 

(elebidun eredua)

1993 593 2006 1 624

Ikastola 

(murgiltze eredua)

1993 1 005 2006 1 462

% 10 % 29



Euskara eta legeria Ipar Euskal Herrian

ONDORIO GISA

« Iparraldeko kasuan gauzak atzeratuago dira: 

gure kizkuntz eskubidea indibiduala da eta ez kolektiboa (…)

Nortasun kolektiboa zatitzen digute.

Ni beldur naiz ikurrak ematen baitizkigute, hain zuzen, herriaren izatea 

ukatzeko »

(E. Baxok, Bat, 1995, 16. zk.)

« Orduan zergatik ikas etxean eta eskolan beharrezkoa ez den 

hizkuntza ?

Gure nortasuna zaintzeko ?

Egia, motibazio sinbolikoak ederrenak dira baina ahulenak »

(E. Baxok, Bat, 1997, 22-23. zk.)



Euskara eta legeria Ipar Euskal Herrian

Ondorio gisa : 

Bi hizkuntzen arteko desoreka estrukturala

Gizarte-eremuak frantsesa euskara

Lege-estatutua ofiziala aitormenik gabe

Irakaskuntza ezinbesteko borondatezko

Administrazioa, zerbitzu publikoak ezinbesteko ahalezko eta bakan

Merkataritza dena gutxi

Hedabideak gehienezko gutxienezko 

Seinaleztapena, ingurumen 

linguistikoa

dena bide-norabideak, udal-

sarrerak, …

Familia gehienetan bakanetan


