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Milaka lagunek euskaraz bizitzeko eskubidea 
aldarrikatu dute, Iruñean
Kontseiluak jakinarazi duenez, Iruñean euskararen alde inoiz egin den manifestaziorik jendetsuena 
izan da
Euskaraz bizitzen ez uzteko arrazoirik ez dagoela salatu dute manifestazioan
NAIARA ELOLA. 

Iruñea 

Milaka eta milaka lagunek aldarrikatu zuten atzo Iruñeko karriketan barrena Nafarroan euskaraz 
bizitzeko eskubidea. Euriaren mehatxuei aurre egin, eta Euskal Herriko txoko guztietatik etorritako 
jende andanak bat egin zuen iragan martxoan Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak egindako 
manifestaziorako deiarekin [1]. 

Arratsaldeko seiretan abiatu zen manifestazioa Golem zinemetatik. Nafarroan euskaraz bizitzeko 
eskubidea lelopean egin zen protesta saioak errepidearen bi aldeetan bildutako jende andanaren 
txalo zarten artean ekin zion bideari. Kontseiluak ez du zehaztu nahi izan manifestazioan parte hartu 
zuen lagun kopuruaren zifra. Hala ere, Iñaki Lasa Kontseiluko Ildo Politiko eta Institutzionaleko 
arduradunaren hitzetan, mugarria izango da: «Nafarroan euskararen alde inoiz egin den 
manifestaziorik jendetsuena izan da». Benetan hunkituta agertu zen Lasa. Azken hiru hilabeteetan 
egindako lanaren fruitua jaso izanaren irudipena zuen. 

Dena den, argi utzi zuen Nafarroan eta Euskal Herri osoan euskararen alde lanean jarraitu behar 
dela. «Gure aldarriak ez dira manifestazio honetan geratzen, bihar ere euskararen normalizazioaren 
alde lanean jarraitu beharko dugu». 

Festa giroa nagusi 
Manifestazioaren leloa Nafarroan euskaraz bizitzeko eskubidea zen, eta ehunka lagunek Euskaraz 
bizi nahi dut zioen kartela harro erakutsi zuten. Festa giroan egin zen manifestazioa, trikitixa, 
batukada eta joaldunen laguntzaz. Manifestazioaren ibilbidea 2,5 kilometrokoa zen, eta, BERRIAk 
jakin ahal izan duenez, manifestazioak bi kilometro pasatxoko luzera hartu zuen. Gazteluko plazara 
protesta saioan parte hartu zuten lehenak, 19:05ean edo iritsi ziren, Anje Duhalderen Euskarak ez  
du bere bidea galduko abestia entzuten zela. Azkenak, ordea, 20:00 aldera iritsi ziren 
manifestazioaren helmuga eremura. Ordurako, Paul Bilbao Kontseiluko idazkari nagusia hasia zen 
manifestazioaren adierazpena irakurtzen. Benetan eskertu zuen Bilbaok, Lasak egin bezala, 
herritarren parte-hartzea. «Euskaraz bizi nahi dugu, euskaraz ez bada, ez delako bizitzea guretzat», 
adierazi zuenBilbaok. Nafarroako Gobernuaren hizkuntza politikaren eraginez euskaraz ezin dela 
«duintasunez» bizi salatu zuen. 

Zorion hitz beroak izan zituen manifestazioan parte hartu zuten euskaltzale guztientzat. «Pozteko 
milaka arrazoi dugu, zuetako bakoitza pozteko arrazoi bat da», aitortu zuen Kontseiluko idazkari 
nagusiak. 
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Manifestazioaren aldarriak 
Kontseiluko buruak ezinbestekotzat jo zuen Nafarroan hizkuntza politika berri bat ezartzea. Bilbaok 
nabarmendu zuen, politika horrek ikuspegi osoa behar duela izan, «sail artekoa eta sektore artekoa, 
hizkuntza eskubideak eta erabilera soziala ipar dituena». Bestalde, gogorarazi zuen derrigorrezkoa 
dela euskararentzat estatus juridiko egokia erdiestea. «Berdintasun printzipioaren kontra doa 
herritarrei eskubide eta betebehar desberdinak aitortzea», salatu zuen. Euskara berezkoa ez ezik, 
lehentasunezko bihurtzea helburu garrantzitsuenetakoa da Bilbaoren irudiko. 

Horrez gain, gogora ekarri zuen, hainbat neurri hartu behar direla euskararen normalizazioari 
bultzada emateko. Besteak beste, belaunaldi berriak osorik euskalduntzea bermatuko duen 
hezkuntza sistemaren erreforma eskatu zuen, eta alor sozioekonomikoan euskalduntzeko neurri eta 
proiektu eragingarriak ezartzea ere garrantzitsua dela esan zuen. Horretarako, baliabide bakarra 
elkarlana dela uste du. Kontseilua lankidetzan aritzeko prest dagoela argitu zuen: «Euskalgintza 
prest egongo da normalizazioan urratsak egiteko, horretarako gertu daudenekin aritzeko, eta gaurtik 
[atzo] ekingo diogu lanari, Euskaraz bai! esanez». 
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Oharrak

[1] 2010-03-22

Nafarroan euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu du euskalgintzak

Nafarroako 100dik gora euskaltzalek maiatzaren 15erako manifestazioa antolatu dutela iragarri 
dute. Iruñeko Baluarten egindako agerraldian, Kontseiluko bazkideek zein euskalgintza osoko 
ordezkariek eta norbanako euskaltzaleek, egoeraren larritasunaren aurrean kalera ateratzeko deialdia 
egin dute. 

"Nafarroan euskaraz bizitzeko eskubidea" lelopean egingo den 
manifestazioari begira irakurri den testua da hau:

Nafarroan, euskaraz bizi nahi duenak, izan dezala horretarako aukera. Hori 
besterik ez dugu eskatzen: Nafarroan euskaraz bizitzeko eskubidea.

Euskal hiztun asko gara gaur egun Nafarroan. Orain dela hogei urte baino gehiago, herritarren 
ahaleginei esker: batzuek euskara ikasiz, beste batzuek seme-alabei irakatsiz, euskaraz hitz eginez 
edo euskararen aldeko ekimenak lagunduz. Euskararen transmisioa, poliki baina etenik gabe, hazten 
ari da Nafarroan. Euskara bizirik dago Nafarroan. Euskara biziberritzen ari da Nafarroan.

Ulertezina da Nafarroako Gobernua nola ari den euskaldunon kontra. Modu bereziki bortitzean ari 
da azkenaldian. Euskarazko komunikabideei lizentziak eta diru-laguntzak kenduz. Hezkuntza-
sisteman euskara baztertuz. Euskara ikasi nahi dutenei diru-laguntza ezin urriagoak emanez, 
euskaltegiak itoaraziz, euskarazko ekimen eta ekitaldi guztiak murriztuz ... Euskara ahal duten une 
eta gune guztietan itotzeko ahalegin guztiak egiten ari da.

Nafarroan euskaraz bizitzea ezinezkoa da. Bigarren mailako herritar gisa tratatzen gaituzte 
euskaldunok. Euskal hiztunak behar ditu, ordea, Nafarroak, aniztasunak aberastu egiten baitu 
Nafarroa. Eta nafar gizartearen gehiengo zabalak ez du nahi ez hizkuntza bazterketarik, ez halako 
erasorik Nafarroan.

"Nafarroan euskaraz bizitzeko eskubidea" bermatzea nahi dugu, iparraldean eta hegoaldean. Gure 
haur eta gazteentzat, ikasketak euskaraz egiteko eskubidea. Euskara ikasi nahi duten herritar 
guztientzat, horretarako eskubidea. Salerosketak, publizitatea eta etiketak euskaraz jasotzeko 
eskubidea. Administrazioarekin euskaraz egiteko eskubidea. Euskarazko kultura-sormenaz 
gozatzeko eskubidea. Telebistaz, prentsaz, tokiko hedabideen bidez, irratiz zein internetez 
informazioa euskaraz jasotzeko eskubidea. Kirola euskaraz egiteko eta aisia euskaraz gozatzeko 
eskubidea ...
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Horretarako, eta euskararen normalizaziora eramanen gaituzten baldintza berriak lortzeko, Nafar 
jendartearen babesa eta laguntza eskatzen dugu. Izan ere, gertatzen ari diren eraso larrien aurrean ez 
dugu geldi egoteko asmorik. Baina ez hori bakarrik, uste sendoa dugu beste egoera batera eramango 
gaituzten oinarriak jartzeko gutariko bakoitzak, gizarte eragileok, norbanakook zeregin zehatzak 
ditugula.

Izan ere, demokrazian hain oinarrizkoa dirudien hori ez da posible gaur egun gure herrialdean. Eta 
egoera honek izen-abizen jakineko arduradunak ditu. Arduradun politikoak, kargu publikoak eta 
halako bidegabekerien aurrean beste alde batera begiratzen dutenak. Penagarria da Nafarroako 
Gobernuaren euskararen kontrako jarrera. Ez dago gauza tristeagorik bere herritarren kontra ari den 
Gobernu bat baino.

Euskaraz bizi nahi dugunok ez dugu egoera errazik izan aspaldi. Hala ere, jakin dugu indarrak batu 
eta aurrera egiten. Hori da, hain justu, proposatzen duguna: batzea, eta aldarri egitea "Nafarroan 
euskaraz bizitzeko eskubidea".

Gezurra badirudi ere, oinarrizko eskubide bat aldarrikatzera atera behar dugu kalera. Ideologia 
guztietako Nafar guzti-guztiei egin nahi diegu manifestaziora etortzeko deia. Den-denei, eta, jakina, 
Nafarroan euskara bizirik nahi duten lagun guztiei.

Manifestazio honekin, gauzak beste modu batera egin daitezkeela eta egin behar direla 
aldarrikatzera aterako gara. Gaur egun Nafar Gobernuak indarrean duen hizkuntza-politikak ez du 
euskara normalizatuko, ez ditu nafarren hizkuntza-eskubideak bermatzen. Gaur egun, Nafarroako 
Gobernuak bere herritarren kontra gobernatzen du, bidegabekeria handiagorik? Gaizki ari da, gaizki 
eta oker, Nafar Gobernua. Euskaraz bizi nahi dugu, bertakoa den hizkuntza erabiliz bizi nahi dugu, 
geure hizkuntzan bizi nahi dugu eta nahi hori ez da aldatuko. Dena errazagoa litzateke euskararen 
normalizaziorako pauso sendoak emango bagenitu, baina, beste estatus juridiko bat, beste politika 
bat, behar da horretarako.

Bigarren mailako herritarrak izan nahi ez dugulako, euskarak eta euskaldunok Nafarroan arnasa 
behar dugulako, eta gizalegezkoa delako, aldarri egin dezagun guztiok batera: "Nafarroan 
euskaraz bizitzeko eskubidea".Maiatzaren 15ean manifestazioa egingo dugu Iruñean hori  
aldarrikatzeko.

Iruñean, 2010eko martxoaren 22an

.
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