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EUSKO JAURLARITZAN EUSKARAREN 
ERABILERA NORMALIZATZEKO V. PLAN 

NAGUSIA 
 
 

• Legebiltzarreko Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Batzordearen 
aurrean aurkeztu da 

• Herritarrek administrazioarekiko duten harremanean nahi duten 
hizkuntza ofiziala hautatzeko eskubidea egiazki betetzea da Planaren 
helburua 

 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua den Cristina Uriartek, eta 
Hizkuntza Politikarako sailburuordea den Patxi Baztarrikak euskararen erabilera 
normalizatzeko Plan Nagusia (V. plangintzaldia, 2013-2017) aurkeztu dute gaur 
Legebiltzarreko Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol  Batzordean, Sailak berak 
eskatuta. 
 
Honela, Cristina Uriarte sailburuak agerraldia hasi bezain laster planaren xede nagusia 
zein den azaldu du: “Euskara eta gaztelania izanik hizkuntza ofizialak, 
administrazioarekiko harremanean herritarrek beraiek aukeratutako hizkuntzan 
artatzea, herritarren hizkuntza eskubideak betetzea, eta, beraz, aipatutako 
ofizialtasuna gauzatzeko euskara zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza gisa erabiltzea 
da helburua”, hasi da.  
 
“Ofizialtasun bikoitza da daukaguna eta horrexegatik da beharrezkoa hizkuntza 
ofizialen erabilera erregulatzea”, gehitu du. “Bi hizkuntzetatik bat, euskara, 
normalizaziotik urrun dago oraindik, eta horrexegatik da beharrezkoa bere erabilera 
sustatzea eta neurriak hartzea euskararen hautua ere, gaztelaniarena den bezala, 
eraginkorra izan dadin”, esan du Planaren helburu nagusia zein den azaltzerakoan. 
 
Helburua zein den azalduta, Planaren lau helburu orokorrak zeintzuk diren aipatu ditu: 
 

“1.– Herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea.  

2.– Euskara lan hizkuntza gaur baino neurri handiagoan izateko 
aurrerapausoak egitea. 

3.– Herri administrazioen arteko harremanetan euskara gehiago erabiltzea. 

4.– Erakunde-ordezkarien lidergoa indartzea euskararen normalizazio prozesua 
erakunde bakoitzaren ohiko jardunean txertatzeko. Izan ere, plan hau ez da 
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren eginkizuna bakarrik, ez da 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saiaren eginkizuna bakarrik, baizik 
eta Eusko Jaurlaritza osoaren eginkizuna da, eta Eusko Jaurlaritza honek garbi 
dauka erakundearen barruan ardura dugunok esku hartu behar dugula 
norberari dagokion ardura betez eta herri-langileei gure eredua emanez, 
beraiena eskatzeko.” 
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Bestalde, Hizkuntza Politikarako sailburuordeak, Patxi Baztarrikak, bi konstatazio argitu 
nahi izan ditu bere agerraldiaren hasieran: 
 
1.- “1990eko lehen Plan haietatik gaur arte Jaurlaritzan ere berealdiko aldaketa 
gertatu da euskarari dagokionez. Datu bat, oso adierazgarria: 1995ean 
Jaurlaritzako langileen %23,5 baino ez zen lana euskaraz egiteko gai; gaur 
egun langile guztien %51,1ek egiaztatuta dauka dagokion hizkuntza gaitasuna, 
eta beste %9,8k dagokiona baino bat baxuagoa. Beraz, 1995ean %23,5, baina  
gaur egun %60,9 dira euskaraz neurri batean lan egiteko gai. Beste datu 
adierazgarri bat: lanean euskara erabiltzeko gai da Gobernu honetako goi 
kargudunen %73.” 
 
2.- “Aurrerakada hori oso apala izan da euskara lan hizkuntza gisa 
erabiltzerakoan, ez da izan ahal bestekoa, ez da izan ezta ere behar bestekoa. 
Horri zuzenean lotuta dagoen zerbait esango dut hasiera beretik, horrela 
gehiago azpimarratuta uzteko: V Plangintzaldirako Plan Nagusi honen 
ezaugarri nagusien artean nagusia da, Jaurlaritzan euskara laneko hizkuntza 
gisa nabarmen gehiago erabiltzeko neurriak hartzea. Hori baita gure 
Administrazioan dugun etorkizuneko erronka nagusia. 
 
Bi konstatazioak argituta, Patxi Baztarrikak, Cristina Uriarte sailburuak aurretik 
azaldutako lau helburu orokorrak garatzen dituzten hiru zehar-lerro 
nabarmendu ditu: 
 
- “Hizkuntza Ofizialak erabiltzeko irizpideak onartu eta aplikatzea, Sailez Sail.  
- Langileen eta erakunde-ordezkari politikoen euskara gaitasuna handitzea, 
erabilera bera areagotzeko. 
- Langileen eta erakunde-ordezkari politikoen euskararekiko atxikimendua eta 
adostasuna areagotzea.” 
 
Helburu hauek guztiek jomuga argi bat dute Patxi Baztarrika sailburuordeak azaldu 
duenez: “Eusko Jaurlaritzaren helburua da euskal gizartean elebitasun iraunkorra 
(sosteniblea) eraikitzea. Horretarako ezinbestekoa da gaur egun daukagun euskara eta 
gaztelaniaren arteko elebitasun desorekatua gainditzen jarraitzea elebitasun 
orekatuagoa lortzeko bidean. Hori egin ezean, izan, bi hizkuntza izango ditugu, 
euskara eta gaztelania, biak ofizialak, baina ez genuke euskara bigarren mailako 
hizkuntza izateko arriskua saihestuko. Bi hizkuntza ofizialen arteko oreka eta 
berdintasuna ditugu gizartean helburu.” 
 
Lau helburu orokor eta hiru zehar-lerro hauetariko bakoitza garatzeko neurri zehatzak 
finkatu dira Planean: guztira, 49 neurri. Gainera, bada aurreko Planekin alderatuta 
berrikuntza garrantzitsu bat: helburu orokor eta zehar lerro bakoitzaren jarraipenerako 
adierazleak finkatu dira. 12 guztira. 49 neurri zehatz horietako batzuk hauek dira: 
 

• Jendaurreko zerbitzuetan eta gizarte izaerako nahiz izaera orokorreko ataletan 
atal elebidunak sortzea; baita euskarazkoak ere 

• Derrigortasun data egiaztaturik duten lanpostu guztietan funtzio batzuk 
euskaraz betetzea.  
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• Jendaurreko langileak prestatzea hizkuntza eskubideak berma ditzaten 
• Administrazioen artean edo hobeto esanda administrazioetako zenbait atalen 

artean euskarazko harreman-sareak sortzea 
• Euskarazko sareen zabalkundea egitea 
• Erabilera planei buruzko informazioa eta formazioa ematea. 
• Administrazioen arteko akordioak bultzatzea euren arteko harreman hizkuntza 

euskara izan dadin gaur den baino neurri handiagoan 
 
 
 
 

Gasteizen, 2014ko martxoaren 4an 
 
 
  
 
 


