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Gaia: Nafarroako hainbat herritarrek osasun zerbitzuetako arreta 
euskaraz jasotzeko egin duten eskaera, eta Nafarroako 
Arartekoaren erantzuna. 
 
Aurkezleak: 
Izaskun Errazkin Beltza, Sakanako Mankomunitateko Euskara 
teknikaria, eta Etxarriko Osasungintza Euskaraz lantaldeko 
sustatzailea. 
 
Eneka Maiz Ulaiar Etxarri Aranazko alkatea, Udalerri 
Euskaldunen Mankomunitateko zuzendaritzako kidea, eta 
Etxarriko Osasungintza Euskaraz lantaldeko sustatzailea. 
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ETXARRIKO OSASUNGINTZA EUSKARAZ LANTALDEA 

 
 
Gu Etxarriko Osasungintza Euskaraz lantaldeko ordezkariak gara. Lantalde hau 2014an 
sortu zen, ARNASGUNEEN inguruan egin genuen tailer batetik. Tailer hartan, ondorengo 
galdera egin zitzaien parte-hartzaileei: zein oztopo duzu Etxarrin euskaraz egiteko? 
Herritarrek bi puntu beltz azpimarratu zituzten: Osasun Etxea, batez ere ordezkapenei eta 
larrialdiei dagokionez, eta Emakumeen Arretarako Zentroa.  
 
Oztopo horiek gainditzeko helburuarekin, 2014ko udazkenean Etxarriko Osasungintza 
Euskaraz lantaldea sortu zen. Bertan bat egin genuen Etxarri Aranazko Udalak, EHEk, 
Euskara eta Berdintasun Batzordeek, Sakanako Mankomunitateko Euskara Zerbitzuak eta 
zenbait herritarrek. Lantaldea hasieratik bertatik aritu da elkarlanean UEMArekin eta 
Kontseiluarekin. 
 
 
UDALERRI EUSKALDUNAK ZER GAREN 

 
 
Etxarriko Osasungintza Euskaraz lantaldearen izenean etortzeaz gain, Nafarroako udalerri 
euskaldunen izenean heldu gara hona.  

 
Udalerri euskaldunak soziolinguistikoki oso euskaldunak diren udalerriak dira (bertako 
herritar gehienak euskaldunak gara). Gaur egun, Nafarroan 35.000 biztanle inguru bizi gara 
mota horretako udalerrietan, beraz, biztanle horiek guztiak euskara nagusi den lurgunean 
bizi gara. 
 
Ezaugarri horiek dituzten Nafarroako udalerri asko Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko 
kide dira gaur egun, UEMAko kide hain zuzen ere. UEMA 1991an sortu zen, eta helburu 
nagusia du udalerri horietan arlo publikoan zein pribatuan euskararen erabateko 
normalizazioa lortzea. UEMAko kide izateko ezinbestekoa da udalerriko euskaldunen 
indizea %70etik gorakoa izatea. Gaur egun UEMA 73 udalek osatzen dute, eta horietatik 14 
nafarrak dira. 

 
Une honetan, UEMAn dauden udalerri nafarrak honako hauek dira: 

 
• Araitz 
• Arantza 
• Arbizu 
• Areso 
• Basaburua 
• Baztan 
• Bera 
• Etxalar 
• Etxarri Aranatz 
• Goizueta 
• Igantzi 
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• Larraun 
• Leitza 
• Lesaka 

 
Tipologia soziolinguistiko horretako udalerri nafarrek oso hizkuntza politika bereziak behar 
dituzte, eta UEMA behar horiei erantzuten saiatzen da. Izan ere, gaur egun beste 
administrazio batzuetatik ez dira udalerri horietako herritarren hizkuntza eskubideak 
bermatzen, eta ez dira, ezta ere, udal horiek eta herritar horiek dituzten behar linguistikoak 
asebetetzen. 

 
Udalerri horietako bakoitzak Euskararen Erabilera Sustatzeko Plana onartu du, eta plan 
horietan udalaren hizkuntza politikarako irizpideak zehazten dira, euskararen 
normalizaziorako bidean ezartzen diren helburuak esparruz esparru eta epez epe betetzeko. 
UEMAk nagusiki lantzen duen esparruetako bat osasungintza da. 

 
 

EUSKARAREN ARNASGUNE GARA 
 

 
Soziolinguistikan gero eta gehiago erabiltzen den kontzeptua da arnasgunea. Joshua 
Fishman soziolinguista sonatuak breathing space izenarekin plazaratu zuen ideia 90eko 
hamarkadan. Kontzeptu horren bidez adierazi nahi da herri edo gune batean hizkuntza 
horrek lasai hartzen duela arnas, hau da, nagusiki hizkuntza hori erabiltzen dela bai kaleko 
bizitzan, bai familian, bai lagunartean, bai administrazioan eta baita lan munduan ere. Hau 
da, hizkuntza hori normalizatuta dagoela esparru guztietan. 
 
Soziolinguistikako printzipio nagusien arabera, hizkuntza gutxitua biziberri dadin 
ezinbestekoa da hizkuntza hori nagusi den gune geografikoak izatea. Izan ere, gune 
horietako biztanle gehienek badakite hizkuntza gutxituan hitz egiten, hizkuntza hori 
normaltasunez erabiltzeko baldintzak daude eta belaunaldiz belaunaldiko transmisioa 
naturaltasunez gertatzen da. 
 
Gogoan izan UNESCOk, arriskuan dauden hizkuntzen atlasa egin zuenean, euskara ere 
bertan kokatu zuela. Hortaz, arnasguneek babes berezia behar dute; soziala, instituzionala, 
politikoa eta juridikoa. Nafarroako euskararen arnasguneetan hizkuntza politika 
aurrerakoiak bultzatu behar dira. Udalerri euskaldunak liderrak izan behar gara euskararen 
normalizazio prozesuan. Aitzindaritza eta lidergoa mantentzea oso garrantzitsua da, 
gainerako udalentzako eredu izaten jarraitu behar dugulako. Orain, inoiz baino argiago 
dakigu arnasguneak zaindu behar ditugula, euskararen aldeko politika transbertsalak eginez. 
Politika horiek honako lan-ildoak jorratu behar dituzte: 
 

• Arnasguneei aitzindaritza eta lidergotza papera aitortzea gainerako udalentzako 
eredu izaten jarraitzeko. 

• Lurgune euskaldunaren sarea zabaltzea eta sendotzea. 
• Arnasguneak zaintzeko helburuarekin, euskararen aldeko politika transbertsalak 

egitea. Hau da, hizkuntzaren ikuspegia esparru guztietara zabaltzea. 
• Administrazioek zerbitzuak euskaraz ematea bermatzeko dituzten planetan, udalerri 

euskaldunek lehentasunezko trataera izatea. Eta administrazioek euskarari erabateko 
lehentasuna ematea. Lurgune babestutzat jotzea, alegia. 
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ETXARRIKO OSASUNGINTZA EUSKARAZ KANPAINA 
 

 
Lehen esan bezala, 2014ko udazkenean Etxarriko Osasungintza Euskaraz lantaldea 

sortu zen. Bertan bat egin genuen Etxarri Aranazko Udalak, Etxarriko EHEk, Euskara eta 
Berdintasun Batzordeek, Sakanako Mankomunitateko Euskara Zerbitzuak eta zenbait 
herritarrek. UEMArekin eta Kontseiluarekin elkarlanean, Mediku euskalduna nahi dut 
kanpainako esperientziak aztertu ziren, eta kanpaina gure herriaren errealitatera eta 
beharretara egokitu zen. Kanpainaren helburua zen Etxarriko osasun zerbitzu guztiak 
euskaraz jasotzeko eskubidea aldarrikatzea. Herritarrak Nafarroako Gobernuari zuzendutako 
eskaera sinatzera animatu genituen. Horretarako, eskabide estandar bat zabaldu zen eskaera 
hauekin: 
 

Etxarrin jasotzen ditudan osasun zerbitzu guztiak euskaraz jaso nahi ditut. 
Batetik, Emakumeen Arretarako Zentroko profesionalak euskaldunak izatea eskatzen 
dut (ginekologo, emagin, osasun hezitzaile eta administrariak). Eta bestetik, Oinarrizko 
Osasun Etxeko langileak ere (familia mediku, erizain, pediatra, administrari…) beti 
euskaldunak izan daitezela bermatzea nahi dut, batez ere ordezkoak kontratatzen direnean, 
edo larrialdietako zerbitzua eskaintzen denean. 

 
Hortaz, Osasunbideari eskatzen diot beharrezko neurriak har ditzala, nire eskubideak 

bermatuak izan daitezen: 
• Lanpostu horiek plantilla organikoan euskara eskakizuna izan dezatela. 
• Dagoeneko lanean ari diren eta beharra duten langileek euskalduntze plan bat 

izatea. 
• Idatzizko euskarriak ere euskaraz egotea bermatu dadila (hizkuntza paisaia, 

agiriak, zitazioak, txostenak, aholku-zerrendak…). 
 
 Kanpainak oihartzun handia izan zuen, ez bakarrik Etxarri Aranatzen, baita inguruko 
herrietan ere. Ia 600 herritarrek sinatu zuten eskabidea, guztiak adinez nagusiak eta 
Etxarriko osasun zerbitzuen erabiltzaileak (Oinarrizko Osasun Laguntza Zentroarenak edota 
Emakumeen Laguntza Zentroarenak). Gainera, Sakana-Larraun-Leitza eskola barrutietako 
orientatzaile guztiek eta Sakanako bi ikastolek ere kanpainarekin bat egin zuten.  
 
 Argi gelditu zen kanpainak herritarren beharrei erantzuten ziela. Horrela adierazi 
ziguten eskabidea sinatu zuten hainbat herritarrek: “haurra larri jartzen da pediatraren 
ordezkoak euskaraz ulertzen ez dionean” zioten batzuek; edo “aminak lasaitasun handia 
hartu zuen erizaina euskalduna zela ohartzean; konfiantza eman zion”. Ikastetxetako 
ordezkariek, berriz, aipatzen zuten: “sexualitatearen heziketa euskaraz eskaintzea eskubidea 
izateaz gain, oinarrizko behar bat da eskola komunitatearentzat”. 592 esperientzia eta, 
funtsean, eskaera berbera: Etxarriko osasun zerbitzu guztiak euskaraz jasotzea.  
 
 Uztailaren 8an Etxarri Aranazko alkate Eneka Maizek idazkia aurkeztu zuen 
Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuan eta Hezkuntza Departamenduan, herritarrek 
sinatutako 592 eskaerekin eta Sakana-Larraun-Leitza hezkuntza barrutiko orientatzaileen eta 
Sakanako ikastolen eskaerekin batera. Kexa horiek Nafarroako Arartekoan eta Behatokian 
ere aurkeztu zituen.  
 
 Hilabete beranduago, abuztuaren 19an iritsi zen Nafarroako Arartekoaren 
txostena. Laburbilduz, hauek dira bere ondorioak:  
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• 13/1982 Lege Organikoa eta 18/1986 Foru Legea oinarri hartuta, “herritarrek 
Administrazio publikoarekiko harremanetan euskara zein gaztelania erabiltzeko 
eskubidea, eta beraz, eurek aukeratzen duten hizkuntza ofizialean atendituak izateko 
eskubidea dute” (10.1. art). 

• Herritarrei aitortutako hizkuntza eskubideek berarekin dakarte Administrazio 
Publikoen betebeharra, besteak beste hauek: “neurri egokiak hartuko dira eta 
beharrezko gerta daitezkeen bitartekoak erabakiko, progresiboki eskubide honen 
erabilera bermatzeko”. (10.1. art) eta “Administrazio bakoitzak zehaztuko du zein 
lanpostutarako izanen den nahitaezkoa euskaraz jakitea” (15.2. art.).  

• Neurriak lehenbailehen hartu behar dira. Progresibotasuna ezin da herritarren 
eskubidea betetzeko muga izan, “1986an onartutako legea baita, eta 30 urte pasatu 
baitira”.  

• Etxarri Aranazko OOLT aztertuz, 2015eko martxoaren 26ko NAOn argitaratutako 
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko plantilla organikoaren arabera, 
Etxarriko zentroan 18 lanpostu daude: hiru familia mediku, larrialditarako beste hiru, 
pediatra bat, zeladore bat, administrari laguntzaile bat eta zortzi erizain lanpostu. 
2013/2001 Foru Dekretuaren arabera, horietatik 5ek (% 27,7) dute hizkuntza 
eskakizuna: administrari laguntzaileak, mediku batek, pediatrak eta bi erizainek. 
Bestalde, Etxarriko Emakumeen Laguntza Zentroan lanpostu bakar batek ere ez du 
euskara eskakizunik. Arartekoak iradokitzen du 203/2001 Foru Dekretua  egokitu 
beharko litzatekeela, “herritarren hizkuntza eskubideak modu eraginkorrean bete 
ahal izateko”. Dekretu horrek arautzen du Nafarroako Foru Komunitateko 
Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantillako zein lanpostutan den 
euskaraz jakitea nahitaezko eta zer jakite maila behar duten, eta zehazten du zein 
lanpostutan hartu behar den euskaraz jakitea merezimendutzat. 

• Ondorioz, Nafarroako Arartekoak iradokizun hauek egiten dizkie Nafarroako 
Gobernuko Osasun eta Hezkuntza Departamentuei:  
• Batetik, kexaren sinatzaileek nahiz gainerako herritarrek hala erabakitzen 

dutenean, Etxarriko osasun zerbitzuko eta Emakumeen Laguntza Zentroko 
langileekin harremanak euskaraz izateko eta orientazioa psikopedagogikoa 
euskaraz jasotzeko eskubidea bermatzeko neurri eraginkorrak hartu 
ditzatela lehenbailehen.  

• Eta, bestetik, beste Departamentuekin elkarlanean, 203/2001 Foru Dekretua, 
uztailaren 30ekoa, egokitzea eremu euskalduneko errealitate 
soziolinguistikora, herritarren eskaerara eta herritarrei aitortutako 
hizkuntza-eskubidetara.  

  
 Gogora ekarri nahi dugu mediku eta pediatra euskaldunak eskatzeko kanpainak egin 
direla Nafarroako beste eskualde batzuetan ere: Baztanen, Leitzaldean eta Bortzirietan. Herri 
horietan ia beste 800 eskabide jaso dituzte osasungintzako profesional euskaldunak eskatuz. 
Arartekoaren iradokizunak kasu horietarako aplikagarriak dira.  
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ONDORIOAK, ARARTEKOAREN TXOSTENA OINARRI 
 

 
Arartekoak egindako txostena oinarritzat hartuta, udalerri euskaldunen osasun 
zerbitzuetan gertatzen ari dena honako ondorioetan laburbildu daiteke: 
 
-1986ko euskararen legea ez da betetzen ari, eta era sistematikoan gertatzen da hori. 
Bertako herritarron hizkuntz eskubideen urraketa sistematikoa izan da azken 29 urteotan.  
 
-203/2001 Foru Dekretua oztopo da Euskararen Legeak aitortzen dituen hizkuntz 
eskubideak bermatzeko. Legeak dio gure herrietan euskara koofiziala dela, baina gero 
dekretuak eskubideak mugatzeko arautu dira.  
 
-Etxarri Aranatzen, herritarron %72 gara euskaldunak. Baina Osasun Etxeko langileen 
plantilla organikoa ez da errealitate horretara egokitzen, %27ri eskatzen zaio euskara 
jakitea. Arartekoaren txostena argia da horretan. Emakumeen Arretarako Zentroan, 
bestalde, inori ere ez zaio eskatzen euskara jakitea.  
 
-Errealitate hau udalerri euskaldun guztietan errepikatzen da. Horra hor Baztanek, 
Leitzaldeak eta Bortzirietan egindako eskaerak.  
 
-Eskubide urraketa hori ez da bakarrik osasungintza arloan gertatzen. Beste zerbitzu 
batzuetako lanpostuetan ere dute euskara eskakizunik. Adibidez, eremu euskalduneko 
liburutegietako liburuzainen kasua nabarmendu nahi genuke.  
 
 
Hortaz, 1.400 herritarren eskaerak eta Arartekoaren iradokizunak aintzat hartuz, 
Nafarroako Gobernuari eskaera hauek egiten dizkiogu: 
 
 
 
1. eskaria: ARARTEKOAK ESANDAKOA BETE, 
UDALERRI EUSKALDUNEI DAGOKIONEZ 

 
 
Arartekoaren lehen iradokizunarekin lotuta, udalerri euskaldunetan neurri hauek hartzea 
eskatzen dugu:  

• Udalerri euskaldunetako Osasun etxeetako eskakizun elebiduna ez duten lanpostuei 
eskakizun elebiduna jartzea. Lehentasuna duten lanpostuak honako hauek dira: 

-Pediatrak 
-Medikuak  
-Jendaurrean lan egiten duten langileak 

 
• Eremu Euskalduneko Emakumeen Arretarako Zentroetako lanpostuei plantilla 

organikoan eskakizun elebiduna jartzea. 
 

• V1 jakite maila eskasa dela ikusirik, jendaurreko lanpostuetan V3 jakite maila 
eskatzea. 
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• Euskarazko plazen ordezkoetan langile elebidunak egon daitezela bermatzea. 
 

• Dagoeneko lanean ari diren eta beharra duten langileekin euskalduntze plan bat 
egitea. 

 
• Idatzizko euskarriak ere euskaraz egotea bermatu dadila: paisaia linguistikoa, 

informazio-orriak, mamografiako zitazioak, mamografiako txostenak, erradiografia 
zerbitzuko inkestak, hitzorduak jartzeko SMS-mezuak, baja-agiriak… 

 
 
 
2. eskaria: FORU DEKRETUAK ALDATZEA 

 
 
Arartekoaren bigarren iradokizunarekin lotuta, eskaera hauek egiten ditugu: 
 

• 203/2001 FORU DEKRETUA, uztailaren 3koa, Nafarroako Administrazio 
Publikoetan eta haren erakunde autonomoetan plantillako zein lanpostuetan den 
euskaraz jakitea nahitaezko eta zer jakite maila behar duten arautzen duena kontuan 
hartuz, eskari hau egiten dugu:  

 
ESKARIA: Etxarri Aranazko osasun zerbitzuak euskalduntzeko kanpainaren barruan, 
Arartekoak bidalitako txostenean dekretu hau aldatzea iradokitzen dio Nafarroako 
Gobernuari. Eskatzen dugu udalerri euskaldunetako zerbitzuetako plantilla organikoan 
euskara derrigorrezkoa izatea: osasun etxeak, Emakumeen Arretarako Zentroak, 
liburuzainak... Bestalde, hizkuntza kalitatea bermatze aldera V3 maila eskatu behar da, 
eta ez V1. Bestelako tokietan hizkuntz perfilak aldatzen hasteko progresio plan bat egitea 
proposatzen dugu. 
 

• 29/2003 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa, Nafarroako Administrazio 
Publikoetan euskararen erabilera arautzen du. Dekretu horretako 5. artikuluak dio: 

“Nafarroako Gobernuak eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari lotutako 
zuzenbide publikoko entitateek, Foru Dekretu honetako 1.2 artikuluan aipatu helburuak 
pixkana-pixkana erdiestera joko duten planak egin eta onetsiko dituzte.” 
 
Aipaturiko dekretua eta azpimarratutako artikulua kontuan hartuz, eskari hau egiten 
dugu: 
 
ESKARIA: Nafarroako Gobernuko Administrazioetako langileen euskalduntze plana  
egitea udalerri euskaldunetako  herritarren zerbitzua euskaraz izan dadin bermatzeari 
begira. Proposatzen dugu lan hori aditu talde baten esku uztea. Diziplinarteko lantalde 
tekniko sortzea litzateke onena (hizkuntza teknikariak, juristak, komunikazio adituak, 
administrazio zerbitzuetan aditu direnak…). 
 
 

• 55/2009 FORU DEKRETUA, Nafarroako Gobernuko langileen plantilla 
organikoan euskaraz jakitearen trataera arautzen duenak, honela dio bere 2. 
artikuluan: 
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 “Euskaraz jakitearen trataera eremu euskaldunean. 

1. Eremu euskalduneko herrietan aritzeko diren lanpostuetan sartzeko, euskaraz jakitea 
merezimendu kualifikatu gisa hartzeak merezimendu baremoaren gainerakoari esleitu 
zaion puntuazio osoarekiko ehuneko 6ko balorazioa izanen du, betiere plantilla 
organikoan nahitaezkotzat jo ez bada.  

2. Zenbait lanpostuk herritarrekin duten harreman mailaren arabera, Nafarroako Foru 
Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako plantilla organikoak 
ezartzen ahalko du euskararen balorazioa euskal eremuko lanpostuak betetzeko 
deialdietan merezimendu baremoaren gainerakoari esleitu zaion puntuazio osoarekiko 
ehuneko 10 arte areagotzea.” 

Hori jakinik, eskaera hau egiten dugu:  

ESKARIA: euskararen ezagutza merezimendu izatetik nahitaezko izatera pasatzea, 
plantilla organikoa ikutuz, lehentasunezko lanpostuetatik abiatuta (Osasunbidea, 
liburuzainak, …). 

 
 
AZKEN GOGOETA 

 
 
Bukatzeko, UNESCOREN mapa gogora ekarri nahi dugu, euskara arriskuan dauden 
munduko hizkuntzen artean kokatu baitzuen. Egoera horretan, azpimarratu beharra dago 
arnasguneek babesa behar dutela, hizkuntza biziberritzeko prozesuan ezinbestekoak 
direlako. Nafarroako ekosistemarendako babestutako naturguneak neurri bereziekin 
babestea behar-beharrezko den moduan (Bertitz, Urbasa, Bardeak, Irati…), gure herrietan 
(Bera, Leitza, Goizueta, Arbizu, Larraun, Lesaka...) hizkuntza politika bereziak eta 
aurrerakoiak egitea  beharrezkoa da, Nafarroako euskara arriskuan egon ez dadin eta 
euskaren normalizazioan aurrerapausoak eman daitezen.  
 


