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Sarrera: 
 
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako alderdi politikoek aurkeztutako hautes-
egitarauak ikertu  ditu Kontseiluak, euskararen inguruan egiten dituzten proposamenak 
banan-bana aztertuz. Alderdi Popularra, Aralar, EAJ, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua-
Berdeak, PSE-EE eta Unión Democracia y Progreso dira aztertutako alderdiak. 
Demokrazia 3 Milioi eta Askatasunak aurkeztutako egitarauak ere aztertzea zuen 
helburu Kontseiluak, aurkezteko aukerarik eskaini ez zaien arren. Hala ere, egitarauak 
eskuratzeko egindako lanek huts egin dute eta ez da horiek lortzeko modurik izan. 
Beraz, aurkezteko aukera izan balute haien hautes-egitarauak euskarari nola eragingo 
ziokeen aztertzea ezinezkoa izan da. 
 
Kasu guztietan alderdien webgunetan eskuratutako testua erabili da oinarritzat 
azterketarako, eta ez dira kontuan izan kanpainan zehar plazaratutakoak. Idatzizko 
proposamenak jaso dira soilik. 
 
Azterketa egiteko eta proposamenak baloratzeko, Kontseiluak bere 10. urteurrenaren 
testuinguruan Hizkuntza-politika Eraginkorra Indartu eta Garatzeko Hamar Proposamen 
nagusiak hartu ditu erreferente gisa. Kontseiluaren ustez, euskararen normalizazioak 
behar duen bizkortzea sustatzeko, besteak beste, Administrazioek neurri horiek ezartzea 
beharrezkoa da eta, ondorioz, oso interesgarria deritzo hautesleei informazio 
garrantzitsu hori jakinaraztea haien botoa erabaki behar dutenean irizpide garbiak izan 
ditzaten.  
 
Ebaluazioa errazteko hiru ikono erabili ditugu semaforoaren koloreak erabiliz. Gorria: 
Proposamenak beharrezko aldaketarik ekartzen ez duenean edo atzerapausoa 
dakarrenean. Horia: Aurrerapausoa izan arren lausoa, askieza edo zehaztugabea denean, 
asmo edo intentzioak direnean. Berdea: Proposamena egokia denean, zehatza eta 
kontuan hartzekoa 
 
Azterketa gaika antolatua dago, informazioa hautesleen interesen arabera aurkitu ahal 
izateko. Antolaketa horren ardatza, esan bezala, Kontseiluaren 10 nagusiak dira. 
 
Kontseiluak gaineratu nahi du, bestalde, alderdi politiko guztiek ez dutela haien 
informazioa oso-osorik euskaraz eskaintzen eta, ondorioz, zitak erabiltzen direnean 
haiek erabilitako hizkuntza islatu da azterketan hitzez-hitz. Otsailaren 23a baino 
lehenago, haien webgunean hautes-egitaraua osorik euskaraz duten alderdi politiko 
bakarrak honako hauek dira: Alderdi Popularra, Aralar, EAJ eta  Eusko Alkartasuna. 
Egitaraua partzialki euskaratua dutenen artean, Ezker Batua Berdeak taldeak dago 
(neurri orokor nagusiak euskaraz daude). Azkenik, egitaraua gaztelaniaz soilik dutenak 
PSE-EE eta UPyD alderdiak dira. 
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Kontseiluaren proposamena 
 
Hezkuntza Sistemak belaunaldi berriak oso osorik euskaldundu behar ditu, 
etorkinen seme-alabak barne. Irakastereduak gainditu behar dira eta 
euskalduntzea lortzen duen eredu bakarra jarri behar da indarrean. 
Hezkuntza Lege berria sortu behar da beharrezko egokitzapenak juridikoki 
sendotzeko eta bitarteko egokiz hornitu behar da helburua lortzeko. 
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EAJ 
 
Hizkuntza ereduak eguneratzea, ikasleek pixkanaka gaitasun osoa lor dezaten euskaraz eta 
gaztelaniaz, baita gaitasun egokia ere Europako hirugarren hizkuntza batean. 
 
Hizkuntza normalizazioa ere erronka da hezkuntzaren arloan hizkuntza anitzen 
testuinguruan. Hauxe da gure konpromisoa: hizkuntza helburu lorgarriak ezartzea eta 
pixkanaka finkatzea. 
 
Eguneratzea aditz lausoa da. Ikasleek pixkanaka gaitasun osoa hartzeak ez du epeen 
inguruko argibiderik ematen eta epeek garrantzi handia dute. Hizkuntza helburu 
lorgarriak ezarriko direla esatea baino egokiagoa zen zer helburu izango diren esatea. 
Neurtutako anbiguetatea dela agerikoa da. 
 
 

 
 

 
PSE-EE 
 
Defensa de un modelo lingüístico basado en el respeto a la diversidad; un modelo con 
reflejo en el sistema educativo que garantice la transmisión del euskera a las nuevas 
generaciones y que atraiga al mundo del euskera a los no vascoparlantes, sin repelerlos ni 
forzarlos a un aprendizaje impuesto 
 
Reconocimiento del derecho de cada ciudadano y ciudadana de Euskadi de utilizar la 
lengua de su elección, para lo cual se fomentará desde los poderes públicos el 
conocimiento de ambas lenguas en los distintos ámbitos, con especial énfasis en la 
Educación. 
 
Garantizar que ningún profesor o profesora sufrirá ningún perjuicio laboral por la 
evolución lingüística de los métodos de enseñanza. 
 
 
Gauza jakina da euskarazko murgiltze ereduak bakarrik lortzen duela gazteak 
euskalduntzea beraz, euskararen transmisioa bermatu (garantizar) behar bada 
ezinbestekoa da nola esatea eta alor horretan lausoa da. Bestalde, bi hizkuntzen ezagutza 
sustatzea (fomentará) lausoa da oso. Orain arte maiz erabili dira gisa bereko aditzak eta 
horien atzean ez dugu inoiz politika eraginkorrik ikusi. 
 
Azkenik kolore gorria eman diogu irakasleen inguruko aipamenari. Presente dugu 
Bertendonako gatazka. Erraztasun guztiak izanda ere, ikasi nahi izan ez duten horiek ez 
dute prozesua baldintzatu behar. Hezkuntza Sistemak bere alor guztietan euskara 
ezagutzen duten langileak behar ditu. 
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Aralar 
 
A eredua ez da baliagarria eta ez da bidezkoa. Elebitasunik ez du inondik inora bermatzen 
(beraz, legea ez du betetzen) Beraz, ereduen sistema berriaren alde egingo dugu, baina 
beti ere errekurtsoak bermatzen baitira. 
 
Azken xede, gaur egungo D eredu bezala ezagutzen dugunera heltzea izanik. 
 
• Haur Hezkuntza: murgiltze eredua. 
• Lehen Hezkuntza:euskaraz %60 gutxienez. 
•Bigarren Hezkuntza:euskaraz %50gutxienez eta atzerriko hizkuntza behikularra izatea 
lortuz. 
 
Ezinbestekotzat jotzen dugu irakasle izateko egingo diren kontratazio guztietan 2. 
Hizkuntza eskakizuna eskatzea. 
 
 

 
 

 
Alderdi Popularra 
 
Hezkuntza hirueleduna bultzatuko dugu euskal sare publikoan (gaztelania, euskara eta 
ingelesa). 
 
Euskararen salbuespena arautuko dugu hezkuntzan. 
 
Familiek askatasuna izango dute haien seme-alabek eskolan erabiliko duten hizkuntza 
aukeratzeko, baita hezkuntza mota eta ikastetxea aukeratzeko ere. 
 
Euskaldun guztiek bi hizkuntza ofizialetatik bat aukeratu eta hizkuntza horretan ikasteko 
eskubidea izatea defendatzen dugu. 
 
Proposamen honek ez du bermatzen belaunaldi berriek osorik euskara ezagutzea, bai 
ordea, gaztelania ezagutzea. Orain arteko egoera da eta oso garbi gelditu da ez dagoela 
euskalduntzea bermatzerik baldintza hauetan. Bestalde, aukeratzeko askatasuna soilik 
hizkuntza ofiziala den euskararako proposatzen dute ez beste jakintza gai batzuetarako. 
 
 
UPyD 
 
Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua castellana, 
sea cual fuere su lengua materna. El euskera, como lengua cooficial autonómica, debe 
figurar en los planes de estudio de la CAV en diversos grados de oferta, pero no debe 
convertirse en la lengua vehicular exclusiva del sistema educativo vasco. 
 
En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento 
final de la lengua común. 
 
Pensamos que el respeto de los derechos de las personas reclama hacer de la oferta de 
enseñanza en español, el llamado “modelo A”, obligatorio en todos los centros públicos y 
concertados del País Vasco. 
 
Atzerapauso nabarmenak proposatzen dituzte. Gaitera proposamen horrekin ezingo 
lirateke belaunaldi berriak erabat euskaldundu. 
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Eusko Alkartasuna 
 
EAEko hizkuntza ofizialak eta atzerrikoak irakasteko, ikasteko eta ebaluatzeko esparru-
lege berri bat, legealdi honetan proposatua, onartu eta ezartzea derrigorrezko hezkuntza 
amaitzean ikasleek hizkuntza-gaitasunak izateko bai euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez edo 
frantsesez. 
 
Euskal Hezkuntza Sistemari buruzko Legea egitea, Hezkuntza Administrazioaren eta 
eskola-komunitatearen arteko gehieneko adostasunarekin, hezkuntzaren ikuspegi globala, 
plurala eta irekia eraikitzeko borondatea abiapuntutzat hartuta, Euskal Herriaren ikuspegi 
propio eta espezifikoa oinarri hartuta, euskal curriculuma eta hizkuntza-ereduen legea, 
finantziazio-akordioak eta abar landu direneko lan-makoari jarraiki. 
 
Orain arte Hezkuntza Saila kudeatu duen alderdia izanik ezagunak dira haren asmoak 
erreforma egiteko. 
 
 
Ezker Batua 
 
Fomento del multilingüismo es decir, contribuir al objetivo de un conocimiento pleno 
por parte de toda la ciudadanía vasca de sus dos lenguas oficiales complementado por el 
conocimiento adecuado por lo menos de una lengua extranjera 
 
La superación del actual marco de modelos lingüísticos por medio de un modelo único y 
flexible, adecuado a las características de cada comarca o zona sociolingüística en que 
estén ubicados los centros,   
 
La garantía de que tanto el euskera como el castellano van a ser vehículos de aprendizaje 
curricular. 
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Kontseiluaren proposamena  
 
Lehendakaritzaordetza sortzea euskararen normalizazioa Gobernuaren Sail 
guztietan egoki garatzeko. 
 2
 
EAJ 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
 
PSE-EE 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
 

 
Aralar 
 
Administrazioaren erdi gunean kokatuta behar du, hortaz, Kultura sailetik atera egin 
behar da eta lehendakaritzara eroan, hizkuntzaren normalizazioarenak lan transbertsala 
izan behar duelako 
 
 
Alderdi Popularra 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
 

 
UPyD 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
 

 
Eusko Alkartasuna 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 

 
Ezker Batua 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
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Kontseiluaren proposamena  
 
Administrazioa euskalduntzea epe jakin batean data finkatuz. 
Administrazioak euskaraz lan egingo duela bermatu behar da eta 
horretarako kontratazio berrietan euskararen ezagutza eskatuko da. 
Arduradun politikoek ere epe muga izango dute legealdi barrukoa. 
 
Administrazioa euskaldundu bitartean euskaraz funtzionatuko duten 
zirkuituak sortuko dira eta enpresa hornitzaileei eta diru-laguntzak jasotzen 
dituztenei normalizazio-planak eskatuko zaizkie. 
 
Azkenik, egitura berri guztietan hasieratik izango da euskara lan-hizkuntza. 
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EAJ 
 
Euskararen Erabilera Planak administrazio publikoen eremuan zabaltzea. 
 
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN) 5.000 biztanletik beherako udalerrietan eta, 
bereziki euskal hiztunen kopurua txikia den tokietan zabaltzea. 
 
Justizian: 
 
Herritarren euskarazko eta gaztelaniazko arreta zerbitzua hobetzea Euskadiko bulego 
judizial guztietan. 
 
Helburu horrekin, Justizia Administrazioko Hizkuntza Normalizaziorako Plan berri bat 
sortuko da, euskaldunek justizian euskara erabil dezaten. Ondokoak lortuko dira plan 
horri esker: Epaitegietako pertsonalaren euskalduntzea bultzatzea. Euskararen erabilera 
bultzatzea arlo judizialeko profesionalen artean. Lege testuak itzultzea eta euskarazko 
dokumentuak normalizatzea. 
 
Ez du berrikuntzarik proposatzen. Ez du epeei buruz hitz egiten ezta kontratazio berriei 
buruz ere. Justizia alorrean erabiltzen dituen aditzak zehaztugabeak dira. 
 
 
PSE-EE 
 
El objetivo permanente será buscar la continua innovación y la adaptación de los 
empleados públicos a los conocimientos más actualizados, con especial atención al 
conocimiento del euskera y de otros idiomas de la Unión Europea. 
 
Denunciamos los ritmos, la forma atropellada y acientífica de imponer el euskera sobre 
cualquier otro referente de naturaleza profesional, invadiendo así todas las esferas 
sociales. 
 
Justizian: 
 
Implantaremos programas e incentivos para promover y garantizar el uso del euskera en 
la administración de justicia como expresión del principio de proximidad de servicio. Las 
comunicaciones han de ser bilingües. El ciudadano podrá elegir de forma indistinta que 
los escritos estén redactados en el idioma oficial de la CAPV que él decida. 
 
 
Ez du proposamen zehatzik egiten. Bestalde kexu dira euskalduntze erritmoekin baina, ez 
du aipatzen euskaldunon hizkuntza-eskubideen urraketa sistematikoa. Ez dago 
proposamenik kontratazio berrien inguruan, euskalduntze epeei buruz etab. Justizia 
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alorrean idatziez ari da ez ordea, ahozko komunikazioaz. 
 
 
Aralar 
 
Egokitu egin behar dira hizkuntza eskakizunak; lanpostuari areago doitu behar zaio 
eskakizuna, lanpostu eta betebehar zehatzei. 
 
Herritarrari aukerako hizkuntza erabiltzeko aukera ziurtatuko zaiola bermatu behar da 
Hizkuntza Eskakizunen bidez 
 
Ertzaintza eta Osakidetza. Herritarrekin harreman ohikoa eta estua duten sailak dira biak 
ala biak, baina euskararen normalizazioari dagokionez, sailik atzeratuenetakoak dira. 
Normalizazioan aurrerapauso sendoak egin behar dira bietan beranduago gabe 
 
Administrazioak jendaurrerako zerbitzu guztietan behargin elebidunak ipini behar ditu. 
Hasteko, langile bat baino gehiago diharduten zerbitzuetan, gutxienez batek euskalduna 
izan behar du. Berdin Ertzaintzaren patruiletan  zein ogasuneko leihatilan. 
 
Ordezkari publikoek EAEko bi hizkuntza ofizialak jakitea xede izan behar lukete talde 
guztiek. 
 
Proposamenak norabide onean doaz baina sobera zehaztugabeak dira. Aukera ziurtatzea, 
aurrerapauso sendoak ematea, jakitea xede izan behar izatea… esaera lausoak dira. Hori 
nola egin behar duten azaldu beharko lukete zehaztasun handiagoz. 
 
 
 
Alderdi Popularra 
 
Hizkuntza-eskakizunen derrigortasuna birplanteatuko dugu euskara diskriminazio faktore 
bihur ez dadin. 
 
Euskal Funtzio Publikoaren Legea berrituko ditugu (sic), hizkuntza-eskakizuna esleituta 
ez duten lanpostuak berrezarriz. 
 
Euskarari balio gehiegi ematea berrikusiko dugu, diskriminazio-elementua izan ez dadin 
eta administrazioaren lan-eskaintzetan berdintasuna bermatuta egon dadin. 
 
Euskara meritutzat jo eta euskara-maila baloratzen duten hizkuntza eskakizunei buruzko 
araudia aldatuko dugu euskarak prestakuntza edota esperientzia ordezka ez dezan. 
 
Funtzio Publikoaren Legea aldatzea proposatuko dugu Administrazio Publikoko 
lanposturen bat lortzerakoan berdintasuna izan eta diskriminazioa baztertzeko. 
 
Horrela, hizkuntza-eskakizunik gabeko plazak egotea bermatuko dugu. 
 
Osakidetza: 
 
Euskarari balio gehiegi ematea berrikusiko dugu, diskriminazio-elementua izan ez dadin 
eta administrazioaren lan-eskaintzetan berdintasuna bermatuta egon dadin. 
 
Euskara meritutzat jo eta euskara-maila baloratzen duten hizkuntza eskakizunei buruzko 
araudia aldatuko dugu euskarak prestakuntza edota esperientzia ordezka ez dezan. 
 
 
Arzerapauso nabarmenak 
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UPyD 
 
Exigir en proporción desmesurada conocimientos lingüísticos de euskera a funcionarios, 
empleados y profesionales que no los van a necesitar en su puesto de trabajo es una 
práctica discriminatoria e injusta. Entendemos la necesidad de puestos de trabajo 
bilingües que garanticen el derecho de los ciudadanos vascos que lo deseen a relacionarse 
con las Administraciones en euskera o a ser atendidos en esta lengua, pero siempre a la 
medida de la demanda real de los usuarios, según la proporción de usuarios habituales y 
en función de la conducta habitual de los hablantes. 
 
Cualquier ciudadano vasco tiene derecho a ser atendido por las instituciones vascas en 
cualquiera de las dos lenguas oficiales de la CAV. Lo cual implica que en los centros 
oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, pero no que todo funcionario o 
empleado deba tener tal capacitación. 
 
Justizian: 
 
El País Vasco dispone hoy en día de importantes instrumentos y cotas de autonomía en 
el ámbito de la Justicia, pero no parece razonable que dichos recursos se usen única y 
exclusivamente en fomentar el euskera en el ámbito judicial 
 
Mejorar la preparación de los jueces y funcionarios para garantizar una Justicia de calidad, 
con independencia de si las sentencias se dictan en euskera o en castellano. 
 
Osakidetzan: 
 
Para evitar esta mala práctica, deberá reformarse el Decreto 67/2003, de 18 de marzo, de 
normalización del uso del euskera en Osakidetza, que ha instaurado la discriminación 
lingüística en el acceso a la función pública sanitaria. También deberá adecuarse en el 
mismo sentido opuesto a la discriminación el requisito del euskera y de sus diversos 
niveles de preceptividad, tanto para el acceso a la función pública sanitaria como en los 
posteriores concursos de traslados. La exigencia de conocimiento del euskera debe 
adaptarse a la realidad lingüística de las zonas donde se haya de prestar los servicios. 
 
 
Guztiz desegokia iruditzen zaigu eskariaren araberako zerbitzua izatea. Eskubidea ez dagi 
irizpide kualitatiboen baitan. Hau da, ez dira espaloiak moldatzen ezinduentzat ezindu 
kopuruaren arabera edo haien mugikortasunaren arabera. Aske mugitzeko eskubidea dute 
eta espaloiak egokitu behar dira. Euskaldunok badugu euskara erabiltzeko eskubidea eta 
hori bermatu behar da edozein izanik ere erabilera tasa. 
 

 10
 



 
 

EAEko hautes-egitarauen azterketa: Hautagaiak eta euskara 
 

 
 
Eusko Alkartasuna 
 
On line administrazioa bi hizkuntzetan egongo dela bermatzea. 
 
Justizian: 
 
Epaileak, Magistratuak eta Fiskalak izendatzeko, hizkuntza koofiziala jakitea eta Berezko 
Zuzenbidea ezagutzea – Foru Zuzenbide Zibila eta Zuzenbide Autonomikoa– betebehar 
izan daitezen, eta ez meritu. 
 
Justizia-administrazioko kolektibo guztiak (epaileak, idazkari judizialak eta fiskalak barne) 
eraginpean hartuko dituzten Hizkuntza Normalizatzeko Planak ezartzea, justizia bi 
hizkuntzetan bermatzeko. 
 
 
Guztiz askieza da proposamena Administrazio Orokorraren kasuan eta egokia Justizia 
alorrean. 
 
 
Ezker Batua 
 
Racionalizar al máximo los procesos de euskaldunización de los trabajadores y 
trabajadoras públicos, distinguiendo la planificación a corto y medio plazo, apartándolo 
de los debates partidistas, frecuentes y lamentablemente sectarios, tanto de movimientos 
ultra-abertzales, como de las ideologías nacionalistas españolas 
 
Ezker Batua-Berdeak critica la utilización del equívoco de los derechos individuales de 
cualquier ciudadano en materia sociolingüística, con las obligaciones de un servidor 
público hacia los ciudadanos de una lengua u otra, en una comunidad bilingüe como la 
nuestra. Eso sí, planificándolo democráticamente, según tiempo, lugar y puesto de trabajo 
público. 
 
Justizian: 
 
Establecer políticas lingüísticas en la Administración periférica del Estado y en la 
Administración de Justicia, con los mismos criterios que en las Administraciones locales y 
el Gobierno Vasco, de manera que se garantice el bilingüismo por toda la Administración 
pública en el ámbito de la CAPV. 
 
Ezker Batua-Berdeak recuerda el derecho de la ciudadanía vasca a ser atendida por la 
Administración de Justicia en cualquiera de los dos idiomas oficiales de Euskadi. Ello 
obliga a que exista personal suficiente en todos los estamentos para prestar este servicio. 
 
ha de reducirse al máximo el uso transitorio de los servicios de traducción y articular 
medidas para que ese personal pueda seguir prestando sus servicios y aprendiendo 
euskera sin perjuicio de sus derechos laborales. También ha de incentivarse y promoverse 
de manera efectiva que este personal alcance un nivel satisfactorio de conocimiento del 
euskera. 
 
la creación de circuitos de Juzgados en los que todos los funcionarios, incluidos Juez, 
Fiscal y Secretario sean conocedores del euskera. Estos órganos judiciales deberán tener 
competencia en cada territorio histórico y deberá haber, también al menos, uno por cada 
orden jurisdiccional. 
 
 
Ez dago proposamen berritzailerik. Epeak, kontratazioak, eskubideen bermatzea, urraketa 
sistematikoaren bukaera… ez dira proposamenaren  ardatzak. Justicia alorrean ordea, 
proposamen interesgarria egiten du. 
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EAEko hautes-egitarauen azterketa: Hautagaiak eta euskara 
 

 
Kontseiluaren proposamena  
 
Alor Sozioekomikoaren euskalduntzea. Erabaki sendoak hartu behar dira 
alor horretan hemen jokatzen dugulako euskararen etorkizuna. Fundazio 
bat sortu beharko litzateke zeregin horrekin eragile guztien parte 
hartzearekin. 
 
Bestalde, euskara etiketetan eta publizitatean bermatzeko legeak behar dira 
eta kalitate agirietan euskarazko zerbitzua erabakigarria izatea bermatu 
behar da. Administrazioak enpresekiko harremanetan hizkuntza-irizpideak 
finkatu behar ditu eta enpresa berrien sortze-laguntzetan zerbitzua 
bermatzeko bideak ezarri behar dira. 
 
Azkenik, normalizazio planak abiatzeko erraztasunak eman behar zaizkie 
enpresei. 
 

4

 
EAJ 
 
Lan arloan hizkuntz normalizaziorako egitarauak sustatu eta bultzatzea, 32.000 
enpresetan helburu hori lortzeko eta hizkuntz normalizazio planak dituzten enpresen 
kopurua % 50 handitzeko asmoarekin. 
 
Bikain Hizkuntz Kalitatearen Ziurtagiria kreditatuko duten enpresa eta establezimenduen 
kopurua % 500 gehitzea. 
 
123/2008 Dekretua dela bide, kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntz eskubideak 
bermatzea eta, era berean, enpresa eta establezimenduetarako laguntzak gehitzea aurrez 
ezarritako betekizunetara mailaka eta etengabe egokitzen joan daitezen. 
 
Neurriok askiezak dira. Etiketak, publizitatea, hizkuntza-irizpideak finkatzea etab ez dira 
proposamenean ageri. 
 
PSE-EE 
 
Analizar la implicación social en el proceso (por ejemplo en empresas) al margen de las 
iniciativas públicas. 
 
Fomentar la implicación social sin imposiciones, sin multas, sin policía lingüística. A este 
respecto modificar el Decreto de Comercio suprimiendo la imposición de sanciones por 
no usar el euskera. 
 
Especialmente no debe convertirse el euskera en un elemento que impida, 
injustificadamente, el acceso a un puesto de trabajo. 
 
Dekretuaren aldaketa aipatzen den norabidean atzerapauso nabarmena litzateke. 
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EAEko hautes-egitarauen azterketa: Hautagaiak eta euskara 
 

 
 
Aralar 
 
EAEn ekoiztutako produktuetan, bereziki jatorri izendapena dutenetan, euskararen marka 
bultzatu behar lirateke, produktuok lehentasunez euskaraz etiketatuta egon daitezen. 
 
Era guztietako merkataritza eta zerbitzu guneetan hizkuntza paisaia ele bietan jartzea 
lehentasuna behar du, bai kanpo errotulazioari dagokionez, bai produktuen izenei 
dagokienez ere. 
 
Neurriak askiezak dira. Bultzatzea aditz zehaztugabea da eta gainera bakarrik EAE 
ekoitzitako produktuez ari da. Bestalde, hizkuntza-paisaia euskalduntzea lehentasuna bada 
nola bermatu da kontua. Ez da eskubide hori bermatzeko inolako betebeharrik aipatzen. 
 
 
 
Alderdi Popularra 
 
Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Legea aldatuko dugu merkataritzan askatasuna 
bermatzeko. 
 
 
UPyD 
 
En las instituciones y entidades privadas de cualquier tipo, el uso de una o ambas lenguas 
será discrecional 
 
 
Eusko Alkartasuna 
 
Gizarte- eta lan-eremuan eta gainerako erakunde pribatuetan euskalduntzea sakontzea eta 
zabaltzea. 
 
Guztiz askieza da proposamena. 
 
 
Ezker Batua 

Impulsando a través de sindicatos, comités de empresa y patronales que se recojan 
cláusulas de normalización lingüística en las empresas y salvaguarda de los derechos 
lingüísticos de trabajadores. 

Financiación pública de los planes de normalización lingüística acordados por los 
trabajadores y la empresa. 

Incluyendo el euskara en los planes de formación continua de las empresas públicas y 
privadas, tanto como tema específico como lengua vehicular de otras materias. 

Potenciar la euskaldunización de la publicidad y el etiquetado. 

Crear un certificado público para las empresas prestadoras de servicios que acrediten su 
capacidad de ofrecer dichos servicios en euskara. 
 
Denetan proposamenik interesgarriena da alor honetan. Hala ere, erabiltzendituen aditzak 
lausoak dira (impulsar, potenciar) Bestalde, ziurtagiririk ez da sortu behar dagoeneko Bai 
Euskarari Ziurtagiria lan horretan ari da, beraz, egokiagoa litzateke, hori erabiliko dela 
proposatzea. 
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EAEko hautes-egitarauen azterketa: Hautagaiak eta euskara 
 

Kontseiluaren proposamena  
 
Euskararen estatus juridikoa gaztelaniak duenarekin berdindu behar da 
desoreka juridikoarekin bukatzeko. Hortik abiatuz arkitektura juridiko 
egokia sortu beharko da alor guztietan hizkuntza-eskubideak bermatzeko 
eta haien urraketarekin bukatzeko. 
 
Hainbat lege estrategiko sortu edo egokitu beharko da. 
 

5
 
EAJ 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
 
PSE-EE 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
 

 
Aralar 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
 
 
Alderdi Popularra 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
 

 
UPyD 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
 

 
Eusko Alkartasuna 
 
Euskara normalizatzeko legea aldatzea eta, errealitate berriei jarraiki, gaur egungo 
egoerara egokitzea. 
 
Oso interesgarria da proposamena baina, zehaztugabea da. Hau da, zehaztu beharko 
lirateke proposatzen duten lege berri horren edukirik garrantzitsuenak. Zein diren 
ezagutzen garrantzi handikoa da proposamena baloratzeko. 
 
 
Ezker Batua 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
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EAEko hautes-egitarauen azterketa: Hautagaiak eta euskara 
 

 
Kontseiluaren proposamena  
 
Helduen euskalduntzeari dagokion izaera estrategikoa eskaini behar zaio, 
beharrezko baliabideak eskainiz eta helduei ikasteko mota guztietako 
erraztasunak emanez doakotasuna lortu arte. 6
 
EAJ 
 
Euskaltegien sarea sendotzea, urtero 8.000 euskaldun berri izan daitezen. 
 
Helduen euskalduntzearen arloan, euskaltegi sarearen ikasketa eskaintzen aniztasuna eta 
kalitatea sendotzea presentziazko zein semi-presentziazko ikastaro eta autoikasketakoen 
bitartez. 
 
Euskara ikasteko banako diru-laguntzetarako zuzkidura gehitzea, HABEren 1. urratsa edo 
horren baliokidea eskuratzen duten ikasleen hasierako mailetan bereziki. 
 
Doakotasuna helburua dela zehaztea falta da. 
 
 
PSE-EE 
 
Clarificar el futuro de los servicios de euskaldunización de adultos: papel de Habe y red 
de euskaltegis 
 
Ez da proposamen berritzailea. 
 
 
Aralar 
 
Irakasleen lan baldintzak hobetuz jarraitu beharra dago, lanbidearen prestigio soziala 
handitzeko. Euskaltegien mapa osatzeari ekin beharra dago behingoz, helduen 
euskalduntzea ahalik eta eraginkorrena izan dadin. 
 
Berbalagun egitasmoa bultzatu egin behar da 
 
 
Alderdi Popularra 
 
Hala nahi duten helduei euskara ikasteko aukera bermatuko diegu. Horretarako, HABEko 
ikastegien sare publikoa baliatuko dugu. 
 
 
UPyD 
 
Ez du ezer proposatzen 
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EAEko hautes-egitarauen azterketa: Hautagaiak eta euskara 
 

 
 
Eusko Alkartasuna 
 
Helduak euskalduntzeko politikak berriz definitzea eta hobetzea. 
 
Euskara Beka sortzea, edozein langilerentzat euskara ikastea doakoa izan dadin. 
 
Doakotasuna proposatzen du 
 
 
Ezker Batua 
 

Reforzar y reformar la actual estructura educativa para la euskaldunización de adultos: 
Incrementando y generalizando las ayudas económicas ligadas a resultados académicos, 
hasta conseguir la gratuidad. 

Fomentando y financiando la adaptación de los sistemas de enseñanza a las nuevas 
tecnologías y al nuevo perfil y necesidades del alumnado. 

Doakotasuna proposatzen du. 
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EAEko hautes-egitarauen azterketa: Hautagaiak eta euskara 
 

 
Kontseiluaren proposamena  
 
Euskal Herrian zabaltzen diren hedabideei egoera soziolinguistikoaren 
araberako kuotak ezarri behar zaizkie euskarak dagokion lekua izan dezan 
mota guztietako hedabide publiko eta pribatuetan. 
 

7
 
EAJ 
 
Frekuentzia modulatuan irrati emanaldietarako lizentzia ematean euskararen presentzia 
bermatuko duten hizkuntza irizpideak zehaztea lurreko toki telebista digitaletarako 
ezarritakoari jarraituz. 
 
Euskarazko komunikabidetan berrikuntza prozesuak era selektiboan bultzatzea ondoko 
irizpideetan oinarrituz: bideragarritasuna, gorentasuna, eskariaren araberakoa izatea, 
edukien ekoizpena, euskarri berriak … 
 
Toki telebista digitalaren kasuan kuotak ezartzen dira eta ondorioz positiboa da 
proposamena baina, ez litzateke bakarrik aplikatu beharko frekuentzia modulatuaren 
kasuan baizik eta, kasu guztietan. 
 
PSE-EE 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
 

 
Aralar 
 
ETB1 telebista osoa behar du izan fikzioa, eztabaidak, zinea, magazinak eta gainerakoak 
programatuko lituzkeena. EITBren erdarazko komunikabideek ere hizkuntzaren 
normalizazioan eragile izan behar dute. ETB2n eta Radio Euskadin eta Radio Vitorian 
euskararen eta euskal kulturaren presentzia normalizatzea, bukatu behar dute 
informatiboentzat bi hizkuntzetan eginiko elkarrizketek. 
 
Batez ere hedabideen kasuan, legealdi osorako egonkortasuna eskaintzea behar-
beharrezkoa da, esate baterako lurreko telebista digitalak euskaraz eskaintzeko 
proposamena egin nahi duten elkarteei begira. 
 
Euskarazko komunikabideen kontsumitzaileak aukeratzeko parada izan dezan baliabideak 
jarri behar dira, 
 
Askieza da proposamena 
 
 
Alderdi Popularra 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
 

 
UPyD 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
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EAEko hautes-egitarauen azterketa: Hautagaiak eta euskara 
 

 
Eusko Alkartasuna 
 
Komunikabide guztietan euskara erabil dadin sustatzea. 
 
Euskal Irrati Telebista Publikoa EAEko komunikabiderik garrantzitsuenetako bat da, eta 
funtsezko eta kalitateko bidea izan behar du herrialdea egituratzeko (erabakigarria baita 
euskararen zabalkundean eta erabileraren normalizazioan) 
 
Euskarazko edukien produkzioari lehentasuna ematea. 
 
Askieza da proposamena 
 
 
Ezker Batua 
 
Impulsar la consolidación de los medios de comunicación que utilizan el euskara, 
actualmente existentes, y la creación de nuevos medios, incluyendo la publicación de 
versiones traducidas de periódicos o revistas que actualmente se editan sólo en castellano, 
aprovechando las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías 
 
Potenciar ETB 1, dotándola de contenidos más atractivos y cercanos a la actual 
composición sociológica de la población euskaldun, mayoritariamente joven y urbana. 
 
Askieza da proposamena 
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EAEko hautes-egitarauen azterketa: Hautagaiak eta euskara 
 

 
Kontseiluaren proposamena  
 
Euskararen normalizazioaren aldeko aurrekontua handitu beharra dago. 
Orain artekoa bikoiztea litzateke helburu egoki eta lorgarria. Bestalde, 
Normalizazio prozesuak norbanakoei eta Gizarte Eragileei sortzen dizkien 
inbertsio ekonomikoak arintzeko zerga kenketak ezarri behar dira. 
 
Euskalgintzari enpresa kreditu finantzatuak, kreditu bigunak emateko 
laguntzak, enplegua sortzeko laguntzak, fondo galduko kredituak, 
azpiegiturak sortzeko laguntzak etab sortu behar dira. Bestalde, 
Hezkuntzan bezaka BEZ salbuespena ere behar du Euskalgintzak. 
 
 

8

 
EAJ 
 
Ez du horrelako proposamenik egiten 
 
 
PSE-EE 
 
Cuantificar los recursos públicos puestos a disposición del proceso de euskaldunización 
(personal, cupos, presupuestos…) para lograr un acercamiento al análisis de costes-
resultado. 
 
Gaur egungo diru inbertsioak optimizatzeaz ari da nagusiki, inbertsio berririk ez du 
proposatzen. 
 
 
Aralar 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
 
 
 
Alderdi Popularra 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
 

 
UPyD 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
 

 
Eusko Alkartasuna 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
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EAEko hautes-egitarauen azterketa: Hautagaiak eta euskara 
 

 
Ezker Batua 
 
Incorporar en los Presupuestos Generales del Estado partidas específicas para la 
normalización lingüística de todas las lenguas del Estado. 
 
Askieza da proposamena 
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EAEko hautes-egitarauen azterketa: Hautagaiak eta euskara 
 

 
Kontseiluaren proposamena  
 
Unibertsitate eta Lanbide Heziketaren eskaintza osorik euskaldundu behar 
da gure gazteek jakintza arlo horiek euskaraz landu ditzaten. Modu bakarra 
da gerora euskaraz lan egin ahal izatea bermatzeko. 
 
Bestalde, lanbide heziketan beharrezkoa diren praktikak euskaraz 
ahalbidetzen dituzten enpresei abantaila fiskalak onartu behar zaizkie. 
 

9
 
EAJ 
 
Ez du horrelako proposamenik egiten 
 
 
PSE-EE 
 
Unibertsitatean:  
 
Posibilitar planes de implantación y desarrollo lingüístico, avanzando significativamente 
en la oferta de áreas de conocimiento en inglés. 
 
A ningún investigador se le requerirá perfil lingüístico para ejercer su labor de 
investigación. 
 
Ez du euskararen aipamenik egiten. 
 
 
Aralar 
 
Lanbide Hezkuntzan: 
 
 D eredua hedatu beharra dago premiaz eta ereduen sistemak beharrezkoak dituen 
hobekuntzak aplikatzeko, diru eta giza baliabide nahikoak esleitu behar dira, baina ezer 
berri abian jarri baino lehenago froga pilotuak egin beharko dira. 
 
Unibertsitatea: 
 
Euskara lehenesten dugu eta gure euskal identitatearen ezaugarri nagusitzat daukagu. 
Unibertsitate Sistemak, inongo hizkuntza baztertu gabe, euskara zaindu eta bultzatu behar 
du, erabilera aktiboaren esparrua izanik. Euskara eta unibertsitatea, unibertsitatea eta 
euskara elkarren beharrean daude nazio gisa hazteko. Euskara esparru guztietako 
komunikazio hizkuntza izan dadin lan egin behar da. Irakaskuntza eskaintzan Euskararen 
lehentasuna eta nagusitasuna aldarrikatzen dugu, munduko bertze hizkuntzek duten balio 
akademiko eta instrumentala aldi berean aitortuz. 
 
Proposamena norabide onean doa baina, zehaztugabea da. Gehiago da printzipioen 
aldarria proposamen zehatza baino. 
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EAEko hautes-egitarauen azterketa: Hautagaiak eta euskara 
 

 
 
Alderdi Popularra 
 
Unibertsitatea: 
 
Ikasleek eta irakasleek unibertsitaterako sarrera izatea galaraz dezaketen hizkuntza-oztopo 
guztiak ezabatuko ditugu. 
 
 
UPyD 
 
Ez du horrelakorik proposatzen 
 

 
Eusko Alkartasuna 
 
Lanbide Heziketa: 
 
Irakasleen prestakuntzan, euskara komunikazio-hizkuntza eta lan-hizkuntza gisa sartzea. 
Horretarako, berariazko hezkuntza-materialak egin behar dira euskaraz. 
 
Unibertsitatea: 
 
Euskaraz idatzitako unibertsitateko eskuliburuen eta liburuen euskarazko argitaratze-
produkzioa sustatzeko politika indartzea. 
 
Euskarazko irakaskuntzaren eskaintzaren igoera laguntzen jarraitzea. 
 
Unibertsitateko irakasleen eta ikertzaileen euskalduntzea sustatzea. 
 
Proposamenak zehatzak dira eta norabide onean doaz baina, behar beharrezkotzat jotzen 
dugu eskaintza osorik euskalduntzeko konpromisoa. 
 
 
Ezker Batua 
 
Unibertsitatea: 
 
Reforzar la presencia del euskera en el ámbito universitario, garantizando la posibilidad de 
cursar al menos el 60% de las asignaturas de cualquier titulación en euskara. 
 
Incremento de la financiación destinada a la euskaldunización del profesorado 
universitario. 
 
avanzar en la oferta de asignaturas en este idioma, incluso facilitar la investigación en 
euskera, son objetivos compartidos, pero que en ningún caso se pueden desarrollar en 
detrimento de la calidad de la oferta docente e investigadora 
 
Lanbide Heziketa: 
 
Un esfuerzo para avanzar en la euskaldunización de la oferta educativa de Formación 
Profesional. 
 
Proposamenak zehatzak dira eta norabide onean doaz baina, behar beharrezkotzat jotzen 
dugu eskaintza osorik euskalduntzeko konpromisoa. 
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EAEko hautes-egitarauen azterketa: Hautagaiak eta euskara 
 

 
Kontseiluaren proposamena  
 
Hizkuntza politika eraginkorra behar da euskara normalizatzeko. Epe eta 
helburu zehatzak dituena,bitartekoz hornitua, sailartekoa gizarteko 
sektore guztietara iristeko modukoa, Administrazio Nagusitik Toki 
Administraziorainokoa, hizkuntza eskubideak bermatu nahi dituena, 
ikuspegi osokoa, erabilera sozial normalizatua bilatzen duena eta Euskal 
Herri osoan aplikatzeko modukoa. 
 
Hona alderdien printzipioak eta helburu nagusiak: 
 

10
 
EAJ 
 
EAJ-PNV alderdiak konpromisotzat hartu du hezkuntza, kultura eta euskara euskal 
nortasunaren ezaugarri moduan garatzea gero eta globalizatuagoa den mundu honetan. 
 
Gizartean euskara erabiltzeko urrats sendoak ematea, benetako elebitasun eraginkorra 
gauzatze aldera. 
 
ezinbestean eta lehentasunez, politika positiboak eta oraindik minoritarioa den gure 
hizkuntza normalizatzearen eta gizarteratzearen aldeko jarrera aktiboak sustatu behar 
dira 
 
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN) 5.000 biztanletik beherako udalerrietan 
eta, bereziki euskal hiztunen kopurua txikia den tokietan zabaltzea. 
 

 

 
PSE-EE 
 
Consideramos necesaria una reflexión general para lograr un nuevo acuerdo sobre la 
política lingüística que permita una convivencia libre entre los hablantes de los dos 
idiomas. 
 
la salud actual del euskera y el futuro de su uso están estrechamente vinculados a una 
política adecuada de promoción 
 
aplicará una política activa de defensa del euskera. 
 
El PSE-EE entiende el euskera como un vehículo de comunicación que ha de ser un 
factor esencial en la convivencia entre vascos. El consenso político y social en torno a la 
gestión de la política lingüística ha sido y será nuestro objetivo prioritario a la hora de 
elaborar planes tendentes al desarrollo de la lengua vasca en nuestra comunidad. Nos 
opondremos siempre a que se haga generando presiones insoportables sobre la 
ciudadanía, 
 
valoramos positivamente el punto de equilibrio y sensatez alcanzado en el último 
informe del Consejo Asesor del Euskera 
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EAEko hautes-egitarauen azterketa: Hautagaiak eta euskara 
 

 
 
Aralar 
 
'pertsona eleanitzez osatutako gizarte nagusiki euskalduna' lortzeko moduko hizkuntza 
politikaren alde egiten du. 
 
Euskara hizkuntza bizia izango bada, mintzaera nagusia behar du izan bere lurraldean, 
beste edozein hizkuntzak bezala 
 
Hizkuntzaren normalizaziorako bitartekoak, lehentasunak, hedapena, epeak eta 
egutegiak gardentasunez azaldu behar zaizkio herritarrei. 
 

 

 
Alderdi Popularra 
 
Euskara kultura-ondaretzat hartzea bultzatuko dugu. 
 
Euskara euskaldun guztion ondaretzat eta bizikidetzarako tresnatzat jotzearen alde 
egingo dugu. 
 
Herritarren askatasun pertsonala errespetatzen dugu, hau da, gure autonomia erkidegoko 
bi hizkuntzen artean, bata edo bestea hitz egiteko eta erabiltzeko askatasuna izango dute 
herritarrek. 
 
Helburu zehaztugabeak dira, alderatzen baditugu helburuok, sektoreka egiten dituzten 
proposamenekin askatasun pertsonala bezalako kontzeptuen atzean argi ikusten da 
gaztelaniaren aldeko politika dagoela euskara baztertuz. 
 

 

 
UPyD 
 
La lengua castellana es oficial en todo el territorio nacional, siendo la única cuya 
comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles, y 
además es la lengua común de todos los ciudadanos vascos. 
 
La rotulación de los edificios oficiales y de las vías públicas, las comunicaciones 
administrativas y la información a la ciudadanía deberá ser preferentemente bilingüe, 
pero en todo caso nunca podrá hacerse únicamente en euskera. 
 
El modelo de bilingüismo bidireccional es el óptimo y el más democrático para alcanzar 
los objetivos de bilingüismo 
 
hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia de 
ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas 
es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. 
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EAEko hautes-egitarauen azterketa: Hautagaiak eta euskara 
 

 
 
Eusko Alkartasuna 
 
Euskararen transmisiorako politika guztiak sustatzea eta politika horietan guztietan 
laguntzea, erakundeen arteko eta sailen arteko koordinazio baten bitartez. 
 
Euskararen alde diharduten elkarteekin aktiboki lankidetzan aritzea, proiektuak eta 
prozesuak adostuta. 
 
Behatokiarekin hizkuntza-eskubideen defendatzailearen zerbitzua antolatzeko lana 
koordinatzea. 
 
Gizarte-eremutik zein erakundeetatik euskararen alde sortzen edo bultzatzen diren 
neurri guztiak sustatzea. 
 

 

 
Ezker Batua 
 
es necesario que el euskara gane prestigio social y sea percibido como algo valioso y 
propio por toda la población, euskaldun o no 
 
Es imprescindible apartar al euskara del debate político-ideológico 
 
hay que evitar que los procesos de euskaldunización generen crispaciones y conflictos 
que finalmente acaban perjudicando el proceso de normalización lingüística. 
 
objetivo prioritario de acercar el mundo del euskara a toda la ciudadanía de los 
territorios donde está presente. 
 
Proposamen sektorialak aztertuta aurrerapausoak ikus ditzakegu. 
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EAEko hautes-egitarauen azterketa: Hautagaiak eta euskara 
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Alderdiak, 10 nagusien ikuspuntutik 
 
Alderdia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
EAJ           
PSE-EE           
Aralar           
PP           
UPyD           
EA           
EB           

 


