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Ana Ollo Hualde Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako 
Kontseilariaren agerraldia Nafarroako Parlamentuan 2015-2019 
legegintzaldirako Departamentuaren helburuak eta lan-ildoak azaltzeko. 
 

2015/09/18 
 

Egun on. 

 

Nafarroako Parlamentuko Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanen Batzordeari 

eskerrak eman nahi dizkiot herriaren borondatea ordezkatzen duen foro honetan hitz 

egiteko eta nire departamentuan legegintzaldi honetarako aurreikusi ditugun lan-ildoak 

azaltzeko aukera emateagatik.  

 

Ondoan ditut gaur nire laguntzaile gertuenak: Mertxe Leránoz, Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua erakunde autonomoko zuzendari kudeatzailea, Pello 

Pellejero, Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari nagusia, Mikel 

Arregi, Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutuko zuzendari kudeatzailea, eta José 

Miguel Gorricho, departamentuko idazkari tekniko nagusia. Haiek ere beren ardurapean 

dituzte lantalde batzuk, administrazio publikoko langileek osatuak, eta horiei esker ona 

adierazi nahi diet, batetik, egin didaten harrera ona, eta, bestetik, lehen egunetik agertu 

duten profesionaltasuna eta jardun egokia. 

 

Nire iritziz, nire departamentuaren jarduketa-ildo nagusiak Parlamentuari jakinarazteko 

agerraldi hau lan egiteko modu berri baten abiapuntua da. 

 

Gobernuaren eta Parlamentuaren arteko loturak sendotu behar ditugula uste dut. Nire 

kasuan, horretarako konpromisoa hartzen dut nire gain, adeitasunezko hartu-emanen 

naturaltasunarekin, desadostasuna, gizabidezko kritika eta eztabaida baztertu gabe 

halere. 
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Duela zenbait hilabete Nafarroako herritarrek gobernu aldaketa eskatu zuten lurralde 

honetako erakundeetan.  Eta aldaketa horren emaitzetako bat Herritarrekiko eta 

Erakundeekiko Harremanetako Departamentua eratu izana da.  

 

Departamentu berria da gurea, Gobernua sostengatzen duten lau alderdiek PARTE-

HARTZEAren arloan, ZEHARKAKOTASUNAren arloan eta diferenteen arteko 

BIZIKIDETZAren arloan defendatzen dituzten estrategiak biltzen dituena. 

 

Lehenago ere izan dut aukera hau esateko eta berretsi eginen dut orain: legebiltzar 

honetan gehiengoa osatzen duten lau alderdien artean adostu zuten akordio 

programatikoak indarra ematen die gobernu honi eta Nafarroari oro har. Akordio hori 

etapa berri baten sinboloa da, aurrerantzean elkarrizketak, kontsentsurako borondateak 

eta itunak sektarismoaren eta inposizioaren tokia har dezaten. 

 

Departamentu honetan adostasun zabala lortzeko lan egin behar dugu, gure herritarren 

aniztasuna islatzeko, Nafarroako gizarteak argi erakutsi baitu bizikidetzan aurrera egiteko 

eta eztabaida antzuak gainditzeko gaitasuna duela. Agerraldi hau baliatu nahi dut 

Parlamentu honetan dauden indar politiko guztiei elkarrekin aritzeko eskaera eta 

eskaintza egiteko, guztiak kontuan hartuta, salbuespenik gabe, aipatu bezala adostasuna 

lortzeko.  

 

Izan ere, nire ustetan hemen gauden guztiok bat gatoz  departamentu honen lana 

gidatuko duten hiru printzipio horietan: PARTE-HARTZEA, ZEHARKAKOTASUNA eta 

BIZIKIDETZA. 

 

PARTE-HARTZEArekin konpromiso irmoa dugu. Gure helburua herritarren parte-hartzea 

politika eta zerbitzu publikoen kudeaketan txertatzea da. Une historiko zaila dugu 

oraingoa. "Krisi ekonomikoa krisi instituzional bilakatzen ari da, pentsamenduaren, 

adimenaren krisia", Emilio Lledó filosofoak dioenez. Erakundeak, Europan behintzat, 
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kolokan daude, politika egiteko modua ez da inola ere eredugarria, eta herritarren jarrera 

(kaleko jendea) pasibitatea edo kaleko protesta da".  

 

Horrexegatik, aurrean dugun desafio nagusietako bat herritarren parte-hartzean 

sakontzea da, demokratizaziorako tresna bat izan dadin, herritarrak erabakiak hartzeko 

guneetara hurbiltzeko bide bat, eta, aldi berean, lanerako metodologia bat, erabaki 

politikoak gauzatu aurretik kontsentsu ahalik eta handiena lortzeko eta haien jarraipena 

eta ebaluazioa posible egiteko.  

 

Aurrera egin behar dugu administrazio irekiagoa lortzeko bidean, harremanak eta 

eztabaidak sustatuz administrazioaren barrenean zein kanpoan.  

 

Unibertsitateko ikasle baten anekdota bat kontatuko dizuet horrekin lotuta: irakasleek hitz 

jakin batzuk erabiltzean egiten zituzten keinuei erreparatzen zien. Adibidez, irakasle 

batek "pentsamendua" aipatzen zuelarik burua ukitu edo seinalatzen zuen 

(pentsamendua bertan bide dago eta), eta "gizartea" hizpide zuela, berriz, behatzez 

leihotik kanpora seinalatzen zuen. Ezin gara beti behatzarekin leihotik seinalatzen ibili. 

PARTE-HARTZEA gure Administrazioaren eraldaketarako zutabe funtsezkoa izan 

beharko da. 

 

ZEHARKAKOTASUNArekin konpromiso irmoa dugu. Zeharkakotasuna honela ulertuta: 

lanerako estrategia bat, Administrazio osoa bustiko duena, blai eginda uzten zaituen euri 

txikiak edo langarrak bezala. “Ideiek euria bezala etorri behar dute, ez trumoiak edo 

ekaitzak bezala”, Jose Azurmendik dioenez. 

 

Gure arrakastaren edo porrotaren neurria gure gaitasunak emanen digu, hau da, gauza 

izan garen hezkuntza, gizarte, ekonomia, kultura arloetan, garapen jasangarrian edo 

lurralde mailakoan gure politikak konprometitu eta inplikatzeko, eta noraino lortu dugun. 

Hori da gure helmuga. Eta, gurea utopia bat ez bada ere, helmuga, Eduardo Galeanoren 

hitzak gogoratuz, bertarantz joan gaitezen dago hor. 
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Bestetik, zalantzarik gabe BIZIKIDETZArekin konprometiturik gaude. Nafarroa erkidego 

anitza eta irekia da, elkarrekin bizitzen dakiten identitate desberdinak dituena. Gure 

gizartearen izaera baketsua, solidarioa eta tolerantea aldarrikatu nahi dut. Kudeatzaile 

publikoak garen aldetik, gure betebeharra bizikidetza horren alde egitea eta hura 

sendotzea da, ahaztu gabe betiere BIKTIMEN memoriaren aitortza, egia bilatzeko, eta 

indarkeria, terrorismoa edo giza eskubideen urraketa jasan duten errugabeen 

erreparazioa eta justizia. 

 

Nafarroako Gobernuak gai honetan egin duen apustua abiapuntu batean islatu nahi izan 

dugu: gure Administrazioaren organigraman Bake, Bizikidetza eta Giza Eskubideak 

landuko dituen saila ezarri du lehendabiziko aldiz. Zuzendaritza horren zeregina gizarteak 

dagoeneko agertzen dituen balore horiek indartzen ahalegintzea izanen da, Gobernuan 

gaudenok argi dugulako ezin diegula huts egin. 

 

“Ez duzu norbait benetan ezagutzen haren oinetakoak jantzi, eta haiekin ibili ez bazara", 

halaxe zioen Oliver Sacks neurologoak. Herritarren eskaera oinetakoak elkarri trukatzea 

da. 

 

Helburu horiekin, bi zuzendaritza nagusi, bi erakunde autonomo eta Bruselako 

Ordezkaritza eratu dira legegintzaldi honetarako. Egitura hori dela bide, aurrera eginen 

dugu komunikazioaren, parte-hartzearen, berdintasunaren eta bakearen arloko politikak 

diseinatzen eta ezartzen, baita hizkuntza arloko politiken eta beste erakundeekiko 

harremanen arloan ere, hurbileko erakundeak, estatuz gaindikoak edo Europakoak izan. 

 

Komunikazioa eta Erakundeekiko Harremanak  

Gobernuan sartu ginenean bi zuzendaritza nagusi zeuden departamentu honetan: 

Komunikaziokoa bata eta Erakundeekiko Harremanetakoa bestea. Hartu genuen lehen 

erabakia egitura hura zuzendaritza bakar batean bildu eta erraztea izan zen; unitate 

horren esku utzi genituen arestiko bi arloetako eskumen gehienak. 



 
 

2015-2019 legegintzaldirako Departamentuaren helburuak eta lan-ildoak  

 
 
 

www.navarra.es  5 | 24 

 

Zuzendaritza ZEHARKAKOTASUN irizpideez jantzi beharra zegoela eta, lan prozesuak 

berriz diseinatu behar izan ditugu komunikazio instituzionalaren eremuan. Aurkitu genuen 

egoera sakabanaketa handikoa eta koherentzia gutxikoa zen; Komunikazio Zerbitzuan 

langile gutxi zeuden, eta hogeita hamar bat lagun kontratatuta enpresa publikoetan 

komunikazio arloko lanak egiteko, haien arteko koordinaziorik gabe. 

 

Hilabete hauetan komunikaziorako metodologia homogeneoa landu dugu, departamentu 

guztiekin eta lehendakariarekin koordinatuta, bide ugari erabiliz: telefonoa, web orria, 

albistegi buletinak, sare sozialak. Bigarren fasean komunikaziorako metodologia bat 

ezarriko da enpresa publikoetan. 

 

Ekintza horiek guztiak komunikaziorako estrategia berri bat lantzeko premiari erantzuten 

diote, Nafarroako irudiari izen ona emateko xedearekin. Estrategia horretan euskara ere 

sartuko da, dudarik gabe, erkidegoko bi hizkuntzetako bat baita. BIZIKIDETZA, 

hizkuntzaren arlokoa kasu honetan, gure gobernuaren ekintzarako oinarritzat hartuta, arlo 

honetan egin den auditoriari esker ikusi da euskararen presentzia komunikazio 

instituzionalean maiz oso urria dela edo ez dela ageri. Ildo honetan, akordio 

programatikoan ezarrita dagoenez, Gobernuak euskararen presentzia egokia bermatu 

behar du ekitaldi publikoetan, jakinarazpenetan, protokoloko ekintzetan, bai eta foru 

erakunde publikoen irudi korporatiboan ere. 

 

Horretarako, hemendik gutxira Gobernuaren ikurra arautuko duen araudi berria onetsiko 

dugu, markaren koherentzia eta erabilera elebiduna (euskaraz eta gaztelaniaz) 

sendotuko dituena. Gainera, departamentuen izenak aldatu direnez, eraikin eta toki 

enblematikoetako errotulazioa aldatzeko plan bati ekin behar diogu, betiere zentzuzko 

irizpideekin bat.  
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Esku-hartze hori progresiboa izanen da, eta aurrekontuan dagoen diruaren menpekoa.  

Era berean, Gobernuaren protokolo ekintzak aztertu eta eguneratu ditugu, Nafarroako 

gizartearen errealitate anitzari erantzun diezaioten. 

 

Ikus-entzunezko hedabideei dagokienez, gogora ekarri nahi dut, halaber, ez atzera ez 

aurrera zeuden zenbait prozesu aurkitu ditugula. Horietako batean, 1997ko irrati 

lehiaketan, alegia, berehalako konponbidea behar zen, epai bidez emandako agindu bat 

tartean zelako; beste batzuen kasuan, ETB ikusteko aukerari dagokionez, esate 

baterako, Parlamentuaren gehiengoaren eta herritarren eskaera egon da, toki entitate 

askotan onartutako mozioen bidez eta plataforma sozialetan bideratutako eskaerekin 

(Change.org plataforman bildutako 7.000 sinadurak). 

 

Horrela, Auzitegi Gorenaren epaia bete da, duela 18 urte hasitako irrati lehiaketari 

buruzko espedientearen gainean Nafarroako Justizia Auzitegiak emandako bi epai 

berretsi baitzituen. Orain, Net 21 irratiari eta Euskalerria Irratiari frekuentziak emateko 

behin betiko ebazpena taxutzen ari gara, eta halatan, denbora eta baliabide asko eraman 

dituen prozesua  itxiko dugu behingoz, kudeaketa publiko sektario eta itxian aritzen 

direnek baizik ulertzen ez dutena. Nafarroan ETB ikusteko lanei ere heldu zaie berriz. 

Hemendik gutxira bilera eginen dugu Eusko Jaurlaritzako eta telebista horretako 

arduradun batzuekin, egoera aztertzeko eta ETB ikusteko beharrezkoak diren lanak 

azkartzeko. 

 

Komunikazioaren arloko eragileen PARTE-HARTZEA gure desioa baino zerbait gehiago 

izan dadin, bilerak egin ditugu Nafarroako ikus-entzunezkoen sektorearekin, haien 

kezken berri izateko. Kasu honetan, beste askotan bezala, gehienek esker ona adierazi 

dute Gobernuak errealitate hori ezagutzeko interesa agertzeagatik; baina, aldi berean, 

kezkaturik daude sektorean azken urteetan izandako gertaera batzuengatik. 
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Harreman horien ondorioz, Nafarroako telebisten ikus-entzunezko ekoizpenerako 

laguntzen deialdia aztertzen ari gara, errealitateari aukera berdintasunean eta lehia 

publikoan oinarritutako irizpideekin erantzuteko.  

 

Departamentu honen lan-ildoak jorratzean, jokabide hori izanen dugu gidari, hau da, 

inplikatutako eragileen parte-hartzea, aukera berdintasuna eta lehia askea aintzat hartuta.   

 

Legegintzaldi honetan, Gobernuaren eta gizartearen arteko ARRETArako eta PARTE-

HARTZErako bideak indartu nahi ditugu. Nafarroako Gobernuaren web ataria 

herritarrekiko harremanetarako leihatila digitala izatea nahi dugu; horren migrazio 

teknologiko eta diseinu berrirako proiektua egina dago, baina ez da inplementatu diru 

faltagatik. Horretarako, orri nagusiaren diseinu berria eginen da, legegintzaldi osoan 

luzatuko den plan batekin, atariaren migrazio teknologikoa eta edukien diseinu berria 

egiteko. 

 

Web-aren aldeko apustua funtsezkoa da, baina maila berean jartzen dugu gune bat 

berreskuratzea Iruñeko erdialdean, Gobernuaren Arreta Publikorako Bulegoa izanen 

dena, Tuteran dagoenaren osagarria. 

 

Gure asmoa herritarrei arreta emateko eta aktiboki entzuteko beste bitarteko bat ematea 

da, Gobernuaren eta gizartearen arteko lotura sendotzeko. Entzutea herritarren parte-

hartzea bultzatzeko politikekin osatuko da. Gobernuari sostengua ematen dion Akordio 

Programatikoak apustu argia egiten du arlo horretan, eta berariaz gauzatuko da arlo 

hauetan bete beharreko konpromisoekin: osasuna, hezkuntza, ingurumena, gazteria, toki 

administrazioa edo hizkuntza politika. Gardentasunaren eta Gobernu Irekiaren arloan 

indarra duen legeriak berak jasotzen du Administrazio Publikoa beharturik dagoela 

herritarren `parte-hartzea eta lankidetza bultzatu eta sustatzera, eta parte-hartzerako 

zenbait neurri eta bitarteko ezartzen ditu, aurreko gobernuek abian jarri nahi izan ez 

dituztenak.  
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Aurkitu dugun gardentasun eredua zaharkituta dago, mugatua eta itxia da, eta irudi 

kolektiboari begira baino gehiago irudi korporatiboa lantzera bideratuta dago; gainera, ez 

die erantzuten gizartearen egungo nahiei, herritarrek gero eta parte-hartze handiagoa 

eskatzen baitute politika publikoen diseinuan, garapenean eta jarraipenean. 

 

PARTE-HARTZEA gure Administrazioaren eraldaketarako zutabe funtsezkoa izan 

beharko da. Herritarren Arretarako eta Partaidetzarako Zerbitzua sortzea eragin duen filosofia 

eta xedea hori da. Nabarmendu nahi nuke departamentuaren zeharkako izaerari esker, 

parte-hartzea sustatzeko politika publikoak diseinatzeaz gain, gai horretako 

sentsibilizazioa eta prestakuntza lagundu ahal izanen dugula Funtzio Publikoan, 

gainerako departamentuetan eta gizartean oro har. 

 

Harremanak erakundeekin 

Gobernu honen helburu nagusietako bat herritarrekiko komunikazioa hobetzea da. Horrez 

gainera, legegintzaldi honetan hori bezain garrantzitsua izanen da erakundeekiko loturak 

sendotzea, Parlamentuarekiko harremanetatik hasita. 

 

Departamentu honek bere gain hartu ditu Erakundeekiko Harremanetarako Zerbitzua 

zenaren eskumenak, eta Idazkaritza Tekniko Nagusiari esleitu dizkio. Departamentu 

honetan kokatu da, halaber, Nafarroak Bruselan duen ordezkaria. 

 

Horrekin adierazi nahi dugu harreman instituzionalak departamentu batera mugatu ez, 

baizik eta ZEHARKAKO politika bilakatzeko borondatea dugula. Politika horien lehen 

urratsa Parlamentu honekiko, Nafarroako beste erakundeekiko eta toki entitateekiko 

loturak estutzea da. 

 

Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentuaren zeregina da 

Legebiltzarraren onespena, baimena edo baliozkotzea beharrezkoa duen Nafarroako 

Gobernuaren jarduera guztia Nafarroako Parlamentura igortzea, ondoren tramitatzeko, 

bai eta Nafarroako Zerga Ogasunak berak aurrekontuen kontrolerako igorri behar duena 
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ere. Legegintzaldi honetan konpromisoa hartu dugu bitarteko telematikoak hobetzeko, 

prozeduren tramitazioa azkarragoa eta eraginkorragoa izan dadin, eta zeregin horretan 

gainerako departamentuak inplikatzeko. 

 

Konpromiso horretan sarturik dago, halaber, erantzuteko epeak murriztea, bai ekimen 

parlamentarioen kasuan bai arartekoarengandik datozen informazio eskeen kasuan; 

horrela, Parlamentuak Gobernuaren ekintzaren gainean betetzen duen kontrol 

politikoaren lana erraztuko da, eta, zeharka bada ere, nafarrek eskatzen duten 

GARDENTASUNaren printzipioa ere beteko da.  

 

Lankidetzarako borondatearen adierazgarri, Parlamentuko lehendakariarekin mintzatu 

gara Gobernuaren kontrolerako osoko bilkurak antolatzeko asmoaz, konpromiso hori 

Akordio Programatikoan jasota baitago. 

 

Gure ingurune hurbilenarekiko BIZIKIDETZA mugakide ditugun erkidegoekin 

lankidetzarako ekintzak sustatuz gauzatuko dugu. Gaur egun, Nafarroak alde biko 

harremanak ditu hiru autonomia erkidego mugakideekin, haiekin izenpetutako lankidetza 

protokoloen bidez: Aragoi, Euskadi eta Errioxa.  Esan beharra dago, ordea, Aragoi eta 

Errioxarekiko harremanen kasuan, bakoitzaren eskumenen esparruan sartzen diren 

jarduketa guztiak sartuta badaude ere, Euskal Autonomia Erkidegoarekin sinatutako 

protokoloan, ordea, hedabideen eta hizkuntza politikaren gaietan baizik ez dela 

aurreikusten aipatutako lankidetza. 

 

Gobernu honen nahia gertuko erkidego horiekiko hartu-emanak normalizatu eta 

bultzatzea da; lantaldeak sustatzea Aragoirekin eta Errioxarekin, hitzarmen berariazkoak 

izenpetzea aztertzeko, eta, egun geldiarazita dagoen Euskal Autonomia Erkidegoarekiko 

Protokoloa abian jartzea. Kasu honetan, gainera, protokoloko lankidetza eremuak 

gehitzeko lan eginen dugu, harremanak gainerako erkidego mugakideekin ditugunen 

parekoak izan daitezen.  
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Erakunde harremanak hizpide ditugun testuinguru honetan ezin dugu ahaztu beharrezkoa 

dela PARTE-HARTZErako bideak sustatzea nazioz gaindiko harremanetan. 

 

Lantaldeak sortzen ari dira departamentu ia guztietako arduradunekin, Akitaniako 

Erregioarekin eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduarekin aurten sinatu den Mugaz bi 

aldeetako Lankidetza Hitzarmenaren bidez formalizatu diren politikak bultzatzeko, 

lankidetzan aritzeko gai hauetan: garapen ekonomikoa, turismoa, kultura, hezkuntza, 

komunikazioak, lurraldearen antolamendua edo ingurumena, besteak beste. 

 

Duela 30 urtetik hona, Nafarroako Gobernuak Pirinioetako Lan Komunitatean parte 

hartzen du, beste kide hauekin: Frantziako Akitania, Midi-Pyrénées eta Languedoc-

Rousillon eskualdeak, Andorra, eta Euskadiko, Nafarroako, Aragoiko eta Kataluniako 

autonomia erkidegoak. 

 

Azpimarratu beharra dago Pirinioetako Lan Komunitateak hartu duen garrantzia, 2014-

2020 eperako POCTEFA programa kudeatzeko agintea duelako. Lurraldearen 

garapenerako proiektu publiko eta pribatuak finantzatzeko bide ematen duten Europako 

funtsak dira. Legegintzaldi honetan Komunitatea sendotzearen alde eginen dugu, 

Pirinioetako eskualdeen garapena sustatzen duen organoa den aldetik, bai eta Klima 

Aldaketarako Pirinioetako Behatokiaren jarraipenaren alde ere, mugaz bi aldeetako 

lankidetzaren proiektu adierazgarrienetako bat baita.  

 

Erakunde horietan harremanak sustatzeaz gain, Nafarroako Gobernuak hasiak ditu Foru 

Komunitatea Europako beste erakunde batzuetan sartzea lortzeko lanak: nortasun 

juridiko berekia dute, Lurralde Lankidetzarako Europako Elkartearen izaerarekin, 

Akitania-Euskadi Euroeskualdearen kasuan bezala. Erakunde horiek bide ematen dute 

Nafarroak parte-hartze aktiboa izan dezan Europako erregio politikan, eta, finean, 

lagungarriak dira lurraldearen garapenerako, baina haietatik urrun samar gaude gaur 

egun.  
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Nafarroak jarraituko du Europar Batasuneko Eskualdeetako Lantaldean parte hartzen, 

zuzeneko ordezkaritza horri ahalik eta etekinik handiena lortzeko Nafarroako Foru 

Komunitatearen interesei begira. Lantalde horretan parte hartzeak aukera eskaintzen 

digu, batetik, Europar Batasunean onartzen diren legeen bi herenetan baino gehiagotan 

eragina izateko, lantaldea kontsultarako organoa bada ere, Europako Parlamentua eta 

EBko Kontseilua eta Europako Batzordea beharturik daudelako zenbait gairi buruz 

galdetzera (kohesio ekonomikoa, soziala eta lurraldekoa, enplegua, Europaz gaindiko 

sareak edo energia). Bestetik, erakunde horiek ordezkatzen dituzten Europako erregioen 

arteko harremanetan laguntzen du. 

 

Puntu honetan gogoratu daiteke Nafarroako Gobernuak Bruselan bere bulegoa izatearen 

aldeko apustua egin duela, gure erkidegoaren ahotsa eta Nafarroak han betetzen duen 

paperaren euskarria izan dadin (gaur egun Eskualdeen Lantaldeko sei batzordeetatik 

bitan hartzen dugu parte). 

 

Lantalde horretan aurreko legegintzaldian Nafarroak egin duen lanaren emaitza nahiko 

eskasa da, Estatuko autonomia erkidegoek aurkeztu zituzten 1.589 zuzenketetatik 9 

baizik ez baitziren Nafarroak aurkeztutakoak. Eta horiei emandako aldeko iritziak 522 

izan ziren. Errentagarritasun urria da, kontuan hartzen badugu Eskualdeen Lantaldean 

zuzeneko parte-hartzea duela. 

 

Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentu honen nahia Nafarroak 

Europako erakunde horretan duen parte-hartze handiagoa izatea da, eta horretarako 

gure ahaleginaren xedea izanen da, nagusiki, Nafarroako Gobernuko gainerako 

departamentuen konpromisoa aktibatzea han eztabaidatu eta onesten diren gaiak modu 

sektorialean lantzeko. Lan hori Nafarroatik eginen da eta, aldi berean, Nafarroako 

Bruselako ordezkariak ere beteko du.  

 

Tarte bat hartuko dut parlamentariei azaltzeko zein den Bruselako Ordezkaritzaren 

Bulegoaren egoera. Jakinen duzuenez, Nafarroako Bulegoaren lokalaren jabeak auzitara 
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eraman zuen aurreko Gobernua kontratua ez betetzeagatik, eta epai hau aurkitu dugu: 

kontratua bertan behera uztea baliogabetu, eta jabeari 192.000 euro ordaintzera 

behartzen du gobernua. Behin betiko ebazpenaren zain, urte amaiera bitarte Bulegoak 

egungo egoitzan jarraituko du, REPER izenekoan. 

 

Bitartean, Mikel Irujo, Bruselako ordezkaria, lanean hasita dago Europar Batasunean, hiru 

eremutan:  

 

- Harremanak eta jarduera politiko eta instituzionalak bultzatzea bai lehen 

aipatutako batzordeetan bai bestelako sare eta ekimen europarretan ere, hala nola 

Eskualde Berritzaileen Sarean (ERRIN), Eskualde Periferikoen eta Itsasaldekoen 

Konferentzian (CRPM), edo Europako Mugaldeetako Eskualdeen Elkartean 

(ARFE), besteak beste. 

- Nafarroarentzako aukerak identifikatzea, egitura koordinatu bat sortuz. EBn 50 

programa zentralizatu baino gehiago daude, alde batera utzi gabe HORIZON 2020 

programa zabala, eta lizitazioen mundua. Hori dela eta, ezinbestekoa da Europako 

politiken jarraipen berezia egitea hango programak eta deialdiak identifikatzeko, 

eragile publiko eta pribatuak identifikatzea, Europako bazkideak identifikatzea, eta 

Nafarroako eragileak sustatzea. 

- Nafarroa sustatzea, bere ahotsa duen eskualdea den aldetik, gure eskumenen eta 

autogobernuaren defentsan presentzia eraginkorra edukita. 

 

Bakea eta Bizikidetza 

Bere ahots propioarekin, Gobernuak berretsi egiten du bakearen eta bizikidetza 

demokratikoaren aldeko bere konpromisoa. Mintzaldi honen hasieran esan dudanez, 

konpromiso hori gauzatzeko, lehenengo aldia da Nafarroan Gobernu batek bere 

organigraman berariazko sail bat ezartzen duela Bakeaz, Bizikidetzaz eta Giza 

Eskubideez jarduteko, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentuan 

hain zuzen. 
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Biktima guztien aitorpena, justizia eta erreparazioa helburu izanik lan egin beharko du sail 

horrek. Baina, aldi berean, bizikidetzarako guneak bilatzen eta eraikitzen lan egin 

beharko du, orain gutxira arte jasan ditugun indarkeria prozesuak berriz ere gerta ez 

daitezen.  

 

Egitura sortu berria denez, orain arte haren organigramaren diseinuan eta onespenean 

egin dugu lan, eta, bitartean, bilerak izan ditut eremu hauetan lan egiten duten elkarte eta 

erakundeekin. Zuzendaritza horretan lanean ariko diren pertsonek eginkizuna indar 

politiko guztiek eta gizarteak iraganaz gogoeta bateratua egiten laguntzea izanen da, eta, 

horrekin batera, honakoak sustatzea: autokritika, erantzukizunak onartzea, indarkeriaren 

deslegitimazio soziala eta giza eskubideen aldeko apustua sendotzea. 

 

Departamentu honen konpromisoa da ZEHARKAKO politiketan lan egitea, hiru esparru 

hauetara zuzenduta: ez hain berriki jazotako indarkeriaren memoria, berriki jazotako 

indarkeriaren memoria eta bizikidetza. Pertsonen duintasuna eta oinarrizko eskubideak 

babestea eta zorrotz errespetatzea izanen da hiru eremu horiek lotuko dituen haria.  

 

Politika zehatzetan sakontzeko, Biktimen Arretarako Bulegoa sortu da, biktimen 

eskubideak gauzatzeko lan eginen duena, hau da, egia, justizia, eta indarkeriak eta giza 

eskubideen urraketak sortutako kaltearen erreparazioa, zein den ere indarkeria horren 

eragilea, ETA, ultraeskuineko taldeak edo Estatuko funtzionarioak. 

 

Justifikaziorik gabeko indarkeria jasan duten pertsona guztiek Gobernu honen aitortza eta 

sostengua izanen dute. Eta nik ere, atzo lehendakariak biltzar honen aurrean azaldu zuen 

modu berean, edozein biktimaren eta haren familien handitasuna eta haien minaren 

duintasuna parekatzen ditut, eta, era berean, indarkeria guztien gaitzespena parekatzen 

ditut, indarkeria horiek zernahik eragindakoak direla. Indarkeriak alderatu gabe, batzuk 

besteekin justifikatu gabe. Eta aitortza horrek banakakoa izan behar duela uste dut, eta 

tratamendu berezia jaso behar duela memoriaren arloan gauzatzen ditugun politika 
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publikoetan. Arlo honetan, are kemen handiagoarekin lan egin beharko dugu, posible 

bada, jendeak beste oinetako batzuk jantzi, eta horiekin ibiltzen has dadin. 

 

Eta lan hori, ezin bestela izan, PARTE-HARTZEarekin eta biktimekin eta biktimen 

elkarteekin lankidetzan aritzeko guneak bilatuz egin beharko da. 

 

Zigor eta espetxe arloko legezkotasuna aplikatzeko politikak landu behar ditugu, bai eta 

egia osoa ezagutzeko ere, Justizia arruntaren bidez. 

 

Era berean, egiaren, justiziaren eta erreparazioaren aldeko apustuak izan behar du gidari 

zuzendaritza honetan ez hain berriki jazotako indarkeriaren memoriari dagokionez 

gauzatuko diren politiketan. Nafar ugarirentzat egunero daude oroimenean Gerra Zibilean 

eraildako edo biktima izandako gurasoak eta aiton-amonak. Haientzat ez dira itxitako atal 

bat edo Historia, ezta memoria Historikoa ere. 

 

Ahaideen elkarteekin edo sostengu taldeekin lehendabiziko aste hauetan izan ditugun 

bileretan, eta Legebiltzar honek bultzatuta sortu zen Memoria Historikoaren Funtsaren 

proiektua lanean ari diren NUPeko ikertzaileekin izan ditugun solasaldietan, behin eta 

berriz helarazi digute haien haserrea, aurreko gobernuek hainbatetan ez dutelako 

Memoria Historikoaren Legea bete. 

 

Beharbada, ez-betetze larrienak gorpuzkinak hilobietatik atera eta identifikatzeko 

betebeharrari dagozkio. Lanean ari gara hurrengo aurrekontuetan kontu-sail berezi bat 

jartzeko, zeregin batzuei heltzeko: hilobien mapa eguneratzea, gorpuzkiak hilobietatik 

ateratzen parte hartzea eta DNA banku bat sortzea; halaxe agintzen du 33/2013 Foru 

Legeak, 7. artikuluan argi ezartzen baitu gorpuzkiak hilobietatik ateratzeko gastuak 

Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargura ordainduko direla; betebehar hori behin eta 

berriz urratu da, ordea, eta orain arte gehienbat ahaideek hartu behar izan dituzte gastu 

horiek bere gain.   
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Urriaren 3an merezitako omenaldia jasoko dute Gerra Zibilean fusilatutako Diputazioko 

langileek; horretarako, oroimenezko eta omenaldi egiteko plaka bat jarriko da Jauregian, 

Parlamentu honetan bertan aurten egindako ekitaldiaren antzera.  

 

Ekintza horien osagarri, beste batzuk ere beharrezkoak dira, esate baterako 

diktadurarekin lotutako sinbologia, toponimia eta ohorezko aipamenak ezabatzea edo toki 

esanguratsuenen errolda bat prestatzea. 

 

Nafarroako gizarteak heldutasun politiko handia eta kohesioa erakutsi ditu urte hauetan, 

indarkeriak eragindako une gogorrenetan ere. Bakearen eraikuntzarako energia soziala 

behar-beharrezkoa da. Nafarroako Gobernuan lan eginen dugu iraganeko akatsak ez 

errepikatzeko behar den energia emanen diguten baldintzak sortzeko. Horretarako, 

BIZIKIDETZA Atalaren lana ikastetxeekin politikak sustatzea izanen da, ikasleak gaiotan 

prestatu eta hezteko: giza eskubideak, biktimekiko elkartasuna eta gatazken konponbide 

baketsua. 

 

Bakearen aldeko hezkuntzak jaso behar duen tratamendua, indarkeriaren bidegabekeria, 

biktimekiko elkartasuna eta biktimen testigantzaren balio pedagogikoa hezkuntza 

sistemaren kezka etengabea izan beharko da. Hezkuntzaren ildoa gazteriaren, kulturaren 

eta hezkuntza ez formalaren eremuetan ekintza berariazkoak eginez osatu beharko dugu; 

era berean, gizarte eta hezkuntza arloan sentsibilizaziorako ekimenak bultzatu beharko 

ditugu indarkeriarekin kritikoa den kontzientzia soziala sendotzeko, giza eskubideekin eta 

bizikidetza demokratikoaren balioekin konprometitua.  

 

Berdintasuna 

BIZIKIDETZA da, halaber, emakumeen eta gizonen arteko harremanak bideratu behar 

dituen hitza, berdinen arteko gizartea eraikitzeko eta emakumeen kontrako diskriminazioa 

eta indarkeria sexista desagerrarazteko aukera bakarra delako. Gaitz sozial horren 

ondorioz uda tragikoa izan dugu, are gehiago beharbada, hilabete hauetan gertatu diren 

erailketa matxisten kopurua eta basakeria direla eta. 
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Hori ikusirik, lehen urratsa eta abiapuntua Nafarroako Berdintasunerako Institutua 

berreskuratzea izan da. Gobernu honen iritziz, berebiziko garrantzia du eta beharrezkoa 

da Institutu hori; duela 20 urte sortu zenetik (hasiera batean Nafarroako Emakumearen 

Institutua, 1995ean) hona berdintasun politiketan eta errealitate sozialean berean gertatu 

diren aldaketetara eta aurrerapenetara egokitzen joan da. Azken legegintzaldian 

prozesua eten egin zen, ordea, Gobernuak Berdintasunaren arloa Familiaren barruan 

sartu zuenean, Nafarroako Berdintasunaren eta Familiaren Institutua sortzean, eta gero 

Familiari lehentasuna eman zionean Berdintasunaren aurretik, gai hau "integratuta" eta 

bigarren mailara baztertuta gelditu baitzen Nafarroako Familiaren eta Berdintasunaren 

Institutuan. Institutuaren egituran izandako aldaketa horrek ondorio nabarmenak izan 

zituen, dudarik gabe, bai alde erreal edo agerikoan bai alde praktiko eta sinbolikoan. 

 

Lehenengo eta behin, atzerapausoa zelako, berdintasunaren arloa, egitura politiko eta 

sozial guztiei dagokiena, egitura sozial bakar batekin lotzen zuelako, familiarekin alegia, 

eta emakumeak sistema androzentriko eta patriarkala sendotzen duen kontzeptu 

tradizional batekin lotzen dituelako, gainera. 

 

Ildo horretan, berdintasunaren kontzeptuak balioa galdu zuen, eta atzera itzuli zen 

baztertutako kontzeptu batzuetara, hain zuzen ere arretagunea eta karga guztia 

emakumearengan jartzera (kategoria bezala, eta ez emakumeen kolektibo anitz bezala), 

eta, batez ere, familiaren eremuarekin lotuta utziz, hau da, bizitza pribatura mugatuz, eta 

genero desberdintasuna legitimatzen duten rol tradizionalenak indartuz.  

 

Gobernuarentzat ezinbestekoa da gai honi ZEHARKAKO tratamendua ematea, 

berdintasun politikak politika publiko guztietan txerta daitezen. Eta dudarik gabe, baita 

familiari buruzko politiketan ere, beharrezkoa denean, baina atxikita egon gabe.  

Horregatik sartu da erakunde autonomo hau Herritarrekiko eta Erakundeekiko 

Departamentuaren barrenean. 
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Berdintasuna erreala eta egiazkoa izan dadin, korronte nagusian sartu beharra dago, eta 

horretarako beharrezkoa da, nahitaez, politiken ardatza ZEHARKAKOTASUNA izatea: 

genero eragina ikusi eta genero ikuspegia txertatu politika guztietan. Konfigurazio 

berriarekin, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunak eremu guztietan du tokia, 

modu dinamikoan eta etengabe: administrazio orokorra eta tokikoa, enpresen eta lanaren 

esparruko entitate eta erakundeak, eta gizarte osoa. 

 

Ildo horretan hartu diren lehen neurrietako bat erakundearen autonomia sendotzea izan 

da. Horretarako, Nafarroako Berdintasunaren Instituturako aurreikusitako eskumenak 

garatzeko bide emanen duen egitura organikoa landu dugu. 

 

Parlamentuko indar guztiek aho batez onetsi zuten Emakumeen kontrako indarkeriari 

aurre egiteko apirilaren 10eko 14/2015 Foru Legea garatzea izanen da abiapuntua.  Plan 

Estrategikoa egiteko prozesua ere abian da, eta legea garatzeko ekintza plana 

prestatzeko laguntza kontratatzeko deialdiarekin hasi gara.  

 

Gure konpromisoa genero berdintasuna departamentu guztien politiken diseinuan eta 

kudeaketan txertatzea da; konpromiso hori Emakumeen eta Gizonen Aukera 

Berdintasuna sustatzeko azaroaren 28ko 33/2002 Foru Legean ere jaso zen.   

 

Genero berdintasunerako unitateak politika publikoetan, bai prozeduretan bai egituran, 

genero zeharkakotasuna aplikatzeko bide ematen duten egiturak dira eta sendotu eginen 

ditugu. Administrazioan eragina duen eta abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legean jasotzen 

denez, halaber, genero eraginari buruzko txostenak egiteko betebeharra dago Nafarroako 

Gobernuak onetsi beharreko foru legeen aurreproiektuetan, legegintzako foru 

dekretuetan, erregelamenduzko xedapenen proiektuetan eta plan eta programetan.  Ildo 

horretan, egungo Gobernuko departamentu guztien osaketarako NABIren genero 

txostena egin da. 
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Lan ildo hori sendotu, eta aurrera egiteko, ezinbestekoa da txosten horiek egiten dituzten 

teknikariei behar den prestakuntza egokia ematea. Bestetik, txosten horiei gure 

erkidegoarentzat garrantzi berezia duten plan eta programetan aplikazio zehatz eta 

praktikoa emateko lan eginen dugu. 

 

Berdintasuna toki esparruan sustatzeari dagokionez, genero berdintasuna 

herritarrengandik gertuen dagoen esparrutik bultzatzen eta garatzen jarraituko dugu, toki 

entitateetatik alegia, eta haien parte-hartze aktiboari laguntzen. Horretarako, toki 

entitateentzako diru-laguntzen deialdi publikoari sostengua ematen jarraituko dugu, 

Aukera berdintasunaren eragilearen profesionalak lanean jartzeko eta figura hori 

sendotzeko, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatuko duten proiektuak gauzatu 

ditzaten, eta teknikari horien prestakuntza lantzen programa berezien bidez. 

 

Gizartean eta herritarren artean genero berdintasuna sustatzeari dagokionez, elkarteak 

eta entitate sozialak inplikatu nahi ditugu parte-hartze aktiboa izan dezaten (emakume 

taldeak, mugimendu feminista, genero berdintasunaren aurrean ahulagoak diren giza-

taldeak, etab.). Gaur egun, talde eta elkarteen konpromisoa Nafarroako Berdintasunerako 

Kontseiluan parte hartzera mugatzen da, eta hori ez da nahikoa inola ere. 

 

Emakumeek gizartean PARTE-HARTZE erreala izan dezaten, izaera estrategikoa du 

haien egoera eta kokagunea hobetzeko bideak bultzatzeak, esparru guztietan 

ahalordetzeko, bai banaka bai modu kolektiboan. Horrek barne hartzen du elkarteen eta 

taldeen parte-hartzerako bideen alde egitea eta horiek hobetzea, edo, zuzenean eta 

lehenbailehen, Nafarroako Berdintasunerako Kontseilua sendotzea eta lan egitea 2012az 

geroztik desagerturik dagoen diru-laguntzen deialdirako kontu-saila berreskuratzeko. 

 

Lehenago esan dudanez, BIZIKIDETZA da emakumeen eta gizonen arteko harremanak 

bideratu behar dituen hitza, berdinen arteko gizartea eraikitzeko aukera bakarra delako. 

Prebentzioaren eta sentsibilizazioaren inguruko politikak sustatu beharko ditugu, 

berdintasuneranzko bidean oinarrizko zutabe nagusia izan daitezen. Gaia ikusgai egiteko 
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eta sentsibilizaziorako kanpainak, adibidez, edo eremu publikoan eta hedabideetan 

jardunbide egokietarako kodeak proposatzea, emakumeen eta gizonen irudi 

estereotipatuak gainditzeko eta hizkera ez sexista eta integratzailea erabil dezaten.   

 

Eta BIZIKIDETZAz ari garela, ezin ahaztu genero indarkeriaren gaia, uda honetan 29 

hildako eragin dituena. Bere burua zuzen eta libretzat duen gizartearentzat lotsatzeko 

moduko indarkeria.  Kasu bakoitza gure porrot kolektiboaren isla da. Eta, aldi berean, 

kasu bakoitza pisuzko arrazoia da zentzugabekeria horri aurre egiteko, are indar 

gehiagorekin ere, amore eman edo etsi gabe. Emakumeen kontrako indarkeriak, beste 

edozein indarkeria motak bezalaxe, berdintasunaren eta justizia sozialaren helburutik 

urruntzen gaituelako. 

 

Institutuak koordinatuko ditu Nafarroan emakumeen kontrako indarkeriaren prebentzio 

eta arreta lanak, emakumeen kontrako indarkeriaren prebentzio eta arretaren egiazko 

koordinazioaren arloko erakundearteko Akordioaren jarraipen batzordearen bitartez. 

Akordio horren helburua da ahalik eta koordinaziorik onena lortzea emakumeen aurkako 

indarkeriaren prebentzioan eta haren ondoriozko biktimei laguntza eta babesa ematen 

dieten erakundeen artean, eta, orobat, jarduteko jarraibide homogeneoak ezartzea 

Nafarroako Foru Komunitate guztian, kalitatezko arreta bermatua izan dadin osasun, 

polizia, epaiketa eta gizarte arloan, baita prebentzio lana ere hezkuntza eta sentsibilizazio 

neurrien bidez. 

 

Zehazki, NABIk bere gain hartzen ditu genero indarkeriaren biktimentzako baliabide eta 

prestazioen koordinazio eta jarraipenerako lanak, hala nola: 

 

- Harrerarako baliabideak: larrialdietako zentroa, abegi-etxea eta ostatu-etxeak. 

- Emakumeei laguntza Juridikoa emateko Zerbitzua, Nafarroako Abokatuen 

Elkargoekiko Hitzarmenaren bidez. 

- Genero indarkeriaren biktimentzako laguntza ekonomikoen kudeaketa. 

- Genero indarkeriaren biktimaren kreditazioa emateko erregulazioa. 



 
 

2015-2019 legegintzaldirako Departamentuaren helburuak eta lan-ildoak  

 
 
 

www.navarra.es  20 | 24 

- Genero indarkeriaren biktimei arreta integrala emateko taldeak. Esku-hartze 

espezializatuko zerbitzuak dira, eta haien xedea arreta integrala ematea da 

genero-indarkeriako egoeraren batean dauden emakumeei eta haien kargura 

dituzten seme-alabei, susper daitezen laguntzea, eta haien bizi baldintzak 

hobetzea; bai eta genero berdintasuna sustatzea ere. 

 

Gaur egun horrelako bi talde aritzen dira lanean, Tuterako eta Lizarrako Barrutietako 

Gizarte Zerbitzuen zentroen barrenean. Horrelakorik ez dagoen barrutietan taldeak 

sortzen ahaleginduko gara, betiere irizpide hauei jarraituz: eskuragarritasuna, 

irisgarritasuna eta kalitatea. 

 

Amaitzeko, aurrekoak bezain garrantzitsua da azken helburu hau: Genero 

Berdintasunerako Lege berria egitea, egungo errealitate sozialera egokitua. Lege horrek 

orain arteko aurrerapausoak eta irauten duten hutsuneak barnebildu beharko ditu, eta 

esparru juridiko berria ezarri, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna babes dezan,  

oinarrizko eskubide gisa eta eta gizarte demokratiko eta moderno baten funtsezko balio 

gisa. 

 

Euskara 

Gobernu honen akordio programatikoan jasota dago beste hizkuntza politika bat behar 

dela, herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko eta Nafarroako bi hizkuntzei 

tratamendu bera emateko.  

 

Politika hori progresiboa izan beharko da, bi egoera soziolinguistiko desberdinen 

errealitatera egokituta eta behar diren arauen babesarekin; halatan, euskarak izan 

beharreko prestigio soziala berreskuratu du, betiere pertsonen askatasunean eta 

borondatean oinarrituta. 

 

Jakina denez, politika publikoetan eta esparru sozialean eragin behar du, eta 

zeharkakotasunez denetan presentzia izan. Partaidetzaz egindako politikak izan behar 
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dira, herritarrekin eta gai hauetan aritzen diren eragile sozialekin elkarlanean, berdinen 

arteko BIZIKIDETZAren helburuarekin eta bakoitzak bere hizkuntzan adierazteko 

askatasun osoa bermatuta. 

 

Arlo honetan Nafarroako Gobernuak hizkuntz eskubideen defentsari dagokionez 

galdutako sinesgarritasuna  berreskuratu beharra dago. Azken urteotan, gobernu 

ekintzaren xede nagusia Hizkuntza Politika antolatzeko lana bete behar zuen unitatea 

edukiz eta baliabidez hustea izan da. Une hau, ordea, ilusioz ikusten du gizartearen 

sektore zabal batek; baina konpromisoak neurri zehatzetan gauzatu behar dira, etenik eta 

atsedenik gabeko lanean eta ahaztu gabe, betiere, baliabideek bat etorri behar dutela bizi 

dugun egoera ekonomikoarekin. 

 

Departamentuak eman duen lehenengo urratsa hizkuntza politikaz arduratzen den 

unitateari, Euskarabideari, beste egitura organiko bat ematea eta haren eskumenak 

aldatzea izan da, zeharkako lana egin dezan, departamentu guztietan eta Gobernuaren 

ekintzan berean eragiteko. 

 

Agerraldi honen hasieran aipatu dut abian jarri dugun estrategia komunikatibo berria. 

Estrategia berritzailea eta integratzailea, euskararen irudiari izen ona eman behar diona 

gizartearen aurrean, azken urteetan gertatu denaren kontrako norabidean hain zuzen ere, 

euskararen ezagutzari eta erabilerari dagokionez gizartearen sentsibilizazioa sustatu, eta 

nafar guztien hizkuntza eskubideen errespetua bermatu behar baitira.  

 

Larrialdi egoeran dauden sektoreen beharretarako egokia den erantzuna emateko lan 

eginen dugu: helduen euskalduntzea eta alfabetatzea, euskarazko hedabideak, 

euskararen garapena udalen esparruan eta irabazi-asmorik gabeko entitate sozialak. Eta 

aipatutako guztia herritar euskaldun eta erdaldun guztien hizkuntz eskubideak bermatuko 

dituen arau-esparru baten barrenean. 
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Horrela, administrazioan Nafarroako bi hizkuntzen erabilera arautuko duen foru dekretu 

berri bat prestatuko dugu, segurtasun juridikoa bermatuz betiere eta ikuspegi positiboa 

emanez legegintzari, bi hizkuntzetako bat ukatu gabe.  

 

Horrekin batera, kanpaina informatiboak garatuko ditugu, sentsibilizaziorako eta euskara 

ikastea bultzatzeko, eta gizartearen parte-hartzea bultzatuko dugu Nafarroako 

Euskararen Kontseiluaren bitartez, organo hori berritu eta zabaldu egin nahi dugulako 

erakunde eta entitate sozial gehiagok parte har dezaten.  

 

Kontseilu honek, Euskarabideak gidaturik, Euskararen Plan Estrategiko bat prestatu 

beharko du hurrengo urtean.   Plan errealista, egiteko modukoa eta eraginkorra izanen 

da, Gobernuaren hizkuntza politikaren oinarria finkatuko duena.   

 

Herritarrentzako arreta hobea izan dadin, behar-beharrezkoa da administrazioan 

aurrerapausoak egitea euskararen erabileran: plantillaren diagnostikoa, lanpostuen 

hizkuntz profilak ezartzeko; prestakuntza baliabideak eta planak abian jartzea langileek 

arreta ele bitan eman dezaten beharrezkoa denean; hizkuntz egiaztapenetarako 

prozedurak berrikustea... Horretarako, besteak beste, Nafarroako Gobernuko Itzulpen 

Unitatea berrantolatu eta indartu beharko dugu, sortzen diren beharrei bermeekin 

erantzuteko, eta aipatutako lehentasunei heltzeko irizpideak ezarri beharko ditugu.  

 

Ezin ditugu ahaztu aspaldixkotik milaka nafar euskalduntzen dabiltzan entitateak, AEK, 

IKA eta beste zenbait euskaltegi; 2012az geroztik ez dute inolako diru-laguntzarik jaso 

hain beharrezkoa den lan horri sostengatzeko. 2016ko aurrekontuetatik hasita diru 

zenbateko bat ezarriko da helduen euskalduntzea eta alfabetatzea bultzatzeko. Aldi 

berean beharrezkoa da euskararen presentzia areagotzea hedabideetan, eta, 

horretarako, gaztelaniaz aritzen diren hedabideentzako diru-laguntzak berrezarriko dira, 

euskarazko informazioa ere helaraz dezaten. 
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Nafarroako Gobernuaren eta toki entitateen arteko harremanak berrezarriko ditugu, 

udalen euskara zerbitzuekin, adibidez, herritarrei bi hizkuntzetan arretan emateko planak 

ezartzeko, edo euskararen erabilera sustatzeko eremu sozioekonomikoan, eta lana 

errazteko horrelako neurriak bultzatzen dituzten enpresei. Horiexek dira, besteak beste, 

Euskarabidearen lan konpromisoetako batzuk, kontseilari honek bere egiten dituenak. 

 

Departamentuaren ekintza ildoen ZEHARKAKOTASUNari esker euskarazko eskaintza 

nahikoa izan beharko dugu kulturaren, kirolaren eta aisialdiaren arloetan. Eta PARTE-

HARTZEAk eta lankidetzak gidatu beharko dute gure harremanak hizkuntza gaietan 

eskumenak dituzten erakundeekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta Euskaltzaindiarekin, 

adibidez. Era berean, Nafarroako unibertsitateekin batera eginen dugu lan 

prestakuntzaren arloan, ikasleen praktikak eta euskarari buruzko ikerketak bultzatzeko. 

Eta, azkenik, Estatuko eta Europako erakundeekiko harremanak koordinatuko ditugu, 

hizkuntza politikari eta Erregioen Hizkuntzen Europako Kartaren aplikazioari dagokienez. 

 

Honenbestez, mintzaldi hau amaituko dut adieraziz gaurtik aurrera Parlamentu honekin 

eta zuekin, parlamentariekin, lankidetzan eta etengabeko elkarrizketan oinarritutako 

hartu-emana izan nahi dudala gaurtik aurrera. Hasieran esan dudanez, hartu-eman 

horretan ez dira faltako gogo oneko desadostasunak, kritika eta eztabaida, baina espero 

dut hori oztopo ez izatea departamentu honen lanaren ardatz diren hiru printzipioei 

jarraitzeko: 

- PARTE-HARTZEA, politikagintzak erakundeei sekula galdu behar ez zuten 

sinesgarritasuna itzul diezaien, 

- ZEHARKAKOTASUNA, hezkuntzan, arlo sozialean, ekonomian, kulturan, garapen 

jasangarrian edo lurraldean elkarlanean garatuko ditugun politikak nafarren 

errealitatetik hurbilago egon daitezen eta gure helburuetarantz eraman gaitzaten, 

aurrerantz alegia, eta 

- BIZIKIDETZA, gure erkidegoaren ordezkari leialak izan gaitezen, erkidego anitz, 

ireki, solidario eta tolerante honetan guk izan behar baitugu lehenak bestearen 

oinetakoak janzten eta elkarrekin ibiltzen ikasten.   
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Eskerrik asko  

 


