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“Hizkuntz eskubideen egoera Euskal Herrian, 2002an” 
urteko txostenaren ondorio nagusiak1 

 
Hizkuntz Eskubideen Behatokiak 2002 urtean landutako datu guztiak bildu ditu 

urteko txosten honek. Datuak aurkeztu ditugu, kualitatiboki aztertu eta juridikoki 
baloratu ere. Hizkuntz eskubideen urratze egoera orokortua ageri zaigu. 

 
Ondoko hauek dira txosten honek bildu dituen datu eta azterketen ondorio 

nagusiak: 
 
 

1. 2002 urteko txosten honek 2001 urteko txostenak eman zituen ondorio nagusiak 
guztiz berretsi ditu. Eta berretsi ez ezik, zenbait alorretako egoera larriago agertu ere 
egin du. 

 
o 2001ean Behatokiak 93 kasu baizik ez zituen landu. Halere, kuantitatiboki 

gutxi izanda ere, oso kasu adierazgarriak ziren eta guztiz baliogarriak 
egoeraren azterketa egiteko. Txosten honen 3.1 puntuan azaldu bezala, 
Behatokiak bildutako kasuen azterketa kuantitatiboa baino azterketa 
kualitatiboa eta erlatibizatua hobesten du. 
 

o 2002an, berriz, Behatokiak 1.036 kasu aztertu ditu eta horiek denek bide eman 
diote aski ongi dokumentatuta dagoen errealitatea xehekiago deskribatu eta 
baloratzeko. 

 
 

2. Euskal Herriko herrialde guztietan urratzen dira hizkuntz eskubideak, Iparraldean 
nola Hegoaldean. 

 
Euskal herrian administrazio batzuek status ofiziala aitortua diote bertako 

hizkuntza den euskarari, beste batzuek, berriz, ez. Administrazioek bertako 
hizkuntzari ofizialtasun statusa aitortua izatea eta hizkuntz eskubideak babesteko 
legedia indarrean egotea, ezinbestekoa bada ere, garbi da ez dela aski. Ofizialtasun 
teoriko hutsa izan daiteke, eguneroko jardunbideetan herritarrei oinarrizko hizkuntz 
eskubideak betetzen ez dizkiena. Beraz, 

 
o ez dagoenean, ofizialtasuna edo administrazioek bertako hizkuntzari eta 

herritarren hizkuntz eskubideei legezko babesa ematea ezinbestekoa da eta, 
 

o legezko babes hori aitortuta dagoenean, beharrezkoa da babes hori nahikoa 
izatea eta herritarren hizkuntz eskubideei erabateko bermea emateko politika 
eraginkorra garatzea. 

 
 

 
1 Urteko txostena, Hizkuntz Eskubideen Behatokiaren beste txostenak bezala, bere webgunean du 
Behatokiak eskuragai: www.behatokia.org  

http://www.behatokia.org/
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3. Euskal Herriko administrazio maila guztietan urratzen dira hizkuntz eskubideak: 
 

o Espainiako estatuko administrazioak ez du Euskal Autonomia Erkidegoan eta 
Nafarroako Foru Komunitatean indarrean dagoen koofizialtasuna 
errespetatzen. 

 
 Herritarrei dokumentazioa gaztelania hutsean igortzea jardunbide 

sistematikoa da, ahozko harremanetan tokiko hizkuntzaz zerbitzua ez 
ematea bezala. 
 

 Estatuko administrazio batzuek ez dituzte herritarrek aurkeztutako 
euskarazko dokumentuak onartzen. 
 

 Egun ezinezkoa da epaiketa bat euskaraz egitea. 
 

o Frantziako estatuko administrazioak egunero eta sistematikoki urratzen ditu 
euskal herritarren hizkuntz eskubideak. 

 
o Eusko Jaurlaritzak ondoko hiru alorretan ditu herritarren hizkuntz 

eskubideen babesaren beltzunerik larrienak: 
 

 Osasun arloa: herritarrek hautatu hizkuntzaz zerbitzu ez emateak zerbitzu 
publikoaren kalitatea bera kalte dezake, eta, beraz, herritarren oinarrizko 
eskubideak ukitu. 

 
 Justizia arloa: Botere Judizialaren menpe dago eta, ondorioz, goian aipatu 

bezala, Estatuko lege oinarriak direla eta, Botere Judizialak ez ditu 
herritarren hizkuntz eskubideak bermatzen. Baina Eusko Jaurlaritzaren 
Justizia sailburuordetzaren esku egon daitezkeen hainbat ekintzek –
adibidez, jakinarazpenak ele bietan egiteak– agerian uzten dute 
oinarrizkoa (erabilera idatzia) ere ez dela ziurtatzen. 

 
 Herrizaingo arloa: Ertzaintzako kide batzuek agertu dituzten jarrerek 

berebiziko kezka sortzen dute. Bestalde, euskaraz egin nahi izateagatik 
herritarrek zerbitzu atzerapenak jasan behar izatea ohikoa dela agerian 
gelditu da. 

 
o Nafarroako Foru Komunitateak sistematikoki urratzen ditu herritarrek 

euskararekiko dituzten hizkuntz eskubideak. 
 

o Herrialdeko Agintaritzan eta toki administrazioetan –udaletan– ere urraketak 
gertatzen dira. Adibidez, hiri errotulazioa edo seinaletika ingurukoko kexa 
asko izan dira eta horiek oinarri-oinarrizko arauak izanda, betetzen errazenak, 
zenbait alorretan arau ez betetze orokor baten aurrean gaudela pentsatzeko 
bide ematen dute. 
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4. Hizkuntz eskubideak urratzea ez da soilik gizakien eta hizkuntz komunitateen 

arteko ekitatearen printzipio nagusia, Hizkuntz Eskubideen Deklarazio 
Unibertsalak oinarri duena eta Behatokiak bere egin duena, urratzea. Kasu 
gehien-gehienetan administrazioek beraiek onartutako eta beraien lurraldeetan 
indarrean dagoen hizkuntz legeria ere ez dute betetzen, legea urratzen dute: 

 
o Konstituzioak eta estatu mailako prozedura administratiboko legeak. 
 
o Erkidegoetako hizkuntz legediak. 

 
o Toki entitateetako ordenantzak. 

 
 
5. Kasu batzuetan, hizkuntz eskubideaz gain oinarrizko eskubide batzuk ere 

urratzen zaizkie herritarrei: berdintasunez hartua izateko eskubidea, informazioa 
hartzeko eskubidea, etab. Bestalde, administrazioaren aldetik delitu zehatzen 
zantzuak dituzten kasuak ere aurkitu ditugu: bereizkeria, prebarikazioa, etab. 

 
o Estatuko administrazio batzuek ez dituzte herritarrek aurkeztutako 

euskarazko dokumentuak onartzen. 
 
o Herritar batzuk gutxietsiak izan ohi dira euskaraz aritzeagatik. 

 
 
o Herritarrek zerbitzu publikoa hartzeko atzerapenak jasan behar izan ohi 

dituzte zerbitzua euskaraz nahi izanez gero. 
 

 
o Herritar euskaldunek aukera berdintasun eskubidea urratua izan dute. 

 
 
o Epaitegietan euskaraz epaitua izateko eskubidea urratzen da eta, ondorioz, 

babes judizial eraginkorrerako eskubidea zein defentsa eskubidea urratuak 
izan daitezke. 

 
 
 
 
 
6. Estatuz gaindiko arauak ere urratzen dira, adibidez: 
 

o Erregioetako edo Gutxiengo Hizkuntzen Europako Ituna, Espainiako (1992) 
eta Frantziako (1999) estatuek sinatua, baina Espainiak bakarrik berretsia 
(2001). Espainiak Ituna berrestean hartutako gutxienezko konpromisoak ez 
ditu betetzen. 

 
o Gutxiengo Nazionalen Babeserako Hitzarmen-markoa, Espainiak sinatua eta 

berretsia (1995). Frantziak ez du sinatu ere egin. 
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7. Nafarroa Europako kontraeredua da. 
 

Nafarroa Europako kontraeredua da bertako hizkuntz gutxiengo baten babesari 
dagokiola. Nafarroako Gobernuak murrizketak egin ditu legez aitortuta zeuden 
hizkuntz eskubideetan eta eskubide horiek sistematikoki urratzen dizkie herritarrei: 

 
o Nafarroako Gobernuak hizkuntz politika murriztailea garatzen du: eremu 

publiko instituzionalean euskararen erabilera murriztu ez ezik, zenbait 
kasutan desagerrarazi ere egin du. 

 
o Murrizketek, legeak zedarritutako eremu mistoa eremu ez-

euskaldunarekin berdindu dute; eremu euskaldunean gaztelania hutsezko 
erabilera administratibo-ofiziala ahalbidetu dute. 

 
o Murrizketek, lehen ele bietan zegoen inprimakia, dokumentua, errotulua 

edo webgunea, orain gaztelania hutsean egotea ekarri dute; 
Administraziotik herritarrak lehen euskaraz jaso zezakeen zerbitzua orain 
gaztelania hutsean baizik ezin jaso izatea. 

 
o Nafarroako Gobernuak ez du betetzen indarrean dagoen legediak 

ezarritako koofizialtasuna: usua da eremu euskaldunera gaztelania 
hutsezko dokumentazio ofiziala bidaltzea. 

 
o Nafarroako Gobernuaren hizkuntz politikak euskararen erabileraren 

murrizketa orokorra dakar. Murrizketa antolatua eta planifikatua da, eta 
LORAFNAn eta Euskararen Legean ezarritako xedeen guztiz kontrakoa. 

 
 

8. Frantziako Errepublikak gutxiengoen eskubideei dagozkien nazioarteko 
standarrak betetzeak berebiziko premia du. 

 
o Erregioetako edo Gutxiengoen Hizkuntzen Europako Ituna sinatu bai baina 

oraindik ez du berretsi. 
 
o Gutxiengo Nazionalen Babeserako Hitzarmen-markoa ez du sinatu ez eta 

berretsi ere. 
 
o Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Hitzarmena sinatzean 

gutxiengoen eskubide kulturalak aipatzen dituen 27. artikuluari eginiko 
oharra kentzea. 

 
o Haurren Eskubideei Buruzko Hitzarmena sinatzean gutxiengoen eskubide 

kulturalak aipatzen dituen 30. artikuluari eginiko oharra kentzea. 
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9. Hizkuntz eskubideen bermerako mekanismo juridiko administratibo berezitu eta 

azkarra ezarri beharra dago, gertatutako lege urraketei aurre egin eta haiek 
zuzentzeko. 

 
o Agerian gelditu baita zer tresna edo mekanismo eskasa dagoen ohiko 

prozedura juridiko administratiboan hizkuntz eskubideen urraketa horiei 
erantzuteko. 

 
 
10.  Hizkuntz eskubideen urraketa zabal eta sistematikoak euskal hiztunek euren 

hizkuntz eskubideez duten pertzeptzio subjektiboan du eragina. 
 

o Euskal Herrian, euskaldun jendeak luzez bizitutako legezko gutxiagotasun 
eta menpekotasunak egungo egoera naturalizatzea ekarri du. 

 
o Oraindik orain legeari loturik hautematen dute euskaldun gehienek euren 

hizkuntza erabiltzeko eskubidea. Horrek oinarrizo eskubideen inguruan 
zalantza eta segurtasun falta dakarzkie herritarrei, bai eta euskara 
erabiltzeko eskubideez gabeturik egotearen sinistea ere Euskal herriko 
lurralde gehienean. 

 
o Askotan, herritarrek euskaldun gisa oinarrizko eskubideak ukatuak izatea 

ohikotzat hartzen dute eta, ondorioz, bigarren mailako herritarra izatearen 
buru hautemate edo autopertzeptzioa bere egiten dute. 
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