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Insisten en reclamar el
derecho a vivir en
euskara en Nafarroa
Un grupo de euskaltzales, tras reconocer que se han dado pasos en la
buena dirección, insistió en reclamar su derecho a vivir en euskara en
Nafarroa y llamó a acudir a la protesta de Kontseilua del 4 de junio.
Martxelo DÍAZ | IRUÑEA

Un grupo de euskaltzales mostró ayer su apoyo a la manifestación convocada por Kontseilua
para el próximo 4 de junio en
Iruñea (Golem, 17.30) en defensa
del derecho a vivir en euskara.
«Hace un año proclamamos
que para que en Nafarroa hubiera un verdadero cambio tenía
que venir desde el euskara. En
este último año han cambiado
varias cosas, eso es cierto, pero
todavía no estamos en la situación que desearíamos. Es más,
quienes quieren mantener el
Régimen y sus privilegios han
mantenido los ataques contra el
euskara y contra quienes quere-

mos vivir en euskara. Por ello,
consideramos necesario seguir
trabajando. La ciudadanía ha sido quien durante estos años ha
abierto el camino a la normalización del euskara y así seguirá
siendo», destacó la actriz Anabel
Arraiza al pie del Monumento a
los Fueros.
Entre los asistentes al acto de
ayer se encontraban Jon Alonso,
Urko Aristi, Alberto Barandiaran, Kike Díez de Ultzurrun,
Mintxo Garaikoetxea, Andrés
Iñigo, Garbiñe Petriati, Ritxar
Sanzol y Bixente Serrano.

4 DE JUNIO
Kontseilua ha
convocado una
manifestación el 4 de
junio en Iruñea (Golem,
17.30) para reclamar el
derecho a vivir en
euskara en Nafarroa,
aunque reconocen que
se han dado pasos en
este sentido.

Denuncia de ELA y Steilas

Por otra parte, los sindicatos
Steilas y ELA denunciaron que

Mintzanet egitasmoa, euskaraz hitz
egiteko aukera etxetik atera gabe

Comparecencia de euskaltzales, ayer en Iruñea.

en las oposiciones de Educación
convocadas por el Gobierno navarro se registrará «un nuevo
ataque al euskara», ya que se
obligará a realizar las pruebas
en castellano también a quienes
opten a plazas en euskara.
ELA señaló que la responsabilidad es el Servicio de Recursos
Humanos de Educación y subra-
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yó que «al frente de este servicio sigue la misma persona
nombrada en su día por UPN».
El Gobierno navarro anunció
ayer que las pruebas de ingreso
al Cuerpo de Maestros se realizarán el 18 y el 19 de junio. Se
han recibido cerca de 3.000 solicitudes para participar en estas
pruebas.

Hizkuntza gutxituen
sare europarra protestan,
ETB ezin ikusteagatik

I.S. | GASTEIZ

Mintzanet egitasmoa aurkeztu
zuten atzo Gasteizko Oihaneder
Euskararen Etxean. Arabako eragile, elkarte, euskaltegi eta, azken finean, interesa izan dezakeen edozeini zuzendutako
saioak antolatu dituzte euskara
Internet bidez eta doan praktikatzeko aukera hau ezagutzeko.
Ainara Loiarte egitasmoaren
koordinatzaileak azaldu zuenez,
Mintzaneten helburua euskaraz
jarduteko aukera ez duen pertsona orori etxetik atera gabe
euskara praktikatzeko modua
ematea da. Euskaraz jardun
nahi duten guztiek, edonon
daudela ere, euskaraz nahi adina hitz egiteko aukera dute Mintzanet.net webgunearen bidez.
Bi pertsona behar dira Mintzaneten aritzeko: bidelaguna
eta bidelaria. Bidelaguna euskaraz ikasten ari den eta hainbat
arrazoi tarteko euskaraz egiteko
aukera ez duen orori mintzapraktika egiteko aukera ematen
dion euskalduna da, eta bidelaria, berriz, euskara ikasi edo hobetu nahi duen ikaslea da.

GARA | BILBO

Atzo aurkeztu zuten Mintzanet egitasmoa Gasteizen.

Dagoeneko 350 lagun baino
gehiagok hartzen dute parte
Mintzanet egitasmoan. Gehienak (%80) Euskal Herrian bizi
dira, baina izena eman duten asko (%20) atzerrian daude: Ameriketako Estatu Batuetan, Argentinan, Txilen, Britainia Handian,
Kolonbian, Brasilen, Uruguain,
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Kaledonia Berrian eta Polonian,
besteak beste.
Mintzanet Maramara Taldeak
kudeatzen du, 2013an proiektua
sortu zuenetik. Gasteizko Gobernuaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren babesa jasotzen du
proiektuak.

Patxi Baztarrika Lakuako
Hizkuntza Politikarako sailburuorde eta Hizkuntza
Aniztasuna Sustatzeko Sare
Europarreko (NPLD) presidenteak jakinarazi du gutuna bidali diola Estrasburgora
Hizkuntza Eskubideen Europako Kartaren adituen batzordeari, ETB berriro ere Nafarroan ikusi ahal izatea
bultza dezan.
NPLD sarearen urteko Batzar Nagusian, Bilbon, Baztarrika prentsaurrekoan agertu
zen bileraren nondik norakoak azaltzeko, sareko kide diren zenbait gobernu eta erakundeetako ordezkariekin,
tartean Meirion Prys Jones
NPLDko sortzaile eta zuzendari eragilea, Peggy Heikkinen NPLDko presidenteordeetako bat, Ruben Trenzano
Valentziako Gobernuko Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusia, Lorea Bilbao Bizkaiko Aldundiko Kultura eta

Euskara diputatua eta Mikel
Arregi Euskarabidea Nafarroako Euskararen Institutuko
zuzendari gerentea.
ETBk Nafarroan emititzeari uzteko espainiar Gobernuak egindako eskaera Hizkuntza Eskubideen Europako
Kartaren «letra eta espirituaren kontra» doala ziurtatu
zuen Baztarrikak, eta gogorarazi zuen Eurokartaren adituen batzordeak hiru urtero
egiten duen ebaluazio txostenean «behin eta berriz»
agertu duen gomendioa izan
dela «ETB euskararen lurralde guztietan, eta beraz, Nafarroan ere ikusteko erraztasun guztiak sortzea».
Hori horrela izanik, jakinarazi zuen Eurokartaren adituen batzordeari Estrasburgora gutuna bidali diola
NPLDren izenean, Nafarroan
ETBren emisioekin gertatua
jakinarazteko, eta eskatzeko,
«egokien ikusten duen moduan, berak ere bultza dezala
egoera hau gainditzeko».

