
 
 
 

HIZKUNTZ EXODOARI STOP!  
 
UPN-PSN gobernuak Vascuencearen legeaz egiten duen inposaketa eta interpretazioa 
dela eta, milaka herritarrek pairatzen dute  Hizkuntza Exodoa. Hau da, egunero euren 
herritik atera behar dute euskaraz ikasi ahal izateko. 

Hemen ditugu datu batzuk, oraindik amaitu gabe daudenak, baina ezin izan dugu 
gehiago itxaron ezagutarazteko, eskandalagarriak baitira arazoa bere osotasunean 
islatzen ez badute ere. Datuak Nafarroa Garaira mugatuko ditugu, beti ere solilik eta 
bakarrik Derrigorrezko Eskolatzea aintzakotzat hartuz. Batxilergoa, Lanbide Heziketa 
eta Goi Mailako ikasketak kontutan hartzea kontaezina suerta daiteke, baina ezin dugu 
ahaztu horretan ere Hizkuntza Exodoa existitzen dela. 

 
HIZKUNTZA ETA ESKOLA  EREMUAK 
Nafarroan  hizkuntza eremuez gain eskola 
eremuak daude, eta ez dute beti bat egiten. 
Adibidez, Zirauki eta Mendigorria eremu ez-
euskaldunean daude, baina ez daude eskola 
eremu berdinean.  

Eskola eremu bakoitza herri batzuk osatzen 
dute, eta zure herrian ez badago zuk nahi 
duzun hizkuntza ereduko ikastetxerik baina 
dagokizun eskola eremuko beste herri 
batean bai, Nafarroako gobernuak garraioa 
ordaindu behar dizu. Horren adibidea 
Zirauki da. Eremu ez-euskaldunean izanda 
ere, Gareseko eskola eremuan dago, beraz, 
Gareseko D ereduko eskolara joaten dira 
haurrak eta garraioa hezkuntza sailak 
ordaintzen du (dagoeneko Ziraukiko eskola 
itxi egin da haurrak Garesera doazelako).  

Mendigorria Gareseko eskola eremuan ez 
dagoenez (nahiz eta ondo ondoan egon) kalitateko hezkuntza publiko eta euskalduna nahi duten herritarrek beraien 
poltsikoetatik ordaindu behar dute garraioa (beste herri batzuetan bezala). 

DATUEN ZENBAIT IRAKURKETA 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D ereduaren aldeko eskaera handia dagoen herrietan, Nafarroako gobernuak erabili izan duen estrategia, TIL 
eredua inposatzea izan da, zeinean euskararen presentzia hutsaren hurrengoa den (Añorbe, Artaxoa,…) 

Abarzuzan edo Lezaun eskola dago, baina 
ez dute D eredurik jartzen. 

Zirauki (22 ume), Jaitz/Salinas de 
Oro (17 ume) edo Mañeru (19 ume) 
bezalako herrietan eskolarik ez 
egotea ez da ratio kontua 

Ameskoako herrietan 3 eta 4 urtetako populazioaren %100ak 
D eredu publikoan ikasi nahi du, baina ez zaio ahalbidetzen 
zonalde ez euskaldunean kokatuta omen dagoelako 

Noain zonalde ez euskaldunean 
dago eta bertan D eredu 
publikoa dute. 
 

Nafarroako gobernuak oso azkar ixten ditu eskolak 
herrian umerik ez dagoenean, baina ez du irekitzen ume 
kopuruak gora egiten duen herrietan.  Zergaitik? 
Euskarazko irakaskuntza ez bermatzeko hautua. 

Zonalde mistoan ere Hizkuntza exodoa ematen da, 
gobernuak Vascuenceren legearen interpretazio 
murritza egiten baitu. 



 
 

 

BIDAIEN ERAGINA 
 
Egunero joan etorriak egiten dituztenak eta, bataz beste, egunero 20 
kilometro egiten dituztenak. 

 
 

Ume guztien artean urtean egiten duten kilometroen batuketa 5 miloi 
kilometro baino gehiagokoa da. 

 
 

 
Hau da kilometro hauen guztien kostea. Bataz beste, 540 eurotik gora 
ume bakoitzeko, soilik gasolinan. 
 

 
 

 
 

 
 

Sortzen-Ikasbatuazek urtero antolatzen duen festa hau aurten Larragan izango da. Bertan, ofizialtasunaren aldeko 
jaia  ospatzeaz gain, hizkuntza exodoa eta laguntzarik jasotzen ez dutenentzako dirua biltzea da ere gure helburua. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1.400 UMETIK 
GORA 

ILARGIRA  
13 BIDAI 

751.812 € 
 

APIRILAREN 22an -  DENOK LARRAGARA !!!!!!!!!!! 
Ofizialtasunaren aldeko jaia 

HERRIKO PLAZAN 
10:00 Dianak 
10:30 Harrera ekitaldia 

Ondoren, txistorrada 
12:00 Omenaldia Baigorri 

Abesbatzarekin eta Jotekin 
12:30 Tortotxiki dantza taldea, Urnia 

Larraga eta Gares-Artaxuko 
dantzariak 

13:30 Pailazoak 

16:30 Kontzertua  
 

JOLAS GUNEAN  (11:00 – 14:00) 
Puzgarriak 
Talo tailerra 

11:30  Eskola ibiltaria (1512-2012) abiatzen da 
(euskaraz) 

13:00 Eskola ibiltaria (1512-2012) abiatzen da 
(gazteleraz) 

16:00 Zirko tailerra Zirika Zirkus.ekin 

HERRIAN ZEHAR 
11:30 Erraldoiak  
13:00 Trikipoteoa eta 

Zanpantzarrak 
13:00 Batukada 
 


