
EUSKARAREN PLAN ESTRATEGIKOA

PLAN ESTRATÉGICO DEL EUSKERA



Lege markoa Marco legal

� 18/1986 Foru Legea, 
abenduaren 15ekoa, 
Euskarari buruzkoa

� Ley Foral 18/1986, de 
15 de diciembre, del 
vascuence

� Carta Europea de las 
lenguas Regionales o 
Minoritarias, firmada por 
España en 1992 y ratificada en 
2001, así como las 
recomendaciones e informes de 
su proceso de seguimiento.

� Eskualdetako eta 
Eremu Urriko 
Hizkuntzen Europako 
Gutuna, Espainiak 1992an 
sinatua eta 2001ean berretsia, 
eta haren jarraipen prozesuan 
jasotako aholkuak eta txostenak.



Hizkuntza politikako 
konpromisoak

Compromisos de 
política lingüística

� Nafarroako 
Gobernurako Programa 
Akordioa

� Acuerdo Programático 
para el Gobierno de 
Navarra

“Euskararen egoeraren 
diagnostiko oso eta 
eguneratua egitea eta 
Euskararen Kontseiluak 
plan estrategiko errealista, 
bideragarri eta eraginkor 
bat diseinatzea, 
Gobernuaren hizkuntza-
politikaren oinarria 
finkatzeko”

“Elaborar un diagnóstico 
completo y actualizado de 
la situación del euskera y 
diseñar por parte del 
Consejo del Euskera un 
Plan Estratégico realista, 
factible y eficaz, que será la 
base de la política 
lingüística que desarrollará 
el Gobierno”



Hizkuntza politika 
berria

Una nueva 
política lingüística

� Zeharkakoa, Gobernuaren 
departamentu guztiak hartuko 
ditu.

� Transversal, afectará a 
todos los departamentos 
del Gobierno.

� Hizkuntza eskubideen bermatzailea 
izango da.

� Parte-hartzea izango du oinarri.

� Euskarari prestigioa emango dio.

� Garantizará los derechos 
lingüísticos.

� Basada en la participación.

� Dotará al euskera de prestigio.

� Progresiboa eta Nafarroako 
egoera desberdinei egokitua.

� Progresiva y adecuada a las 
diferentes situaciones 
sociolingüísticas de Navarra.

� Eraginkorra, planifikatua eta ebaluatua. � Eficaz, planificada y evaluada.

� Herritarren askatasuna eta 
borondatea begiratuko dituena

� Que respete la libertad y 
voluntariedad de la ciudadanía



Euskararen Plan Estrategikoa diseinatzearen prozesua

� 2016ko otsailaren 16an Euskararen Nafar Kontseiluak Euskararen Plan Estrategikoaren helburuei 

nahiz hura burutzeko metodologiari oniritzia eman zien.

� Plan Estrategikoaren dokumentu hau prozesu baten emaitza da. Urratsak 2016ko ekainean hasi ziren 

eta 2017ko urtarrilean amaitu dira.

� Ondoko eskeman prozesuaren zati nagusiak jaso dira:

AMIA IKUSPEGI BERRI BAT EREDU BERRI BAT



* 2016ko Inkesta Soziolinguistikoaren datuak        Datos de la Encuesta Sociolingüística de 2016

12,9 10,3
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Euskararako ikuskera berria

Diagnostikoaren prozesuan zehar jasotako ekarpenetan argi gelditu da 

euskararen gaineko irudi berri bat sortzeko premia.
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Plan estrategikoaren Eskema

7 ARDATZ

33 HELBURU ESPEZIFIKO 74 ARLO

7 HELBURU NAGUSI

20 ADIERAZLE190 EKINTZA
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Plan estrategikoaren ADIERAZLEAK



Plan estrategikoaren ADIERAZLEAK



Plan estrategikoaren AURREKONTUA. 2017

Ardatz Estrategikoak 2017

Gizarte erabilera 800.000

Hiztun berriak 700.000

Zerbitzu Publikoak 763.100

Prestigioa eta erakargarritasuna 345.000

Ekonomia eragilea 100.000

Hizkuntza markoa 460.670

Euskarabidearen barne kudeaketa

Guztira / Total 3.168.770

PRESUPUESTO 2017. Plan Estratégico
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