
NAFARROAKO AZTERKETAK
(l985-UDAZKENEKO DEIA)

Euskaltzaindiak Ekainaren 27-an lrufieko Ordezkaritzan eginikako bileran,
eta hil bereko deiaren berri jakin ondoren, erabaki hau hartu zuen:

"Ez du aurrerantzean Nafarroan ere azterketarik gehiago egingo".

Abuztuaren 6-an Euskaltzaindiaren Idazkariak erabakiaren berri ematen die
Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza eta Kultura Kontseilariari eta Unibertsitate
ko ez den Irakaskuntza zerbitzuko Zuzendariari.

Nafarroako Gobernuak Irailaren ll-an Euskararen gaitasun agiria ematea
bere gain hartzen du, eta Urriaren 30-ean 1.535/85 Agindua hedatzen duo Agindu
honetan, legez nola eratu behar den eta azterketa zereginak nork jaso behar
dituen zehazten da, eta, hori aurrera eramateko, Hezkuntza eta Kultura Saila
beharrezko diren pertsonez eta gaiez baliatuko dela. Honetarako:

l. Ahoz zein idatziz Euskararen ezagupidea erakusten duen Gaitasun Agi
ria sortzen da.

2. Agiri hori eskuratzeko gainditu behar diren frogak egitea ontzat harturik
1985-garreneko bigarren deia iragarten da, Euskaltzaindiak Ekainean eginikakoa
ren segida modura.

Dei honetarako Euskaltzaindiak orainarte ezarri dituen erako azterketa ere
dua erabiliko dela esaten da, azterketa bi zatitan banaturik, bata idatzizkoa eta
bestea ahozkoa, eta Agiria eskuratu ahal izateko bi zatiak gainditu behar direla.

3. Hezkuntza eta Kultura Sailak, Euskararen Negoziatuaren bidez, 1985-86
ikasturtetik aurrera, Foru Aginduz, Euskararen Gaitasun Agiria, programa zehaz
tea, azterketen prestakuntza moldatzea, Legezko Azterketa Batzordea, baliokide
tza, eta abar, arautuko omen ditu.

Aurrean esaten denaren ondorioz, 1985-garreneko Azaroan Nafarroako Ager
kari Ofizialean izena emateko epea jakinerazten da, eta "El Sario" Eskolan,
Azaroaren 23-an, idatzizko froga egingo dela zehazten.

Era berean, Azaroaren 18-an, 1659-85 Foru Aginduaren bidez, Euskararen
Gaitasun Agiria eskuratzeko egingo den deirako, Legezko Azterketa Batzordea
izendatzen da, eta izango duen Zuzendaritza, azkenengo hau honela:

Buru: Alfonso Irigoien.

Kideak: Andres Ifiigo eta Pakita Zabaleta.

Idazkari: Juan Jose Zearreta.
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Legezko Azterketa Batzordearen eta bere Zuzendaritzaren ahalbideak, lan
egiteko modua, eta bestelakoak, dei honetarako, orainarte Euskaltzaindiarenetan
erabili den bidetikoak izango direla esaten da.

Azterketa idatzia, iragarririk zegoen erara, Azaroaren 23-an egin zen, eta 644
azterketari aurkeztu ziren, Araba, Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroatik joanak.

Azterketa hau Euskaltzaindiaren batzordekideek prestatu zuten eta 256 azter
keta zuzendu ere bai, (% 39,75).

Idatzia gainditu zutenak Abenduaren 7-an ahozkoa egitera deitu izan ziren,
eta bi zatiak 161 lagunek gainditu berri dituzte (% 25).

Honekin Euskaltzaindiari nola joan diren gauzak jakinerazi nahi diogu, ageri
denez Nafarroako Gobernuak beste bide bat hartu baitu. Edozein modutan ere,
etorkizunean ere beharrezko izango da Gasteizko eta lrufieko Euskararen Gaita
sun Agiriak, baliokide izango baitira argi eta garbi, elkarren berri izanik eta
programa berdintsuen mende egonik jendeari eskuratzea, eta baita azterketa,
aukerak murrizteko, egun berean edo beretsuan egitea ere, eta abar.

Bilbon 1985-garreneko Abenduaren 16-an.
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