Fitxa
Eskabidearen Datuak
Erabilitako bidea:

Zuzeneko arreta

Erabilitako hizkuntza:

Euskara

Urraketa gertatu den hizkuntza:

Euskara

Zioa: Ogasun eta Herri Administrazio Saileko prebentzio zerbitzutik adierazi ziotenez EPIko (Equipos
de primera intervención) kide izendatu zuten eta ikastaroak gaztelaniaz egingo zirela jakitean
langileak uko egin zion kide izateari.

Inzidentzia mota: Kexa
Urraketa mota: Harremana
Urraketa-harreman mota:

Ahozkoa eta idatzizkoa

Eremua: Publikoa - Eusko Jaurlaritza
Erakundea: Eusko Jaurlaritza

Ebazpenaren Datuak
Izapidetza: Izapidetuta
Egoera: Itxita
Emaitza: Konponbidean
Erantzuna: Prebentzio Zerbitzuak antolatzen dituen kurtsoak aurten gaztelaniaz eskaini zaizkie langileei.
Honen arrazoia izan da, orain arte, langileei horrelako aukera eman zaienean kurtsoak hutsik
geratu direla euskaraz egiteko. Izan ere, 10 langilek gutxienez izena eman behar dute kurtso bat
prestatzeko. Dena den datorren urtean berriro aukera emango diegu langileei kurtsoa euskaraz
egiteko.
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Fitxa
Eskabidearen Datuak
Erabilitako bidea:

Zuzeneko arreta

Erabilitako hizkuntza:

Euskara

Urraketa gertatu den hizkuntza:

Euskara

Zioa: Bilboko epaitegiko Jakinarazpen Egintzen Zerbitzutik komunikazio bat jaso du eta hau gaztelania
hutsean dago.

Inzidentzia mota: Kexa
Urraketa mota: Harremana
Urraketa-harreman mota:

Idatzizkoa

Eremua: Publikoa - Eusko Jaurlaritza
Erakundea: Eusko Jaurlaritza

Ebazpenaren Datuak
Izapidetza: Izapidetuta
Egoera: Itxita
Emaitza: Konponduta
Erantzuna: Euskal Erkidego Autonomoko bulego judizialetan badauzkate inprimaki normalizatu elebidunak.
Hala ere, dagokion jakinarazpena zein motatakoa den zehaztu ostean, ez dagoela
normalizatutako dokumentu sortaren artean ohartu gara. Hau guztia berretsita, dagokion Zerbitzu
Orokorrari jakinarazi diogu gertatutakoa eta epe labur batean eredu elebiduna helaraziko zaio
zerbitzu horretan diharduten langileek aurrerantzean berori erabil dezaten.
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Fitxa
Eskabidearen Datuak
Erabilitako bidea:

Zuzeneko arreta

Erabilitako hizkuntza:

Euskara

Urraketa gertatu den hizkuntza:

Euskara

Zioa: Herritarra Gasteizko Udalaren menpeko Judimendi gizarte etxera joan zen azaroaren 9 edo
10ean. Euskaraz aritu nahi izan zuen, baina funtzionarioak ez zuela ulertzen eta gaztelaniaz hitz
egiteko esan zion.

Inzidentzia mota: Kexa
Urraketa mota: Harremana
Urraketa-harreman mota:

Ahozkoa

Eremua: Publikoa - Udalak
Erakundea: Gasteizko Udala

Ebazpenaren Datuak
Izapidetza: Bideratuta
Egoera: Itxita
Emaitza: Protokoloak bitartekoak ezartzen ditu
Erantzuna: Judimendi gizarte etxean jende aurreko izaerako lanpostuetan 8 langile aritzen dira: 6 kontrol
ofizial (3 goizean eta 3 arratsaldean) eta herritarrei laguntzeko bulegoko 2 langile (biak goizez eta
arratsaldez). Zortzi horietatik 5 euskaldunak dira, 3 kontrol ofizial eta herritarrei laguntzeko
bulegoko bi langileak. Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana onartzearekin batera, haren
puntu nagusien zabalkundea egin zuen Gasteizko Udalak bere langile guztien artean “Euskararen
Eskuliburua” argitalpenaren bidez. Han argi eta garbi esaten da nola jokatu behar duen euskaraz
ez dakien langileak euskaraz egiten dion herritarrari erantzuteko: aldamenean duen lankide
euskaldunari herritarra atenditzeko eskatuz, alegia. Ohar hori gogoan hartu ez edo, beharbada,
une hartan lankidea beste zeregin batean izan, kontua da ez genituela herritarraren hizkuntza
eskubideak gorde. Horrelakorik berriro gerta ez dadin gogoraraziko diegu jende aurreko langileen
arduradunei lehenago aipatutako irizpide hori.
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Fitxa
Eskabidearen Datuak
Erabilitako bidea:

Zuzeneko arreta

Erabilitako hizkuntza:

Euskara

Urraketa gertatu den hizkuntza:

Euskara

Zioa: Eusko Jaurlaritzaren aurka kexa aurkeztu du. Euskara ofiziala da Autonomia Erkidegoan eta
euskara ikastea doan izan beharko lukeela uste du. Diruz gaizki dabilenak ez du euskara ikasten
garestia delako.

Inzidentzia mota: Kexa
Urraketa mota: Harremana
Urraketa-harreman mota:

Ahozkoa eta idatzizkoa

Eremua: Publikoa - Eusko Jaurlaritza
Erakundea: Eusko Jaurlaritza

Ebazpenaren Datuak
Izapidetza: Izapidetuta
Egoera: Itxita
Emaitza: Ez dago urraketarik
Erantzuna: HABEk bere helburuak betetzearren eta euskara ikasteak duen kostuari dagokionez bi laguntza
mota ditu: a) Euskaltegien jarduera finantzatzen laguntzeko diru partidak ditu bere aurrekontuan
eta, euskaltegien jardueraren kalitatea sustatzeko eta ikasleentzako kostuak mugatzeko, 2006ko
aurrekontuetan gehikuntza nabaria izan dute partida horiek, 30 milioi euro inguru izan ditu HABEk
ekitaldian. Hortaz, ikasleak ordaindu ohi duen matrikulazio kostua zerbitzuaren kostua baino
txikiagoa da; b) Ikasleentzako diru laguntza zuzenak ditu HABEk. Urtero deitu ohi dituen
egiaztatze probetan mailaren bat gainditzen duen ikasleari 600 euroko (1.maila gainditzean) edo
400 euro (2., 3. edo 4.mailak gainditzean) laguntza zuzena ematen dio HABEk. Hortaz gain, udal
askok ere badituzte ikasleentzako laguntza zuzenak, emaitzaren, asistentziaren edo egoera
sozialaren arabera emanak. Bestalde, HABE kostu azterketa egiten ari da Legebiltzarraren
eskariz matrikula kostua ez dadin inorentzako eragozpena izan euskara ikasteko.
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