
Euskera. 2009, 54, 3. 1433-1452. Bilbo
issn  0210-1564

Immigrazio	berria1,	hizkun	tza
arazo	berririk?
osA, Erramun
EHIko Hizkuntz Arduraduna eta Euskaltzaindiko Sustapen batzordeko idazkaria

Aierdi, Xabier
IKUSPEGIko zuzendaria eta EHUko irakaslea

Jasotze data: 2010-07-14 
Onatze data: 2010-07-14

Garai batean Espainiatik etorri zen bezala, oraingo honetan, Espainiatik kanpo 
–nagusiki– immigraziofluxu berria etorri da azken urteetan Euskal Herri penintsu-
larrera. Oraindik gutxi dira, besteak beste, beste Erkidego batzuekin edota Espai-
nian dagoen batez bestekoarekin alderatzen baldin badugu behintzat.1

Horiek horrela, pertsonen etorrera berri hori, euskara are egoera ahulagoan 
utziko duen zalantza areagotzen ari da. Alabaina, euskaraz jarduten duen hizkun
tzaerkidegoaren arazoak, pertsona hauen etorrerarekin areagotu egin badaitezke 
ere, ez dira sortu berriak, Euskal Herriko gizarteak eusten baitie arazo horiei bere 
horretan kasik

Hitz-gakoak:	immigrazioa, etorkina, euskara, hizkuntza politika, euskal hiztuna.

Así como en su día llegaron de España, recientemente, un nuevo flujo de inmi-
grantes ha llegado a la Euskal Herria peninsular, esta vez de fuera de España. Es 

1 Datuak-eta aurkezterakoan zein azken urteotako bilakaera azter tzerakoan Arabako, Biz-
kaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako datuak baliatu dira. Izan ere, Iparraldeko daturik ez dago, 
ez baitira jaso tzen. Nolanahi ere, Iparraldearen barnealdea biztanlez hustu tzen jarrai tzen du 
(egitura ekonomikoa oso ahula du), eta biztanleriaren gehiengoa, BaionaAngeluMiarri tze 
–BAM– eta Lapurdi barnealdean pila tzen da. Azken honi dagokionez, Lapurdi barnealdeko 
biztanleriak azken urteotan garapen bizkorra izan duela aipa tzea komeni da, BAM inguru-
neak pila tzen duen kopuruetara dezente hurreratuz, BAM inguruneko biztanleriaren haz
kundea oso apala izan baita. Halaber, Gipuzkoatik Lapurdi barnealdera –nagusiki– migrazio
mugimenduak gertatu dira, euskal hiztunen kopurua zer txobait emendatuz (IV. Inkesta 
Soziolinguistikoa (2006). Eusko Jaurlari tza. VitoriaGasteiz).
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todavía un porcentaje mínimo si lo comparamos con otras Comunidades Autóno-
mas o con la media española.

La llegada de este nuevo tipo de inmigración, genera dudas en cuanto a cómo 
va a afectar a la por sí débil situación del euskera. Si es verdad que la llegada de este 
nuevo flujo puede debilitar aún más al euskera, no es una situación nueva, la socie-
dad vasca viene trabajando en este contexto desde hace tiempo.

Palabras	clave:	inmigración, inmigrante, euskera, política lingüística, vascopar-
lante.

Tout comme cela fut le cas depuis l’Espagne par le passé, de nos jours un nou-
veau flux migratoire, majoritairement non originaire d’Espagne, est arrivé ces der-
nières années au Pays Basque péninsulaire. Ces immigran ts sont encore peu nom-
breux mais on peut néanmoins les rapprocher de ceux que l’on trouve dans d’autres 
Communautés et même en Espagne.

Avec cette nouvelle immigration, la situation de la langue basque empire. Cepen-
dant, si le problème de communauté linguistique empire avec l’arrivée de ces per-
sonnes, il n’est pas nouveau, la société du Pays Basque doit s’atteler à ce problème.

Mo	ts-clés	:	immigration, immigrant, langue basque, politique linguistique, bas-
cophone.

Just as a wave of immigration arrived from Spain at one time, this time a different 
one, mainly from beyond Spain’s borders, has been arriving in the peninsular Basque 
Country in recent years. There are not many immigran ts as yet, at least if we com-
pare the numbers with those of other Autonomous Communities (regions) or with 
the average for Spain.

That being the case, there is a growing doubt that this fresh entry of people will 
render Basque even weaker. But even if the problems of the speech community that 
operates in Basque could be further exacerbated by the entry of these people, no 
fresh problems have arisen, because they remain virtually the same as before with 
respect to the Basque Country’s society.

Key	Words:	immigration, immigrant, Basque, language policy, Basque speaker.
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Garai bateko euskal herritar gehienen bizi tzaren aldi eta alderdi desber-
dinak gune geografiko mugatu batean gara tzen ziren. Denborarekin, ostera, 
muga horiek lausotuz eta gaindituz joan dira, horrenbeste non baserria/au-
zoa/herria ez ezik eskualdea zein herrialdea bera ere txiki geratu zaizkigun.

Industrializaziogaraiak XIX. eta XX. mendeetan zehar nekazari tza ingu-
runeak hustu eta per tsonak, ohikotasunez, naturaltasunez eta nagusita-
sunez gaztelaniaz jarduten zuten herri eta hirietara ekarri zituen, euskaraz 
jarduten duen hiztunelkartea are gehiago ahulduz eta estatuko gainerako 
erkidegoetatik gaztelania ez besterik zekiten per tsona are gehiago gure kale 
bazterretara erakarriz. Alabaina, ba tzuek uste dutenaren kontra, gertaera 
soziodemografiko hori ez da euskararen gainbeheraren abiapuntua, ez eta 
arrazoi nagusia ere, euskaraz jarduten duen hiztunelkartearen makaldi fun
tzionala, geografikoa eta demografikoa, askotariko arrazoiak tarteko, lehe-
nagotik bai tzetorren.

Joan den mendeko laurogeiko hamarkadan, ostera, berreskuratu berri 
ziren autogobernu erakundeek, euskal gizartearen gehiengo zabal baten es-
kariari eran tzunez, haren sostenguarekin zein lagun tzarekin, euskara 
indarberri tzearen aldeko jardun indar tsua jarri zuten abian. Horrek, besteak 
beste, euskararen hedapen fun tzionala eta geografikoa ekarri ditu, euskaraz 
jarduten duen hiztunerkidegoa bera ere haziz eta gaztetuz. Herrierakun-
deen eta gizartearen bul tzadak galbidean zetorren hizkun tzari, beraz, haize 
berria eman dio, XXI. mendean zehar euskarak iraun ahal izateko ez ezik 
indarberri tzen jarrai tzeko ere arazo zein erronka berriak planteatuz.

Aldi berean, zoru zabala zuen populazioaren adin-piramidea izatetik zoru 
mehar eta gerriondo lodia duen gizartea izatera iri tsi da geurea, jaio tzetasa 
urrikoa; geroz eta zaharragoa, erretiroa har tzen duten hainbat langile ordez-
teko geroz eta zailtasun handiagoak dituena; lanordain murri tzekoak diren 
laneremu ba tzuk gu txie tsi (nekazari tza, eraikun tza, ostalari tza2, eta abar) 
eta gizarteak berak eska tzen dituen eta, oro har, kualifikazio eskasekoak 

2 Beste ba tzuen artean, gai hau ere izan genuen gogoetagai 2008ko XIII. Jagon Jardunaldietan 
EAEko Kon tsumi tzaileen eta Erabil tzaileen 123/2008 Dekretua azter tzerakoan (XIII. Jagon Jardu-
naldiak: euskara kon tsumoa eta hizkun tza eskubideak. Euskal tzaindia. 2008)
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diren gizartezerbi tzu3 azaleratu berriei (adinekoen zain tza, eta abar) euste-
ko per tsonak behar dituena. Hi tz batean, industrializaziogarai ondoko eta 
zerbi tzuei geroz eta emanago dagoen gizarte «moderno» baten ezaugarriak 
barnebil tzen dituen gizartea ere bada geurea, bere ongizateari eusteko zein 
areago tzeko eskulanaren eskean dagoena.
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Iturria: Eustat.

Horiek horrela, estatuko gainerako erkidegoetatik (Gaztelatik, Galiziatik, 
Extremaduratik eta Andaluziatik, batez ere) etorritako jendeoldeari Europako 
bestelako herrialdeetatik, Afrikatik, Asiatik eta Latinoamerikatik etorritako 
jendeemariak gehitu zaizkio azken denboretan, Espainiako beste erkidegoetan 
(Valen tzia, Katalunia, Madril, batez ere) lehenago eta indar tsuago gertatutako 
fenomenoa gurera ere iri tsiz, maila apalagoan bada ere. Gertaera honek, hala 
ere, euskararen indarberri tze ahaleginean izan dezakeen eraginagatik kezka 
piztu du hainbatengan. Alabaina, immigrazio berriak hizkun tza arazo berririk 
ote dakar gure artera? Ala lehendik datorrena are ageriago u tzi du?

3 2008ko ekainean Zorroagan burutu ziren jardunaldietan, besteak beste, gai hau jorratu zen 
(E. Osa (2008) «Gizartezerbi tzuetan euskararen erabileraz»).
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Gaude kezka horien a tzealdean ba tzuek desira tzen/bila tzen duten baina 
existi tzen ez den errealitatearen irudikapena dagoela, hain zuzen, euskaraz 
ohikotasunez, nagusitasunez eta normaltasunez bizi den alegiazko hiztun
herriarena. Alabaina, gure errealitate soziolinguistikoa gogoan, gunerik eus-
kaldunenak ez dira etorri berriak gehien pila tzen dituzten guneak. Alta, 
hiriak eta, urtesasoiaren arabera, eskulan ugariren beharrean dauden ne-
kazarieremuak dira etorkinak gehien pila tzen dituztenak, eta gune horie-
tan, euskararen ezagu tza urria da, eta haren erabilera zein gizartean duen 
agerpena are eskasagoa da.

Ingurune soziopolitiko ba tzuetatik eraikitako diskur tsoa gogoan, maiz 
eska tzen zaie etorkinei bertakoek, ingurune soziopolitiko horretakoak barne 
direla, bete beharrik ez dituzten hainbat kultur edo gizartearau bete di
tzaten, horien artean euskara ezagu tzearena. Baina… hemen sozialki nor-
mala izateko, integra tzeko, euskara jakin behar ote da? Edo bestela esanda, 
euskaraz ez dakiena integratu gabe ote dago? Ingurura begiratuz, hala ote 
dira kontuak justujustu?

Etorri	berriak:	urte	gu	txian	jende-emari	indar	tsua

1998-2008 aldian, ho ts, hamar urtean, Espainiatik kanpo 200.0004 etor-
kin etorri dira Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa herrialdeetara. Nola-
nahi ere, hauen banaketa eta den tsitatea ez da homogeneoa, ez herrialdeen 
artean, ez eta herrialde bakoi tzean eskualde batetik bestera ere; izan ere, 
errealitate horren a tzealdean, herrialde eta eskualde bakoi tzaren egitura 
ekonomikoa dago.

4 IKUSPEGI, Espainiako INE erakundearen datuetan oinarrituta.
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Hegoaldeko eta lurraldekako immigrazio portzentaiaren bilakaera
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Iturria: IKUSPEGI, Espainiako INEren datuetan oinarrituta.

Horiek horrela, denbora labur batean etorkinen kopuruak hamar aldiz egin 
du gora. Alabaina, lurralde ba tzuetan izandako hazkundea are handiagoa da, 
nekazari tzak daukan pisuagatik, batez ere. Hazkunde honek, jaio tzetasaren 
gainbeheragatik biztanleria gal tzeko zorian zeuden herrialdeetan hazkunde txiki 
bat ekarri du5. Era berean, etorkizunerako egin daitezkeen aurreikuspenei buruz, 
berriz, etorkinen kopuruak gora6 egiten jarraituko duela aurreikusi liteke. Hala 
eta guztiz ere, azken aldian, a tzerritik zuzenean etorri ordez, a tzerritik Espainiako 
beste erkidegoetara hurreratutakoak ari dira EAE eta Nafarroara migra tzen.

5 19982009 aldian, EAEko biztanleria murriztu egin da; 44.376 herritar gu txiago baitaude. 
Denboratarte berean, baina, EAEko biztanleriakopuruak gora egin du; 72.615 lagun gehiago 
baitago. Beraz, bertako biztanleriaren galera orekatu du biztanle a tzerritarren emai tza positi-
boak. Dena den, nabarmen tzekoa da, hamar urtetan lehen aldiz, 2008an, ez duela behera egin 
bertako biztanleriakopuruak; hain zuzen, 158 lagun gehiago izan baita (IKUSPEGI. 2009).
6 Esate baterako, EAEn 20082009 aldian, ho ts, urte bakar batean, immigrarien kopuruan 
%12 egin du gora (IKUSPEGI. 2009).
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Etorri	berrien	jatorria

1998. urtean Euskal Herri penin tsularrean zeuden etorri berrien7 ia erdia 
Europar jatorrikoa zen; heren bat Latinoamerikatik etorritakoak ziren; beste % 
13 eta %6, aldiz, Magreb eta Azpisahara eskualdeetatik etorritakoak ziren, hu-
rrenez hurren. Iparramerika, Txina edo bestelako herrialdeak jatorri tzat zituz-
ten bestelako herritarrak %10 besterik ez ziren. Hamar urte beranduago, ostera, 
Europar jatorrikoak dezente murriztu eta Latinoamerikar8 jatorriko etorkinen 
pisua modu esangura tsuan hazi da, 90.000 gaztelaniahiztun gehiago erakarriz.

Hegoaldeko immigrazioaren jatorriaren bilakaera: 1998 eta 2008
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45
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Iturria: IKUSPEGI, Espainiako INEren datuetan oinarrituta.

7 IKUSPEGI, Espainiako INE erakundearen datuetan oinarrituta.
8 Honek erdal elebakarren pisua areagotu duenez, aldi horretan gertatutako euskararen 
indarberri tzea aurreko aldiekiko moteldu den i txura barreiatuko du (ikus. EUSKO JAUR-
LARITZA, 2009, IV. Mapa Soziolinguistikoa, Vitoria/Gasteiz: EUSKO JAURLARITZA).
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Herrialde bakoi tzari erreparatuta, etorri berri diren per tsona hauen den-
tsitatea, aldiz, ez da homogeneoa. Izan ere, Latinoamerikarrak nagusi dira 
Bizkaian, pisu esangura tsua dute Nafarroan eta Gipuzkoan eta inten tsitatea 
gal tzen dute Araban. Azken lurralde horri dagokionez, Afrikatik datorren 
populazioak –Magrebekoa, batez ere– pisu esangura tsua du, nekazari tza
sektoreak daukan garran tziagatik seguruenik.

Hegoaldeko eta lurraldeetako immigrazioaren jatorria kontinenteka 2009
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Iturria: IKUSPEGI, Espainiako INEren datuetan oinarrituta.

Etorri	berrien	batez	besteko	adina

Adinari erreparatuta, oso desberdinak dira Euskal Herri penin-
tsularraren biztanleria osoaren eta etorkinen adinegiturak9. Izan ere, 

9 Biztanleria osoaren adinegituraren barruan etorkinak ere sartuta daudela kontuan har tzen 
badugu gazteen kopurua urriagoa eta adin batetik gorakoak are gehiago direla hartu beharko 
genuke kontuan.
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etorkinen hiru laurdena10 044 adintartean koka tzen da, gehienak (bi 
heren) 2044 urtetartean egonik. Horiek horrela, hain gazte izateak zen-
bait ondorio dakar tza euskararen eraberri tzearen ikuspegitik; batetik, lan 
proiektu batekin datoz eta oso gu txi dira eskolara hurbil tzeko adinean 
daudenak; bestetik, gune euskaldunetan bizi ezean, euskararekiko ukipen 
txikia eta euskarara hurrera tzeko zailtasun objektiboak dituzte; azkenik, 
etorri berrien ugalkortasuntasa hemengoena baino handiagoa da, beraz, 
familiagiroan euskarari sarbidea eman ahal izateko familiak bertako tzea 
eta denbora beharko dira.

Hegoaldeko immigrazioaren eta biztanleria osoaren adin egitura, 2009
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Iturria: IKUSPEGI, Espainiako INEren datuetan oinarrituta.

Derrigorrezko	eskolaldian	dauden	etorri	berriak11

Eskola izan da, helduen euskaldun tzearekin batera, euskararen ezagu tza 
heda tzearen motor erabakigarriena. Horiek horrela, 1980an lehenagotik 

10 IKUSPEGI, Espainiako INE erakundearen datuetan oinarrituta.
11 Irizpide komunen arabera Nafarroako datuak bil tzeko modurik ez dugu izan, horregatik, 
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako datuak jaso dira hemen.
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zetorren murgil tzeereduari A, B eta D ereduak gehitu eta euskarazko 
irakaskun tza eskolasare guztietara zabal tzeko urra tsak egin zirelarik, eten-
gabea izan da euskarazko irakaskun tzak izan duen hazkundea.

Garai batean, D eredua ikasleen gu txiengo bat bil tzetik, oso denbora la-
burrean, ikasle gehien bil tzera igaro da. Alabaina, etorri berriez jardutean 
ez da argazki12 bera an tzematen. Izan ere, desberdintasunak daude Euskal 
Autonomia Erkidegoko lurraldeen artean.

Eskolasasoian dagoen haur zein gazte etorri berrien gehiengo zabala A 
ereduan ikasten ari da Araban; esangura tsua da, bestalde, A ereduak Biz
kaian duen pisua; Gipuzkoaren kasuan, aldiz, gu txiengoa da A ereduan 
ikasten dabilena, eta gehiengoa, eredurik euskaldunenean, D ereduan, ikas-
ten ari da.

EAE-ko ikasleria ez-unibertsitaria lurraldeka eta hizkuntz-ereduka, 2008-09

61
44

7

39

30

26

41

30

9
30

51
31

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE

A B D

Iturria:  IKUSPEGI, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sai-
laren datuetan oinarrituta.

Nolanahi ere, EAEn ereduek duten pisua eta etorri berriek egiten duten auke-
raketaren artean alde nabarmena dago. Izan ere, derrigorrezko eskolaldian A 

12 EUSKO JAURLARI TZA, Hezkun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa saila.
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ereduak 2009-1013 ikasturtean izan duen pisua %10 baino txikiagoa da (Haur 
Hezkun tzan % 5 baino txikiagoa). Alta, etorri berrien % 40a A eredura hurrera
tzen da. D ereduari errepara tzen badiogu, aldiz, EAEko batez bestekoa % 60tik 
gorakoa denean, etorri berrien batez bestekoa %31 izatera –ez besterik– iristen da.

EAE-ko ikasleria ez-unibertsitariaren matrikulazio bilakaera ereduka, 
2009-10 ikasturtea, behin-behineko datuak

HH+LH+DBH. EAE, 2006/07-2009/10*

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
IKASTURTEAK

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 %

Ereduak
A+X
B
D

Iturria:  IKUSPEGI, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sai-
laren datuetan oinarrituta.

Hainbat arrazoi dago errealitate horren a tzealdean; euskararen errealita-
te soziolinguistiko ani tza, mugak bere baitan dituena; etorri berriek euska-
rarekiko izan dezaketen hurbilpen/ukipenmaila zein gure errealitatearekiko 
ezagu tza; lurralde bakoi tzean eredu bakoi tzak duen ezarpenmaila eta pi-
sua14; etorkinen kokapena eta den tsitate geografikoa, dagoen eskain tzara 

13 EUSKO JAURLARI TZA, Hezkun tza, Uniber tsitate eta Ikerketa saila. 2009-10 ikastur-
teko behin-behineko datuak.
14 A eredua gainbehera etorri da Gipuzkoan, maila apalagoan Bizkaian eta, gainbehera eto-
rri arren, indar tsu segi tzen du oraindik Araban (EUSKO JAURLARI TZA, Hezkun tza, 
Uniber tsitate eta Ikerketa saila).
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egoki tzera behar tzen dituena; familiek duten lanegitasmoa, bertan bizito-
kia egonkor tzera edo alda tzera eramango dituena, eta horren arabera, eus-
kara/gaztelania hizkun tzei ematen dieten balio fun tzionala; etorkinen 
eskola tzeadina, jatorrizko herrialdeetan hainbat eskolatuta egon baitira, 
beraz, hezkun tza sistema berri batera egokitu beharrari beste zailtasun bat 
ez diote eran tsi nahi; eta abar.

Etorri	berriak	eta	euskal	hiztunen	den	tsitatea, 
bi	errealitate	desberdin

Azken hamarkadetan gertatu den elebitasunaren hazkundea fenomeno 
urbanoa da, batez ere. Izan ere, garai bateko elebidunak herri txikietan bizi 
ziren, eta gehienek adintalde guztietan euskara zuten lehen hizkun tza. 
Egungo elebidunak, aldiz, hirigune handietan (10.000 biztanletik gorako 
udalerrietan) eta hiriburuetan bizi dira, eta adintalde gazteenetan15 (35 
urtez azpikoetan) gaztelania dute gehienek lehen hizkun tza16. Alabaina, 
jaio tzetasaren jai tsieraren ondorioz belaunaldi hauen pisu demografikoa 
urria da. Aldi berean, gune urbanoetan dago euskara egoerarik zailenean, 
haren presen tzia oso urria izanik.

Horiek horrela, etorkinek bizi tza sozialeko egitura arruntetan euskarare-
kin topo egiteko zailtasun objektiboak dituzte. Etorri berrien kopuru handia 
dagoen tokietan euskararen den tsitate urria da, erdal i tsaso zabalean ia des-
agertuta baitago. Alta, euskal hiztun den tsitate handiko guneetan etorri 
berrien kopurua eskasa da17.

15 15 urtetik beherako herritarrei errepara tzen badiegu, hazkundea ikaragarria da: gaur egun % 
75ek badaki ongi euskaraz, eta duela 25 urte % 20k bakarrik. Duela 25 urte % 60k ez zekien 
tutik ere euskaraz, baina gaur egun ez dira %10era iristen elebidun ez direnak (EUSKO JAUR-
LARITZA, 2009, IV. Mapa Soziolinguistikoa, Vitoria/Gasteiz: EUSKO JAURLARITZA).
16 Gertaera honek euskararen erabilera eragiten du. Izan ere, belaunaldi hauen hizkun tza
gaitasun erlatiboak, dituzten harremansareak, euskara balia tzeko dituzten egiazko aukerak, eta 
abar, gazte belaunaldien euskararekiko a txikimenduan, eta euskararen erabileran eragiten dute.
17 Besteak beste, gune euskaldunenetako egitura ekonomikoak esplika tzen du erakarmenindar 
eskas hau.
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Beraz, etorkinen eta euskaldunen arteko guru tzaketa18 egiten badugu, 
ohartuko gara ratiorik handienak Gipuzkoako eskualde ba tzuetan gerta tzen 
direla, baina neurri batean euskaldun asko dagoelako eta etorkin kopurua, 
aldiz, txikia delako (esaterako, Tolosaldea, Deba Goiena eta Urola Kostan). 
Kasu bi txi bat Bizkaiko LeaArtibai (Ondarroa eta Markina izanik udalerri 
garran tzi tsuenak) eskualdea da, non euskaldun por tzentajerik handienak 
etorkinen kopuru esangura tsu batekin topo egiten duen. Nafarroako es-
kualdeak, berriz, beste muturrean daude. Egoera kezkagarria erakusten bai-
tute, ez etorkinak euskarara hurbil tzerik izango ez dutelako, baizik eta eus-
kara bera arrisku larrian dagoelako.

Hegoaldeko euskaldun eta immigrarien banaketaren ratioa eskualdeka 
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Iturria:  IKUSPEGI, Espainiako INE eta IV. Inkesta Soziolinguistikoaren datuetan 
oinarritua.

18 IKUSPEGI, Espainiako INE erakundearen datuetan oinarrituta.
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Euskaldun bakoi tzeko zenbat etorri berri dagoen aztertu ordez, biztanle-
ria osoarekiko euskaldunen ehunekoa eta etorri berriena aldera tzen baditu-
gu, ehunekoak oso bestelakoak19 direla ohartuko gara. Beraz, etorri berri 
ugari dagoen eskualdeetan euskaldun gu txi dago eta alderan tziz. Beraz, eto-
rri berriek euskararekiko izan dezaketen ukipen-maila urria da oso.

Hegoaldeko euskaldun eta immigrarien banaketa eskualdeka 
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Euskara Immigrazioa

Iturria:  IKUSPEGI, Espainiako INE eta IV. Inkesta Soziolinguistikoaren datuetan 
oinarritua.

Beste horrenbeste esan liteke euskararen eta etorri berrien kokapen geo-
grafikoak aldera tzen baditugu:

19 IKUSPEGI, Espainiako INE erakundearen datuetan oinarrituta.
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Euskararen geografia eskualdeka, 2006 

Iturria: IKUSPEGI, IV. Inkesta Soziolinguistikoaren datuetan oinarritua.

Immigrarien geografia eskualdeka, 2009

Iturria: IKUSPEGI, Espainiako INEren datuetan oinarritua.
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Zenbait	ondorio

1)  Euskara egitura ahuletan garatu da historikoki eta badirudi denbora 
luze batean halaxe izaten jarraituko duela. Inguruabar horretan, 
hainbat jendek pen tsa dezake, akaso, etorkinen etorrerak euskararen 
egoera gehiago oker tzen duela, baina seguruenik inten tsitate eta ko-
puru kontua baino ez da.

2)  Egoera demokratiko batek, bere nahi diren eskasi guztiak ain tzat har-
tuta ere, errutinizatu egiten ditu konpromisoak20. Horiek horrela, 
azken hamarkadetako ibilbidea begiratuz, eskuartean dauzkagun zail-
tasun objektiboak aztertuz, euskararen gara tze bideak berrausnartu 
behar ditugu.

3)  Horrela, etorkinen etorrerak azaleratu baino ez du egiten aspalditik 
beharrezko ikusten den hausnarketa beharra. Etorri berriek ispilu bat 
ipin tzen digute, geure erronken kon tzien tzia har tzeko baliatu dezake-
guna. Izan ere, euskarak etorkinekin arazo bat badauka, batez ere, eta 
gauza guztien gainetik, bere gizarte propioarekin du erronka, eta iza-
tekotan, arazoa.

4)  Aurrekoaren haritik, berriro bi faktore gogora tzea ezinbestekoa da; 
batetik, etorri berri diren gehienak, lehen fasean behin tzat, ez direla 
eskolaratuko; beraz, bide formaletik ez dira euskarara hurbilduko. Bide 
informaletatik, berriz, koka tzen diren gune linguistikoen arabera uki-
pen handiagoa edo txikiagoa izango dute; bestetik, oso giro euskaldu-
netan kokatu direnak gu txi dira, eta hiriburuetan euskaldunen presen
tziarik handienarekin ere, fragmentazioak ez du lagun tzen ez etorkinen 
erakarpenerako ezta euskaldunen gune propioak trinko tzeko ere.

20 Sasoi batean identitate zeinu bati eusteko ez ezik diktaduraren kontrako borroka-bide tzat har 
zitekeen euskararen aldeko langin tza. Denborarekin, ostera, kontuak normaldu ahala gure 
partaide tza zuzenarekin edo, per tsona askok egin ohi duen moduan, lagun hurkoaren bizkar 
berreuskaldun tzearen zama u tzita euskararekikoak beteta ditugula onartu ohi da, modu inplizi-
tuan edo esplizituan. Adin talderik zaharrenek gazte belaunaldien bizkar u tzi dute, hein handi 
batean, berreuskaldun tzearen zama. Orain, erdal elebakarra den gizartearen gehiengoak ez biezaie 
ezarri etorri berriei haiek bete tzeko prest ez dauden gizartekonben tzioak.
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5)  Gainera, etorri diren erdiek ez dute kode linguistikoz zertan aldatu eta 
gainon tzeko ugari esaterako, afrikarrak, asiarrak eta hainbat euro-
par oso urrun daude euskaratik. Horiek horrela: batetik, soziolinguis-
tika berritu batek berriro berrikusi behar du faktore anbiental hau edo 
kolektibitate hauen banaketa espaziala; bestetik, faktore ekologiko 
hauei muga sozialak gainezarri behar zaizkie, ondorioz, parametro be-
rrietatik aurre eginez erronka berri hauei.

Azken	gogoetak

Mi txelenak21 aspaldi ida tzi zuen: «Ezin fida daiteke zenbaitek, areago 
erosokeriaz beste ezertaz baino, egiten duen bezala dekretuaren ondorio 
miresgarrietan, ezta ofizialkidetasun nahiz ofizialtasunezko aitorpenetan 
ere. Gure herriak herri artean bere tokia behar duen bezala, hizkun tzak ere 
berea aurkitu behar du hizkun tza artean: handikeriazko menturarik gabe, 
iraupena eta hazkun tza segurta tzeko behar adinako tokia. Beste nonbait 
esan eta ida tzi dudan bezala, diglosiaren purgatorioetatik ihesi goazela, ez 
gaitezela ghettoaren infernuan eror. Hizkun tza integrazioa beste zein bezain 
beharrezkoa dugu». Beraz:

1)  Zein da gaur egungo errealitatean eta etorkizunari begiratuta eus-
kararen iraupena eta hazkun tza segurta tzeko euskararen behar adi-
nako tokia? Hori da, ikuspuntu berritu batetik, eta ahalik bizkorren, 
abordatu beharko genukeen gizarteeztabaida22, gure ustez. Horiek 
horrela, euskararen inguruan diharduten sektoreei euren oinarri 
teorikoak berrikusteko eskatu behar zaie baina, era berean, euska-
ratik oso urrun sentitu eta senti tzen diren sektoreei ere errespetu 
intelektuala eta jarrera displizentea abandonatu beharra eskatu be-
har zaie.

21 Mi txelena, K., 2001, «Euskararen bide luzeak bezain malkarrak» Koldo Mi txelena gure artean. 
Donostia: Alberdania eta Gipuzkoako Foru Aldundia.
22 Berri tzeko gogo horrek bul tzatu zuen aurreko legealdian eusko jAurlAri tZAko Hizkun tza Po-
litikarako Sailburuorde tza Euskara-21 izeneko gizarteeztabaida prozesua aurrera eramatera.
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2)  Testuinguru horretan, euskarak eta euskararen munduak liluratu/
seduzitu/ase/erakarri egin behar dute euskara gure eguneroko bizi tzan 
modu naturalean errotuko bada, inork, e txe barrukoak nola baita eto-
rri berriak izanagatik ere, ezeri uko egin beharrik gabe eta gogoko ez 
duen ezer iren tsi beharrik gabe hurbilduz euskarara.

3)  Hari berari tiraka, etorkizun hurbilean elebidunen kopuruak goran tz 
egiten jarraituko duela aurreikusi daiteke (dela eskolaren dela euskal-
tegien ekarriari esker), baina elebidun horiek ez dira, gaitasunei da-
gokienez, maila berean elebidun izango ez eta toki guztietan era ho-
mogeneoan banatuta egongo. Horiek horrela, batetik, euskararen 
presen tzia eta erabilera areago tzeko asmoz, euskara eta gaztelaniaren 
edota euskara eta erdaren arteko konpartimentazio linguistikoa23 
eraiki tzea ez ezik, euskarazko arnasguneei ere lehentasuna ematea eta 
arnasgune berriak eraiki tzen saia tzea hil ala bizikoa suertatuko da; 
bestetik, euskararen erabilerari bul tzada erabakigarria eman ahal iza-
teko elebitasun pasiboa helduen artean, tartean etorri berrien artean, 
orokor tzeko eta prestigia tzeko ahalegina egin beharko da.

4)  Euskara modu eraginkorrean eraku tsiko duten eredu pedagogikoak 
eta hezkun tza sistema berri baten diseinua ezinbestekoak ditugu. Hel
buru horrek zeharo gaindi tzen du etorri berriei eran tzun egokia ema-
tearen erronka, baina errealitate honek azkartu egin behar du proze-
su hau, non eta kultura beti politikaren mende jar tzen den gizarte 
batean, eta ustez konponbide politikoak berez eta trabarik gabe 
erronka kulturalaren oztopoak eta muga sozialak ezabatuko dituela 
uste den gizarte batean. Politikazentrismoa alboratuz, berandu izan 
baino lehen, kultura eta batez ere euskara lehen planoan jar tzeko 
garaia heldu da.

5)  Horretarako, ezinbesteko tzat jo tzen da gurea bezalako errealitate na-
zional batean, immigrazio eta integrazio politika propioak gara tzeko 

23 Ekarpen interesgarriak egin izan ditu Mikel Zalbidek gai honi buruz, besteak beste, Euskara-21	
prozesuan. Ikus. XXI. mende hasierako hizkun tza politikaren oinarriak. Ba tzorde-atal bereziko kideen 
EKARPENAK. Vitoria/Gasteiz: EUSKO JAURLARI TZA (2008).
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eskudun tza; bestela oso erraza baita joko estatala. Behin eta berriz 
gogoratu behar da, hala ekonomian nola kultural, liberalismoa garai-
leen gramatika dela.

6)  Aurrekoez gain, euskara nonahi balia tzeko dauden erabileraaukerak 
indartu eta berriak sortu behar ditugu. Horrela, lehentasun osoa be-
harko lukeen zerbait ahalbidetuko baitugu: euskal hiztun direnek 
hizkun tzaerkidegoa trinko tzea eta sendo tzea. Horrela, euskaraz da-
kitenek duten hizkun tzagaitasuna areagotu eta euskal hiztun izatera 
iri tsi daitezen lagunduko diegu.

7)  Era berean, euskararen erabilera sendo tzea eta areago tzea dugu 
erronka nagusia, batez ere esparru ezformaletako erabilera, e txeko 
eta harreman per tsonaletako erabilera. Hori ezin da arautu, are gu
txiago inposatu, baina bai elikatu eta sustatu. Euskara modu natura-
lean errotuko da, erro tzen baldin bada behinik behin. Horretarako, 
arauak eta planak beharko ditugu, baina batez ere norbanakoaren 
euskararekiko a txikimendua eta borondatea elikatu beharko ditugu. 
Era berean, horretarako, mota ugaritako motibazioak sustraitu be-
harko dira gizartean. Motibazio politikoa ere beharko da, baina, 
integra tzailea den neurrian balioko du horrek, eta ziur aski, hori baino 
askoz gehiago motibazio kulturalak eta sozialak, hizkun tzaren erakar-
garritasunari lotuak, eta hizkun tzaaniztasuna eta hizkun tzabizikide
tza indartu eta zabal tzearen aldeko motibazioak beharko ditugu.

8)  Gaur egungo testuingurua eta etorkin hurbilekoa eleaniztasunaren 
testuingurua da. Hor aurkitu behar du bere tokia euskarak ere. Ingu-
ruabar horretan, hizkun tza aukera-berdintasunaren eta hizkun tzen 
bizikide tzaren aldeko hizkun tza politika behar da, beste hizkun tzarik 
ukatuko ez duen eta guztiak errespetatuko (tartean etorri berriena) 
dituen hizkun tza politika, ahulenaren alde –euskararen alde– zen tzuz 
eta zuhurtasunez, baina beldurrik eta konplexurik gabe egingo duen 
hizkun tza politika, hori baita hizkun tza diber tsitatearen alde jardute-
ko modu bakarra. Alabaina, mugak eta aukerak biak daude aldi be-
rean gizartean, ez dezagun hori inolaz ere ahaztu. Aukerak daude, 
gizarte elebidunerako bidean eginkizun dagoena oraindik handia de-
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lako. Eta mugak ere badaude, bidea egiteko abiada ezin baitaiteke 
gizartearen nahi eta ahalmenek uzten dutena baino bizkorragoa izan.

9)  Laburbilduz, nolabait, konfian tza giroa sortu behar da, helburuak bir-
definitu behar dira, lortuko ez den estatu logika uniber tsalizantea 
mugatu eta bide berriak asmatu behar dira. Hori da erronka nagusia, 
gure ustez. Hor sartuko dira etorri berriak, eta baita gure gizarteko 
sektore zabalak ere. Zeregin kolektibo honetan denok dugu, inolako 
salbuespenik gabe, zeregina.

Hala izan bedi!
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