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Euskararen corpusa ez ezik euskararen indarberri tzea ere zertan den, zein 
ekarri egin litekeen aztergai izan du Euskal tzaindiak sortu zen lehenbiziko 
momentutik. Izatez, hizkun tza bat indarberri tzeak bi beso har tzen ditu –oro 
har–: alde batetik, hizkun tza hori gaurko tzearekin zer ikusia duena, hiztu-
nen behar berriak asebete tzeko asmoz, hizkun tza horren corpusa arian-arian 
eguneratuz; eta beste aldetik, hizkun tzaren ezagu tza eta haren erabilera 
areago tzeko ahaleginak egitearekin lotuta dagoena. 

Izan ere, zertarako hizkun tza baten corpusa egunera tzen ahalegindu bal-
din hiztunik ez badago bazterretan? Aldi berean, nola manten liteke hizkun-
tza bat bizirik baldin eta hizkun tza hori hiztunen behar berriak asebete tzeko 
gauza ez bada?

Horiek horrela izanik, euskararen indarberri tzearen alderdi desberdinak 
iker tzeko nola baita susta tzeko asmoz, sortu zuen Euskal tzaindiak Jagon 
saila. Geroztik, sail honen eraginpean egon dira, besteak beste, euskarazko 
irakaskun tza susta tzeko ahaleginak, helduen euskaldun tze-alfabeta tze mu-
gimendua abian jar tzea eta antola tzea, eremu horretan hainbat ikerketa 
egitea zein lagun tzea, etab.

Euskararen bizi-indarra zertan den azter tzeko gogoeta-saioak antola tzen 
eta ikerketak ere buru tzen ditu Jagon sailaren barruan Euskal tzaindiak. 
Hausnarketa edota ikerketa lan horietako zenbait argitaratu dira dagoene-
ko, besteak beste, Jagon sailaren bilduman.

Gogoeta-saio horien inguruabarrean koka tzen dira Euskal tzaindiak 
antola tzen dituen Jagon jardunaldiak ere. 2010. urtekoak XV. Jagon jardu-
naldiak izan dira eta, azken urteotako jardunaldien hariari segida emanez, 
hizkun tza-erkidegoan suerta tzen ari diren fenomeno berriak iker tzea era 
azter tzea du xede.

Euskararen ezagu tza eta erabilera gazteen artean zertan den, eremu for-
malean eta ez-formalean gerta tzen den erabilera, aisialdiko eskain tzaren 
azterketa, gazte belaunaldiek zer kon tsumi tzen duten, euskararen kontua 
nola bizi duten eta abar izan ziren aztergai, Bilbon, 2010eko azaroaren 19an, 
goizez eta arra tsaldez, «Gazteak, aisialdia eta euskara» izenburupean egin 
ziren XV. Jagon jardunaldietan. Saio haietako ba tzuetan, gainera, gazteak 
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izan ziren protagonista. Halaxe behar zuen. Helduek gazteei buruz zer dio-
ten ez ezik, gazteen iri tziak, gogoetak eta proposamenak ere baziren interesa-
tzen zi tzaizkigunak.

Hona hemen, beraz, Jagon jardunaldietan aurkeztutako zenbait lan. Gai 
honetan hausnarrean, sakon tzen jarrai tzeko Euskal tzaindiak egiten duen 
ekarpen berri bat.
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Jada, gutako asko ez gara gazteak, baina gazteak interesa tzen zaizkigu edo kezka tzen 
gaituzte, eta horregatik ikertu nahi ditugu. Baina, zergatik? Zertarako? Eta nondik? Datozen 
orrietan, galdera hauek eta beste ba tzuk eran tzuteko saiakera egingo dut. Dena hiru ardatz 
nagusien inguruan. Lehenengoan gazte izaera/izatearen inguruan arituko naiz, gazte katego-
ria edo nozioak daukan pisu soziokulturala nabarmen tzeko. Bigarrenean gazteen aisialdiaz 
min tzatuko naiz, denbora libreak adin talde honetan duen protagonismoa aldarrika tzeko 
asmoz. Azkenik, gazteak eta hizkun tzaren (euskararen) arteko loturaz hitz egingo dut eta 
harreman konplexu honen parte diren hainbat elementutan jarriko dut bereziki arreta.

Hitz-gakoak: gazteak, aisialdia, euskara.

Hoy en día, entre quienes estudiamos la juventud muchas/os no somos ya jóvenes, pero 
nos interesan y nos preocupan, y es por ello que los investigamos. Pero ¿para qué? ¿Por qué? 
Y ¿desde dónde? En las siguientes páginas voy a tratar de responder a estas preguntas, todo 
ello en torno a tres ejes. Primero reflexionaré sobre lo que es ser joven, con la intención de 
subrayar el peso socio-cultural de esta categoría o noción. Posteriormente me centraré en el 
ocio juvenil, para reclamar el peso que tiene el tiempo libre en esta franja de edad. Para fi-
nalizar hablaré sobre la relación entre las y los jóvenes y el euskera.

Palabras clave: jóvenes, ocio, euskera.

Aujourd’hui beaucoup d’entre nous ne sommes pas jeunes, mais les jeunes nous intéres-
sent et nous préoccupent, c’est pour cela que nous réalisons ce tte enquête. Mais dans quel 
but ? pourquoi ? et à partir de quoi ? Dans les pages qui vont suivre je vais essayer de répondre 
à ces questions en partant de trois axes. Je réfléchirai d’abord à ce qu’est être jeune, en souli-
gnant le poids socio-culturel de ce tte catégorie ou notion. Puis je m’intéresserai aux loisirs des 
jeunes pour souligner l’importance des loisirs dans ce tte frange d’âge. Pour terminer je parle-
rai des relations entre les jeunes et de la relation qu’ils entretiennent avec le basque.

Mots-clés : jeunes, loisirs, basque.

Many of us are no longer young, but we are interested in young people or we are con-
cerned about them, and that is why we want to do research on them. But why? What for? 
And on what basis? In the following pages I shall be endeavouring to answer these and 
other questions all around three main lines. In the first, I shall be dealing with the nature of 
the young person, to highlight the socio-cultural weight of the category or notion of the 
young person. In the second, I shall be dealing with the leisure time of young people, to draw 
a ttention to the prominence of leisure time in this age group. In the last one, I shall be deal-
ing with the bond between young people and (the Basque) language, and I shall be focusing 
in particular on various elements that are a part of this complex relationship.

Keywords: young people, leisure time, Basque.
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Elyem Chej Legutioko 13 urteko neskatilak, 
guraso etorkinei egindako ber tsoak:

«Ber tso koadrila beti izan da/ nire lagunik onena/  
Oihane ere izan baituzu/ Gu aguanta tzeko kemena/ 

Familia ere hona etorri da/ Nahiz eta ez ulertu dena/ 
Bihotz-biho tzez zuen tzako da/ Musurik handiena».

Testu hau presta tzen hastean konturatu naiz jada hamar urte baino 
gehiago pasa direla gazteriari buruz egindako lehenengo ikerketa argita-
ratu nuenetik (Martínez de Luna, 1999). Garai hartan ia hogeita hamar 
urte nituen, eta ez dakit «gazte» kategorian sartu ninteken, baina orain 
baino gertuago neukan gaztaroa, orain baino hurbilagoa senti tzen ni-
tuen gazteak. Horietako ba tzuk elkarrizketatu nituen ikerketa hori 
buru tzen ari nin tzela eta gogoan dudanaren arabera orduan ez nituen 
sumatu gaur bezain urrun. Egun, uniber tsitateko irakaslea naizenetik, 
egunero, gelan sar tzen naizenean belaunaldien arteko distan tzia senti-
tzen dut, ba tzuetan amildegia izatera iristen dena. Dudarik gabe bizi-
tzako beste etapa batean nago; artikulu honen irakurle gehienen an tzera 
–pen tsa tzen dut–. Hori esaten digute egunero gure gazteek, nahiz eta 
merkatuak –eta zehazkiago eredu kon tsumistak– beste diskur tso bat si-
nestarazi nahi izan.

Jada, gutako asko ez gara gazteak, baina gazteak interesa tzen zaizkigu edo 
kezka tzen gaituzte, eta horregatik ikertu nahi ditugu. Baina, zergatik? Zer-
tarako? Eta nondik? Datozen orrietan, galdera hauek eta beste ba tzuk eran-
tzuteko saiakera egingo dut. Dena hiru ardatz nagusiren inguruan. Lehe-
nengoan gazte izaera/izatearen inguruan arituko naiz, gazte kategoria edo 
nozioak daukan pisu soziokulturala nabarmen tzeko. Bigarrenean gazteen 
aisialdiaz min tzatuko naiz, denbora libreak adin talde honetan duen prota-
gonismoa aldarrika tzeko asmoz. Azkenik, gazteak eta hizkun tzaren (euska-
raren) arteko loturaz hitz egingo dut eta harreman konplexu honen parte 
diren hainbat elementutan jarriko dut bereziki arreta.

Ondoren, hiru aspektu horien azterketari ekingo diot.
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1. Gaztea naiz eta…

Puntu hau gara tzeko orduan ezinbestekoa jo tzen dut Carles Feixa antro-
pologo katalanak burututako lana. Feixa da, dudarik gabe Estatu mailan 
gazteriaren inguruan aditu nagusienetariko bat, eta bere testuak biziki go-
mendatuko nizkioke gazteriarekin arduratuta dagoen edozeini. Egile honen 
lehendabiziko kezka gazteria bera defini tzea izan da. Horrela eta tradizio 
antropologikoari so eginez, argi eta garbi uzten du bere lanetan gazteria eta 
horiei loturiko hainbat kon tzeptu (besteak beste nerabezaroarena) «asma-
kizun» bat direla, gizarte eraikun tzak alegia, testuinguru sozial eta historiko 
batean sortutakoak. Zen tzu honetan egileak gaztaroa eta, zehazki, nerabe-
zaroa, industrializazioaren hastapenetan, hau da XVIII. mendearen erdial-
dean– sortutakoa dela dio (Feixa, 2006) nahiz eta 1900. urte ingurura arte 
ez den zabal tzen hasiko. Orduan belaunaldi berri batek kon tzien tzia har tzen 
du berezko kultura bat osa tzen ari dela, helduen kulturarekiko ezberdina 
dena. Horren ildotik, gaztaroa demokratiza tzen (heda tzen) hasten da gizar-
te erakunde nagusien aldaketekin batera (Feixa, 2006:3)

«(…) diversas reformas en la escuela, el mercado de trabajo, la fami-
lia, el servicio militar, las asociaciones juveniles y el mundo de ocio, per-
mitieron que surgiera una nueva generación consciente de crear una cul-
tura propia y distintiva, diferente a la de los adultos».

Beraz, besterik baino lehen azpimarratu behar da, gazteria kon tzeptua sor-
tutako gizarte kategoria dela. Ahaztu egin zaigu, baina gutako askok sarritan 
en tzun izan ditugu gure guraso edo aiton-amonen istorioak. Horietan behin 
eta berriz azpimarra tzen zuten euren gaztaroaren (eta askotan haur tzaroarena 
ere) iraupen laburra. Eskolatik lantokira (askok eskola garaia bukatu gabe) 
eta urte gu txitan familiako ardurekin. Dena goizegi (gazteegi) eta jarraian 
egiten zuten, eta gaztaroaren prin tza ba tzuk baino ez zituzten ezagutu, eza-
gutu zituztenak. Baina XX. mendea joan ahala gauzak aldatuz joango ziren 
mendebaldeko gizarteetan, testuinguru ekonomiko, politiko nahiz kultura-
len eraldaketarekin batera. Guzti horren fruitua dira azken hamarkadetako 
gazte belaunaldiak. Halere, ezin dugu ahaztu beste gizarte ba tzuetan gauzak 
beste modu batean gertatu izan direla (eta gerta tzen direla) eta ezberdinta-
sun hauek, hain zuzen ere, nabarmendu dituzte maiz antropologoek.
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Ideia hauek xinple eta jakinak dirudite, baina inpresioa dut sarritan ez 
ditugula kontuan har tzen eta behin baino gehiagotan joera dugu gazteria 
kategoria atenporal eta uniber tsal bezala uler tzeko. Uste oker honen kontra 
doa, hain zuzen ere, Feixak gazteriaren inguruan proposa tzen dituen hiru 
diskur tso, narrazio, imajinario edo ereduen azterketa. Hiru eredu horien 
oinarrian uste bat dago: gazteriaren nozioa aldakorra da eta praktikan hel-
duen mundura suposa tzen duen pasabide edo tran tsizio hori aldiro-aldiro 
birplantea tzen ari da. Gaztaroa, haur tzaroa eta helduaroaren arteko garaia 
li tzateke baina, nola defini tzen da garai historiko bakoi tzean igarobide fase 
hori? Nola defini tzen du gizarte bakoi tzak gazteria, gazte izatea? Nola 
interpreta tzen dute gazte txoek beraiek euren bizi tzako etapa hori? Zeren 
arabera defini tzen dute euren burua gazte bezala?

Egungo gazteriaren inguruan min tza tzeko lagungarriak direlakoan, ondo-
ren, labur azalduko ditut Feixak aipatutako hiru narrazio edo eredu (Feixa, 
2005a; Feixa, 2009); XVIII-XXI. mendetan zehar garatutakoak.

Lehenengo eredua «Tarzan-en sindromearekin» identifikatu izan du an-
tropologo katalanak. Eredu hau Jean-Jacques Rousseauk asmatu zuen 
XVIII. mendearen bukaeran baina astiro garatu zen eta esan daiteke XX. 
mendearen erdialdera arte mantendu zela indarrean. Eredu honen oina-
rrian uste sendo bat dago: nerabea, gazte txoa zibilizatu beharreko gizakia 
li tzateke, basati ona, per tsona garbia, purua. Bere baitan poten tzialtasun 
ugari bil tzen ditu, baina garatu gabe daude. Horretarako zain tza eta 
gizartera tze praktika egokiak jarri behar dira mar txan. Baina horren aurrean 
zalan tzak sor tzen dira: noiz arte mantendu behar da nerabea bere mun-
duan? Noiz integratu behar da helduen gizartean? Tarzanek bezala, gazte 
mota honek miresmena eta beldurra senti tzen ditu –batera– helduen gizar-
tearen aurrean. Halere, eredu honetan tran tsizioak oso azkar ematen ziren: 
jolasetik lan mundura; lan mundutik familiaren osaketara (behin soldadus-
ka eginda, noski). Feixak aipa tzen duenez (Feixa, 2005a:4) neurri handi 
batean eredu honek ahozkotasunean oinarritutako kultura batetik idazke-
tan oinarritutako kultura batera ematen den jauzia isla tzen du.

Bigarren eredua «Peter Pan-en sindromearekin» lo tzen du Feixak eta 
garaiko gazteriaren erretratua li tzateke. Bigarren Mundu Gerra gertatu on-
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doren sortu zen eta 50. hamarkadatik aurrera hasi zen zabal tzen, kapitalis-
moak eta kon tsumo gizartearen garapenak lagunduta. Eredu honetan –dio 
Feixak– nerabeak subjektu iraul tzaile berriak dira. Kon tsumismoaren pro-
tagonista bilaka tzen dira nerabeak, helduen mundua eta gizarte egituraren 
kontra eginez. Testuinguru berri honetan gazte izatea da helburua (Forever 
Young). Hori dela eta, heldu arorako tran tsizioa moteldu egiten da eta 
hainbat ohiko igarobide desager tzen hasten dira, adibidez, soldaduska 
(Feixa, 2005a:5):

«(…) el proceso acelerado de escolarización, la creación de microso-
ciedades adolescentes –así en la educación como en el ocio–, el aumento 
de la capacidad adquisitiva de los jóvenes, la desaparición de los rituales 
de paso hacia la edad adulta, la emergencia de «tribus» y subculturas ju-
veniles, serían los rasgos característicos de un modelo de inserción «mecá-
nica» en la sociedad».

Feixak musika munduan sortutako hainbat talde famaturekin lo tzen du 
eredu hau, besteak beste The Who edo Beatles taldeekin. Antropologo ka-
talanak (Feixa, 2009) dioen arabera, gazteriaren inguruan narrazio edo erre-
lato berri bat sor tzen da, kasu honetan ida tzizko kultura batetik ikusme-
nezko kultura baterako bidea irudika tzen duena, Gu ttenbergen galaxiatik, 
McLuhanen galaxiara doana, alegia.

Hirugarren eredua postmodernitatean koka tzen du Feixak eta «Blade 
Runner-en sindrome» bezala izendatu du aipatu antropologoak (Feixa, 
2005a:5). Bere sorrera XX. mendearen bukaeran kokatu daiteke baina etor-
kizunera begira tzen du, horregatik XXI. mendean zehar guztiz zabalduko 
dela uste du Feixak (Feixa, 2005a:5). Eredu honen fun tsean gizarte-sarea-
ren ideologo eta bul tza tzaileak –ofizialak zein alternatiboak, hau da, hacke-
rrak– aurkitu daitezke. Ikuspegi berri honetatik, lana eta aisialdiaren arteko 
fusioa aldarrika tzen da, eta adimen artifiziala eta gizarte esperimentazioaren 
arteko lotura goraipa tzen da. Testuinguru honetan nerabeak izaki artifizia-
lak –erdi robotak, erdi gizakiak– izango lirateke. Beti kinkan: alde batetik, 
helduei errespetua zor; bestetik, helduen mundutik aldendu nahia. Feixak 
azal tzen duenez, kon tzien tzia eta memoriarik gabeko gazteak direnez ez dira 
guztiz aske euren etorkizuna eraiki tzeko. Baina, bestalde, teknologi berrien 
poten tzialtasun guztiak erabil tzeko hazi eta heziak izan diren neurrian, 
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hobeto prestatuta daude aldaketak onar tzeko eta egoera berrietara egoki-
tzeko. Ez dituzte helduek dituzten aurreiri tziak, baina beren iraul tzak porro-
ta egingo du (Feixa, 2009):

«(…) sólo pueden protagonizar revueltas episódicas y estériles, espe-
rando adquirir algún día la «conciencia» que los hará adultos. Como los 
replicantes, tienen todo el mundo a su alcance, pero no son amos de sus 
destinos. Y como blade runners , los adultos sienten hacia ellos una mezcla 
de fascinación y de miedo».

Eredu hibrido eta zalan tzazkoa da guzti honen emai tza: alde batetik, gi-
zartearen infantilizazioa ematen da; bestetik, teknologi berrien hedapenaren 
ondorioz adimen aldakorra (edo malgua) nagusi tzen da. Horiekin batera 
beste faktore askok lagun tzen dute eredu berri hau defini tzen: lan munduan 
sar tzeko edota gurasoengandik alden tzeko erresisten tziak edota zailtasunak, 
nerabeen arteko mundu mailako sareen sendo tzea, Interneteko komunitate 
birtualen agerpena, eta abar. Guzti hauek «Blade Runner»en ereduaren 
ezaugarriak lirateke, gizartera tzeko eredu birtual batena, alegia. Hemendik 
narrazio berezi bat egituratuko da, ikusmenezko kultura batetik hipertestu-
ra pasa tzerakoan sor tzen dena, alegia. Beste hi tzetan esanda, McLuhan-en 
galaxiatik Gates-en galaxiara igaro tzeko narrazioa edo diskur tsoa.

Hiru eredu hauek, azpimarra tzen du Feixak, ez dira inolaz ere bazter-
tzaileak, izan ere eredu bakoi tzetik sortutako aldaerak bizirik iraun dezake-
te egun. Baina ondorio bezala Feixak zera azpimarra tzen du, gazteriak ez du 
esnatu nahi, ame tsetan jarraitu nahi du (Feixa, 2009):

«(…) la juventud ha dejado de ser un rito de paso para convertirse en 
una ritualización del impasse».

Eta Euskal Herriko gazteak? Aplikagarria al da Feixak proposa tzen duen 
azterketa gure errealitatera? Baliogarria da gure gazteak irudika tzeko? Ña-
bardurak alde batera u tzita, baietz uste dut. Hirugarren ereduan argi ager-
tzen den bezala egun teknologi berriek izugarrizko pisua dute gazteriaren 
definizioan. Errealitate honekin batera, globalizazioa eta transmigrazioari 
loturiko fenomenoak gero eta protagonismo handiagoa har tzen ari dira gure 
gizarteetan. Joera berri hauetan gil tzarri nagusi bat ager tzen da: fluxuena. 
Egun fluxuek, sareak, mugak ordezkatu dituzte, edo hobe esanda fluxuek 
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mugak eztabaidagai bihurtu dituzte. Eta eztabaida horretan aurki tzen dira, 
hain zuzen ere, gure gazteak. Gazte bezala mundu mailako gazte komunita-
teen partaide senti tzen dira; euskaldun bezala kultura zehatz batean errotu-
ta ikusten dute euren burua. Merkatuak eta maila globalean ematen ari 
diren gertakariek (komunikazioa, globalizazioa, transmigrazioa) bul tzatako 
prozesuen parte direla diote, baina aldi berean tokian tokiko errealitatearen 
partaideak kon tsidera tzen dira. Gainera, ezin dugu ahaztu gazte hauek, gure 
gazteak, hazi egin direla eta heziak izan direla testuinguru kultural batean 
zeinetan mugak (zen tzu zabal eta ani tzean) pisu sinboliko eta erreal nabar-
mena izan duten (eta dute) (del Valle, 1988).

Laburbilduz, nazioarte mailan ematen ari diren prozesu hauek eszenatoki 
berri baten aurrean koka tzen gaituztela azpimarratu nahiko nuke: lehenengo 
aldiz eztabaidak Estatuaren dimen tsioa gainditu beharko du, mundu mailako 
kezka eta arazoei aurre egiteko. Identitate tradizionalak ezarritako mugak 
merkatuak sortutakoengatik gaindi tzen edo ordezka tzen ari direla uste dut. 
Neurri batean internetek bul tzatako sare sozialen fenomenoak hori erakus-
ten digu: mugaz gaindiko errealitate baten antolaketa prozesua, logika eta 
interes berriak dituena. Praktikan, Espainiako nahiz Fran tziako mugak biga-
rren maila batean gera daitezke. Horrela, identitateak osa tzeko garaian es-
pazioak (distan tziak, gertutasunak) tradizionalki izan duen garran tzia birfor-
mulatu behar da, besteak beste egun espazioa birtuala ere izan daitekeelako. 
Baina nola gainditu mugak gure kulturan duen garran tzi sinbolikoa? Nola 
alboratu gure identitaterako hain fun tsezkoak izan diren limiteak?

Eztabaida horretan ikusten ditut nik gazteak egun. Zalan tzaz beteta. 
Ten tsioan: nola definitu mugarik gabeko euskalduna? Posiblea al da, edo 
beharrezkoa da mugarik gabeko euskaldun identitatea?

Galdera, zalan tza eta ten tsio honek erronka berrien aurrean jar tzen gaitu. 
Marcyelina Morganek dionez (Morgan, 2004) komunikazioak, globalizazio-
ak edo transmigrazioak elebakartasuna utopia bilaka tzen dute. Horren 
adibide argiena, gainera, gazte txoen mundutik etor daiteke. Izan ere, nahiz 
eta hizkun tza bera ez izan, egun, munduko punta ezberdinetan bizi diren 
gazteak hizkuntz komunitate bat osatu dezakete, hitz egiteko modua, 
hizkun tzari loturiko sormena, berrikun tza gramatikalak parteka tzen baiti-
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tuzte. Horren adibidea Morganen artikuluan topa tzen dugu, bertan egileak 
Paris eta New Yorken bizi diren bi hip-hoperoen arteko loturak azter tzen ditu 
eta gazte hauek hizkun tza ezberdinak hitz egin arren, hizkuntz komunitate 
bereko kideak kon tsideratu daitezkeela aldarrika tzen du. Zergatik? Bere hi-
tzetan (Morgan, 2004:6):

«In the case of these hip hop artists, the speech community is not lin-
guistically and physically located but is bound by politics, culture, social 
condition, and norms, values, and a ttitudes about language use».

Puntu honetan nabarmendu nahi dut Morganen planteamenduak hi-
zkuntz komunitatearen nozioa eztabaidagai bihur tzen duela eta, argi eta 
garbi, interpretazio eta kon tzeptu berrien beharra aldarrika tzen duela. Baina 
momentuz ez naiz sartuko zeregin honetan. Aldiz, adibide interesgarri bat 
jarri nahi dut mahai gainean, ikusteko nola jada orain dela 20 urte hainbat 
gazte saiatu ziren fluxu mugen arteko tirabira eta ten tsio honetatik alde 
egiten, XXI. mendeko euskal gazteriaren tzat identitate eredu bat zirriborra-
tuz. Horrela, Negu Gorriak musika taldea osatu zuten gazte horien alda-
rrikapenak nabarmendu nahiko nituzke. Negu Gorriak musika taldea 
1989an jaio zen eta urtebete beranduago bere lehenengo diskoa atera zuten: 
«Esan Ozenki». Bi taldekide –Fermin eta Iñigo Muguruza anaiak– Kortatu–
n ere taldekideak izan ziren aurretik. Proiektu hura desagerrarazi eta beste 
musikari ba tzuekin batera etapa berri bati hasiera ematea erabaki tzen dute. 
Musikari hauek aurretik «Euskal Rock Erradikala» deitutako fenomenoare-
kin lotura estua izan bazuten ere, Negu Gorriak taldea mar txan jar tzerakoan 
erreferen tzi berriak bereganatu zituzten: horrela, punk-a eta thrash rock 
gogorrarekin lotura manten tzen badute ere, rap-aren mundura hurbil tzen 
hasi ziren eta bere eragina nabarmena izan zen, bai musikan, bai estetikan, 
eta batez ere diskur tsoan. Public Enemy ezinbesteko erreferen tzia bilaka tzen 
da euren tzat. Horrela azal tzen du Fermin Muguruzak (Urla, 2001:2):

«Nos impresionó Public Enemy, la fuerza que tenía el movimiento rap, 
y su poder crítico, así como nos había impresionado el movimiento punk 
de los 77».

Baina oraindik aldaketa nabarmenago bat azpimarratu behar da: hizkun-
tzarena. Teoriatik praktikara egin zuten jauzia Negu Gorriak taldekoek: 
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euskaraz bakarrik abestea erabaki zuten (ordu arteko hizkuntz praktikak 
apurtuz). Jacqueline Urlaren ustez (Urla, 2001:2) horren eragina handia 
izan zen. Muguruza anaien ibilbide artistiko eta musikala gazteleraz egina 
zen ordura arte1. Euskara galdua zegoen bere familian, baina ikasteko era-
bakia hartu zuten eta «euskaldunberriak» bihurtu ziren. Baina hizkun tza 
ikasteaz eta erabil tzeaz gain, hizkun tzaren inguruko hainbat lelo (geroago 
famatuak izango zirenak) u tzi dizkigute, besteak beste ondorengoa: Euskal-
duna naiz eta harro nago. Urlak azal tzen duen moduan (Urla, 2001:2):

Aquí se da la versión euskaldunizada de la famosa proclamación de or-
gullo negro hecho por James Brown –Say it loud, I’m black and I’m proud–.

Keinu xumea izan daiteke, baina nire ustez garran tzi sinboliko handia du: 
lehenengo aldiz euskal gazteriari loturiko diskur tso erradikalak (gehienbat 
aber tzalea), mugak apur tzen ditu eta ohiko dikotomiei –punk/gizartea eta 
basko/espainiarra– beste ba tzuek gehi tzen zaizkie –esate baterako txuria/ez 
txuria–. Nazioarteko elkartasuna bul tzatu nahi du eta geroztik ohikoak 
izango dira Negu Gorriak taldeak beren lanetan beste herri edo kolektibo 
gu txituei buruzko erreferen tziak txerta tzea. Ñabarduretan sartu gabe, irudi-
tzen zait Negu Gorriak-en kasua adibide interesgarri bat izan daiteke aurre-
tik aipatutako joera irudika tzeko: espazioa eta denboraren «desagerpena». 
Horrek imajinario berri bat sor tzeko aukera ematen du: euskara erdigunean, 
baina hiztuna eta bere errealitatea/egoera (soziala, kulturala, sexuala, eta-
bar.) nabarmenduz (Urla, 2001:7):

«En la letra de sus canciones, y en sus actuaciones y práctica, demostra-
ban que el ser vasco no requiere aislarse de un mundo más amplio de gustos 
y preocupaciones sociales. No requiere renunciar a la chupa por la boina, ni 
cambiar los compacts de Fishbone por los de Benito Ler txundi. Pero si im-
plica que hay que hablar euskara, o por lo menos aprenderlo, y también 
tratar de entender la conexión y similitudes entre la opresión económica, 
cultural, lingüística, racial y sexual. (...) En fin, la producción musical de 
estos jóvenes visto en su conjunto no disminuye su identidad como patriotas 
o como auténticos vascos, pero sí cambia lo que ser patriota o auténtico 
puede significar y los símbolos a través de los cuales se reconoce».

1 Zeha tzagoak izateko, Kortaturen laugarren diskoa euskara hu tsean egin zuten.
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2. Gu, gure aisialdia

Kon txi Berrio-O txoa, Zesar Martinez eta hirurok (2003) gazte txoen 
aisialdiari buruzko ikerketa burutu genuen 2001 eta 2002 urteetan. Iker-
lanaren eginbehar garran tzi tsuenetariko bat, gazteen tzat aisialdia zer den 
defini tzea izan zen. Zaila suertatu arren, ikerlanaren txostenari begira, 
horrelako definizioa osatu genuen (Berrio-O txoa, Martínez, Hernández, 
2003:7):

«Ezbairik gabe, gure gizartean denbora librea garran tzi handiko den-
bora da gazteen tzat. Izan ere, ikasketekin edo bestelako betebeharrekin 
okupatuta ez dagoen denbora izanik, aukera ematen die gazte-garaian 
oso premiazkoa den beharrizan bati eran tzuteko: norberaren subjektibi-
tatea gara tzea eta modu librean adieraztea. Horrela, eskoletatik eta 
gainon tzeko eginbeharretatik kanpo geldi tzen zaien denbora librea bezala 
definituta aisialdia, aisialdiko denbora horretan bere harremanak, zale-
tasunak eta bete nahiak lan tzeko aukera dute. Seguru asko, aisialdi mo-
mentu horiek euren barneko nahi, balio eta desioak adierazteko aukera 
bezala ikusten dituzte; aukera gauzatua edo frustratua izango dena, in-
guruan topa tzen edo sor tzen dituzten harreman, jarduera eta eskain tzen 
arabera».

Gure ikuspegitik gazteen aisialdia azter tzeko, uler tzeko eta azal tzeko hiru 
eremu landu behar genituen: harremanak, jarduerak eta espazioak. Aisial-
dia hiru elementu horietaz osatuta ikusten genuen, eta bakoi tzean gazteen 
bizi tzan eta bereziki euren denbora librean parte har tzen duten agente guz-
tiak bil tzen ziren. Aipatutako hiru lan ildoak iker tzerakoan aisialdiari lotu-
riko hiru galdera eran tzuten saiatu ginen: aisialdia bai, baina Norekin? Zer-
tan? Non?

Egia esan eremu bakoi tzaren azterketak informazio abera tsa eta inte-
resgarria eskaini zigun, baina hiru horien artean espazioaren azterketa 
biziki emankorra suertatu zen, gazteei aisialdiaren inguruko hainbat ele-
mentu, bizipen nahiz diskur tso espazioan koka tzea bereziki lagungarria 
gerta tzen zi tzaien eta. Zailtasunak zailtasun adierazteko besterik ez zu-
tenean, gu txienez beti ager tzen ziren prest euren ohiko aisialdirako gu-
neei buruz hitz egiteko. Diskur tso mota honi helduz lau aisialdirako 
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gune ezberdin finkatu genituen (Berrio-O txoa, Martínez, Hernández, 
2003:27):

– Gune konpartituak:

  • E txea eta familia

  • Ikaste txeko eskolaz kanpoko jarduerak

  • Kirol eta kultur azpiegiturak: kiroldegiak eta liburutegiak

– Gune monitorizatuak:

  • Kirol eta kultur taldeak

  • Aisialdiko taldeak

  • Gaztelekuak

  • Gazteen tzako egitasmo bereziak (Gauekoak, Gau On, eta abar)

– Gune birziklatutak:

  • Kalea, plaza, parkea

  • Aterpeak, aparteko zokoak, atariak, e txepeak

– Berezko guneak:

  • Taberna zonaldeak

  • Diskotekak

  • Lonja/txokoak/txabola

  • Gazte txeak

Gune hauen azterketa sakona egin genuen. Momentu honetan ez dut 
beharrezkoa ikusten horretara buelta tzea. Halere, badira elementu pare bat 
berreskuratu nahi ditudanak azterketa horretatik. Alde batetik, nabarmen-
du nahiko nuke berezko guneak deituriko kategoriak gazteen aisialdian 
duen papera. Bestalde, azpimarratu nahiko nuke gune edo toki horiek (be-
rezko guneak) gazteen identitate osaketan duten garran tzia. Gazte izatea, 
gazte identitatea espazioan gauza tzen dela esan dezakegu, baina ez edozein 
espaziotan, aisialdia zer den azal tzeko erabil tzen dituzten esparru horietan 
baizik. Horrela azal tzen genuen ideia hau amaierako txostenean (Berri- 
-O txoa, Martínez, Hernández, 2003:57):
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«Gazte txoek proposaturiko aisialdiaren definiziora hurbil tzeko garaian 
berezko guneak kategorian parte har tzen duten espazio ezberdinek (taber-
na zonaldeak, diskotekak, lonjak eta gazte txeak) ezin hobeto isla tzen di-
tuzte definizio horri a txiki tzen dizkioten ezaugarriak. Ezaugarri horiek 
aisialdia bete-betean bizi tzeko eta goza tzeko aukerarekin pareka tzen di-
tuzte nerabeek eta, era batean edo bestean, leku horietan bil tzen diren 
elementuak lirateke. Ikuspuntu horretatik, berezko guneak bezala izenda-
tu dugun kategoria horren baitan ager tzen diren aisialdirako tokiek dato-
zen ezaugarriekin bat egiten dutela an tzeman dugu».

Azalpen honen ondoren aipatutako ezaugarriak zehaztu genituen. Nik mo-
mentu honetan zerrendatu baino ez ditut egingo. Sakonean zegoen galdera 
hau zen: zergatik dira hain garran tzi tsuak gune hauek gazte txoen ikuspegitik?

–  Gazte txoek aisialdi inten tsiborako aukeratutako edota sortutako be-
rezko eremuak direlako. Hau da, helduen mundutik aparte beregana-
tutako espazioak eta denborak direlako.

–  Gazte txoen neurrira egindako mundua osa tzen dutelako. Berezko jar-
duerak eta adierazpenak bul tza tzen dituzten guneak direlako.

–  Gazte txoen esperien tzia kolektiboa gara tzeko aukera eskain tzen dutelako.

–  Gazte kultura ezberdinen adierazpenerako guneak direlako. Askata-
sunezko, ihes egiteko eta gozamenezko sen tsazioari lotutako espazioak 
direlako; erabaki gaitasuna eta protagonismoa senti tzekoak direlako.

Gune hauetan besteetan ez bezala nolabaiteko sinbiosia suma tzen zen, 
bertan gazte izan (identitatea) eta aisialdia bat egiten zutelako. Honek on-
dorio interesgarri batera eramaten gaitu: aisialdia ezinbesteko elementua 
li tzateke gazte identitatea (gazte izatea zer den) uler tzeko, edo beste hi-
tzetan, gazteek, neurri handi batean, aisialdiaren bitartez eraiki tzen dute 
euren bizimodua, izaera, diskur tso... euren gazte izateko era. Eta aisialdirako 
gune ezberdinak identitate eraketarako eszenatoki bilaka tzen dira.

Ildo honetatik galdera interesgarri bat sor tzen da: zein espazio mota dira 
egun protagonista gazteen munduan? Guk egindako ikerketa eta beste egi-
le ba tzuen ekarpenak kontuan harturik hipotesi bat azal tzera ausartuko nin-
tzateke: egungo gazteek jarduera publikoen pribatizazioaren alde egin dute. 
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Ondoren, hipotesi honen azalpenean eta detektatutako joera horrek hi-
zkuntz eremuan eduki di tzakeen ondorioetan erreparatuko dut laburki.

Orain dela ia hamar urte, Gizpuzkoako Foru Aldundiak haur eta nera-
been aisialdiari buruzko ikerketa bat enkargatu zigun Kon txi Berrio-O txoa, 
Zesar Martinez eta hiruroi. Horren emai tzak 2000. urtean argitaratu ziren 
(Berrio-O txoa, Martínez, Hernández, 2000) eta bertan, besteak beste, 
gazte txoen denbora librearen garapenari buruzko atal bat irakur daiteke. 
Ibilbide historiko hori 70. hamarkadan hasten da. Garai horretan jaio gine-
nok bat egiten dugu bertan ager tzen den diagnostikoarekin: momentu ho-
rretan, aisialdia, kale jokoak eta denbora-pasak sinonimoak ziren. Kalea zen 
nagusi haur eta nerabeen denbora librean, bertan gauza tzen zirelako euren 
eskola orduz kanpoko jarduerak. Horretaz aparte, elizari loturiko talde gu txi 
ba tzuk zeuden eta horiekin batera hainbat ekimen kultural nahiz kirolaren 
ingurukoak. Baina kopuru oso txikiaz ari gara.

Haur eta nerabeen aisialdi antolatua Gipuzkoan: bilakaera historikoaren 
zer tzelada nagusiak.

70.HAMARKADA
«Ez zegoen ezer»

70.AMAIERA 
eta

80. HASIERA
“Ilusioa eta gogoa”

70.AMAIERA
eta

80.HASIERA
«Ilusioa eta gogoa»

80.HAMARKADA
“Bolondresa eta

formazio beharrak”

80.HAMARKADA
«Bolondresa eta

formazio beharrak»

90.HAMARKADA
“Erroka berriak eta

egokitu beharra”

90.HAMARKADA
«Erronka berriak eta

egokitu beharra»

KALEA
ELIZA

INGURUKO
TALDEAK

KALEA

ELIZA
INGURUKO

AISIALDI
TALDEAK

AISIALDI
TALDE

LAIKOAK

BESTELAKOAK
- Kirola
- Kultur
Jarduerak

BESTELAKOAK
- Kirola
- Kultur
Jarduerak

KALEA

ELIZA
INGURUKO

AISIALDI
TALDEAK

AISIALDI
TALDE

LAIKOAK

ERAKUNDE
PUBLIKOAK

IKASTETXEAK

BESTELAKOAK
- Kirola
- Kultur
Jarduerak

K
A
L
E
A

BETIKO
AISIALDI
TALDEAK

AISIALDI
TALDE

BERRIAK

ENPRESA
PRIBATUAK

BESTELAKOAK
- Kirola
- Kultur
Jarduerak

ERAKUNDE
PUBLIKOAK

IKASTETXEAK

Iturria: Berrio-O txoa et al., 2000: 17.
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Denbora joan ahala eta grafiakoan ikus daitekeen moduan haur eta 
gazte txoen bizi tzako esparru hori dezente korapila tzen da eta 90. hamarka-
dan errepara tzen badugu konturatuko gara aisialdian parte har tzen zuten 
agente kopurua nabarmen handitu zela. Aipatu agenteak taulan sartu ezi-
nik badabil tza, haur eta gazte txoen egutegietan berdina gerta tzen da. Hel-
duen an tzera gazte txoek agenda betea dute egun eta zen tzu horretan bi adin 
talde hauen bizimodua mimetiza tzen ari direla esan daiteke. Kaleak tarte 
oso txikia du haur eta nerabeen aisialdian (kalea eskola orduz kanpoko 
jarduera bezala, hau da jolas librea, denbora-pasa desegituratu bezala), eta 
berarekin batera beste protagonista ba tzuk aurki daitezke: betiko aisialdi 
kolektiboak (adibidez scouts taldeak), aisialdi talde berriak (garai hartan 
jaio berriak ziren hainbat talde, esate baterako euskara taldeei lotutakoak), 
ikaste txeak eta erakunde publikoak, enpresa pribatuak (nagusiki eredu 
kon tsumista bati lotuta) eta bestelako ekimenak (adibidez kirola).

Ikerlanean aldaketa prozesu honi loturiko hainbat ondorio interesgarri 
nabarmendu genituen. Horien arten hiru aipatuko ditut momentu honetan 
labur-labur (Berrio-O txoa, Martínez, Hernández, 2000: 26-27).

–  Egun, aisialdia antolatu beharreko denbora bihurtu da. Orokorrean 
denboraren bizipenean eta erabilpenean eman diren aldaketen eragi-
nez, eguneko orduak ordutegi eta programazio finko baten menpe 
koka tzeko joera nagusitu da.

–  Aurreko ideiari lotuta, aisialdia eginbeharrik gabeko denbora izatetik, oku-
patu edota betebeharreko denbora izatera pasa da. Egun, jendea libre geldi-
tzen den denbora horren beldur ote denaren susmoa areago tzen da, izan 
ere, gizarteak aisialdia bete tzeko eta okupa tzeko demaseko grina erakusten 
baitu. Ba tzuen ustez, jendeak denbora librea egin beharreko jarduerarik 
gabe ikusten badu ondasun preziatu bat gal tzen ari dela uste du, eta ondo-
rioz, denbora librea aprobe txatu beharreko denbora tzat jo tzen du.

–  Azkenik, eta aurreko ideiek agerian u tzi duten bezala, egun aisialdia 
ekin tzarako denbora bihurtu dela azpimarratu beharko li tzateke. Egun 
aukeran dauden ekin tzak asko dira, baina fun tsean berdin dio zein den 
azkenean aukera tzen den aisialdirako eskain tza, garran tzi tsuena aisial-
di hori antola tzea da, okupa tzea.
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Ikerlana amaitu zenetik hamarkada bat pasa da eta jada momentua li-
tzateke balora tzeko orduan egindako diagnostikoa baliogarria den egungo 
errealitatea uler tzeko. Nik uste, oraindik ere, argazki hori baliogarria dela 
ildo nagusiak zirriborra tzen dituelako. Garai hartan somatutako joerak 
(haur eta gazte aisialdiari dagozkionak) egun indarrean diraute. Baina 
gaurko egoerak hainbat ñabardura egitera behar tzen gaitu.

Hasteko esan behar da, egungo gazteek inoiz baino argiagoa dutela, zer 
den aisialdia eta zer ez, non koka tzen dute muga? Ikaste txetik aterata has-
ten da euren aisialdia, baina argi bereiztu behar da astean zehar duten ai-
sialdia eta asteburukoa (Emakunde, 2009). Lehenengo kasuan, denbora 
librea baldin tzatua da, bai zuzenean eskolako betebeharrengatik, bai beste-
lako jarduerengatik (eskolaz kanpoko jarduera arautuak, nolabait esateko). 
Asteburuetan aldiz, betebeharrekin hau tsi egiten da eta benetan hasten da 
euren tzako denbora. Nik esango nuke, bereizketa hau gero eta argiagoa 
ager tzen dela gazteen bizi tzan. Zen tzu horretan, asteburuak euren tzako 
denbora eta espazio «sakratu» edo erritualizatu bezala ager tzen dira. 
Kontura tzen bagara, lehen berezko gune bezala aurkeztu ditudan espazioak, 
nagusiki asteburuetako espazioak dira. Gainera, aipatu behar da, gizarte 
aldaketa orokorragoak eraginda (belaunaldien arteko hausturak, adibidez), 
merkatuak bul tzatuta (gazteen tzako bakarrik sortutako aisialdirako guneak, 
esate baterako), edo bestelako arrazoiak tartean, gazteak denbora librea 
euren kabuz bizi tzeko joera nagusitu dela. Denbora libre hau asteburuetan 
kon tzentra tzen da eta bereziki gauean. Hor gizarte paralelo moduko bat 
sor tzen da eta gazteak aske senti tzen dira euren grinak, desioak, kezkak, eta 
abarrak adierazteko. Euren identitatearen iturburua bilakatu da aisialdia, 
euren eskola da aisialdia, euren berezko aisialdia.

Baina, joera honetatik abiatuta, beste bi aspektu nabarmendu nahiko 
nituzke. Aipatu den bezala, azken urteetan gazteek euren denbora librearen 
definizio propioa osatuz joan dira (hainbat kasutan merkatuak lagunduta). 
Definizio horietan denbora eta espazioaren beregana tzea fun tsezkoa izan da. 
Asteburua, gaua, gazteena da, eta hori bizi tzeko berezko espazioak sortu 
dira. Ba tzuetan espazio publikoak dira gazteek okupa tzen dituztenak eta 
zen tzu horretan tradizioari eusten diote (plazak edo parkeak, adibidez, beti 
izan dira aisialdi eta harremanetarako guneak), nahiz eta bere ekin tzen bi-
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dez gazteek okupazio horretan hainbat aldaketa sartu. Baina beste kasu 
ba tzuetan gazteek euren tzako propio sortutako espazioak aldarrika tzen di-
tuzte. Aldarrikapen horri eran tzuteko eredu ezberdinak sortu dira: ba tzuk 
merkatuaren eskutik (diskotekak esate baterako), baina beste ba tzuk gaz-
teek beraiek bul tzatuak dira. Hor, adibide ezberdinen artean, bi eredu inte-
resgarri ager tzen dira: gazte txeena eta lonjarena. Gazte txearena ezinbesteko 
eredua irudi tzen zait Euskal Herriko gazteria azter tzeko garaian, baina mo-
mentu honetan lonjen fenomenoan jarri nahiko nuke arreta. Zergatik? Ai-
patu den moduan, lehenago kalea bazen denbora librerako gune nagusia, 
egun e txea edota bestelako esparru pribatuak ari dira protagonismoa irabaz-
ten. Ikuspuntu horretatik esan daiteke denbora librearen pribatizazio bat 
gerta tzen ari dela. Eta lonjak fenomeno honen muturreko adibide direla 
uste dut.

2001-2002. urte artean gazte txoak eta aisialdiari buruzko azterketa buru-
tu genuenean horrela definitu genituen lonjak (Berrio-O txoa, Martínez, 
Hernández, 2003:66):

«(…) lonjak erabilpen pribatua ahalbidera tzeko asmoz gazte txoek sor-
tutako tokiak dira. Beraien ekimenari eta ahaleginari esker sortutako le-
kuak dira. Gehienetan e txe azpiko lokalak bihur tzen dira lonja, gazte 
talde batek jabeari alokatu eta txukundu ondoren. (…) Txikiagoak edo 
handiagoak izan, edozein kasutan ondo hornituta dauden lokalak dira, 
izan ere, gazte txoek diotenez, e txean bezain eroso daude bertan. (…) 
Handik eta hemendik lortutako, sofa, telebista, bideoa, Play Station, mu-
sika aparailua, gustuko apaindurak eta nola ez, ho tzgailua izaten dira 
lonjaren azpiegitura osa tzen duten elementuak. Diotenez, tokia lagun tal-
de kideen artean txukundu eta garbitu egin dute, eta, orokorrean mante-
nurako txandak daudela esaten dute. Horrekin batera, lonja-kide guztien 
arteko akordioari esker araudia zehazten dela aitor tzen dute nerabeek, eta 
horren bitartez lonjaren erabilerarako ordutegia, gonbidatu posibleen «ze-
rrenda» eta erabilerarako bestelako jarraibideak finka tzen dituzte».

Nahi dutena egiteko, eta hura nahi duten moduan antola tzeko tokia 
eskain tzen die lonjak gazte txoei. Lagunekin egon, musika en tzun, jolastu, 
jende berria ezagutu, egon… Alkohola eta beste droga ba tzuk lasai kon-
tsumi tzeko gunea ere bada lonja. Ikusten denez, bertan egiten dituzten pla-
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nak edozein gaztek egiten dituenaren an tzekoak dira. Lonja izan edo ez, 
asteburuetako jarduerak berdin tsuak dira. Orduan, zergatik sor tzen da lon-
jaren beharra? Aipatutako ikerlana burutu genuenean bi arrazoi nabarmen-
du genituen (Berrio-O txoa, Martínez, Hernández, 2003: 67):

«(…) lonja edo txoko izateak bi abantaila nagusi izango lituzke gazteen 
arabera. Alde batetik, berotasuna eta babesa ziurta tzen die; bestetik taber-
nak eskaini ohi duen elkar tzeko eta kon tsumi tzeko tokia bezain lasaia jar-
tzen die eskura. Aipatutakoaz gain, lonjak bezalako berezko tokiek intimi-
tatea eta talde barruko harremanak eta dinamikak gara tzeko aproposak 
izango lirateke, bertan taldeko kideen arteko gertutasuna eta komunikazioa 
bul tza tzen dela baitiote. (…) Azkenik, gazte txoek aitor tzen dutenaren ara-
bera, lonja edo txokoa izateak beste abantaila garran tzi tsua izango luke: 
alkohola eta beste drogen kon tsumorako toki lasai bat izatearena».

Helduen an tzera hainbat gaztek «euren e txeko» lasaitasuna, intimitatea 
eta erosotasuna nahiago dute. Izan ere, ezin da ahaztu gazte hauen gurasoek 
ere gero eta gehiago aukera tzen dutela e txea denbora librerako esparru na-
gusi bezala. Era beran, aipatu behar da, e txeak gero eta prestatuago daude 
aisialdirako gune izateko (teknologi berriak edo bestelako aurrerakun tzak 
direla eta).

Feixak berak ere aitor tzen du aisialdiaren pribatutasuna gero eta garran-
tzi gehiago har tzen ari dela XXI. mendean. Analisi berezia osa tzen du berak 
fenomeno horren inguruan eta gaztei buruz hitz egiten duenean «gelaren 
kultura» aipa tzen du. Bere hi tzetan (Feixa, 2005b:1):

«Niños y jóvenes han sido vistos a menudo como la vanguardia de la 
era digital, en su doble vertiente de héroes de la sociedad civil y víctimas 
de la sociedad del riesgo. Aunque casi siempre este doble proceso de idea-
lización/satanización ha tenido lugar en el espacio público, el espacio pri-
vado adquiere cada vez mayor importancia en las culturas adolescentes 
del siglo XXI. Para bien y para mal las denominadas «culturas de habita-
ción» son hoy uno de los escenarios donde se construye la identidad per-
sonal y social de nuestros hijos e hijas, el lugar físico y virtual desde el cual 
se abren al mundo o se encierran en si mismos».

Fenomeno hau ilustra tzeko Feixak muturreko bi adibide jar tzen ditu: 
Hackerren figura eta hikikomorirena. Ezaguna denez hackerrak gazte sor-
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tzaileak dira eta informatika bizimodu bihur tzen dute. E txetik atera gabe 
orduak eta orduak pasa tzen dituzte ordenagailu aurrean eta, mitoak dio 
beste hacker ba tzuekin batera, gobernuei eta multinazionalei eraso informa-
tikoak planifika tzen dituztela. Euren aisialdia (eta askotan lana ere) e txetik 
kudea tzen dute eta gela euren askatasunerako esparru kon tsidera tzen dute.

Hikikomoriak Japoniako hirietan bizi dira. Mutil gazteak izaten dira, 20 urte 
ingurukoak, eta bere gelan espe txera tzea erabaki tzen dute. Zergatik? Kasu ba-
tzuetan gazte hauek ikasketak bukatu dituzte eta beldurra diote Japoniako lan 
merkatu lehiakorrari. Presionatuak senti tzen dira eta gainera, komunikazio 
eskasa dute gainon tzeko familiartekoekin. Gelan sartuta, Internetek aukera 
eskain tzen die munduarekin harremanetan jarrai tzeko eta gehienetan auto-a-
txiloketak aste edo hilabete ba tzuk irauten badu ere, kasu ba tzuetan urteak 
igaro daitezke. Denbora honetan, aipatu den moduan, teknologi berriak dira, 
nagusiki euren sostengua. Ziberkulturak iren tsi egiten ditu gazte hauek.

Hacker eta hikikomorien fenomenoak arro tzak ager daitezke gure begi 
bistan. Egia da, egun, oraindik Euskal Herrian komunitatearen sentimen-
dua oso bizirik dagoela eta kaleko kultura txertatua manten tzen da gure 
errutinetan, egunerokotasunean. Gure aisialdiaren parte dira lagun arteko 
topaketak eta bestelako ospakizun nahiz ekitaldi kolektiboak, baina ezin 
dugu ahaztu Feixak jarritako bi adibide hauetan badagoela elementu ko-
mun bat gure gazteen artean gero eta garran tzi handiagoa duena, bereziki, 
euren aisialdia egitura tzeko eta kudea tzeko garaian: teknologi berriak.

Teknologi berriek liluratu egin gaituzte eta egungo haurrak jaio bezain 
pronto aparailu elektronikoz ingura tzen ditugu. Teknologi berriak asko 
erraztu dute gure bizi tza. Horretan ez dago dudarik, baina neurri batean 
morroi bihurtu gara, bereziki hainbat kasutan gure bizi tzan (helduen bizi-
tzan behin tzat) preziatuena dena eskain tzen diegulako: gure denbora. 
Errealitate honek era guztietako ondorioak ekarriko ditu etorkizunean, bai-
na jada, gazteen kasuan fenomeno bat bul tzatu dute: gela digitalaren sorre-
ra (Feixa 2005b). Ordenagailua tresna ohikoa bihurtu da gure bizi tza oroko-
rrean, bai lantokian baina baita ere gure e txean. Lotura hau estuagoa da 
gazteen kasuan: eskolan erabil tzen dute, e txera iristerakoan ere bai, eta 
bertan eskuragarri ez badute beste tokitan bilatuko dute –zentro publikoe-
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tan edo zibergunetan–. Feixak ohartarazten gaituen moduan, fenomeno 
hau oso zabalduta badago ere, badira aldagai garran tzi tsu ba tzuk erabil-
tzailearen profila zehazterakoan eragiten dutenak: besteak beste, adina, 
sexua, gurasoen ikasketa maila edota klase soziala. Ezberdintasunak ezber-
dintasun argi dagoena da interneteko gazte (azpi)kultura batetaz min tza-
tzen hasi dela. Momentu honetan garran tzi tsuena ez da bere hedapena 
edota inten tsitatea gure testuinguruan, teknologiak, komunikazioak eta be-
reziki komunikazio birtualak egunerokotasunean duen eragina baizik. 
Feixak horrela deskriba tzen du prozesu hau (Feixa, 2005b:3):

«Como consecuencia de la emergencia de la cultura digital que hemos 
analizado, se ha hecho posible la comunicación interpersonal desde el pro-
pio espacio privado: del teléfono familiar controlado por los padres y situa-
do en el comedor o en el pasillo se ha pasado al teléfono celular personali-
zado que se puede usar desde la habitación; de la comunicación escrita por 
carta se ha pasado a la comunicación digital SMS, e-mail o chat. Gracias 
a Internet, los adolescentes han aprendido a acceder a comunidades vir-
tuales que están mucho más allá de su habitación. Y gracias a los videojue-
gos (consola, Gameboy, Play Station), pueden practicar desde su casa lo 
que antes tenían que hacer en las públicas salas de juego».

Pribatutasuna edota teknologizazioa dira etorkizunari begira asialdiak 
ezagutuko dituen joerak. Baina honek zein lotura du hizkun tzarekin eta 
bereziki, euskararekin? Agian ibilbide luzeegia egin dut honaino iristeko, 
baina gazteen aisialdiaz ari garela garran tzi tsua iruditu zait diagnostiko 
xume bat osa tzea, hortik, hizkun tzaren errealitatera salto egiteko. Azken 
finean, ezin dugu ahaztu gu txienez hamabost bat urte pasa direla gazteen 
aisialdiaren eremua euskaldun tzeko lehenengo ahalegin formalak egiten 
hasi zirela2 Geroztik egitasmo ugari jarri dira mar txan, baina gehienek ele-
mentu komun bat izan dute: denbora libreak duen esparru formaletan edo 
arautuan eragin izan dute. Hau da, kirol arloa eta bestelako eskola orduz 

2 Gertutik ezagu tzen dudan adibide bat jarriko dut: Kalea Maixu! egitasmoa 1994ean TTakun 
Kultur Elkarteak mar txan jarritako egitasmoa, alegia. Bere helburuak hauek ziren: Lasarte-Orian 
haurren tzat eta gazteen tzat eskain tzen ziren jarduerak euskaldun tzea; hezi tzaile euskaldunek be-
raien jardueretan euskararen erabilera susta tzea; herrian eskain tzen ziren eskola orduz kanpoko 
jardueretan hezi tzaile guztiak euskaldunak izatea.
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kanpoko ekin tzak euskaldun tzea izan da helburua. Ez naiz ausar tzen, inolaz 
ere, ahalegin honen inguruko balorazioa egitera, baina momentu honetan 
nire kezka ez da hainbeste egindakoa, baizik gazteen asialdia har tzen ari den 
norabidea ikusita (pribatutasuna, teknologizazioa) eginbeharrekoa.

Argi geratu den moduan, gazteak eta aisialdiak bat egiten dute gazte 
identitateaz ari garenean baina euren denbora librea –nahi duten edo gus-
tuko duten denbora librea– irudika tzerako orduan joera berriak topa tzen 
ditugu, eta horietan oso zaila –ia ezinezkoa– da esku-har tze bat plantea tzea.

Dakidanez, orain arte esparru informal horretan planifikatu den esku-
har tze nagusia Kuadrillategi egitasmoa izan da. Proiektu ausarta da Kuadri-
llategirena eta bere momentuan berri tzailea ere izan zen. Baina, etorkizuna-
ri begira? Herri mailan fruitu interesgarriak eman ditu eta eman di tzakete 
Kuadrillategi bezalako ekimenek,3 baina ikuspegi orokor batetik, benetan al 
da eraginkorra? Eta beste zalan tza bat: planifikatu al dugu oinarri birtualak 
dituen errealitate baten inguruan? Gazteez ari naizela sen tsazio bat areago-
tzen zait: gizarte paraleloarena. Ziurrenik gaur egun aurrez aurrekoa edo 
bertakoa den mundua nagusi izaten jarrai tzen du, baina honek ezin du 
mundu birtualaren errealitatea ukatu. Zer egiten ari da hizkun tza planifika-
zioa horren gainean? Eta zer egin behar du?

3. Gazte izan eta euskalduna

Gazteak kezka eta ikergai nagusi bihurtu dira azken urteotan euskal so-
ziolinguistikaren arloan. Gauza bera gertatu omen da beste leku ba tzuetan: 
adibidez Katalunian. Hemen ere, oraindik hizkun tza normalizatu gabe dago. 
Joan Pujolarrek NOVES S.L. aldizkariaren zenbaki berezi bat zuzendu zuen 
2008an gazteak, hizkun tzak eta identitateak gai nagusi zituela (Pujolar, 
2008). Aipatu aldizkariaren aurkezpen kapituluan («Els joves, les llengües 
i les identitats«) gazteek hizkun tza plangin tzaren ikuspegitik sor tzen duten 

3 Kuadrillategi egitasmoak lagunartean edo koadriletan euskararen erabilera susta tzea du helburu. 
Horretarako esku-har tzea eta ikerketa garatu dituzte egitasmoa mar txan jarri duten udalerriek. 
Egitasmo honi loturiko lehenbiziko esperien tziak 2000 urtearen inguruan gauzatu ziren.
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ikusmira (eta hainbatetan egonezina) izan zuen min tzagai Pujolarrek. Bere 
ustez bi dira fenomeno horren arrazoi nagusiak (Pujolar, 2008:1). Alde ba-
tetik, gazteak, hau da hiztunen belaunaldi berriak, etorkizunerako haziak 
kon tsidera tzen dira normalean eta bere partehar tzea ezinbestekoa da 
hizkun tza gu txituen berreskurapen prozesuetan. Beste aldetik, dio Pujola-
rrek, gazteak beste populazio talde ba tzuk baino eskuragarriagoak dira 
ikerlarien tzat. Normalean beti daude prest galdetegi bat eran tzuteko edota 
elkarrizketatuak izateko. Zen tzu honetan, Pujolarren arabera, kontuz ibili 
behar da, izan ere gaztei buruzko ikerlanen inflazioa gerta baitaiteke, beste 
populazio talde ba tzuen jokaerak aztertu gabe jarrai tzen duten bitartean. 
Aipatutakoaz gain, nire ustez Pujolarrek egindako ohar honek bidea ireki-
tzen duela hausnar tzeko, orokorrean, aukera tzen ditugun ikergaiei buruz 
eta, sakonean, ikergai horiekiko dugun harremanei buruz. Gazteak, aurretik 
esana dago, kezkagai bilakatu ditugu hizkun tzaren inguruan ari tzen garen 
ikerlariok. Kezka tzen gaitu euren euskara mailak, euren euskara erabilerak 
eta hizkun tzarekiko adierazten duten a txikimenduak. Ez naiz sartuko 
eztabaida tzera arrazoiak dauden ala ez gazteak kezkagai izaten jarrai tzeko, 
baina horren inguruan hainbat ideia nabarmendu nahiko nituzke.

Alde batetik, uste dut kontuan hartu beharko genukela gaztei loturiko 
arazoak edo kezkak gizarte oso baten sintomak edo metaforak direla. Euren 
jarrera edota jokaerak neurri handi batean orainaldiaren isla dira, egun gure 
gizarteak bil tzen dituen i txaropen eta beldurren isla, alegia. Gainera, trans-
misioaren bitartez, gazteek aurreko belaunaldietan konpondu ez diren ara-
zoak jaso tzen dituzte, eta euren jokabideetan eta jarreretan sedimentu hori 
topatuko dugu. Beraz, gazteek sortarazten dizkiguten galderak modu oroko-
rrago batean planteatu beharko genituzkeela uste dut.

Bestalde, askotan pen tsa tzen dut gu txitan kontura tzen garela benetan 
gizarte adultozentriko4 batean bizi garela. Gizarte horretan helduek pen tsa-

4 Kon tzeptu hau –adultozentrikoarena alegia– Joán Pallarés eta Carles Feixak erabil tzen duten 
gisara erabili nahi izan dut nik ere. Egile hauek azaldutakoaren harira, eredu adultozentrikoa hel-
duen ikuspuntu, nahi edo behar ezberdinetatik diseinatutakoa li tzateke. Erdigunean gazte txoen 
nahiak edo balioak baino, gurasoenak edo nagusiek dituztenak koka tzen dira. Kon tzeptu honen 
inguruan azalpen gehiago behar izanez gero, ikus: Feixa, 2000.
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tzen, asma tzen, esaten eta agin tzen dutenak du bakarrik balioa, prestigioa 
eta, batez ere, legitimitatea. Mundua helduen ikuspegiaren arabera dago 
antolatuta eta gu txitan aitor tzen diegu gazteei sormenerako duten gaita-
suna. Egun –gazteez inguratuta gaudenok– sarritan kexa tzen gara euren 
ekimen faltaz, hori akats genetikoren bat izango balitz bezala. Begira eta 
aztertu dezagun egungo gizartea (helduen beharretara antolatutako gizar-
tea, alegia) eta gero agian elementu gehiago izango ditugu gazteen erreali-
tatearen analisia egin ahal izateko. Hizkun tzari dagokionez, ziur nago gaz-
teek asko dutela erakusteko, baina susmoa dut ikerlariok eta bestelako 
eragileek oraindik ez dugula asmatu ez begiradarekin, ez planteatu beharre-
ko galderekin, ez ikerketa teknikekin…

Aipatutako ideiak hobeto azal tzeko bi aspektu nabarmenduko ditut: le-
henengoz identitatearen gaia berreskuratuko dut; ondoren, hizkun tza 
praktikei buruz hitz egingo dut. Biak erabilerarekin lo tzen saiatuko naiz, gai 
hori adituen foroetan puri-purian dagoen gaia den neurrian.

3.1. Gure gazteek ez dute euskaraz egiten beraz…

Zergatik gazteek ez dute euskaraz egiten? Hori da behin eta berriz 
errepika tzen dugun galdera. Dakidanez horren inguruan jardunaldi ugari 
antolatu arren, eran tzuna ez dugu topatu. Zergatik ez? Izan daiteke erreali-
tatean gerta tzen ari dena uler tzeko oraindik ez dugulako teoria edota tresna 
egokirik. Beharbada, saiakera horretan jarraitu behar dugu, baina gerta dai-
teke ere galdera bera gaizki formulatuta egotea.

Lehenengo aukera baztertu gabe, bigarrenaren alde egin nahi dut mo-
mentu honetan.

Euskararen ezagu tza nahiko bermatua dagoelakoan gaude. Ez guztiz za-
balduta eta finkatuta, noski, baina bai familia bai hezkun tza sistemari esker, 
egun haur, nerabe eta gazte asko euskaldunak dira, hau da, euskara dute, 
euskara ikasi dute. Orduan, zergatik ez dute hitz egiten euskaraz? Jada 
hainbat ikerketa saiatuak dira gazteen hizkun tza erabileran eragiten duten 
faktoreak detekta tzen eta, nire ustez, arlo honetan egindako guztiak aurre-
rapausu bat suposa tzen du. Baina, ba tzuetan pen tsa tzen dut kezka honen 
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abiapuntuan badagoela zerbait gaizki plantea tzen duguna, hasi hasieran 
akats bat dagoelako. Eta «akats» hori lotua dago hizkun tza defini tzeko 
erabil tzen dugun paradigma tradizionalarekin. Horrela, puntu honetan bat 
egiten dut Joan Pujolarrek katalanaren inguruan egiten duen interpreta-
zioarekin (Pujolar, 2008:2). Laburbilduz, esan dezakegu katalanaren ingu-
ruan (gure kasuan euskararenean) bere diskur tsoa defini tzerakoan hiru 
premisa erabili dituela:

a)  Hizkun tza talde identitate baten adierazpena da, horrela, edozein 
per tsonak hizkun tza beregana tzerakoan (gizartera tze prozesuaren bi-
dez) identitate hori ere jasoko luke.

b)  Hizkun tza izate independente bat da, hiztunaz aparte irudikatu eta 
definitu daitekeena.

c)  Bakoi tzaren hizkun tza edo berezko hizkun tza hitz egitea, identitatea-
ren adierazpen naturala izango li tzateke. Beste hizkun tza bat erabil-
tzea, edota hizkun tzaren erabileran interferen tziak (maileguak eta 
abar) txerta tzea, anormaltasun baten seinalea kon tsidera tzen da.

Hau da orain arte nagusitu den paradigma eta horren arabera baloratu 
dugu gure hizkuntz egoera. Baina azalpen honetan automatikoa dena 
(hizkun tzaren jabekun tza eta gizartera tze prozesua), independentea dena 
(hizkun tza) eta naturala dena (bakoi tzaren hizkun tza hitz egitea, hau da 
hizkun tza erabil tzea) ez da errealitatean gauza tzen.

Euskara hizkun tza minorizatu bat da eta denbora luzea darama desager-
tzeko zorian. Etorkizuna ez du bermatua eta horrek presio handia suposa-
tzen du. Eta presio hori ona izan daiteke, baina ez beti. Presiopean sormena 
garatu daiteke, dudarik gabe, baina beste ba tzuetan an tsietateak errealita-
tea behar den lasaitasunarekin azter tzen ez digu u tziko.

1970. urtean jaio nin tzen. 1985. urtean nerabea nin tzen. 2010. urtean 
gaude gaur. Nire 40 urteotan izugarrizko hizkuntz egoeraren aldaketa iku-
si eta bizi izan dut. Euskara ikasteko aukeren hedapena izan da, nire ustez, 
urte hauetako lorpen handiena. Haurrek eta gazteek aukera asko izan di-
tuzte (eta dituzte) euskara ikasteko, eta hizkun tza honetan treba tzeko. 
Nire belaunaldikoek izan ez genituenak (berandu arte). Salbuespenak sal-
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buespen, gure gazteek euskararen demokratizazioa (euskara ikasteko es-
kubidea) ezagutu dute. Nire ustez momentu horretan gaude oraindik. Gaz-
teak, euren familiak eta gizartea bera hori asimila tzen ari direla uste dut. 
Aldaketak prozesa tzen ari dira bai maila kolektiboan, bai maila indibidua-
lean. Euskara aniztasunez busti tzen ari da, baina susmoa dut hizkun tzaren 
inguruko paradigma tradizionalak indarrean dirauela, aldaketa guztiak pro-
zesatu ezinik edo. Gazteek aldiz, krisian jar tzen dute paradigma hori, 
deseraiki tze prozesu baten beharraz ohartarazten gaituzte: zein lotura du 
paradigma horrek euren egunerokotasunarekin, euren gertuko errealita-
tearekin? Euskararekin batera euskal kulturari loturiko hainbat erreferen-
te ezagu tzen dituzte, baina nola txertatu horiek euren familiak (horietako 
asko erdaldunak) eskain tzen dizkien erreferenteekin? Eta gazte kulturaren 
erreferenteekin?

Galdera zerrenda oso luzea izan daiteke, baina agian mahai gainean 
u tzitakoak nahikoak izan daitezke kontura tzeko gazteek eginbeharreko aha-
legin izugarriaz. Egia esan, errealitate konplexu honen aurrean ez zait oso 
egokia irudi tzen gazteek euskaraz zergatik ez duten egiten galde tzea. Pujo-
larrek esaten duen moduan nahasmen horren aurrean eran tzun beharreko 
galdera-sorta beste bat da (Pujolar, 2008:5):

«Així, la pregunta important que falta respondre (i que sovint ni es 
formula) és la següent: per què les persones opten per fer ús d’uns discur-
sos/recursos i no d’uns altres? Què els porta a optar per construir o com-
binar determinats models indentitaris i no altres?».

Zer eskain tzen die euskarak gure gazteei? Zer eskain tzen die gazte eta 
euskaldunak (edo gazte euskaldunak) izateko (edo sentitu ahal izateko)? 
Ildo honi eustekotan, nire ustez oraindik asko gera tzen zaigu egiteko. Per-
tsonalki erabilerak kezka tzen nau, nola ez, baina baita sormenak ere. Gaz-
teei begira sormen esparru guztiak irudi tzen zaizkit interesgarriak, euren 
interesekin bat egiten dutenak. Nabarmenenak: musika bereziki, baina bes-
te ba tzuk ere, adibidez, an tzerkia, literatura, ber tsolari tza.

Euskaldun bezala definitu edo ez, beste ezer baino lehenago gazteak dira. 
Hizkuntz identitatea baino lehenago hiztunak eta bere ezaugarriak nabar-
menduko nituzke nik. Baina guzti honetaz oso gu txi dakigula irudi tzen zait.
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3.2.  Eta gazteek ez badute euskara egiten, zer egiten dute 
euskararekin?

Azaldu dudan moduan nire kezka gazteak dira, hiztunak. Bere euskara 
maila edota euskararekin duten harremana edozein izanda ere, interesa-
tzen zaizkit. Jada, harrigarria irudi tzen zait –arestian aipatu dudan mo-
duan– euskarak azken hamarkadatan egin duen ibilbidea belaunaldi berriei 
begira. Haurrak eta gazteak modu masiboan –eta ez tantaka nire garaian 
bezala– harremanetan egon dira (eta daude) euskararekin. Ziur nago, neu-
rri batean edo bestean esperien tzia horrek markatu duela euren bizi tza. 
Niri kontrakoa gertatu zi tzaidan, euskara ez izateak nire bizi tzako norabi-
dea baldin tzatu zuen. Baina, harreman hori gertatu bada, zein fruitu eman 
ditu? Are gehiago, egia bada gazteek, edo hobeto esanda gazte gehienek, 
ez dutela euskaraz egiten, orduan zer egiten dute ikasitako euskararekin? 
Ez dakigu.

Estatistikek esaten digute zenbat gaztek ikasi duten euskara (teorikoki), 
Kale Neurketek esaten digute zenbatek erabil tzen duten gure herriko ka-
leetan eta bestelako ikerketek azal tzen digute zein nolako motibazioa adie-
razten duten euskararekiko gure neska-mutilek. Halere, inpresioa dut ez 
dakigula benetan zer egiten duten hizkun tzarekin.

Gure ikuspegia, beste gauza ba tzuen artean, ezagu tza-erabilera-motibazioa 
eskemarengatik oso baldin tzatuta dagoela uste dut, eta sekuen tzia horrek 
irudi oso estatikoa ematen digula pen tsa tzen dut. Errealitateak dikotomiak 
zalan tzan jar tzen ditu: ezagutu edo ez ezagutu, erabili edo ez erabili; moti-
bazioa izan edo ez izan. Errealitatean diber tsitatea nagusi dela irudi tzen zait, 
eta belaunaldi euskaradun berriek bere baitan bil tzen duten aniztasunaz 
jabe tzeko beste eredu bat aplikatu behar dugulakoan nago.

Ezagu tzan errepara tzea baino gaitasunean jarriko nuke nik arreta. Azken 
finean, zer da ezagu tza? Ezagu tza gaitasun ba tzuk beregana tzean lor tzen 
dugu; ezagu tza bide bat da, prozesu bat eta ibilbide horretan gaitasunen 
lanketa da gil tzarria. Gaitasunaz hitz egiterakoan per tsonarengan zentra tzen 
gara eta ohar tzen gara ezagupena oso erlatiboa izan daitekela: ahozkota-
suna, idazketa eta irakurketa baino zerbait gehiago da. Nik esango nuke 
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gure gazte askok, gehienak badute gaitasunen bat, edo bat baino gehiago, 
euskarari eskain tzeko eta hortik aurrera lan tzen joateko. Ez dakit lekurik 
eskaini diegun hori adierazteko.

Erabileraz baino, praktiketaz hitz egingo nuke nik. Praktikaren kon-
tzeptuak errealitatera eramaten gaitu: zer egiten dute gazteek euskaraz edo-
ta euskararekin? Kezkak ez luke soilik zenbat hitz egiten duten jakitea izan 
behar, baizik euskara nola erabil tzen duten argi tzea, Zertarako? Zer egiten 
dute euskararekin? Noiz? Norekin? Euskara erabil tzen dutenek ez dute beti 
erabil tzen, eta erabil tzen ez dutenek ba tzuetan erabil tzen dute, eta tartean 
hiztun mul tzo handi bat dugu. Hau jakinda, helburua li tzateke azter tzea 
benetan zein den erabilera, zertan gauza tzen den. Ziur nago ikuspegi hone-
tatik sorpresa asko jasoko genituzkeela: Jorgek eta Israelek, bi gazte ijitok, 
flamenkoa egiten dute euskaraz; beste ba tzuk sms-ak bidal tzen dituzte eus-
karaz; beste ba tzuk ber tso-rap en tzuten dute, eta abar.

Azkenik, motibazioaz baino, emozioaz hitz egingo nuke, tarteka bede-
ren. Zergatik? Motibazioaren kon tzeptua nahiko mugatua geratu zaigula 
uste dudalako. Gainera, motibazioaz hitz egiten dugunean, sakonean 
emozioaz ari garela pen tsa tzen dut. Agian ez dirudi oso kon tzeptu akade-
mikoa, baina azken boladan lan asko buru tzen ari dira horren inguruan 
eta ikuspuntu horretatik dena egiteke dagoela uste dut, maila orokorrean 
eta bereziki gazteei dagokionez. Erronka horri ez badiogu hel tzen, oso lan 
ildo abera tsa bazter tzen ariko garela irudi tzen zait. Hizkun tza emozioz be-
teta dago eta emozio horiek dira neurri handi batean praktikak bul tza tzen 
dituztenak, aldaketak eragiten dituztenak, proiektuak eta prozesuak mar-
txan jar tzen dituztenak. Gaztaroa emozioz beteriko garaia da, baina zein 
emozio lo tzen dituzte gure gazteek hizkun tzarekin? Zein emozio sortaraz-
ten die euskarak? Edo, galdera hori baino lehenago, emoziona tzen dira 
euskararekin?

Ikusten denez, azken atal hau galderaz beterik dago. Jada lan asko egin 
du orain arte euskal soziolinguistikak, baina denbora aurrera joan da eta 
kon tzien tzia hartu behar dugu gertatutako aldaketekin. Gutako asko gaz-
teak ginen euskararen berreskurapena hasi zenean (Frankismo ondorengo 
berreskurapenaz ari naiz, noski) eta egun ez gara hain gazteak. Edonola bi-
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dean, zorionez, hainbat belaunaldi euskaldundu dira eta euskaldun tzen ari 
dira. Kopuruek eta indizeek diote: aldaketa izugarria izan da, baina proze-
suak eragindako ondorioak ez ditugu oraindik ezagu tzen. Ezagupenaren 
belaunaldiak dira egungo gazteek osa tzen dituztenak, baina uste dut horre-
taz gain, fun tsean gu txi dakigula eurei buruz. Bitartean gizartean hainbat 
aldaketa gauzatu dira, horietako ba tzuk testu honetan landu dugun gaiare-
kin zerikusi zuzena dutenak: esate baterako, teknologi berrien hedapena, 
aisialdiaren areago tzea eta gazte izaeraren birdefinizioa. Bi prozesuen uztar-
keta egitea falta zaigula uste dut, eta hori lortu ezean nekez hitz egin ahal 
izango dugu gure gazte euskaldunei buruz.

Eta zerumugan, euskarak duen erronka garran tsi tzuena: diber tsitatearen 
edo aniztasunaren kudeaketa. Baina hori beste egun baterako…
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Artikulu honetan azal tzen dena hain konplexua den gazteen hizkuntz erabileraren feno-
menoaren azterketa da. Gazteekin lanean esperien tziadun jendea, gaia maila teorikoan lan-
du duena eta ezaugarri ezberdinetako gazteen arteko hausnarketa partekatua du oinarri az-
terketa honek. Gazteen erabilerarekin harremanean jar tzen den edonori (kanpaina baten 
bul tza tzaile, egitasmo baten antola tzaile, kirol talde bateko entrena tzaile,…) fenomenoaren 
alderdi ezberdinak presente izanik bere jarduna oinarri sendo baten gainean buru tzeko ba-
liabideak eskain tzea li tzateke helburua.

Hitz-gakoak: gazteak, erabilera, faktoreak, soziolinguistika.

Lo que se expone en este artículo es el análisis de un fenómeno tan complejo como el uso 
lingüístico de los jóvenes. Gente experimentada en el trabajo con la juventud, gente que ha 
abordado el tema desde el plano teórico y grupos de jóvenes de diferentes características 
fueron los que realizaron la reflexión conjunta que ha servido de base para este análisis. El 
objetivo sería proporcionar recursos a cualquiera (promotor de una campaña, organizador 
de un proyecto, entrenador de un club deportivo) para que pueda tener presente los patrones 
lingüísticos de estos jóvenes a la hora de relacionarse con ellos.

Palabras clave: jóvenes, uso, factores, sociolingüística.

Cet article s’intéresse au thème complexe de l’analyse du comportement linguistique des 
jeunes. Ce tte analyse a été réalisée par des experts qui ont une grande expérience dans le 
domaine de la jeunesse et qui ont abordé ce tte question sur un plan théorique. Ce tte analyse 
est basée sur une réflexion conjointe parmi des jeunes ayant des caractéristiques différentes. 
Son objectif est de donner des outils à tous ceux qui (promoteur de campagne, organisateur 
de projet, entraîneur d’un club sportif) doivent tenir compte des modèles linguistiques de 
ces jeunes lorsqu’ils doivent s’adresser à eux.

Mots-clés : jeunes, usage, facteurs, sociolinguistique.

What appears in this paper is an analysis of the phenomenon of language use among young 
people, which is a highly complex issue. This analysis is based on people with experience in 
working with young people, people who have worked on the subject on a theoretical level, 
and the shared reflection among young people of different characteristics. The aim is to offer 
resources to anyone (promoter of a campaign, organiser of a project, trainer of a sports team, 
etc.) who comes into contact with language use by young people, so that, bearing in mind the 
different aspects of the phenomenon, they can conduct their activity on a firm basis.

Keywords: young people, use, factors, sociolinguistics.
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Sarrera

Soziolinguistika eta bere barnean bil tzen diren gaiak nahiko gai arro tzak 
dira gure gizartearen zati handi baten tzat. Hizkun tza-plangin tza, motiba-
zioa, irudikapenak edo diglosia ez dira ohiko elkarrizketetan ager tzen diren 
kon tzeptuak. Era berean, herritarrak ez ditu ezagu tzen bere herriko, eskual-
deko eta lurraldeko adierazle soziolinguistiko nagusiak.

Hainbat arrazoi egon litezke hori hala izatearen a tzean. Hasteko, sozio-
linguistikak tradizio akademiko laburra eta xumea du gainerako gizarte-
zien tzien ondoan. Horrez gain, Euskal Herrian hizkun tzaren inguruko gaiei 
buruzko eztabaida soziala egon arren, hizkun tza eta gizartearen arteko ha-
rremanei paradigma zientifikoen arabera begira tzeko ahaleginak oso gu txi 
dira, zabal tzen diren irakurketa iri tzi eta ideia subjektiboen alboan. Mundu 
akademikoaren eta euskararen aldeko gizarte-mugimenduaren artean da-
goen tartea ere soziolinguistika-ezagu tza gizartera tzeko oztopo da. Guzti 
horri gehitu behar zaio jende askok euskararen gaia eta lehia politikoa zu-
zenean lo tzen dituela, gatazka iturri gisa hautematen dituela, eta beraz, gaia 
ekidin egiten duela.

Soziolinguistika Klusterraren helburua bere sorreratik gabezia horiei 
eran tzutea eta hu tsuneak bete tzea izan da, hau da, euskararen normaliza-
ziorako soziolinguistika-ezagu tza gara tzea, zabal tzea eta horren inguruko 
interesa piztea. Horretarako bideak esparru teoriko eta aplikatuaren arteko 
zubiak eraiki tzea eta arloko eragileen bilgune-sareak osa tzea dira. Bide ho-
rietatik, diziplina zientifiko ezberdinetan diharduen jendea soziolinguistika-
ren ingurura erakarriz, interes komunak dituzten eragileen arteko lankide-
tza sustatuz eta gaiei ikuspegi berri tzailetik helduz, kalitatezko proiektuak 
gara tzen dihardu 2004. urtetik.

Artikulu honetan aurkezten den Gazteen erabileran eragiten duten fakto-
reen azterketa proiektuak aurrez aipatutako xede eta jardunbide guztiei 
eran tzuten die neurri batean. Proiektuaren helburu nagusia gazteei eta be-
raiekin lanean dihardutenei hizkun tza-erabileraren fenomenoaren alderdi 
guztiak begien aurrean ipin tzea eta horietan esku hartu ahal izateko oinarri 
bat eskain tzea izan da.
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Lankide tzan garatutako proiektua izan da, Soziolinguistika Klusterrak bere 
bazkide diren Ur txin txa Eskola eta Topagunea Euskara Elkarteen Federa-
zioarekin osatu baitu proiektuaren ardura izan duen lantaldea.

2008tik 2010era iraun duen prozesuan zehar, gaia ikuspegi askotatik 
ezagu tzen duen jendeak eman du bere iri tzia. Alde batetik, gazteen inguruko 
gaietan edo hizkun tza-normalkun tzari dagokionetan aditu eta aritu diren 
per tsona-taldearen ekarpenak jaso ziren. Bertan uniber tsitate-esparruko jen-
deak, aisialdi taldeetakoak, euskara elkarteetakoak, udal administraziokoak, 
hedabideetakoak eta publizitatearen mundukoak parte hartu zuen, besteak 
beste. Eta bestalde, testuinguru soziolinguistikoari eta adinari dagokionez oso 
profil ezberdinak zituzten gazte-taldeen iri tzia ere jaso da proiektuan.

Iri tziak bil tzeko prozesu horrek guztiak bi motatako emai tzak eman ditu. 
Batetik, gazteen hizkun tza-erabileraren ezaugarri orokor ba tzuk azal tzen 
dituzten ondorioak daude. Eta bestetik, gazteen erabileran eragiten duten 
faktoreak irudika tzen dituen eskema. Eskema horretan, aditu, aritu eta gaz-
teen iri tzi-bilketan oinarrituz, hamaika faktore nagusi identifikatu dira. Ho-
rietako bakoi tzak, halaber, hainbat azpi-faktore bil tzen ditu bere barnean.

Gazteen artean euskara susta tzen diharduen hainbatek ez du lan hori 
arrakastaz buru tzeko nahiko oinarri soziolinguistikorik; eta horiei zuzendu-
ta dago, hain zuzen ere, proiektuaren emai tza nagusia. Erabileran eragiten 
duten faktoreen eskemak egitasmo bakoi tzaren helburu zeha tzak finka-
tzean, egoera bakoi tza azter tzean eta egindakoa balora tzean ikuspegi sin-
pleegiak bazter tzea eta neurriko erronkak jar tzea ahalbidetuko duen tresna 
izan nahi du.

1. Jatorria

Proiektu honen abiapuntua, Gazteen erabilera. Perspektiba eta prospektiba 
proiektuaren bukaera puntuan koka tzen da. 2006 eta 2007an zehar garatu-
tako lan honetan haur eta gazteen hizkun tza erabileraren inguruan egindako 
esperien tzia praktiko eta ikerketen bilduma egin zen eta aurrera begira gaia 
jorra tzeko suma tzen ziren gabeziak identifikatu zituzten. Tartean, gazteen 
erabileran esku har tzeko, erabilera hori zerk baldin tza tzen duen jakitera 
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ematea beharrezko tzat ikusten zen. Beharrari eran tzuteko proiektu berria 
lan tzeko erabakia hartu zuen Soziolinguistika Klusterrak. Eta bere bazkideen 
artean proposamena luzatuta, lana aurrekoan aritutako Proiektu Taldearen 
esku uztea erabaki zen: Soziolinguistika Klusterra (koordina tzaile), Topagu-
nea Euskara Elkarteen Federazioa eta Gipuzkoako Ur txin txa Eskola.

2. Proiektuaren ezaugarri nagusiak

Azterketa honen bidez asetu nahi zen beharra kontuan hartuta eta So-
ziolinguistika Klusterraren lan-moldeen arabera jokatuz, proiektuaren ezau-
garri nagusiak zehaztu ziren abian jarri aurretik.

Gazteen taldea gizarte-sektore ani tza eta hetereogenoa da. Era berean, 
hizkun tza erabilera fenomeno konplexua da; uler tzen, azal tzen eta aurre-
saten zaila. Horregatik, bi osagai horiek dituen gazteen hizkun tza-erabilera 
ahalik eta modurik ulerterrazenean irudika tzen duen eskema sor tzea hartu 
zen helburu nagusi tzat.

Eskema horri hasieratik eska tzen zi tzaion ezaugarri bat tresna erabilgarria 
izatearena zen. Gazteen hizkun tza-erabileran esku hartu nahi duenak bere 
lanean balia tzeko modukoa izatea eskatu zaio proiektuaren emai tzari. Gai-
nera, gazteen tzat eta gazteekin harreman zuzenean dihardutenen tzat 
ulerkorra izatea ere bermatu beharreko ezaugarri tzat hartu izan da.

Horretaz gain, hausnarketa partekatuan oinarritutako proiektua izan da. 
Gazteen hizkun tza-erabilera uler tzeko modu asko daudenez, ikuspegi ezber-
dinak batera tzeko saiakera egin da. Gaia gertutik ezagu tzen dutenen iri tziak 
kontrastean jarriz eskuratu da azterketaren emai tza. Iri tzi-emaile horien 
esperien tzia eta eskarmentua da, azken finean, azterketa ereduari bermea 
ematen diona.

Aurreko ezaugarri guztiez gain, proiektutik sortu beharreko tresna oroko-
rra baina moldagarria izatea ere ezinbesteko ikusten zen. Kasuan kasuko 
gazteen hizkun tza-erabilera azter tzeko balio behar zuela, baina testuinguru 
ezberdinetako erabilerak eredu berdinaren arabera azter tzeko ere erabiliko 
zela argi izan zuen Proiektu Taldeak.
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3. Metodologia eta egindako lanak

3.1. Diseinua

Proiektu Taldearen lehen egitekoa, proiektuaren aztergaia ongi defini-
tzea izan zen. Gazteen hizkun tza-erabileraren azterketaren mugak zehazte-
ko, bi kon tzeptu horien definizioak adostu ziren. Gazteez hitz egitean, 12 
eta 30 urte bitarteko per tsonetaz ariko ginen. Aztertuko genuen hizkun tza-
erabilera, berriz, erabilera ez formala izango zen zehazki.

Aztergaia argi izanik, metodologia defini tzeari ekin zi tzaion. Erabileraren 
inguruko hausnarketa gaia gertutik ezagu tzen dutenek burutu behar zutela 
ikusi zen. Ikuspegi ezberdinak jaso tzeko interesa zegoenez, hausnarketa par-
tekatua buru tzeko bi urrats nagusi diseinatu ziren.

Esparru teorikoan eta esparru aplikatuan esperien tzia duten adituekin 
konta tzea erabaki zen.Hauekin erabileran eragiten duten faktoreen eskema 
bat sor tzea izango li tzateke lehenengo urra tsa.

Baina, era berean, gazteek eurek zer esana dutela eta euren hausnarketak 
eredua osa tzen lagunduko zuela garbi ikusi zen. Horregatik, bigarren urra-
tsean profil ezberdineko gazte taldeekin hausnarketa saioak buru tzea au-
rreikusi zen.

Azkenik, ondorioak atera eta bi urra tsetan jasotako edukietatik gazteen 
erabileran eragiten duten faktoreak ulertu eta antola tzeko balio duen eredu 
bat osatuko zen.

3.2. Analisia

3.2.1. Adituen hausnarketa

Gazteen hizkuntz erabilerari buruz adituen hausnarketa emai tza ba tzuen 
eskura tzera bideratu asmoz Soziolinguistika Klusterrak bere beste proiektu 
batean erabilitako metodologia oinarri har tzea erabaki zen: Eralan proiek-
tuko EPEsA (Marko eta Lujanbio, 2008) metodologia, hain zuzen ere.
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Lantokietako erabileran eragiten duten faktoreen azterketarako metodo-
logia abiapuntu tzat hartu bazen ere, zerikusi gu txi dute kasu batean eta 
bestean egindako lanketek. Proiektu guztiz ezberdin honetara egoki tzeko 
hainbat moldaketa egin ziren. Hasteko, ikertu nahi den sektorea eta tes-
tuinguruaren definizioak zabalagoak direlako. Horrez gain, emai tzen har-
tzaileen profilak ere ezberdinak dira.

Proiektu Taldeak ipinitako helburua betez, proposamenari baiezkoa 
eman ziotenekin gazteen errealitatea ikuspuntu ezberdinetatik ezagu tzen 
duten per tsonak erakar tzea lortu zen:

– Helena Baraibar (Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa)

– Eneko Barberena (Txa txilipurdi elkartea)

– Jon Mikel Fernandez (Xirika gazte kazeta)

– Pello Jauregi (EHU-Hezkun tzaren Teoria eta Historia Saila)

– Joana Mendiburu (HARMAN komunikazio zerbi tzuak)

– Olatz Zabaleta (Arangurengo Udala: Euskara Zerbi tzua)

– Sonia Perez (Topagunea: Gazteen saila)

– Asier Basurto (Soziolinguistika Klusterra)

Lan-talde honekin, hiru bileratan gauzatu zen erabileraren gaineko haus-
narketa eta azterketa eredu bateratuaren osa tzea.

Lehen bileran, proiektuaren aurrekariak eta prozesu honen helburuak 
azaldu ziren. Lan-taldearen bileren emai tza nagusia erabileran eragiten du-
ten faktoreak bil tzen dituen eskema edo matrizea izango zela aurreratu zi-
tzaien parte har tzaileei eta pausoka norabide horretan lan egingo zela.

Kokapen honen ostean, proiektuak eran tzun nahi duen galdera nagusia 
mahai gaineratu zen:

ZURE USTEZ ZEIN ALDAGAIK DUTE ERAGINA 12-30 URTE BI-
TARTEKO GAZTEEK EREMU EZ FORMALETAN DUTEN HIZKUN-
TZA ERABILERAN?

Bilera aurretik, lan taldean parte har tzea onar tzearekin batera, galdera 
honen inguruan lehen hausnarketa eginda ekar tzeko eskatu zi tzaien. Au-
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rrez egindako horretatik abiatuta bilera gazteen hizkuntz erabileraren era-
gina duten faktoreen zerrenda osa tzeari eskaini zi tzaion. Hurrengo bilera 
bitartean, zerrenda osatu asmoz, faktore gehiago bidal tzeko aukera eman 
zi tzaien.

Lehen bileran eta ondorengo asteetan zehar osatutako faktore zerrendak 
zehaztasun maila ezberdineko faktoreak jaso tzen zituen: ba tzuk oso oroko-
rrak, besteak oso zeha tzak, faktore baten barruan sar tzen ziren beste fakto-
reak,... Horregatik, 2. bilerarako faktoreak mul tzoka tzeko proposamen bat 
eraman zen prestatuta. Bertan hasierako zerrendako faktore guztiak faktore 
eta azpi-faktore mailatan antolatuta aurkezten ziren.

Bigarren bilera horretan, lanerako euskarri nagusia faktoreak mul tzoka-
tzeko proposamena izan zen. Lan taldean proposameneko mul tzo bakoi tza 
eta azpi-faktore bakoi tza errepasatu eta beharrezko ikusi ziren moldaketak 
burutu ziren. Zerrenda ida tzitakoekin adierazi nahi zenaz eztabaidatu zen, 
errepikapenak saihesteko neurriak hartu ziren,…

Bigarren bilera eta hirugarrena bitarteko denbora tartean, zehaztutako 
faktore bakoi tzaren tzat definizio proposamen bat jaso tzen zuen dokumen-
tua zabaldu zen lan taldeko parte har tzaileen artean. Hauek, euren ekarpe-
nak eta moldaketa proposamenak egiteko aukera izan zuten. Honela fakto-
re bakoi tzaren izenarekin adierazi nahi zena komunean jarri zen eta 
zerrenda i txi tzat eman zen.

Hirugarren bileraren hasieran, taldekideen ekarpen eta proposamenen 
araberako definizioen dokumentua aurkeztu zen eta lan taldeak on tzat 
eman zuen. Hurrengo pausoa gazteen erabileran eragiten duten faktoreak 
sailka tzea izan zen. Aurrez Euskal Herrian sortua zen oinarri teoriko bat 
erabil tzearen inguruan adostasuna lortu zen. Iñaki Martinez de Lunak 
elkarlotutako hiru dimen tsioren bidez azal tzen du hizkun tza erabileraren 
baldin tzapena (Martínez de Luna, 2001).

Horretarako ondorengo galdera baliatu zen:

ZEIN MAILATAN ERAGITEN DU BATEZ ERE ZERRENDAKO 
FAKTORE BAKOI TZAK: MAILA INDIBIDUALEAN, MAILA MIKRO-
SOZIALEAN EDO MAILA MAKRO-SOZIALEAN?
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Faktorez faktore galdera hori eginez, maila sistemikoen arda tzean kokatu 
ziren zerrendakoak. Faktore bakoi tzak «batez ere» eragiten duen mailaren 
arabera kokatu ziren eskeman.

Honen ostean, egoki ikusi zen faktoreak elkarren arteko an tzekotasunaren 
arabera antola tzea. Sailkapen horretan faktoreak bereizteko zein kategoria 
erabiliko ziren eztabaidatu zen lehendabizi. Aukera bat baino gehiago balo-
ratu ostean, Txepe txen teorian (Sanchez Carrión, 1987) bereizten diren 
hizkun tzaren hiru zutabeak erabil tzearen aldeko hautua egin zen.

ZEIN MAILATAN ERAGITEN DU BATEZ ERE ZERRENDAKO 
FAKTORE BAKOI TZAK: MOTIBAZIOAN, EZAGU TZAN EDO ERA-
BILERAN?

Faktorez faktore galdera hori eginez, eskeman kokatu ziren zerrendakoak. 
Honela, definitutako faktoreekin egindako bi sailkapenak guru tzatu ziren, 
sailkapen bakoi tza matrizearen ardatz bat zelarik. Ondoren, zegokion koor-
denadatan kokatu zen faktore bakoi tza matrizea osatuz. Eta honenbestez 
eman zi tzaion bukaera adituek egindako azterketari.

3.2.2. Gazteen hausnarketa

Proiektuaren hasierako diseinutik, gazteen parte har tzea aurreikusia ze-
goen. Gainera, adituen hausnarketa fasea garatu bitartean, gazteek eurek 
hizkun tza erabilera uler tzeko duten ikuspegia jaso tzeari berebiziko garran-
tzia eman zi tzaion proiektuarekin harremana izan zuen jende askoren al-
detik.

Gazteen ikuspegia jaso tzeko bidea diseinatu zen hasteko. Metodologia 
aldetik, adituekin erabilitakoa erreferen tziazko oinarri gisa izan arren, beste 
modu batetan gauzatu beharra argi ikusi zen. Aurreikusten zen parte har-
tuko zuten gazteek interes maila ezberdina izatea hizkun tza erabilerarekiko 
eta buru tzen ari ginena bezalako azterketekiko, hori bai tzen helburuetako 
bat. Horregatik, parte hartuko zuen per tsona bakoi tzari, gehienez, saio ba-
tean parte har tzeko proposamena egin behar zi tzaiola adostu zen; azterke-
tan parte har tzea bera ez zedin izan arazo bat.
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Honela, saio bakarrean erabilerari buruzko hausnarketa partekatua buru-
tu, azterketarako eredu propio bat osatu eta adituek osatutakoari buruz 
iri tzi ba tzuk bil tzea bidera tzeko moduko tailer parte har tzaileak diseinatu 
ziren. Bi ordu inguruko iraupena aurreikusi zi tzaien tailer horiei, eta parte 
hartuko zuten gazteen profilaren arabera, metodologian egoki tzapenak egi-
teko aukera ematen zuten.

Profil ezberdineko gazteen hausnarketak kontuan hartu behar zirela ha-
siera-hasieratik argi zegoen. Honela, profil horiek osa tzeko hiru aldagai kon-
tuan eduki tzea erabaki zen:

– Zonalde soziolinguistikoa.
– Parte har tzaileen adina.
– Saioa burutu behar zen testuingurua.

Hiru aldagaiak kontuan hartuta,bila tzen genituen profilak bete tzen zituzten 
gazte taldeekin kontaktazioa burutu zen. Aurreikusi baino tarte handiagoa 
eskaini behar izan zi tzaion Soziolinguistika Klusterra eta bere bazkideen bitar-
tez gazte talde egokiak bilatu eta saioak burutu ahal izateko hi tzorduak finka-
tzeari. Azkenik, ondorengo koadroan bildutako saioak egitea adostu zen, era-
bileraz egon litezkeen ikuspegi nagusiak jaso tzeko aukera emango zutelakoan.

Adina Ingurune SL Testuingurua

12-15 Oiar tzun
(Euskaldunak >%75)

Ikastolako euskara elkartea
(Haur tzaro Ikastola)

16-18 Zumaia
(Euskaldunak >%70)

Begirale ikastaroa euskaraz.
(Ur txin txa Eskola)

16-20 E txebarri
(Euskaldunak <%25)

Gaztelekuko aisialdi taldea
(Harribide fundazioa-Tiempo Libre)

20-25 Oarsoaldea
(Euskaldunak %30-50)

Aisialdi antolatuko begiraleak
(Ur txin txa Eskola)

20-30 Deba
(Euskaldunak >%75)

Hizkun tza jarrerak azter tzeko proiektua
(Elhuyar-Debako Udala)

21-26 Euskal Herri osoa Irakasle-eskolako ikasleak
(MU-HUHEZI 3.maila)
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Esan bezala, sei hausnarketa tailer edo saio burutu ziren, profil ezberdi-
neko gazteekin egoera bakoi tzaren kasura egokitutako metodologia erabi-
liz. Saio guzti hauetan, gazteen erabileran eragiten duten faktoreen eske-
ma edo matrize bat osa tzen zuten. Horrez gain, adituek osatutakoarekin 
alderatu eta ikusten ziren an tzekotasun eta ezberdintasun nagusiak ere 
jaso tzen ziren. Material osagarri gisa, saioetan egindako iruzkinak audio 
grabazio batean jaso tzen ziren, ondorioak atera tzeko garaian erabili ahal 
izateko.

3.2.3. Batera tzea eta ondorioen aurkezpena

Adituen eta gazteen ikuspegiak esku artean izanik, biak bateratu eta az-
terketaren emai tza nagusi izango diren ondorioak atera tzea zen hurrengo 
urra tsa. Proiektu Taldeak bere gain hartu zuen, prozesu osoan zehar jaso-
tako hausnarketa, iri tzi, ideia eta iruzkinak bildu, bateratu eta borobil tzeko 
ardura.

Oinarri gisa adituen hausnarketa erabil tzea adostu zen eta gazteen saioe-
tan ateratako ideia, adostasun eta desadostasunak adituek egindakoaren 
tartean txerta tzea bilatuko zen. Gazteen saioak banan-banan hartuta, ma-
trizeak eta grabazioak aldi berean errepasatuta atera ziren ondorioak. On-
doren adituek osatutako eskemako faktore bakoi tzari buruz gazteek egin-
dako oharrak bil tzen ziren.

Lehenago esan bezala, adituen hausnarketa fasean, aipatutako faktoreak 
nagusiki erabilera, ezagu tzan edo motibazioan eragiten zutenaren arabera 
sailkatu ziren. Gazteekin tailerrak buru tzerakoan, sailkapen honek zailta-
sunak sor tzen zituela ikusi zen. Zenbait gazteren tzat nahasgarri gerta tzen 
zenez, ez zen erabili tailer guztietan. Hori ikusita, eta proiektuaren emai tzak 
ulerterraza izan behar zuela hasieratik definituta zegoela kontuan hartuta, 
azken emai tzan eskemaren bigarren ardatz hori ez sar tzea erabaki zen.

Laburbilduz, bi taldeek aipatu eta nabarmendutakoak eskema bakarrean 
bil tzeko ariketa burutu zen. Eta honela, erabileran eragiten duten faktoreen 
azterketa eredua (eskema) eta honen osaketa ateratako ondorio nagusiak 
txosten batean bildu ziren.
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4. Emai tzak

4.1.  Gazteen erabileran eragiten duten faktoreen azterketa eredua

– HIZKUN TZAREKIKO GIZARTE-PER TZEPZIOA

  •  Euskaldunaren irudia (hiztunei lotutako baloreak, aurreiri tziak…)
  •  Euskararen irudia
    - Hizkun tzaren berezko balio sinbolikoa
    - Hizkun tzaren berezko balio instrumentala

–  EGOERA SOZIOLINGUISTIKOAREKIKO GIZARTE-PER TZEP ZIOA

  •  Euskararen bilakaera historikoari buruzko per tzepzioa
  •  Euskararen egungo egoera soziolinguistikoari buruzko per tzepzioa
  •  Euskararen etorkizunari buruzko per tzepzioa
  •  Euskararen erabileraren aurrean dauden jokaera eta jarreren per-

tzepzioa. Hizkun tza gatazkarekiko hurbiltasuna.

–  HIZKUNTZA GAITASUNA

  •  Norberaren gaitasuna
    - Oinarrizko hizkun tza gaitasunaren jabe tza
    - Gaitasun erlatiboa (elebitasun orekatua/desorekatua)
    -  Euskarazko komunikaziorako erosotasuna (hizkun tza naturala, adie-

razkorra,… sor tzeko gaitasuna)
    - Euskalkian ari tzeko gaitasuna
  •  Ingurukoen hizkun tza gaitasuna (Hiztunen arteko gaitasun oreka/

desoreka)

–  INPUT MEDIATIKOAK

  •  Publizitatea/marketing-a
  •  Hedabideak eta kultur kon tsumoa
  •  Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT)
  •  Moda eta joerak

–  PER TSONA ETA TALDE ERREFERENTEAK

  •  Gizartean erreferen tzia diren per tsonen jokaera (famatuak, prestigio-
dunak, agintariak, kirol edo ikuskizunaren munduko idoloak,…)
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  •  Ingurune hurbileko erreferen tziazko per tsonen jokaera (familiakoak, 
irakasleak, aisialdiko begiraleak, herriko gazteak, lagunak, lagun-
taldeko liderrak,…)

–  KON TSUMO ESKAIN TZA (Produktuak eta zerbi tzuak)

  •  Euskarazko produktu eskain tza
  •  Euskarazko zerbi tzu eskain tza
  •  Euskararen erabilera susta tzera bideratutako produktu, zerbi tzu eta 

jarduerak

–  IDENTITATE KOLEKTIBOAK

  •  Familia, koadrila eta inguruko taldeekiko kidetasun sentimendua
  •  Herria, eskualdea, lurraldea, nazioa eta kulturarekiko kidetasun sen-

timendua
  •  Euskal hiztunen taldearekiko kidetasun sentimendua

–  JARRERAK ETA PORTAERAK

  •  Hizkun tzarekiko jarrerak: lo tsa, harrotasuna, koheren tzia nahia, axo-
lagabetasuna,…

  •  Hizkun tzarekiko portaera

–  HARREMAN SAREETAKO HIZKUNTZ ARAUAK ETA OHITU-
RAK

  •  Erabilera esparruetako arau eta ohiturak
    - Lagunak/Koadrila/Bikotea
    - E txea/Familia
    - Lantokia/ikasketa tokia
    - Antolatutako aisialdia/kirola.
  •  Norbanakoa eta taldearen arteko elkarreragina

–  TESTUINGURU POLITIKOA

  •  Marko legala (Hizkun tzaren estatus legala)
  •  Instituzioen hizkun tzarekiko jokaera
  •  Beste erakundeen hizkun tzarekiko jokaera (alderdiak, gizarte mugi-

menduak, elkarteak,...)
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–  HAUR TZAROKO HIZKUNTZ INGURUNEA (Biografia linguistikoa)

  •  Familian bizitako hizkuntz errealitatea (ama hizkun tza, ezagu tza, era-
bilera, per tzepzioa,…)

  •  Auzoan bizitako hizkuntz errealitatea (ezagu tza, erabilera, per-
tzepzioa,…)

  •  Eskolan bizitako hizkuntz errealitatea (ezagu tza, erabilera, per-
tzepzioa,…)

4.2. Ondorio Nagusiak

Aztertutako guztiak aztertuta, faktoreak antola tzeko eskemaz gain, pro-
i ektu honek zenbait ondorio orokorretara ekarri gaitu:

•  Gazteen eremu informaleko hizkun tza-erabilera gizarte-fenomeno kon-
plexua da; Errealitate hori uler tzeari eta esku har tzeari begira fun-
tsezkoa da konplexutasun hori uneoro presente izatea, sinplifikazioaren 
arriskuaz jabe tzea eta ahal den neurrian ekiditea.

•  Hizkun tzaren erabileran elkar korapilatutako faktore ugarik eragiten 
dutela azterketan parte hartu duten aditu eta gazteek argi izan duten 
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kontua da. Zaila da faktore baten eragina non hasi eta buka tzen den 
muga tzea, baina aldi berean ezinbestekoa da hurbilpen bat egiten saia-
tzea. Errealitatearen irakurketa sinplistetatik esku har tze estrategia 
eraginkorretara hel tzea zoriaren emai tza, soilik, izan daiteke.

•  Gazteek eta eurekin lanean esperien tziadun adituek erabileran eragiten 
duten faktore bezala identifika tzen dituztenak, orokorrean oso an-
tzekoak direla. Egindako hausnarketa guztietan agertu diren faktore 
guztiak berdinak ez badira ere, elkarren arteko aldeak puntualak izan 
dira eta komunean agertu diren elementuak, berriz, asko.

•  Gazte talde bakoi tzak, fenomenoa berak bizi duenaren arabera uler tzen 
du. Adituei, hausnarketa buru tzerakoan Euskal Herriko testuinguru 
ezberdinak kontuan edukiz jardun beharra azalduta, ikuspegi horrekin 
jarduten zuten. Gazteen kasuan, aldiz, bakoi tzaren testuingurua 
orokortua eta bakarra izango bali tza bezala hitz egiteko joera sumatu 
da. Zaila egin zaie, kasu ba tzuetan, hizkun tzarekiko eurenak ez diren 
bizipenak dituzten beste gazteen lekuan jar tzea. Azterketaren emai tzari 
eska tzen diogun ezaugarri bat ezinbesteko dela berresteko balio izan 
digu: sortutako azterketa ereduak orokorra eta aldi berean egokigarri 
izan behar du.

•  Hizkun tza erabileran eragiten duten faktoreak sailka tzerakoan, gazteen 
artean maila indibidualerako joera nagusitu da nabarmen. Adituek bai-
no faktore gehiago koka tzen zituzten maila horretan. Hizkun tza erabi-
lera hautu per tsonal soila bezala uler tzeko joera egon liteke honen 
a tzean.

•  Badira faktoreen eskematik kanpo geratu arren, hausnarketa prozesuan 
behin eta berriz presente egon diren kon tzeptuak. Berariazko azalpena 
behar dutelakoan gaude:

•  Adina: Faktoreen azterketako partaideek etengabe aipatu izan dute, 
erabileraren baldin tza tzaile gisa. Proiektu Taldeak, hala ere, azterketa 
ereduaren eskematik kanpo uztea erabaki du. Izan ere gazteen adin tal-
dearen barruan (12-30 urte) erabilerarekiko jokaerak denboran zehar 
aldakortasuna azaldu dezaketela eta azal tzen dutela ulertu arren, al-
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dakortasun hau eskeman bildutako faktoreen baldin tzak alda tzearekin 
lo tzen da. Adinean gora egin ahala identitateak, gaitasunak, per-
tzepzioak, erreferenteak, harremanak eta abar alda tzen direla, alegia.

•  Ingurunea: Gazteen artean Ingurunea sarritan aipatu izan da erabileran 
eragiten duen faktore bezala. Hala ere, kon tzeptu horrek bere barnean 
elementu asko bil tzen dituela deri tzogu. Hain zuzen ere, azterketan 
zehar faktoreak antola tzeko erabili den eskeman, hiru maila nagusie-
tako bati maila mikro-soziala edo ingurune hurbilekoa deitu zaio. Az-
terketaren emai tzan zerrendatutako faktoreak elkarrekin parekatu 
ahal izateko, inguruneak erabileran duen eragina xehatu beharra eta 
ingurunearen barruko faktoreak identifikatu beharra ikusi da.

•  Aipamen berezia merezi dute gazteen hausnarketan parte har tzaileek 
nabarmendutako harreman sare nagusiek. 12 eta 30 urteko gazteen 
hizkun tza erabileran, hiru sare aipatu izan dira bereziki. Lehenik eta 
behin, familia edo e txeko harremanak. Bigarrenik, ikasketa prozesua 
edo jarduera profesionalarekin lotutako erlazioak. Eta azkenik, berdi-
nen arteko harremanak leudeke. Hauen artean bikotekidea, koadrila 
eta bestelako lagunak berezi beharra dezentetan aipatu izan zen, mul-
tzo bat osatu arren hiru azpitalde hauek erabileran izan dezaketen era-
ginaren inten tsitatea eta zen tzua ezberdina izan daitekeela kontuan 
hartuta.

5. Jarraipenaz

Artikuluaren hasieran azaldu bezala, bi ezaugarri eska tzen zi tzaizkion, 
besteak beste, azterketatik lotu nahi zen ereduari: Euskal Herrian topa li-
tezkeen testuinguru ezberdin guztietarako baliagarria izatea (1) eta haur eta 
gazteekin lanean diharduen jende gehienaren tzat erabilgarria izan zedin 
ziurta tzea (2).

Erabileran eragiten duten faktoreen azterketa burutu ostean, prozesuan 
zehar ateratako ondorioak jaso eta azterketa eredua (eskema) plazaratu os-
tean, honen erabil tzaile izango denari egokitutako aldaera prestatu beharra 
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ikusi zen. Hori izan da, hain zuzen, azterketa honetan arduratu den Pro i ek-
tu Taldeak bere gain hartu duen hurrengo zeregina. Gazteen tzat eta eurekin 
harreman zuzenean lanean dihardutenen tzat egokitutako euskarriak erabi-
liko dira edukiok zabal tzeko: webgunea, liburuxka eta posterra. Izaera di-
bulgatiboko euskarri hauen bidez, gazteekin hizkun tza erabileran eragiten 
duten faktoreak uneoro presente izatea ahalbide tzen duen tresna eskaini 
nahi zaio erabili nahi duenari.
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Ikerketa honen xede nagusia da aurkeztea gaur egun Ipar Euskal Herriko gazteen euska-
razko edo euskal kulturari lotu diren aisialdiak zein diren. Eragile pribatuen eta publikoen 
jarduerak aurkezten dira aisialdi eremu ezberdinetan, eremu horiek hiru ikuspundutik azter 
daitezkeela jakinez: hezkun tzarena, sorkun tzarena edo ekoizpenarena, eta kon tsumoarena.

Egin diren inkestak baliatuz Ipar Euskal Herriko gazteriaren argazkia ematen da.

Ikerketa honen zailtasun bat da gazte horien aisialdiak berak azter tzea. Adin horietan 
ohiko aisialdi egituratuetarik kanpo beren aisialdian gizarte paralelo bat sor tzen dute, hel-
duenetik ezkapa tzeko eta une horiek azter tzea zaila da, pribatuak baitira. Ikerketa honetan 
aisialdi antolatuak, aisialdi hezi tzaileak azter tzen dira bereziki.

Burura tzean ondorioen araberako gomendioak egiten ditugu, agertu diren indarguneak 
azkar tzeko eta ahulguneak sostenga tzeko.

Hitz-gakoak: gazteak, euskara, aisialdia, Ipar Euskal Herria.

El objetivo principal de esta investigación es presentar cuáles son las alternativas de ocio 
de los jóvenes del País Vasco Norte, relacionadas con el euskera y la cultura vasca. Se mues-
tran las actividades públicas y privadas en los diferentes campos del ocio, a sabiendas que 
esos campos se pueden estudiar desde tres perspecivas diferentes: educación, creación o 
producción, y consumo. Utilizando las encuestas realizadas se prentede mostrar la foto de la 
juventud del norte de Euskal Herria.

Es dificultoso estudiar el ocio juvenil. En esas edades, se alejan de las estructuras de ocio 
convencionales, y es a través de ese ocio particular y privado, que se alejan de los adultos y 
crean un mundo paralelo, lo que dificulta su estudio. Por lo tanto en este estudio se analizan 
las actividades organizadas y con fines educativos.

Como conclusión realizamos unas sugerencias con el objetivo de impulsar los ámbitos don-
de el ocio relacionado con la cultura vasca están fuertes, y a su vez sostener los más débiles.

Palabras clave: jóvenes, euskera, ocio, País Vasco Norte.

L’objectif principal de ce tte recherche est de présenter quels sont les loisirs en langue 
basque ou liés à la culture basque des jeunes actuellement en Pays Basque Nord. Les actions 
des acteurs privés et publics sont présentées dans les différents domaines, sachant que ces 
domaines peuvent être étudiés de trois points de vue : celui de l’éducation, celui de la créa-
tion ou de la production, celui de la consommation.

A l’aide des différentes enquêtes qui ont été réalisées, on propose une photographie de la 
jeunesse du Pays Basque Nord.
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Une des difficultés de ce tte recherche est l’examen des loisirs eux-mêmes de ces jeunes. 
A ces âges ils construisent un monde parallèle de loisirs en dehors de ceux habituellement 
structurés, afin d’échapper au monde des adultes. L’examen de ces loisirs est difficile car ils 
sont privés. Ce sont les loisirs organisés, ceux à caractère éducatifs, que nous examinons 
principalement ici.

Pour terminer des recommandations sont faites à partir des conclusions de ce tte re-
cherche, afin de renforcer les points forts et de soutenir les points faibles dans ce domaine 
des loisirs des jeunes en langue basque.

Mots-clés: jeunes, langue basque, loisirs, Pays Basque Nord.

The main aim of this paper is to present the leisure activities in the Basque language or 
linked to Basque culture undertaken by the young people in the Northern Basque Country 
[administered by France] today. The activities of private and public players are presented in 
different spheres of leisure, bearing in mind that these spheres can be analysed from three 
perspectives: the perspectives of education, creativity or production, and consumption.

Making use of the surveys carried out, a picture of the young people in the Northern 
Basque Country is provided.

One difficulty in this research is examining the very leisure activities of these young 
people. At this age they create a parallel society in their leisure time ou tside the usual struc-
tured leisure activities to escape from adults, so it is difficult to examine these moments 
because they are private. This piece of research deals with organised leisure in particular, 
and of an educational nature.

Finally, we make recommendations on the basis of the conclusions, in order to reinforce 
the strong points and to support the weak points.

Keywords: young people, Basque, leisure time, Northern Basque Country.



630 bAxok, e. eta Coyos, j.-b.: Gazteak, euskara eta aisialdia Ipar Euskal Herrian

Euskera. 2010, 55, 2. 627-647. Bilbo
issn 0210-1564

1.  Problematika: Gazteak, euskara eta aisialdia
Ipar Euskal Herrian

Ikerketa honen xede nagusia da aurkeztea gaur egun Ipar Euskal Herriko 
gazteen euskarazko edo euskal kulturari lotu diren aisialdiak zein diren1. 
Aisialdia denbora-tarte handia da gaur egungo gazte baten bizi tzan. Eta 
belaunaldi horren kasuan hurbileko harremanek, gizarte-sareek eta modek 
eragin handia dute hizkun tzaren erabileran, baina ere komunikabideen eta 
asialdirako produktu eta zerbi tzuen eskain tzak.

Eragile pribatuen eta publikoen jarduerak aurkeztuko dira aisialdi eremu 
ezberdinetan. Aisialdiaren eremu horiek hiru ikuspundutik azter daitezke, 
hezkun tzaren ikuspundutik, sorkun tzaren edo ekoizpenaren ikuspundutik, 
eta kon tsumoaren ikuspundutik.

Ikerketa honen zailtasunetarik bat aztergaia muga tzea eta defini tzea izan 
da, aztertu den biztanleriaren aldetik, erran nahi baita gazteak, baita ere 
biztanleriaren jardueraren aldetik, erran nahi baita aisialdia.

Ipar Euskal Herriak jasan dituen aldaketa demografiko eta sozial handi 
horiek gazteen ingurumen soziokulturalean eragin dute, biztanleria osoare-
nean bezala. Kultur nahasketa, kultur aniztasuna bizkortu da. Fran tsesaren 
bizindarra azkar da hizkun tza nagusia delarik, euskararena ahulago nahiz 
haren aldeko ahalegin gero eta inportanteagoak egiten diren.

Adin talde hori (15-24 urtekoa da gure xede-talde nagusia) biziki hetero-
genoa da oraingo munduan. Helduaroaren eta adoleszen tziaren arteko muga 
mugikorra da. Gehiengoa ikaste txeetan da oraino, baina ba tzuek ikasketak 
bururatu dituzte eta lan-merkatuan daude, lanean ari dira edo langabezian.

Beste zailtasun bat da gazte horien aisialdiak berak azter tzea. Badakigu 
adin horietan ohiko aisialdi egituratuetarik kanpo beren aisialdian gizarte 
paralelo bat sor tzen dutela, helduenetik ezkapa tzeko eta une horiek azter-
tzea zaila da, pribatuak baitira. Moda berriak sor tzen dituzte, desberdin izan 

1 Ikerketa osoa 2011an argitaratu da: Gazteak, euskara eta aisialdia Ipar Euskal Herrian – Les jeunes, 
la langue basque et les loisirs en Pays Basque Nord, Jagon bilduma, Bilbo, Euskal tzaindia.
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nahi baitute. Ikerketa honetan aisialdi antolatuak, aisialdi hezi tzaileak az-
tertuko dira bereziki.

2. Aisialdiaren definizioak

Aisia edo aisialdia denbora hu tsa edo denbora betea bezala defini tzen da. 
Euskaraz «aizina» edo denbora-pasa», fran tsesez «le loisir» ou «les loisirs» 
esaten da lehen esanahia adierazteko.

Alde batetik «lanik edo zereginik gabeko tartea da, nork bere gogora 
ematen duena» (Euskal hiztegi modernoa, Elhuyar 2000). Eta bestalde hu-
tsaren bete tzeko «denbora librean eramaten diren jarduerak: jolasak, kiro-
lak, ekoizpenari norabidetua ez den lana» (Wikipidea).

Ororen buru, denbora pasa ere merkatu bat bilakatu da: bidaia agen tziak, 
kirol lehiaketa erraldoiak (fulbol munduko txapelketak, errugbikoak, 
txirrindulari tza i tzuliak: Tour, Giro, Vuelta, etab.), opor mota guziak 
(ondar tza, mendia, negu kirolak, ur kirolak), lan lasaia, (bara tzea, arran tza, 
ehiza...), bestak, festibalak. Industria alor denetan sartu da eta ekoizle gutik 
a tsegina ematen diete kon tsumi tzaile askori.

Filosofia bat ere sortu zen aisialdia hedatu zelarik: aisialdia ez ote da zibi-
lizazio berri bati buruzko bidea (Dumazelier, 1962). Ekoizpen lanaren labur-
penak denbora librea luza tzen du. Astean gu txi gorabehera 35/40 oren la-
nean deramagu, 60 oren jaten eta lo egiten eta 70/75 oren geldi tzen 
zaizkigu a tsedenaren tzat. Eta askoz aisialdi epe gehiago haur eta gazte ga-
raian (20 urtez) eta erretreta denboran (20/30 urtez). Ikusmolde optimista 
batean aisialdiaren luzapena askatasunaren seinale da eta ondorioz jende-
tasunaren hobekun tzarena. Beste ikusmoldea da aisialdia ez ote den beste 
kon tsumo mota bat, gizarteko ezberdintasunak azpimarra tzen dituena.

3. Nor dira aipa tzen ditugun gazteak?

Hona Ipar Euskal Herriko adin taldeen 2006ko banaketa errolda jarrai-
kiaren arabera. Adinarteak mugatuak dira gure inkesta gehienetan ager tzen 
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diren bezala. Jende tzaren zenbakiak erroldaren emai tza ofizialak dira, 
2009ko abenduan agertu zirenak.

Adinarteak (A) Jende tza (J) A/J Euskaldunak (E) E/J

> = 65
50-64
35-49
25-34
15-24
 0-14

 63.000
 61.000
 64.000
 32.000
 31.000
 40.000

%21,6
%21,0
%22,0
%11,0
%10,7
%13,7

20.412
16.348
11.200
 3.680
 4.991

–

%32,4
%26,8
%17,5
%11,5
%16,1

–
OROTARA 291.000 %100 56.631 %22,5

Iturriak: 2006ko errolda - IV. inkesta soziolinguistikoa.

Taulan ikus daiteke gazteen tokia herriko biztanlerian aski handia dela. 
Gaindegia behategiaren arabera Hego Euskal Herrian baino handiago, Aki-
tanian baino doi bat ttipiago bada ere (2009, 10. or.). Gainera 2006az ge-
roztik saldo naturala positibo bilakatu da.

Non daude 0 eta 24 urte arteko haur eta gazteak? Haur tzaindegiko hau-
rrak ez ditugu kontuan har tzen ez ere 3-6 urteko haurrak ama-eskolan dau-
denak. 7-14 urteko haur eta gazte txoak lehen-mailako eskolan eta kolegio-
an dira; 15-24 urteko gazteak lizeoan, uniber tsitatean edo lanean.

Oro har gure xede-taldea 15-24 urteko gazteek osa tzen dute. Halere es-
kolako eta kolegioko ikasleak askotan kontuan har tzen ditugu, ikaste txean 
edo inguruan har tzen baitute a tsedenaldia euskaraz eramateko ohitura. Bai-
na gure kasuan 25 urte eta gehiagoko helduak bazter tzen ditugu: askok 
ikasketak bururatu dituzte eta lan-merkatuan daude. Beste ba tzuk uniber-
tsitatean jarrai tzen dute. Ba tzuk ezkonduak dira eta haurrak badituzte. On-
dorioz beren beharrak eta gustuak osoki ezberdinak izan daitezke.

Ikerketaren iturriak, bi hi tzez azken hamarkadako bost inkestak dira 
(Gazte txoak 1999, Nortasuna 2005, Euskara 2006, Ipsos media 2007, Kul-
tura 2008) bai eta ere Euskal Kultur Erakundearen (EKE) ekin tzen txoste-
na eta Euskararen Erakunde Publikoaren (EEP) proiektu deialdiak, 2009ko 
urtean mugaturik txosten honetarako (ikus bibliografia).
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4. Gazteriaren argazkia

Nor dira 2010eko gazteak?

Duela bost edo hamar urteko ikerketak balia di tzazkegu. Alabaina, 
1999an 13 urte zuten gazte txoek orain 24 urte dituzte eta 2005eko adin 
talde gazteenekoek orain 21-29 urte. Nolako argazkia atera tzen da euskal 
aisialdien uler tzeko interesgarriak diren parametroak erabiliz: lehen hizkun-
tza, hizkun tza gaitasuna, hizkun tzen erabilera, herri nortasunaren senti-
mentua? Orain arte ez daukagu gazteen aisiari buruzko ikerketarik bainan 
bai gai honi lotuak diren hiru eremutan, kultura, hedabideak eta kirolak. 
Zein dira gaurko gazteen joerak?

Euskara biziki gazte gutiren ama-hizkun tza da. %14en tzat doi doia. Beraz 
euskara ez da gehiengoaren nortasuna egituratu duen hizkun tza afektiboa. 
Hortako garran tzi handia luke euskara izan dadin ahal bezainbat esperien-
tzia a tsegingarriei lotuko zeien hizkun tza, adibidez aisialdian. Oraindanik 
euskararen transmizioa auzian dago, gazte txoen inkestak erakusten duen 
bezala. Gazte txo euskaldunei galdegin zeie: Hemendik urte ba tzuetara, se-
me-alabarik bazenu, zuk euskaraz hitz egingo zenieke e txean ? Eran tzuna 
«bai» %87 Iparraldean, %74 EAEn eta %65 Nafarroan. Galdea hipotetikoa 
izanikan ere, aldagai hau interesgarria da nolazbait euskara jarrai tzeko go-
goa adierazten baitu. Gutienik transmiti tzen den lurraldean dago transmiti-
tzeko xederik bizkorrena. Jarrera baikor hau haziko da euskara a tseginaren 
hizkun tza sentituko den neurrian.

Hizkun tza gaitasunaren aldetik, belaunaldi hauekin geldi tzen da eus-
kararen aspaldiko gainbehera. Eskolari buruzko hizkun tza politika era-
ginkorraz baliatu dira. Haien eskola herria baino euskaldunago da. 
Ondorioz gazteen adin taldea, lehen aldikotz, zaharragoa baino euskal-
dunago ager tzen min tza tzeko (%16 versus %11). Halere gazte hauek ere 
euskaraz baino fran tsesez trebeago dira. Euskal elebidunen mul tzoa 3 
punduz goratu den denboran, elebidun orekatuen mul tzoa 14 punduz 
ahuldu da eta erdal elebitasuna 11 punduz indartu. Badakigu hitz egiteko 
erraztasuna faktore erabakigarria dela hizkun tza bat edo bestea hauta-
tzerakoan.
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Gazteek non erabil tzen dute euskara? Eskolan eta eskolaren inguruan, 
erabilera «profesionala» nolazbait. Gero, baina gutiago, familian eta lagu-
nartean, hots gune afektiboetan.

Zein dira gazteen pen tsamoldea euskarari buruz? Definizio aski tradizio-
nala ematen diote: hizkun tza zaila da, bainan gurea delakotz zaindu behar 
da. Gehiago laboran tzari eta iraganari lo tzen diote ezinez eta etorkizuneko 
bizi tza hiritarrari. Ondorioz ez dakite euskara baliagarria den ala ez. Halere 
gure nortasun kulturalaren zinezko ikurra da. Beharrezkoa da euskara 
irakastea eskoletan baina haien tzat hautuzko ikasgai bezala. Ezagu tza ez da 
aski, egun oroz erabili behar da euskaldunen artean, erdaldunak hor badira 
ere. Gazte zenbaitek euskarazko ekin tza gehiago nahi lukete.

Nortasun kolektiboari buruz, bi emai tza oso ezberdin baditugu. Euskalta-
suna bakarrik aipa tzen delarik ani tzek beren burua euskaldun tzat daukate: 
%48 Iparraldean oro har eta %43 gazteengan, beraz hizkun tza gaitasuna bai-
no askoz gehiago. Aldiz euskal eta fran tses nortasunak lehian ezar tzen direla-
rik, bien artean inkestatuak hautu bat egin behar duelarik, emai tzak zalan tzan 
daude: gehiago euskal herritar %16, euskotar bezain fran tses %24, gehiago 
fran tses %53 Iparraldean oro har. Quebectar soziologoek nazio kulturala eta 
nazio zibikoa bereizten dituzte. Nazio kulturala ondarean, ohituretan, hezkun-
tzan, hizkun tzan oinarritua da. Nazio zibikoa sor tzen da herritarrek herria 
eraiki tzen dutelako kon tzien tzia daukatelarik, zerbi tzu publikoetan, lurralde 
antolaketan, ekonomian, ekologian parte hartuz. Nortasun kulturala nahiko 
argia da, baina herritasunari buruz jende tza bikoitz ager tzen da.

Bizi tza kulturalari begira, hemen ere «paradoxa» baten ai tzinean gara. 
Oharra Iñaki Martinez de Luna-rena da (Baxok, Euskal nortasuna…: 142. 
or.). Alde batetik kulturaren osagai nagusiak defini tzerakoan gazteek 
orokorki eta euskaldunek bereziki euskarari ematen diote lehen lekua. Bai-
na kon tsumi tzaile bezala zinemari ematen diote lehentasuna, herritar, guz-
tiek bezala. Eta zineman euskararen lekua mendrea da (ikusgarrien %3). 
Halere kultura eragile bezala, kantua, an tzerkia eta ber tsolari tza gogotik 
praktika tzen dituzte.

Euskarazko hedabideek arrakasta handia dute herritarren artean, berezi-
ki gazteen artean. Telebista ikusleak, irrati en tzuleak eta musikazaleak %50 
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dira guti gorabehera, euskara uler tzen dutenak %26 direlarik. Euskara ongi 
dakitenek euskal hedabideetan dabil tza kasik ehuneko 80aren heinean. 
Bana zergatik euskaldunen %40ek ez dute deus irakur tzen euskaraz?

Kirola aipa tzen delarik bereizi behar dira kirola praktika bezala eta kirola 
ikusgarri bezala. Praktikan gazteek ibilaldiak maite dituzte bereziki mendian. 
Ikusle bezala gazteen lehen hautuak errugbia eta futbola dira (praktikan 3. 
eta 10. mailan direlarik). Pilotak aipamen berezia merezi du. Euskal Herrian 
kirol anblematikoa da, lehen herri kirola. Ikusle bezala gazteek 3. lerroan 
daukate, plazetan edo maizago telebistaren ai tzinean eta praktikan 4. mailan.

«Aisialdia, gazteak eta euskara» gogoetagai dugularik, kontuan hartu be-
har dugu Ipar Euskal Herriko belaunaldi gaztea gero eta euskaldunago dela, 
euskarari eta herriari a txikia, kulturzale, kirolzale ere bai adinak erakarririk. 
Haatik euskara ez da ama hizkun tza gehiengo handiaren tzat. Pen tsa de-
zakegu euskara ez dela nortasuna eraiki duen hizkun tza afektiboa gazte ge-
hiengo horren tzat. Ondorioz euskararen erabil tzaile herabeak dira, doi bat 
e txean eta lagunartean, askoz gutiago gizarte zabalean. Estrategia da eskola 
hizkun tza nola bilaka daiteken hizkun tza afektiboa plazerrarekin lotuz. Egia 
erran, ikasleak eskolan eta eskola inguruan ere euskaraz min tzo dira, auke-
ra a tsegingarriak aurki tzen dituzten neurrian. Ikus dezagun zer egiten den 
aisialdiaren eremu ezberdinetan.

5. Aisialdien eremuak: bilana

Ikerketarako 12 eremu bereizi ditugu: bilguneak, egonaldiak; komu-
nikabideak (ida tzizkoak, en tzun-ikusizkoak, elektronikoak); argitalpena eta 
irakurketa; musika, dan tza eta kantua; an tzerkia eta ber tsolari tza; kirolak 
eta zirkua; bestak eta festibalak; arte ederrak; ondarea; zinema; ingurume-
na; jarduera zientifikoak. Gainera kontuan hartu ditugu berezko aisialdiak, 
adibidez gazte txeak.

Hemen adibide tzat laburbilduko ditugu 2009an Euskararen Erakunde 
Publikoak edota Euskal Kultur Erakundeak bost eremutan lagundu dituzten 
proiektuak.
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5.1. Bilguneak, egonaldiak

Aspaldidanik izan dira oporretako egonaldiak, kanpaldiak, «koloniak», 
«Euskaldun xoriak» eta beste. Ikusi dugu ibilaldiak direla gazteen kirola 
erabiliena. Hona 2009an gauzatu diren ekin tza ba tzuk.

Eragilea Jarduera Parte-har tzea

Basaizea Aisialdi ekin tza tematikoa 14 haur/gazte

Karkaila Kultura jarduerak, ibialdiak. Musika 
saioak

18 perkusiolari, 
594 haur

Uda Leku Egonaldiak. Ekin tzak. 3 bilgunetan 8.986 haur-egun, 
25 ikasle

Cassin lizeoa Kultura trukaketa Zorno tzako ikaste-
txe batekin

4 egun Zorno tzan

Fal kolegioa Kultura trukaketa Bilboko Luis Brinas 
kolegioarekin

16 Fal ikasle, 
16 Brinas ikasle

Larzabal kolegioa Murgil tze astea: Bilbon eta Abadiako 
jauregian

Klase bat, 5 egunez

Alor honetan eragile nagusia Uda Leku elkartea da: hiru bilgune dauzka 
Baionan, Hendaian eta Biarri tzen ; asteazken oroz haur eta gazte txoak bil-
tzen dira eta opor guztietan salbu eguberriz. 2010ean 300 haur ibili dira 14 
egonaldi-ibilaldietan. Ez da harri tzekoa EEPk ematen dituen diru lagun tzen 
%97 balia tzen baitu (130.000 €).

Ohar bat: Uda Lekuren 3 bilguneak kostaldean dira, beraz barnealdeko 
bilguneak beharrezkoak dira, Basaizea Baigorrin eta Karkaila Zuberon. Ore-
ka bat egin daiteke diru lagun tzen banaketan ?

Alor honetako jarduerak bi motakoak dira: egonaldiak eta ikaste txeen 
arteko trukaketak. Trukaketa horiek esperien tzia garran tzikoak eta 
a tseginak dira: ikasleek uler tzen dute Euskal Herriaren batasuna eta aberas-
tasuna. Gainera elkarren komunikazio hizkun tza bakarra euskara da, eus-
kalkien ezberdintasuna jolas moldean gaindituz.
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5.2. An tzerkia eta ber tsolari tza

An tzerkia eta ber tsolari tza arrakasta handiko jarduerak dira gazteen ar-
tean. Bai eta ere besteak beste Zuberoako pastoralak eta maskaradak, joka-
lari edo ikusle bezala.

Eragilea Jarduera Parte-har tzea

Ber tsolarien lagunak 

Maite dugulako 

Traboules

Zuberoako herri lizeoa 

E txepare lizeoa

Xalbador kolegioa

Ber tsu eskolak, saioak. 
Hernandorena gazte saria

An tzerki tailerrak, heldu eta 
gazte. An tzezpenak

Ikusgarrien sorkun tza. Txon-
txongilo emanaldiak

Euskamerikan pastorala. 
Kaliforniakoak Zuberoan

Gordin eta bero an tzerkia.
3 Puntu taldeko batekin

Gernika an tzerkiaren ikusketa

11 ber tsu eskola: 
70 haur/gazte.

176 tailer-oren, 
25 an tzerkilari

3 emanaldi. 

6 ikasle, 
24 astez oren bat

95 haur, 8 lagun tzaile

7 an tzerki talde 

3 txon txon-gilo talde

Sorkun tzak: Sissi, Diaspora bidean, Txu-txu, Har eman, 
Zuhaitz maitemindua, Lapurdiko trajedia…

Emanaldiak: Kokoloba txi, Am Stram Gram, Mamuak

Aspaldidanik an tzerkiak presta tzen eta ematen dira ikaste txeetan eta 
konpainia berezien bidez. Euskal Haziak guraso elkartean ikaste txe giristi-
noetan «Euskal An tzerki astea» antola tzen du: 2009an 28 eskola, 8 kolegio, 
450 haur eta gazte txo igan dira 25 an tzerki ohol tzatara.

Ber tsolari tzaren arrakasta berriago da. Baserritik hirietara heldu da, arte 
garaikide eta modernoa bilakatuz. Alor honetan tradizioa eta modernitatea 
lotu dira, euskararen onurako, hori ber tsolari tzako eragile beraiengatik. 
Ber tsularien lagunak elkartea da eragile nagusia, ber tsolari berrien forma-
tzailea, saioen antola tzailea adibidez Hernandorena gazte sariketa. Urteko 
kontuak 100.000 euroz gorakoak dira.
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Ohiko jardueretaz gain, Euskal Kultur Erakundeak sorkun tza lagun tzen 
du, nola an tzerki konpainien bidez (Chimères, Versant, Elirale, Hebentik, 
Maite Dugulako, Lapurdi 1609), hala txon txongiloen alorrean (Tokia, An-
tzokiaren harian, Azika) haurren tzat bereziki.

5.3. Musika, dan tza eta kantua

Musikak, dan tzak arrakasta handia dute gazteengan, molde tradiziona-
lean eta modernoagoan. Kantuak ere bai euskara dakitenekin. Kultura 
inkestaren arabera musika erosle gazteetan %69k euskal musika erosten 
dute, euskaldunak ala erdaldunak; azken 3 hilabeteetan %97 gazte euska-
radun kon tzertu batera joan dira (2007).

Eragilea Jarduera Parte-har tzea

Iparraldeko Dan-
tza ba tzordea

Atelier 

Larzabal kolegioa

F3C

Iparralai

Fal kolegioa

25 dan tza talde, ekin tzak 25 
ikastegitan, 2 musika eskola

Dan tza hirian 2009: 
komunikazioa euskaraz

Hip hop ikastaroak 17 astez. 
Bi talde, bi agerraldi

Txalaparta kur tsoak ikaste txetan

34 trikiti txa eta pandero kur tso

Brassens-en kantuak euskaraz 
an tzezturik

600 dan tzari, 
32 ikuskizun

Ekin tzak 6 egunez 

40 ikasle, 
astero 40 minutu

18 gazte, 10 orenez

314 haur, 21 irakasle

13 ikasle, 3 partaide

4 musika talde 
Baigorri, Isturi tze

6 dan tza talde 
Iparraldea

Sorkun tzak: Alpharock, De Escurra kon tzertua, Ezkia 
haizean kantari, Olen tzero.

Sorkun tzak: Aurrez, aurre, Arpean, Sakratu, Urhaska, 
Andrearen uzta, Paisol dan tza.

Iparraldeko Dan tzarien Biltzarra (IDB) da dan tzaren arduradun nagusia. 
25 talde, gertakizun handiak (Dan tzari ttiki, Dan tzari eguna, Mu txikoen egu-
na), sorkun tza anitz. EEPk ematen dituen diru lagun tzen %64 erabil tzen du.
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Dan tza saioak gehienak tradizionalak dira, baina hip hopa ikasten da 
Larzabal kolegioan.

Musika kur tsoak ere lagunduak dira: txalaparta, trikiti txa, etab.

Euskal Kultur Erakundeak sorkun tzak susta tzen ditu musika mailan 
(ZTK, Eszena nazionala, Herri soinu…) bai eta ere dan tza mailan (Mari-
tzuli, Leinua, Zarena zarelako, Herri soinu, Ki tzikazan/k).

Geroari buruz kantari gazte asko ager tzen dira: Amaren alabak, Hau-
rrock Taldea, Haur kantu xapelketa…

5.4. Komunikabideak

Taula honek erakusten digu gazteriaren zaletasuna irratiak en tzuten eta 
telebista ikusten. Gainara askoz jende helduak baino trebeago dira tresna 
elektronikoekin, ordenagailuak, jokoak ala esku telefona. Zer eskain tza 
dute euskaraz? Eskain tza ahula hain segur.

16-29 urtekoen eran tzunak

Azken hiru hilabeteetan zenbat aldiz erabili dituzu euskarazko hedabideak?

Zenbat aldiz Irratiak Telebista Diskoak Irakurgaiak

Egunero
Askotan
Ba tzutan
Sekulan

%13
%10
%15
%62

%06
%14
%27
%53

%12
%17
%24
%45

%05
%05
%09
%80

Iturria: Eskal nortasuna eta kultura XXI. mendearen hasieran (2005)

Irrati mailan eragile nagusia Euskal Irratiak elkartea da lau irrati federa-
tzen dituelarik: Gure Irratia, Uztari tzen; Irulegiko Irratia, Garazin; Xiberoko 
Bo tza, Maulen eta An txeta Irratia, Hendaian. Hegoaldeko irratiak ere en-
tzuten dira. Diru lagun tzaren %60 erdiesten du federazioak.

Telebista mailan eragile nagusia Euskal Telebista da. Halere tokiko tele-
bistaren egitasmoa hor dago Kanaldude, TVPI.
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Hedabideak definizioz orokorrak dira. Gazteen tzat bada Hegoaldean 
Gaztea irratia eta Iparraldean emankizun bereziak: Peta txu, Borta zabalik.

Irrati interaktiboak badira: Aztibegia, Radiokultura. Interneten bidezko 
egunkaria Kazeta.info. eta Webgune asko: Kanaldude, EEP, EKE...

Pren tsa ida tzia hau da. Min tza eta Hi tza astekari berriak dira, Herria as-
tekaria aspaldikoa eta Berria egunkaria. Baina irakurle gazteen propor tzioa 
zein den ez dakigu. Pen tsa dezakegu ahula dela.

Orokorrean, irrati en tzuleak eta telebista ikusleak euskara dakitenak bai-
no gehiago dira. Baina elebidunetan ere badakigu %40k ezer ez dutela 
irakur tzen.

5.5. Bestak, festibalak

Bestetan eta festibaletan gazteak trumilka dabil tza. Euskalgin tzako era-
gileen estrategia da, dauden bestetan ahal bezainbat euskal ekin tza progra-
man sar tzea. Honek ez du diru gehiago eska tzen baina erabaki guneetan 
egotea. Eredugarria da Baionako bestetan egiten dena2, bai eta ere beste hiri 
eta herri ba tzuetan.

Eragilea Jarduera Parte-har tzea

Euskal Herria 
Zuzenean

Euskaldun Gazteria

Pil Pil

3 eguneko festibala. Lema: 
«euskara ikas eta erabil»

Formakun tza, animazioa

DVD sukaldari tzaz

30.000 sar tze. 

18 gazte,10 oren

Hamar festibalak Har tzaro, Xiru, Errobiko festibala, Bihar herri, Musikaren 
egüna, Dilin dalan, Haur kantu xapelketa, Gauzak bil tzen…

2 Emeki-emeki euskarak eta euskal kulturak beren lekua eskura tzen dute besta erraldoi horietan, 
euskal uharte sortuz ozeano erdaldun handian (milioi bat jende, kanpotiar anitz). Urtero, Euskal 
Kultur Erakundeak proposaturik, ber tsolari batek Baionako besteei hasiera ematen die. Egunero 
Jacques-Portes plazan, 16:30tik-23:00etara, Karrikaldi ekitaldia antolatu da (Ibaialde, Leinua eta 
Baionan Kantuz elkarteak): euskal dan tzak, kantuak, ber tsoak... Euskal musika eta kantuak ka-
rriketan han hemenka en tzuten dira, programazioan sartuak.
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Ipar Euskal Herriko 10 bat festibalen eragileek lagun tza bat eska tzen dute 
erakundeengandik: Herri Soinu, Abotia, Ezkandrai, Herri Soinu, Bil xokua, 
Pestacles, Euskal kantu xapelketa, Lagunekin…

Beste besta asko badira beren burua ordain tzen dutenak edo diru bil-
tzeko antolatuak direnak: Euskal Herria Zuzenean, Herri Urrats eta beste 
eskola bestak, Korrika, Sagarno eguna, Nafarroaren eguna, Lapurtarren 
Bil tzarra.

Kultur asteak urtero antola tzen dira: Bidarten, Donibane Lohizunen, 
Hazparnen (Kulturaldia), Hendaian, Biarri tzen (Bi harriz lau xori)… Etor-
kizunean, kezka nagusia izanen da besta eta festibal horietan zein den eus-
kararen lekua, nola leku hori handitu.

5.6.  Ondorioak: indarguneak eta ahulguneak
2009ko egitarauetan

Ezin ditugu 12 aisialdi eremuak zehazki aztertu, gazteen aisaldi ez anto-
latuak ez ditugula azterketan sakonki kontuen har tzen oroitaraziz. Halere 
ikuspegi orokor bat izan dezakegu proiektuek ardie tsi duten diru lagun tza 
publikoak konparatuz, errana baita aurrekontuak direla borondate poli-
tikoaren seinale argienak.

Taula honetan aisialdi eremuak zerrendatuak dira, eremu horretako 
proiektuek lortu duten dirulagun tza kopuruaren arabera. Seinale bat da 
botere publikoek zer-nolako garran tzia ematen dieten aipatu eremuei.

2. zutabean diru lagun tzan kopuruak eta ehunekoak daude. Diru lagun-
tzen konparaketa: bost eremu nagusik lagun tzaren %92 lortu dute 
(791.500 €) eta beste 6 eremuek %8 (83.600 €). Orotara 875.100 €.

3. zutabeko kontuak, lagunduak diren proiektuen gastu osoak dira. 11 
proiektuen kostu osoa 2.709.600 €ko da. Beraz ikus daiteke zein den 
lagun tza publikoaren heina (%32) eta elkarteen ekarpen proprioa. Eremu 
ba tzuk oraindik lagun tzarik gabe daude, adibidez joko elektronikoen 
ekoizpena.
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Aisialdi eremuak Lagun tzak € % Kontuak € %

Hedabideak, bideoak
Egonaldiak, ibilaldiak
An tzerkiak, ber tsolari tza
Musika, dan tza, kantua
Bestak, festibalak

451.300
134.100
86.600
66.000
53.500

%52
%15
%10
%08
%06

1.235.400
521.600
355.800
200.000
77.000

%46
%19
%13
%07
%03

Kirola, jokoak
Argitalpena, irakurketa
Ondarea, erakusketak
Ingurumena, zien tziak
Zinema
Arte ederrak

25.400
20.700
11.000
9.000
3.400
1.000

%03
%02
%01
%01

–
–

168.100
20.700
81.200
17.400
6.000

10.000

%06
%01
%03
%01

–
–

OROTARA 875.100 € 2.709.600 €

Iturriak: EKEko eta EEPko dosierrak (2009).

6. Euskal aisialdiaren politika

Gerta tzen da erakunde publikoek maiz zuzenean lagun tzen dituztela gaz-
teen aisialdian sar tzen diren jarduera asko ; herrietako bestak, kirol lehiake-
tak, festibal handiak. Bi erakunde dira hizkun tza edo kultura politika bat 
daramatenak aisialdiak euskaldun tzeko: zuzenean Euskararen Erakunde 
Publikoa, zeharka Euskal Kultur Erakundea.

6.1. Euskararen Erakunde Publikoaren xedeak

Erakundeak 2006an Hizkun tza politika proiektua definitu zuen, helburu-
tzat hartuz «hiztun osoak» forma tzea, belaunaldi gazteei lehentasuna ema-
nez. Hortarako 12 erronka nagusi definitu dira, beren norabide estrate-
gikoekin eta lan arda tzekin. Bosgarren erronka aisialdiarena da: «Aisialdi 
uneetan euskararen erabilpena sustatuz, hizkun tza eta gozamena uztartu».

Bi norabideak dira, alde batetik «lurralde osoan, familiei ematea euska-
razko aisialdi eskain tza erakargarria eta kalitatezkoa hauta tzeko aukera» 
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eta, bestalde, aisialdian diharduten profesionalei formazio bat ematea, «be-
har dituzten tresnak eta gaitasunak» eskura di tzaten.

2009an diagnostika ofizial bat bat egin zen hiru ministeri tzetako ordezka-
riekin, ikusteko bost urtez zer egin zen beste bost urteko kontratua sina-
tzerakoan. Laburbilduz,

–  bost erronka landu dira molde egituratuan: lehen haur tzaroa, irakaskun-
tza, argitalpena, euskara bizi tza sozialean eta helduen euskaldun tzea;

–  bost erronka landu dira molde punktualean: hedabideak, hizkun tzaren 
kalitatea, toponimia, ikerkun tza eta motibapena;

–  bi eremutan ez da mementoko politika egituraturik: familia bidezko 
transmisioa eta lan honetan azter tzen dugun aisialdia.

2010-2016 epeari begira, ibilbide orria finkatu da eta aisialdiaren 
erronkan lau langune zehaztu dira:

–  «aisialdi harrera kolektiboaren egituretan euskararen eskain tza emenda tzea 
eragileen eta ihardueren bitartez;

–  hezkun tza kulturala eta artistikoa;

–  kirol hezkun tza;

–  aisialdi zerbi tzuen kon tsumoa».

6.2. Euskal Kultur Erakundea eta publiko berriak

Euskarazko aisialdia ez ba berenaz Euskal Kultur Erakundearen hel-
buruetan. Halere jarduera anitz darama tza, bereziki publiko berriei buruz, 
aisialdiari lotuak direnak. Adibidez 2009ko ekin tzen bilduman:

–  Hezkun tza artistikoa eta kulturala eskola munduan.

–  Sorkun tza artistikoa profesionalekin eta amaturrekin.

–  Kultura egituren eta egitasmoen sustapena.

–  Mugaz gaineko harremanak.

–  Ikusgarrien hedapena: an tzerkia, dan tza, musika.
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–  Festibalak eta topaketak.

–  Literatura eta argitalpena.

–  Euskal kulturaren baliabide numerikoak.

Gainera egun oroz Euskal Kultur Erakundearen webguneak zerrenda tzen 
ditu aktualitatean diren hogei bat kultura gertakari, hots eguneroko kultu-
raren aktualitatea.

7. Lau gomendio besteak beste

Gure xedea da alorrez alor gomendioak egitea, azterketaz baliatuz. Behin 
behinean lau gomendio orokor egin di tzakegu, kontuan hartuz euskalgin tza 
eta kulturgin tzaren aktualitatea.

A. «Gazteria, elkarteak eta kirola» eskudun tzan daukaten tokiko elkargoek 
beren gain har dezatela euskarari tokia ematea, aisialdi eremuetan, hizkun tza 
teknikarien bitartez.

Hizkun tza politika bi gertakari nagusiz baliatu behar luke: alde batetik 
tokiko elkargoen erreformak eskudun tza orokorra emanen die herri elkar-
goei eta besteak beste gazteria eta kultura mailan; bestalde Euskararen 
Erakunde Publikoak, partaide tzan hiriekin eta herri elkargoekin hizkun tza 
teknikarian sarea heda tzen du Ipar Euskal Herri osoan. Bi aldaketa nagusi 
hauek sinergian uztartuz euskarak ai tzinamendu handia egin lezake, berezi-
ki aisialdi eremuetan.

B. Hizkun tza politika publikoak lagun di tzatela aisialdiak euskaldun tzen di-
harduten eragileak eta molde berezian eragin handia duten egiturak: Uda Leku, 
euskal hedabideak, kirol elkarteak, festibalak.

Aisialdiaren alorrean, etorkizunari buruz, Euskararen Erakunde Pu-
blikoaren lehen helburua da egitura eraginkorrak indar tzea. Uda Leku, 
Karkaila eta Basaizea bezalako elkarteak bai eta ere beste ba tzuk adibidez 
gazte txeak. Diru lagun tzaz gain, «labelizazio dispositiboa» ere erabil daiteke. 
Labelizazioaren bidez, egiturak sailka tzen dira, irakaskun tzako ereduak be-
zala: euskarazko egiturak, egitura kolektiboki elebidunak, egitura per-
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tsonalki elebidunak. Sailkapen hau egin da gurasoek jakinean hautu bat 
egin dezaten haur tzaindegien artean. Aholku Ba tzordean proposamena egin 
zen jokamolde berdina aplika tzeko beste egitura ba tzuk ere kalifika tzeko 
erabil tzen den euskara kontuan hartuz.

C. Aisialdia euskaldun tzeko, lagun tza eraginkorra har tze dute gazteengan 
arrakasta handia duten baliabideek eta bereziki zinemak eta joko elektronikoek.

Erakundeen egitarauan sartu behar dira eta indartu orain arte guti landu 
diren bi eremu: zinema eta joko elektronikoak. Harrigarriko arrakasta dute 
haur eta gazte txoen artean. Baina eskain tza ahula da euskaraz. Beraz filma 
eta joko argitalpena bul tzatu behar da, sorkun tza edo bederen i tzulpena 
lagunduz.

D. Aisialdiaren eremuan nabari da euskalgin tza eta kulturgin tza uztar tzen 
direla eta Euskararen Erakunde Publikoa eta Euskal Kultur Erakundearen arte-
ko lankide tza beharrezkoa dela.

1990az geroztik Euskal Kultur Erakundeak «dena» egiten zuen. 2005ean 
Euskararen Erakunde Publikoa sortu zelarik kulturgin tza eta euskalgin tza 
bereizi ziren eta, oro har, baliabide publikoak hirukoiztu zirelarik. Beraz 
euskara irabazle atera zen, baina bi erakundeen arteko lankide tza ez da 
nabari, jarduera askotan kultura eta hizkun tza uztartuak baitira. Argitalpe-
nean elkarlan bat egiten da. Beste alorretan ere baliabideen metaketak era-
ginkortasuna bizkor lezake.
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Zein jarduera-esparruk osa tzen dute nerabeen errealitatea? Eta zein da bakoi tzaren 
garran tzia erlatiboa? Eta eran tzun bera ote dute bi galdera horiek Bilboko eta Garesko nera-
been kasuan? Eta gauza bera izango ote dira Bilboko nerabe guztien eta Gareseko nerabe 
guztien kasuan? Eta…?

Eta udal batean koka tzeko ariketa egiten baldin badugu, zein tzuk dira gizarte-jarduera 
horietatik udalerrian hezurmami tzen direnak? Eta udalerrian hezurmamitu arren, udalak 
eragingarri, eragiteko modukoak alegia, izan daitezkeenak?

Bete-beteko eran tzunik duenik ez dut ezagu tzen eta nik ez dut behin tzat. Hala ere, lane-
rako baliagarriak izan zaizkigun, interpretazio-tresna ba tzuetara iri tsi izan gara.

Udaltop-en II. edizioan ere (www.udaltop.com) landu, landu zen gaia. Galdera bera, 
baina, horrelakoetan gertatu ohi den tankerara, eran tzun borobil eta erabatekorik ez zen 
osatu. Hala ere, eran tzun ba tzuk topatu ziren landutako ponen tzietan eta bertaratutakoek 
lan-taldeetan egindako lanean.

Hitz-gakoak: nerabe, jarduera-mota, eskola, aisialdia, lagun artea, udaltop.

¿Qué tipo de actividades ocupa la realidad de los adolescentes? y ¿cuál es la importancia 
relativa de cada una? ¿La respuesta sería la misma entre adolescentes de Gares y de Bilbao? 
¿Sería la misma entre todos los adolescentes de Gares y de Bilbao?

Y si nos centramos en un pueblo, ¿cuál de estas actividades se desarrolla verdaderamen-
te? Y aunque se desarrollen, ¿cuáles de estas obtienen resultados satisfactorios?

No conozco a nadie que tenga las respuestas a estas cuestiones, yo no desde luego. Aun 
así, hemos obtenido unas herramientas de interpretación que nos han sido útiles en el tra-
bajo a desarrollar.

La cuestión se abordó en la segunda edición de Udaltop (www.udaltop.com). Se planteó 
la misma cuestión y, como es habitual en estos casos, no se obtuvo una respuesta concisa y 
global. Aun así, en las ponencias presentadas y el trabajo hecho en grupo, algunas respuestas 
sí que se obtuvieron.

Palabras clave: adolescente, tipo de actividades, escuela, ocio, círculo de amigos, udaltop.
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Quelles sont les activités des adolescents? et quelle est l’importance de chacune d’elles? 
La réponse serait-elle la même pour les adolescents de Puente la Reina et pour ceux de 
Bilbao? Serait-elle la même pour tous les adolescents de Puente la Reina et de Bilbao?

Et si nous choisissons un village, quelles sont les activités qui sont véritablement prati-
quées? Et même si elles sont pratiquées quelles sont celles qui obtiennent des résultats satis-
faisants?

Je ne connais personne qui puisse répondre à ces questions, moi non en tout cas. Nous 
avons pourtant obtenu des outils d’interprétation qui nous ont été utiles dans notre travail.

Ce tte question a été abordée lors de la seconde édition d’Udaltop (www.udaltop.com). 
On a posé ce tte question et comme toujours dans ce cas on n’a pu obtenir une réponse 
concise et globale. Pourtant dans les rapports présentés et dans le travail réalisé en groupe 
quelques réponses ont été données.

Mots-clés : adolescent, type d’activités, loisirs, cercle d’ami, udaltop.

What spheres of activity make up the reality of adolescents? And what is the relative 
importance of each one? And could it be that these two questions have the same answer 
with respect to the adolescents in Bilbao and those in Gares (Puente la Reina, Navarre)? 
And will the answers be the same for all the adolescents of Bilbao and all the adolescents of 
Gares? And…?

And if we make an effort to put ourselves in one town council, which of these social 
activities are the ones that are carried out in the municipality? And despite taking place in 
the municipality, which ones could the town council exert an influence on?

I do not know anyone who has a full answer, I myself at least do not have one. Neverthe-
less, we have obtained some tools for interpretation purposes and they have turned out to 
be useful in our work.

This was the subject that was worked on in the second edition of the Udaltop (www.
udaltop.com). The same question was raised, but as usually happens in such cases, it did not 
receive a comprehensive reply. Nevertheless, some answers were found in the papers worked 
on and in the tasks done in the working groups by the people who a ttended.

Keywords: adolescent, sphere of activity, school, leisure time, group of friends, udaltop.
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1. Sarrera

2010eko apirilaren 21ean eta 22an «Zer egin dezaket nire udalean (nire 
inguruan) nerabeek aisian eta lagunartean euskara gehiago erabil tzeko?» 
goiburua zuen gaia landu zen Udaltop-en II. edizioan (Udaletako euskara 
zerbi tzuetako topaketetan).

Landu, landu zen gaia, galdera bera, baina, horrelakoetan gertatu ohi den 
tankerara, eran tzun borobil eta erabatekorik ez zen osatu. Hala ere, eran-
tzun ba tzuk topatu ziren landutako ponen tziatan eta bertaratutakoek lan-
taldeetan egindako lanean.

Ez da erraza topaketa ba tzuen kronika beste jardunaldi ba tzuetara erama-
tea. Erraza ez izateaz gain, aspergarria ere izan daiteke (besteak beste infor-
mazio zuzenagoa eta hobea jaso ahal izan duelako en tzuleak, bai bertan izan 
delako, bai informazioa modu osatuagoan jaso tzeko web-orria bisita dezake-
elako ere) eta hori behin tzat ekidin nahiko luke dokumentu honek.

Jardunaldi hauetarako, ordea, Udaltopen gai honen ingurumarian esan-
dakoen berri ematea eska tzeaz gain, udal batetik gaia lan tzeko esku-har tze 
eskema bat izan daitekeena proposa tzeko ere eskatu zaidanez, azken hone-
tan zentratu dut txosten hau eta Udaltopeko II. edizio horretan landu-
takoaren erreferen tzi ba tzuk tartekatu besterik ez ditut egingo.

2. Nerabeen errealitatea

Tesi bat (ba tzuk) egiteko gaia izan daiteke hori berori. Are gehiago ikus-
pegi diakroniko batetik begiratuta, oso urte gu txiko tartean, kon tzeptua 
bera nola alda tzen ari den ikusita.

Preten tsio horietatik urrun, hemen jasotakoek intuizioak, eskarmentuak 
eta inguruan en tzun eta irakurritakoak oinarri hartuta, egunerokotasunean 
udal bateko euskara-teknikari baten lana izan daitekeen lur-sail horretan 
ari tzeko lan-eskema bat eskura tzea beste helbururik ez dute.

 Urte asko dira Eskola hiztun bila liburuan bildutako lanetik ikasi genuela 
eskola-eremuaren ahalmenez eta mugez. Lan horrek haurren (eta nera-
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been) errealitatean eskolak zer-nolako zatia osa tzen duen zedarri tzen lagun-
du izan gaitu.

EUSTAT-ek berak ere, hainbatetan egin izan ohi dituen denboraren era-
bilera sozialaren inguruko azterketek (egunean zenbat denbora eta zer egi-
ten pasa tzen dugun zehazten dute azterketa horiek, besteak beste: lanean 
eta prestakun tzan, fisiologi beharretan, e txeko beharretan, aisian, eta abar) 
gutako bakoi tzaren, edo adin-taldekako mul tzoak bereizita, errealitatea zein 
zeregin/esparru/fun tzioz (edo egokiena irudi tzen zaizuen terminoa aukera-
tuz) osa tzen den defini tzen lagundu izan ohi gaitu.

Apaltasun guztiarekin esan beharrekoa badut ere, neroni ere, beste 
hainbat per tsona eta erakunderen tankerara, saiatu izan naiz per tsonon 
errealitatea osa tzen duten jarduera-esparruak zein tzuk izan ote daitezkeen 
eta horiek adin-talde bakoi tzean eduki dezaketen pisu erlatiboa grafikoki 
zirriborra tzen.

Nire ahalegin horrek behin tzat inoiz ez du helburu (eta metodologia) 
zientifikorik izan. Zirriborroak, ordea, izan du praktikotasunik eta hari hori 
erabili izan da hainbatetan adin-mul tzo bakoi tza zein jarduera-esparruk osa-
tzen duten eta bakoi tzaren pisuaren/indarraren hausnarketa bidera tzen 
lagun tzeko.

Iturri horietatik edanez iri tsi izan gara gure eguneroko errealitatea ondo-
ren zehazten diren jarduera-esparru hauetan disekziona tzera: familia, 
irakaskun tza, lagunartea, lan-mundua, komunikabideak, gizarte-zerbi tzuak, 
administrazioa eta aisialdia.

Egin dira beste sailkapen ba tzuk eta haiek ere (egingo diren beste ba tzuk 
bezala) ez dira perfektuak izango, baina baliagarriak izan daitezke, erreali-
tatea interpreta tzen lagun tzen gaituzten heinean.

Zein jarduera-esparruk osa tzen dute, orduan, nerabeen errealitatea? Eta 
zein da bakoi tzaren garran tzia erlatiboa? Eta eran tzun bera ote dute bi gal-
dera horiek Bilboko eta Garesko nerabeen kasuan? Eta gauza bera izango 
ote dira Bilboko nerabe guztien eta Gareseko nerabe guztien kasuan? Eta…?

Eta udal batean koka tzeko ariketa egiten baldin badugu, zein tzuk dira 
gizarte-jarduera horietatik udalerrian hezurmami tzen direnak? Eta udale-
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rrian hezurmamitu arren, udalak eragingarri, eragiteko modukoak alegia, 
izan daitezkeenak?

Uste dut galdera guztien kasuan bete-beteko eran tzunik ez dagoela. Nik 
ez dut behin tzat, eta horren ondorioz, nabardura asko gal tzen duten, baina 
lanerako baliagarriak izan zaizkigun, interpretazio-tresna ba tzuetara iri tsi 
izan gara.

Galdera gehiago eta sakonagoak ere egin daitezke ordea. Alegia, nera-
been errealitatea osa tzen duten jarduera-esparru horiek (ikuspegi soziolin-
guistikoa) direnak direla ere, zein tzuk dira nerabe baten hizkun tza-garapena 
(ikuspegi psikolinguistikoa) gehien baldin tza tzen/osa tzen dutenak?

Beste era batera galdetuz, haur baten (gehienen) jarduera-esparru nagu-
siak, adibidez, familia, eskola, eskola-orduz kanpoko jarduerak eta telebista 
baldin badira, berdin eragiten al du zati bakoi tzak haurraren hizkun tza-
garapenean?

Nik ezetz esango nuke. Eta ausartuko nin tzateke baiezta tzera, denen ar-
tean familiak duela hizkun tza-garapen horren esplikazioaren parterik han-
diena, seguruenik bai denbora kantitatearen distribuzioaren ikuspuntutik, 
bai eraginaren kualitatibotasunaren ikuspegitik ere.

Eta nerabe baten kasuan?

Lagunartea, eskola eta aisialdia bereiziko nituzke nik, garran tzia ere hu-
rrenkera horretan emanez. Irakurlea, ordea, dagoeneko bere buruari gal-
dezka ariko da, ea familiak ez ote duen eraginik nerabeen kasuan, edota, 
haurren kasuan komunikabideak aipatu baditugu, nerabeetan hori bera 
denboran eta komunikabide-motetan (Internet…) hainbat aldiz biderkatu-
ta ez ote genukeen jaso behar.

Gauza gu txi izan ohi dira zuriak edo bel tzak eta hemen ere an tzera. De-
nak eragiten du denarengan (edo ia denak behin tzat). Hala ere, udal batean 
kokatuta, familia-esparrua haurren giza mul tzoan langai (eta lehentasun) 
jo tzearen aldekoa naizen moduan, nerabeen adin-taldean uste dut ez duela 
lehentasunik. Uste dut urak pasata daudela. Eta ez momentu horretan fa-
miliako hizkun tza-errealitateak nerabearen hizkun tza-errealitatean eraginik 
ez duelako, errealitate horiek mugi tzeko indarra galdu duelako baizik.
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Komunikabideak, berriz (bai haurren eta bai nerabeen kasuan ere), irudi-
tzen zait gaur egun oso neurri txikian izan daitezkeela udalerriko eremuan 
eragingarri, eremu horretatik gaindi dauden egituretatik sor tzen eta heda-
tzen direlako batik bat. Hala ere, adibiderik bada (sare sozialen erabileraz 
batik bat) eta Udaltopen aurkeztutako ponen tzien artean ere aipatuko dugu 
aurrerago esparru hori helmuga izan duen praktika onen bat edo beste.

Arrazoibide horrek, ezinbestean jauziak emanez aurrera tzen ari naizen 
arren, txosten honen galderaren eran tzunetara hurbilpen bat egin nahian, 
narama esatera udal bateko euskara-zerbi tzutik nerabeen hizkun tza-
errealitatean eragiteko hiru jarduera-esparru nagusiak lagunartea, 
irakaskun tza eta aisialdia izan daitezkeela.

3. Udal batetik ari tzeko lan-eskema bat

Horiek horrela balira, edo baldin badira, ausartuko naiz (atreben tzia 
gehi txo ez baldin bada) esparru horietako bakoi tzean udalak gara di tzakeen 
lan-ildo nagusiak zedarri tzen.

Edozein kasutan, bistan denez, hemen jasotakoak ere modulatu beharre-
koak dira bakoi tzaren egoerara. Esaten ari naizen gauza asko (eta segidan 
ere horrela egingo dut) Erkidego Autonomoko batez besteko egoera ba tzuk 
eta estandar ba tzuk oinarri hartuta daude esanak (egoera legalari edo 
irakaskun tzako euskarazko lerroen hedadura dagokionez, adibidez).

Batez besteko egoera horietatik urrun tzen diren kasuei (adibidez, herria 
oso euskalduna delako kasu edo euskara ofiziala ez den lurralde-eremu ba-
tean kokatutako udalerria delako beste kasu ba tzuetan), lan-eskema hau 
txikiegia edo handiegia geratuko zaie, seguruenik.

3.1. Eskola

Estandar horietatik abiatuz (herriko ikaste txeetan A eredua gu txiengo 
bihurtu den eta gero eta pisu gu txiago duen argazki horretatik alegia), begi-
bistakoa da Derrigorrezko Bigarren Hezkun tzan euskarazko ereduetan ikas-
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ten ari diren nerabeen euskara-gaitasuna orokor tzen ari dela. Begi-bistakoa 
ere bada (eta begi-bistakoaz gain, zenbait ikerketek frogatutakoa ere bai: 
Eusko Jaurlari tzako Hezkun tza-sailak egindako EIFE txostenak, «B2 Euska-
ra mailaren ebaluazioa. 4. DBH»…) euskara-gaitasun horiek ani tzak direla 
(eta ez-nahikoak hainbatetan). Hori horrela izanda ere, ez da ez txosten 
honen, ez jardunaldien helburua eskola-sistemak nerabeen hizkun tza-
gaitasunean egin duena, egin ez duena, egin dezakeena edo ezin egin de-
zakeena azter tzea.

Testuinguru horretan, uste dut Udalek esparru horri lotuta egin dezake-
ten hizkun tza-politikaren eskemak bi oinarri izan di tzakeela; eskolari, egiten 
ari den lana hobe tzeko, lagun tza ematea bata, eta eskolaren (eta nerabea-
ren) gertuko ingurunea ahalik eta euskaldunena izan dadin neurriak har-
tzea bestea.

Oinarri horien gainean, beraz, lan-ildo nagusiak ondorengo hauek izan 
daitezke:

1.  Udaleko sailek eskain tzen dituzten irakaskun tzako zerbi tzuak eus-
karaz eskain tzea.

  «E txetik hasi behar delako…» izenburua lehenago ere hainbat 
kanpainatan erabili izan dugu eta, normalean, ez da aholkulari txarra 
izaten.

  Esparru honetan ere, eta aipatutako estandar horien ingurumarian, 
udalak egin beharreko lehendabiziko gauza hori bera izan daiteke. 
Alegia, Udalak berak bere eskumeneko dituen irakaskun tza-zerbi tzu 
horiek (behin tzat aipa tzen ari garen adin-tarteetatik behera) euskaraz 
eskain tzea.

  Zein tzuk diren horiek? Herri guztietan ez dira berdinak, baina haur-
eskolak, tailer okupazionalak eta an tzeko zerbi tzuak izan daitezke.

2.  Udaleko sailek ikaste txeei eskola-orduetan egiteko eskain tzen diz-
kieten programak euskaraz eskain tzea

  Irakaskun tzako zerbi tzuak izan gabe ere, eskola-orduetan gauza tzeko 
hainbat zerbi tzu eman edo lagundu ohi dituzte udalek.
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  Igerian ikastekoak kasu (hainbat tokitan adin zehatz ba tzuetako he-
rriko haur guztiak hainbat ikasturtetan egin ohi dituzte ikastaro ho-
riek kiroldegietan), ingurumenari lotutako heziketa (eskola-orduetan 
gauzatu ohi dena), sexu-heziketarekin lotutakoa, bide-segurtasune-
rako heziketarekin lotutakoa…

  Ariketa lagungarri bat izan daiteke udalaren aurrekontua departa-
mentuz departamentu hartu (edota zerbi tzuburuekin hitz egin) eta 
zerbi tzu horiek zerrenda tzea.

3.  Eskolekin Hizkun tza Normalizazio Planak hi tzar tzea edo badituz-
tenen kasuan planak aberasteko egitasmoak hi tzar tzea.

  Lan-ildo honek, ikaste txe gehienek ikasleen (kasu honetan nera-
been) hizkun tza-ezaugarriak hobe tzeko egin ohi dituzten ahaleginak 
lagun tzea izango luke helburu.

  Eskolak egiten ari diren ahalegin horiek, kasu gehienetan, Ulibarri 
programak sustatutako Hizkun tza Normalizaziorako Planak eginez 
zehazten dira ikaste txeetan. Proposa tzen den hi tzarmen horien bidez, 
plan horiek indartu ahal izango lirateke, ikaste txe bakoi tzak eskola-
orduetan nerabeekin egitea onuragarri jo tzen dituen programak la-
gunduz.

  Adibidez, zer? Adibidez, hainbat tokitan udaletatik lagundu ohi dira 
gazte-hizkera lan tzeko hi tzaldi-ikastaroak. Edo hizkun tzaren gaineko 
jarrerak lan tzeko «motibazio-saioak», edo «ahozkotasuna eta ber-
tsolari tza» moduko programa ezagunak, edo eskola-orduetan lan-
tzeko komunikabideren bat edota nerabeen aldizkarietako harpide-
tzak bul tza tzeko lagun tza edo erabilera-neurketak egiteko lagun tzak, 
edo… ikaste txeak eta udalak nerabe horien hizkun tza-garapenerako 
eskola-orduetan langai izatea egoki tzat jo dezaketen beste edozein 
programa.

  Aipatutako adibide horietako baten berri zeha tza izan genuen Udal-
topen, hainbat urtez Gaztezulo aldizkariko zuzendari izandako Alber-
to Irazuk aurkeztutako «Nerabe eta gazteen kultur kon tsumoa: GAZ-
TEZULOren esperien tzia» ponen tzian. Seguruenik komunikabideen 
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esparruan kokatu beharko genuke egitasmo hau, baina honantz eka-
rri dut udalerri askotan eskola erabili ohi delako nerabeengana hel-
tzeko zubi modura (aldizkariaren zenbaki bat bertan aurkeztu, gero 
e txera nerabe bakoi tzari hainbat zenbaki bidali eta azkenean harpide-
tzak egitea eskaini…).

  Ikaste txeek beren ardura nagusi tzat dute ikasleen (nerabeen) hizkun-
tza-gaitasuna osa tzea. Zeregin horretaz gain, ordea, uste dut interesga-
rria dela jakitea ea eskolak hizkun tza-jarrerak eta hizkun tza-erabilerak 
lan tzea helburu ote duen (horien lanketak hizkun tza-gaitasunean ere 
ondorio esangura tsuak izan di tzakeelakoan).

  Hala ez bada, ikuspegi horren komenigarritasunaz hitz egitea irudi-
tzen zait dela lehendabiziko zeregina. Horrela bada, berriz, aurreko 
paragrafoetan aipatutako programen an tzekoek hezurmami di tzakete 
ikuspegi edo helburu horiek.

  Ildo horretan sakonduz, ikuspuntu hau (aurreko pasarte batean aipa-
tutako programa horiek hi tzar tzea alegia) hobe tzea ere plantea daite-
ke. Nire ustean, hobekun tza hori Udaltopen «HEZHIZ: HIZkun tza 
HEZiketarako dinamizazioak» izenburupean Ur txin txako Jaime 
Altunak azaldutakoaren haritik tiraka heldu (iri tsi eta ondu) daiteke.

  HezHiz izeneko programa Gipuzkoako Ur txin txa Eskolak 2008. ur-
tean abian jarri zuen programa berri bat da. Urte horretan, Debako 
Udalaren eskariz erabilera susta tzeko hizkun tzarekiko jarreren lanke-
ta egiten hasi zena.

  Programa horren bidez usteetan eta gaitasunetan eragiten saia tzen 
dira euskararen erabilera handi tzeko. Talde dinamikan eta eragile 
guztien parte har tzean oinarritutako metodologiaren bidez hainbat 
gai jorra tzen dituzte 12 eta 16 urteko gazteen artean: aurreiri tzi lin-
guistikoak, hizkun tza aniztasuna, euskararen aurreiri tziak, euskara 
eta euskal kultura, erabileraren zailtasunak eta aukerak, erabilera 
handi tzeko tresnak...

  Ponen tzia horretan, HezHiz programaren zergatiak, aurrekariak, des-
kribapena eta orain arteko balorazioa azal tzearekin batera, hainbat 
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hausnarketa labur luzatuko ziren gazteen artean erabilera handi tzeko 
egiten den lan aplikatuari buruz.

  Esan dudan bezala, uste dut programa honek, Bigarren Hezkun tzan 
ikaste txe asko egiten ari diren lanaren hobekun tza nondik bidera dai-
tekeen zirriborra tzeko pista interesgarriak ematen dizkigula eta urrats 
bat aurrera egitea ahalbidera dezakeela. Ideia horietan oinarrituta, 
hona hemen Lasarte-Orian gai honen gainean presta tzen ari garen 
zirriborroan jarriak ditugun galderak:

 1.  Ikaste txeak hizkun tza lan tzeko duen tresneria ez al li tzateke asko 
aberastuko, hizkun tza-gaitasuna bera lan tzeaz gain, hizkun tza-
jarrerak eta hizkun tza-jokabideak landuko balira?

 2.  Lanketa hori egiteko, ez al li tzateke egokiagoa programa puntua-
lak modu puntualean landu ordez (orain arte bezala), DBH1etik 
Ba txillergoko 2. mailara arte maiztasun zehatz batekin eta adin 
bakoi tzerako egokienak diren eduki sekuen tzializatu ba tzuk lan-
duz bidera tzea?

 3.  Posible al genituzke orain arte erabilitako programa horiek komu-
nikazio-trebetasunak hobe tzen lagunduko luketen tresna berrie-
kin (asertibitatea, lidergoa…) integra tzea?

4. Esparruko agenteak koordinatuta lan egitea.

  Esan beharrik ez dagoela ere irudi dakioke norbaiti, baina esanda 
gusturago geratuko naiz. Izan ere, aurretiaz aipatutako lan-ildo 
horiek beren zen tzua (eta kasu ba tzuetan bideragarritasuna ere) 
har tzen dute, baldin eta hori gauza tzearen lehendabiziko protago-
nista den ikaste txeak berak hala ikusten badu, udalerriko gainon-
tzeko ikaste txeek ere hala ikusi, hausnartu eta adostu badute uda-
larekin batera eta hori modu koordinatuan eta planifikatuan 
egiten bada.

  Koordinazio hori modu desberdinetan egin daiteke, bistan da, eta 
denak izan daitezke baliagarriak, eragile diren erakundeek hala kon-
tsidera tzen badituzte.
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3.2. Aisia

Esan dugu udalaren hizkun tza-politikaren eskemak izan di tzakeen bi oi-
narrietako bat (eskolari lagun tza emateaz gain alegia) eskolaren (eta nera-
bearen) gertuko ingurunea ahalik eta euskaldunena izan dadin neurriak 
har tzea dela.

Gertuko ingurune hori hainbat esparruk osa tzen dute eta horietako bat, 
aisia da. Badakit aisia hi tzak berak ere adiera eta definizio asko izan di-
tzakeela, baina saihestu egingo ditut apropos (txosten honetan langai izan 
nahi duenaren tzat ezinbestekoa ez delakoan).

Arrazoi taxuzkoak daudela irudi tzen zait udalak adin-mul tzo honi zuzen-
dutako (eta haurrei ere bai) hizkun tza-politikaren lehentasuna esparru ho-
nek izan beharko lukeela baiezta tzeko.

Ez dira berriak arrazoibide hauek, baina gogorazteak ere kalterik ez due-
lakoan, honatx lau:

–  Nerabearen errealitatearen zati garran tzi tsu bat (denbora kantitatez) 
osa tzen du aisiak.

–  Aisia gehienetan gustuko jarduera da eta jarduera hori gauza tzerakoan 
erabil tzen den hizkun tzari zeregin/fun tzio hori egiteko balioa (a tsegina) 
eransten dio hiztunak.

–  Nerabe (eta haur) askoren hizkun tza-garapena (nagusiki eskolan dara-
maten prozesua) osa tzeko eremu natural eta eskuragarriena izan daiteke.

–  Aisia, zati handi batean, udalerrian bertan antola tzen da eta, zuzenean 
edo zeharka, udalaren eskumena izan ohi da, zati handi batean behin tzat.

Gaiak hausnarketa teoriko gehiagorako aukera ematen badu ere, ez da 
txosten hau horretarako toki egokiena. Hala ere, gaian arakatu nahi 
duenaren tzat bistaratu behin tzat egin nahiko nituzke hari-mutur ba tzuk:

Adibidez, Mikel Zalbide jaunak diglosia fun tzionala onuragarri li-
tzaigukeela dioenean eta arnasguneak izatea (kasu honetan nerabeen aisial-
di antolatu hori horrela ulertuta) estrategikoa dela dioenean (ikus «Aurrez 
aurreko jardunaren lekua HINBE saioetan» www.udaltop.com-en), nera-
been aisialdi horretaz (ere) hitz egiten ariko ginatekeela irudi tzen zait niri.
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Edo, Jon Sarasua jaunak euskaldunok euskara hegemonikoa izango den 
guneak behar ditugula dioenean («Euskaltasunaren norabideaz, oldozpen 
ba tzuk» hi tzaldiaren inguruan egindako elkarrizketa Argia aldizkariko 2.147 
zenbakian), haur eta nerabeen aisialdia ezaugarri horiek izan di tzakeen (hu-
rrengo) eremua izan daiteke (eskolaren ondoren, hainbat egoeratan)?

Edo, eta azkenik, Albert Bastardas irakasleak hizkun tza-ekologiaz eta 
«sostenibilitat lingüística»z ari denean («Cap a una sostenibilitat lin-
güística» 2005), subsidiaritate prin tzipioa aplikatu beharraz eta hizkun-
tza-komunitatearen berezko hizkun tza denak bete di tzakeen fun tzioak 
berak bete tzea eta bete ezin dituenak beste hizkun tza ba tzuk bete tzea 
adostu beharraz diharduela kontuan izanik, ez al li tzateke oso logikoa 
(linguistikoki bederen), subsidiaritate prin tzipioa aplikatuz, haur eta 
nerabeen tzako antola tzen dugun esparru hori, hegemonikoki, euskaraz 
izatea?

Teoriak eta nabardurak gora-behera, uste dut adostu litekeen lehenta-
sunezko praktika bat dela hori. Alegia, haur eta nerabeen tzako antola tzen 
dugun aisia hori, D eredukoa, euskarazkoa alegia, izatea.

Agian, erdi adostua ere badugu jadanik, baina gauza tzetik, eta ongi 
gauza tzetik, urrun gaudela uste dut. Galdera zuzen bat eginez zehatz dezaket 
kezka hori, alegia, zein konkordan tzia (linguistiko) dago nerabeen (eta are-
ago haurren) ikastereduaren eta, adibidez, kirola egiterakoan duten hizkun-
tza praktikaren artean? Edo zuzenago esanda, zein hizkun tzatan egiten dute 
kirola D ereduan ikasten ari diren nerabeek?

Teorian uste dut ez dugula horri eran tzun on bat ematea adosteko arazo-
rik, baina praktikan uste dut lubaki handi bat dugula egia bihurtu bitartean. 
Arazoa ez dugu teorian, praktikan baizik.

Bestalde, beste hari mutur bati helduz, «antola tzen dugun aisia» ida tzi 
dut aurreko pasarte batean eta horrek ere adiera desberdinak izan di tzake. 
Izan ere, udal bateko euskara zerbi tzuan koka tzen bagara, segituan sortuko 
zaigu beste galdera hau: zer egitea komeni da, jadanik antolatuta dagoen 
aisia euskaldun tzea edo berariaz berria euskaraz sor tzea?

Gure lanean hain ohikoa den «egin edo eragin?».
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Uste dut hemen ere bietatik egin izan ohi dugula eta aurreran tzean ere 
horrela izan beharko duela. Seguruenik, berariaz berria euskaraz sortu be-
harrik gabe, dagoena euskaraz eskain tzea li tzateke hizkun tza normaltasuna-
ren seinalerik onena, baina «normalean», hori horrela ez delako (eta hori 
horrela izatera irits dadin) antolatu izan ditugu euskarazko aisia-programak 
(udaleku, ludoteka eta abar oso luze bat). Beraz, lekuan-lekuan neurtu be-
harrekoa izango da osagai bien konbinaziorik egokiena zein den.

Oinarri horien gainean, lan-ildo nagusiak ondorengo hauek izan dai-
tezke:

1.  Udaleko sailek eskain tzen dituzten aisiako zerbi tzuak eta progra-
mak euskaraz eskain tzea.

  Eskolako eremurako esan dugunak berdin-berdin balio du esparru hone-
tarako. Berdin-berdin kon tzeptualki, askoz dimen tsio handiagoan, segu-
ruenik, zerbi tzu-kopuruari dagokionean. Izan ere, bolumen oso handia 
hartu ohi dute udaleko sailek antolatu ohi dituzten aisiako zerbi tzuek.

  Oso egitura eta zerbi tzu desberdinak izan di tzakete udalek alor hone-
tan, baina oker handirik gabe aipa geni tzake ba tzuk bederen. Kirol-
degiak kasu, udalaren eskumeneko diren aisia ekoizle garran tzi tsuak 
dira udalerriko bizi tzan. Gauza bera esan dezakegu kultur e txeez (mu-
sika-eskola, musika-programazio, ikastaro eta abarrez).

  Nabardurak nabardura, uste dut lehentasun erabatekoa duela lan-
ildo honek.

  Eta nola eragin? Hori zehazteak ere luze jo dezake, baina uste dut 
zerbi tzu horiek zuzenean ematen dituzten per tsonekin lan egin behar 
dela, elebidunak izan daitezen ziurta tzeko lehendabizi eta euskaraz 
aktiboak izan daitezen lagun tzeko bigarrenik. Horrek ere soka luzea 
du, baina lehendabiziko puntuari, nagusiki, kontratazioen gaia landuz 
heldu behar zaio (per tsonen kontratazio zuzena denean era batera eta 
zerbi tzu horiek enpresen bidez ematen direnean kontratazio horie-
tako baldin tza-pleguetan hizkun tza betebeharrak jasoz) eta bigarre-
nari (per tsona horiek euskaraz aktiboak izan daitezen), berriz, irizpi-
deak emanez eta pedagogia eginez. Alegia, beraiekin egon, nerabeen 
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hizkun tza-errealitatea, gaitasunak, ohiturak eta abarrak azalduz eta 
beraien hizkun tza-jokabideak lan tzeko lagun tzak emanez.

  Lan-ildo honetan are zentralagoa, eta nerabeengan zentratuagoa, 
izan ohi da hainbat udaletako gazteria zerbi tzuetatik egin ohi den 
lana. Udal bakoi tza mundu bat izan daiteke, baina zerbi tzu horietatik 
berariaz nerabeei eskain tzen zaizkien hainbat zerbi tzu ekoi tzi ohi dira 
(kanpalekuak, jaiak, gazte-lekuak…).

  Zen tzu honetan, Udal batetik nola lan egin daitekeen azaldu zuten 
Udaltopen, hurrenez hurren, Bermeoko Udaleko euskara eta gazteria 
teknikariak diren Maite Alvarezek eta Iñaki Lopezek. «Gazteria eta 
Euskara zerbi tzuen elkarlana nerabeen aisialdian eta hizkun tza ohitu-
retan eragiteko. Bermeoko esperien tzia» izeneko ponen tzian.

2.  Herrian haur eta nerabeen tzat antola tzen diren eskola-orduz 
kanpoko jarduerak euskaraz izan daitezen lagun tzea.

  Udalak berak egiten, antola tzen, duen aisiaz gain, ordea, udalerrian 
beste hainbat zerbi tzu edo jarduera izan ohi dira. Antolaketa-modu 
horiek dezente aldatu ohi dira udalerri batetik bestera, baina, antola-
tzaileei dagokienean, esan genezake, udalaz gain, herriko ikaste txeak 
eta elkarteak izan ohi direla.

  Ikaste txeen kasuan, gaur egun ikaste txe gehienak izan daitezke eremu 
hau ongi kudea tzeko beregainak. Hala ere, uste dut (ustea da) ez dago-
ela nahikoa koheren tzia ikaste txeek ikastorduetan duten praktika lin-
guistikoaren eta eskola-orduz kanpo ikaste txeek beraiek (guraso-elkar-
teak…) nerabeen tzat antola tzen dituzten jardueren hizkun tza-jardunaren 
artean. Eman daitezke, baina uste dut soberan dagoela atal honek duen 
lehentasunaren gaineko justifikazioak ematen ari tzea.

  Hemen ere, udal sailen atalean esan dudanaren an tzera, uste dut 
zerbi tzu horiek zuzenean ematen dituzten per tsonekin lan egin behar 
dela, elebidunak izan daitezen ziurta tzeko lehendabizi eta euskaraz 
aktiboak izan daitezen bidera tzeko bigarrenik. Eta han bezala hemen 
ere, uste dut lehendabizikoari kontratazioen gaia landuz heldu behar 
zaiola, eta bigarrenari, berriz, irizpideak emanez eta pedagogia eginez.
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  Elkarteak antola tzaile diren aisiaren atalari dagokionez, berriz, lanke-
ta konplexuagoa izan ohi da. Lehenik eta behin, udalaren beraren 
eskumenetatik urrutiago egosten delako, eta bigarrenik, gehienetan 
baliabide gu txiago izan ohi delako.

  Edozein kasutan, badira horretarako ere programa eta baliabideak eta 
udal baten begietatik, berriz, bi jardun-modu aurreikus daitezke: sus-
tapen lana egin eta elkarteak lagunduz bata, eta diru-lagun tzak ema-
terakoan baldin tzak jarriz bestea.

3. Programa zeha tzak antola tzea edo lagun tzea.

  Aurreko bi ataletan proposatutako gauza gehienak, seguruenik, «era-
gin» lan-ildoaren barruan sartu beharko genituzke. Hala ere, esan 
dugu egin, egin izan ditugula (egin beharko ditugula) hainbat progra-
ma nerabeei euskarazko aisia hori eskain tzeko.

  Zen tzu honetan sortu diren programa gehienak (ez haurren adin-mul-
tzorako sortu izan direnak adina) euskara bera susta tzea helburu du-
ten erakundeetatik sortu izan dira (udaletako euskara departamen-
tuetatik eta euskara elkarteetatik kasu gehienetan).

  Adin-tarte honen tzat, nerabeen tzat, sortutako programa ba tzuen be-
rri eman zigun Udaltopen Kultur K2ako Ari tza Escandonek «Euska-
rarekiko motibazioan eragin: nerabeen tzako kon tsumo masiboko 
egitasmoak» ponen tzian.

  «Bilbo handian, nerabeek gozamenarekin lotuko dituzten esperien tzia 
positiboak, nerabeak beraiek protagonista, sare-sozialak erabili, beraien 
erreferente hurbilak gerturatu…» gisako ezaugarriak dituzte Ha rra pa-
zan/k programaren tankerako programek. Gehiago ere badira, noski, 
baina ponen tzia horrek testuinguruan jar tzen ditu ahalegin horiek.

4. Esparruko agenteak koordinatuta lan egitea.

  Lan-ildo hauetan ere esparrua osa tzen duten agenteak (udal sailak, 
ikaste txeak, elkarteak…) modu desberdinetan koordina daitezke. 
Hala ere, ekin tza soil eta solteetatik haran tzago joan nahi duen pla-
nak lan-ildo hau ezinbestean garatu beharra du.
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3.3. Lagunartea

Hirugarren eragin-esparrua lagunartea izan daiteke. Hirugarrena aipa-
tzeak, ordea, ez du esan nahi hizkun tza-eraginez ere hirugarrena denik.

Esparru informalek gutako bakoi tzaren hizkun tza-garapenean (eta on-
dorioz hizkun tza normalizazioan) duten garran tziaz luze aritu gintezke, 
baina uste dut Pello Jauregik «Euskara eta gazteak Lasarte-Orian (II)» li-
buruan (2003, 109.or.) jasotako hausnarketaren zita honek laburbil de-
zakeela ondoen:

«Gure irudikoz, euskarazko erabilerak ez du aurrerapen nabarmenik 
ezagutuko, baldin eta gizarte mul tzo handiek, eskolaz gain, ez badute 
euskarazko esperien tzia luze eta sakonik talde informalen batean, 
dela talde hori familia den, dela sare horizontaleko talderen bat den. 
Berezko talde informal horietan gara tzen baitira benetan hizkun tzazko 
erraztasuna, a txikimendua eta ohitura.»

Hausnarketa horren haritik parte hartu zuen Pello Jauregi irakasleak 
«Nola indartu euskararen erabilera familietan» izenburua zuen Udaltopen 
I. edizioan «Berezko taldeak eta hizkun tza: biho tzaren arrazoiak» izeneko 
ponen tziarekin. Eskuragarri daude interesa duenaren tzat bai ponen tzia bera 
eta baita bideoa ere.

Nerabeak aztergai izan dituen Udaltopen II. edizioan, berriz, «Esku har tzeko 
hainbat ildo, hurbilketa sistemikotik begiratuta» ponen tzia aurkeztu zuen. 
Hori ere eskuragarri dago eta bi edizioetan egindako ekarpenarekin bide be-
rriak ireki ditu harreman-sare informal horiek eta batez ere hizkun tza-ohiturak 
nola fun tziona tzen duten eta nola alda daitezkeen sakondu ahal izateko.

Are gehiago, seguruenik nerabeen lagunarteko hizkun tza-ohituretan era-
gin ahal izateko osatu den programa sendoenetako (eta bakarretako) bat 
Kuadrillategi izena daramana da (ikus Diego Egizabalek ida tzitako «Koadri-
letan euskararen erabilera susper tzeko egitasmoaren emai tzak» 2004). Pro-
grama honen jatorriak berak ere, Pello Jauregi beraren doktore tesian du 
oinarri («Berezko taldeak euskaldun tzeko ikas estrategia» EHU, 1994).

Esparru honetan eragitearen interesa bezain handia da eragiteak berak 
duen zailtasuna. Are gehiago, seguruenik, administrazio batetik abiatuta.



666 Arruti, i.: Zer egin dezaket nire udalean nerabeek aisian eta lagunartean …

Euskera. 2010, 55, 2. 649-669. Bilbo
issn 0210-1564

Edozein kasutan, badira zen tzu horretan lanean ari diren elkarteak eta 
eremu hauetan lan egiteko dituzten egitasmo eta metodologien berri eman 
ziguten, adibidez, Ttakun Kultur Elkartekoek Udaltopen. Hasteko eta be-
hin, Kuadrillategi programa bera urte askoan gauza tzen ari da Lasarte-Orian, 
Ttakun Kultur Elkartearen eskutik. Horretaz gain, badira hainbat urte pro-
grama bera ere Euskal Herri osoan elkarte honek kudea tzen duela.

Egitasmo horretaz gain, ordea, bai lagunarteetan, bai aisiako egitasmoe-
tan ere, euskara gehiago erabil tzeko erreminta berriak sor tzen dihardu 
Ttakun Kultur Elkarteak. Ezagunena «Hezi tzaileek asko egin dezakete» 
izango da seguruenik. Taldeen dinamizazioa nola egin, erronkak nola ku-
deatu, lidergo naturalak eta gertuko erreferenteak nola erabili edo adimen 
emozionala esparru honetara nola ekar daitekeen izan litezke araka tzea be-
deren merezi duten adibide ba tzuk.

Jarrai genezake gaiarekin, baina hona arte «udal batetik ari tzeko lan es-
kema bat» izan daitekeena. Askoz zehaztasun eta batez ere garapen sakona-
goa izan dezake gaiak, hala ere, uste dut esandakoak egiten lan gehiago eta 
garran tzi tsuagoa dugula, esandakoak hobeto esaten, eta batez ere gehiago 
esaten ari tzea, baino.

4. Informazio gehiago Udaltop II-n

Hasieran aipatu dut zaila dela, ezinezkoa, ondo egin nahi izanez gero, 
topaketa ba tzuen berri luze-zabal ematea beste jardunaldi ba tzuetan. Ho-
rregatik, gaiaren inguruan gehiago sakondu nahi duena www.udaltop.com 
webera gonbidatu nahi dut. Han irakurri (ponen tzien testu osoak daude) 
eta ikusi (ponen tzia guztien bideo osoak daude) ahal izango ditu, hemen 
aipatu besterik egin ezin izan ditudanak.

Ondoren zerrenda tzen ditut «Zer egin dezaket nire udalean (nire ingu-
ruan) nerabeek aisian eta lagunartean euskara gehiago erabil tzeko» izen-
burupean egindako Udaltop II-ko ponen tziak:

–  «Esku har tzeko hainbat ildo, hurbilketa sistemikotik begiratuta» Pello 
Jauregi (HUHEZI).
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–  «Euskararekiko motibazioan eragin: nerabeen tzako kon tsumo masi-
boko egitasmoak» Ari tza Escandon (Kultur Ka2a).

–  «HEZHIZ: HIZkun tza HEZiketarako dinamizazioak» Jaime Altuna 
(Ur txin txa).

–  «Glisseguna: ipar euskal herriko gazteei zuzendua den surf/skate eguna» 
Ramun txo Echeberri eta Estelle Goñi (Seaska).

–  «Gizarte-Sareak + Euskara 2.0» Jon Aizpurua (HPS).

–  Mahai-ingurua: «Sare sozialak, nerabeak eta euskara» elkarrizketa, 
Gorka Julio (Elurnet) eta Luis txo Fernandez (CodeSyntax) solasean. 
Modera tzailea: Go tzon Egia (Gipuzkoako Foru Aldundia).

–  «Gazteria eta Euskara zerbi tzuen elkarlana nerabeen aisialdian eta 
hizkun tza ohituretan eragiteko. Bermeoko esperien tzia» Maite Alvarez 
eta Iñaki Lopez (Bermeoko Udala).

–  «Nerabe eta gazteen kultur kon tsumoa: GAZTEZULOren esperien-
tzia» Alberto Irazu (Gaztezulo).

–  «Maitatu euskaraz» Ttakun Kultur Elkartea.

–  «Gazteen erabileraren korapiloa begi-bistan» ikerketa Asier Basurto 
(Soziolinguistika Klusterra).

–  Talde-lana: Zer egin dezaket nire udalean (nire inguruan) nerabeek 
aisian eta lagunartean euskara gehiago erabil tzeko?

Ponen tziez gain, web-orrian gaiaren inguruko erreferen tzia edo doku-
mentu hauen biltegia ere topa daiteke:

–  II. Udaltop Topaketak – Balorazio Balan tzea, 2010-05-20.

–  Sare sozial birtualak (Txa txilipurdi).

–  Sare sozial birtualak: gazte txokoetako hezi tzaileen tzat gida (Txa txi li-
pur di).

–  Sare sozial birtualak: ludoteketako hezi tzaileen tzat gida (Txa txilipurdi).
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–  Llengua i joventut I (1978-1999) (Kataluniako Generalitateko Centre 
de Documentació de la Secretaria de Política Lingüística).

–  Llengua i joventut II (2000-2008) (Kataluniako Generalitateko Centre 
de Documentació de la Secretaria de Política Lingüística).

–  Llengua i joventut. Obres seleccionades i comentades (Kataluniako 
Generalitateko Centre de Documentació de la Secretaria de Política 
Lingüística).

–  Euskadiko gazteak 2008 (Eusko Jaurlari tzako Kultura Saila)
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Tolosako udalak euskara eta bere erabileraren gainean egindako gogoetaren ondorio izan 
da Min tzola Fundazioak 2010ean abiatu berri duen ikerketa egitasmoa.

Min tzola Fundazioaren ipar nagusiak ahozkotasunaren ikerketa eta gizartera tzea diren 
neurrian, lau urteko ikerketa egitasmoa aurkeztu eta lanari ekin dio Tolosako ikaste txe 
guztietan Derrigorrezko Bigarren Hezkun tzako gazteen hizkun tza jarrera zein jokabideak, 
erabilera maiztasuna eta konpeten tziak aztertu, haien gainean esku hartu eta ahozkotasuna 
ikaste txeetan eta gazteen artean lan tzeko gako nagusiak bila tzeko.

Gazteek euskaraz eta ahoz gehiago zein egokiago min tza tzeko helburuz eraiki da labora-
tegi dinamiko bihurtu nahi izan dugun ikerketa. Ikerketa-ekin tzan oinarri tzen da: ikerketa 
eta jarduna batera tzen ditu, protagonistak gogoetara, hausnarketara eta aldaketak egitera 
bidera tzen ditu. Laborategia Tolosan lekutua bada ere, esperien tzia honetako emai tzak eta 
esperien tziak eurak baliagarri izango direla aurreikusten da gisa honetako helburuak dituen 
beste erakunde, herri edo ikaste txeetan aurrera eramateko.

Izan ere, ikerketa honen harira ateratako emai tzekin lortu nahi da ahozkotasuna ikaste-
txeetan (DBHn) lan tzeko praktika onen proposamenak egitea, Tolosan ez ezik, hedapena 
izan dezan gainerako lurraldeetan ere.

Hi tz-gakoak: ahozkotasuna, gazteak, ikerketa aplikatua, esku har tzea, Derrigorrezko Bi-
garren Hezkun tza.

El proyecto de investigación que ha llevado a cabo la Fundación Mintzola en 2010 ha 
sido consecuencia de la reflexión que emprendió el ayuntamiento de Tolosa sobre el euske-
ra y su uso.

Siendo los objetivos de Mintzola la investigación y a su vez socialización de la oralidad, 
ha emprendido un proyecto de cuatro años en todos los centros de enseñanza de Tolosa. Se 
han analizado la competencia, frecuencia, actitudes y el comportamiento lingüístico de los 
estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, para de ese modo tratar de averiguar las 
claves desde donde abordar la oralidad en los centros de enseñanza y entre los jóvenes.

El objetivo de esta investigación es crear un laboratorio dinámico, desde el cual fomentar 
que los jóvenes hablen euskera más y mejor. Combinamos la investigación y la promoción, 
intentando que los protagonistas modelen su actitud. Aunque el laboratorio está en Tolosa, 
los resultados y experiencias de este proyecto nos parecen fácilmente exportables a cualquier 
ente que tenga objetivos parecidos. Es por ello, que con los resultados de esta investigación 
se quiere realizar una propuesta para que las escuelas desarrollen prácticas adecuadas en 
torno a la oralidad.

Palabras clave: oralidad, jóvenes, investigación aplicada, intervención, Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria.
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Le projet de recherche mené par la Fondation Mintzola en 2010 a été le résultat de la 
réflexion menée par la mairie de Tolosa sur la langue basque et son usage.

Les objectifs de Mintzola étant la recherche et la socialisation de l’oralité, la Fondation a 
lancé un projet de quatre ans dans tous les établissements scolaires de Tolosa. Ont été ana-
lysés la compétence, la fréquence, les attitudes et le comportement linguistique des étudiants 
de l’Enseignement Secondaire Obligatoire, pour essayer ainsi de trouver les clés permettant 
d’aborder le sujet de l’oralité dans les établissements scolaires et parmi les jeunes.

L’objectif de cette recherche est de créer un laboratoire dynamique qui incitera les jeunes 
à parler le basque plus et mieux. Nous associons ainsi la recherche et la promotion pour 
essayer de faire en sorte que les protagonistes changent leur comportement. Bien que le la-
boratoire se trouve à Tolosa, il nous semble que les résultats et les expériences sont facile-
ment exportables à tout organisme qui aurait des objectifs semblables. C’est pourquoi, grâce 
aux résultats de ces recherches, nous souhaitons élaborer une proposition pour que les écoles 
développent des pratiques adaptées dans le domaine de l’oralité.

Mots-clés : oralité, jeunes, recherche appliquée, intervention, Enseignement Secondaire 
Obligatoire.

The latest research project recently launched by the Mintzola Foundation in 2010 was 
the consequence of a reflection made on Basque and its use by Tolosa town council.

As the main aims of the Mintzola Foundation are research into orality and the publicising 
of it, it has presented a four-year research project and started working in all the schools in 
Tolosa. It sets out to study the language attitudes and behaviour, frequency of use and 
competences of young people in Statutory Secondary Education, in order to intervene in 
them and seek the main keys for working on orality in schools and among young people.

The research which we wanted to turn into a dynamic laboratory has been set up with 
the aim of encouraging young people to speak more Basque and more appropriately in 
Basque. It is based on action research: it brings together research and activity, it encourages 
the players to reflect and make changes. Even though the laboratory is located in Tolosa, 
the results of this experience and the experiences themselves are expected to be useful for 
other organisations, towns or schools having similar aims, so that they can implement them.

In fact, with the results emerging in the wake of this research, the aim is to make propos-
als on the best practices for working on orality in schools (in Statutory Secondary Education) 
not only in Tolosa, but also so that these practices can be applied to other areas as well.

Keywords: orality, young people, applied research, intervention, Statutory Secondary 
Education.
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0. Sarrera

Tolosa ahozkotasunaren lantegi bihur tzeko egitasmoa da ondorengo le-
rroetan aurkezten dena. Euskaraz eta ahoz gehiago zein egokiago min tza-
tzeko helburuz eraikia. Egitasmo pilotua da gazteengan euskararekiko 
jokabideak, erabilera maiztasuna eta kalitatea hobe tzea helburu duena. 
Ikerketa-ekin tzan oinarri tzen den proposamen berri tzailea. Ikerketa eta jar-
duna batera tzen ditu, protagonistak gogoetara, hausnarketara eta aldaketak 
egitera bidera tzen ditu. Labur esanik, euskararen ahozkotasunaren labora-
tegi dinamiko bat eraiki tzeko bideratu den lanaren aurkezpena da honakoa.

Laborategia Tolosan lekutua izan bada ere, esperien tzia honetako emai-
tzak eta esperien tziak eurak baliagarri izango direla aurreikusten da gisa 
honetako helburuak dituen beste erakunde, herri edo ikaste txeetan aurrera 
eramateko.

Ikerketa-ekin tza metodologia erabiliz Tolosako gazteen ahozko erabilera, 
jokabideak eta konpeten tziak zein diren ikertuko da, eremu horietan gaz-
teekin esku hartuko dugu tailerrak edo eskolak emanez, une oro ebaluatuko 
dira jarduera guztiak eta urteroko emai tzak baliatuko dira hurrengo urtee-
tan hobekun tza proposamenak egin eta jarduerak berreraiki tzeko.

Proposamen osoa aurrera eraman dezagun lau urtetako laborategia osa-
tzea aurreikusten da (2010etik 2014ra artekoa). Tolosako gazteek, ikaste-
txeek, Jarraipen Ba tzordeko kideek eta Min tzola Fundazioak osatuko dute 
lan taldea.

0.1. Zergatik eta zertarako Tolosa?

Proiektu pilotu honek Tolosa du habia, Tolosako udalaren arduratik er-
naldu baita laborategia eraiki tzeko lehen ahalegina. Izan ere, Tolosako uda-
laren euskara teknikaria Min tzola Fundazioarekin jarri zen harremanetan 
herri mailan an tzeman zituzten beharren berri eman eta ahozkotasunaren 
gainean zuten ardura adierazteko. Herriko euskararen gainean zuten kezka-
ri (euskararen erabilera maiztasuna zein kalitatea beherantz doaz azken ur-
teotan) irtenbidea bilatu nahian Min tzolari proposamen bat idazteko eska-
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tu zi tzaion, eta Min tzola Fundazioak eran tzun egin zion Tolosako 
eskakizunari esparru honek bere ikerketa barrutiarekin bat egiten bai tzuen.

Alde horretatik, Tolosak eskain diezagukeen errealitate ani tzak azter tzea 
erabaki zuen Min tzolak errealitate askotarikoak eskain tzen baititu Tolosak 
euskarari eta ahozkotasunari dagokionean.

Herri honetan, hiru ikaste txe dira: Laskorain, Orixe eta Hirukide. Ikaste-
txe hauen errealitatea ezberdina da euskararen erabilerari dagokionez eta 
aniztasun hori esangura tsua izan daiteke gure ikerketaren tzat. Tolosako 
udalak eskainitako erabilera datuak behatu besterik ez dago ikaste txe bakoi-
tzak bere errealitate propioa duela jabe tzeko.

1. taula. Ikaste txeetako erabilera maiztasuna

Ikaste txea
Erabilera 
orokorra

Ikasmailaren araberako 
erabilera

Eskolaz kanpoko 
jardueretan

a %65,66
DBH %58, 08

Ba txilergoan %74,70
%56,99

b %98,82
DBH %97,66

Ba txilergoan %96,80
%95,28

c %39,56
DBH %31,09

Ba txilergoan eta Lanbide 
Heziketan %63,07

%39,56

Taulan ikus daitekeen moduan Tolosa herriak eskain tzen digun erreali-
tate aniztasuna oso abera tsa da proiektu pilotu baten habia izateko, izan ere, 
proiektu honek beste herrien tzako ere lagungarri izan nahi duen heinean 
ezinbestekoa da errealitate ani tza eskainiko digun herria hauta tzea.

1. Ahozko laborategiaren oinarria

Azken hamarkadan arrakasta bizia har tzen ari den ikerketa-ekin tzaren 
(J. Ellio tt, 1993) metodologian oinarri tzen den laborategia eraiki tzea da 
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egitasmo honen oinarri nagusia. Hautatutako metodologiaren abantailarik 
handiena da landutako edozein egoera etengabe izaten dela ikertu edo 
aztertua, eta bertatik ateratako datuek lagun tzen dutela ondorengo lanke-
tak birmoldatu eta hobe tzen. Ikerketa-ekin tzan praktika ardaz tzat har tzen 
da. Prozesua praktikatik abia tzen da eta praktika hausnarketa eta teoria 
berria eraiki tzeko tresna gisa har tzen da. Irakasleekin lan egiteko bidea da, 
irakasleen gain lan egiteko modua baino areago. Tolosan gauza tzen ari 
garen laborategiak, beraz, bi helduleku nagusi ditu: bata ikerketa eta bestea 
ekin tza.

Zer lor tzea nahi dugu horrela? Ahozko lanketaren gainean ditugun 
aurrezagu tzak lagun, eran tzun zientifikoak eskura tzea ahozko generoen 
ikaskun tza-irakaskun tzaren eta euskarazko ahozko generoak erabil tzeko 
jokabide eta erabileren gainean.

Hamabi urtetik hamaseira bitarteko gazteen hizkun tza jokabide eta ahoz-
ko konpeten tziak aztertu, hobetu eta sustatu nahi dira. Derrigorrezko Biga-
rren Hezkun tzako ikasleekin dihardugu lanean. Izan ere, ikasle hauek une 
preziatuan daude euren hizkun tza jarrera eta erabilera erabaki tzeko. Garai 
inguru horretan hasten dira gazteak lagun artean ibil tzen, euren arteko 
hizkun tza zein izango den erabaki tzen… Urteak joan ahala, gainera, kogni-
tiboki erraz edo zailagoak diren lanketak egin behar izaten dira ahoz: jen-
daurrean azalpenak eman, iri tziak eman edo argudiatu, kontatu… Garai 
abera tsa deri tzogu, beraz, gisa horretako beharrei eran tzungo dien esku-har-
tzea proposa tzeko, kontuan harturik bertan egingo diren hainbat eta 
hainbat lanketa lagungarri (edo transferigarri) izango direla gainerako 
hizkun tzetan ere.

Lan hau guztia aurrera eramateko Tolosako ikaste txeak, Jarraipen Ba-
tzordeko adituen ekarpenak eta Min tzola Fundazioaren landa-lana batera-
tzen dira. Lau urtetako egitasmoa izango da non urtez urte emai tzak balo-
ratu eta esku-har tzea birmoldatuko den. Azken urterako, hala, ahozkotasuna 
landu eta susta tzeko diseinu oso bat izango dugu eskuartean beste edozein 
eremutan hedatua izan daitekeena.
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2. Ikerketaren helburuak

Hizkun tzaren ikaskun tza-irakaskun tzaren errealitatean, hiru esparruren 
arteko elkarrekin tzari ematen zaio garran tzia Hiruki Didaktikoa kon tzeptuari 
erreparatuta (Chevallard, 1985): irakaslea, ikaslea eta irakas/ikas-gai den 
objektua –ahozko euskara, gure kasuan–. Hiru esparru hauen gainean egin 
da hainbat ikerketa, jaso dugu hainbat ezagu tza batez ere ikasleari zein 
irakas/ikas-gai den objektuari begira. Gure laborategian, urrats bat gehiago 
eman nahi dugu aurrera, eta oinarri bikoi tza ezarri diogu: bata da ikasle 
gazteen jokabide eta konpeten tzietan errepara tzea eta haiek eralda tzea eus-
karazko ahozko hizkun tzaren erabilera eta konpeten tzien onuran; bestea 
berriz, irakaskun tza metodologien gaineko gogoeta zein praktikak bideratu 
eta on tzeko ahalegina egitea. Helburu bikoitz hau honako bi ideiatan labur-
tzen dugu:

1.  Ikaste txeetako gazteen jokabide eta konpeten tziak zein diren aztertu 
eta lan tzea.

2.  Ahozko euskara irakasteko praktika onak zein diren identifika tzea.

Hein berean, honako hiru helmugetara begira jarrita gaude ikerketan 
abiatu garen unetik beretik:

–  Ahozko hizkun tzaren ikaskun tza/irakaskun tza prozesuan eragiten du-
ten aldagaiak zein diren ezagutu nahi dugu: DBHko gazteen jokabi-
deak, konpeten tziak, irakaste metodologia eta tresnak…

–  Errealitate soziolinguistiko ani tzen eragina zein eta zenbaterainokoa 
den jakin nahi dugu ahozko hizkun tzaren ikas/irakastean zein garape-
nean.

–  Euskaraz/ahoz komunika tzeko zenbait trebetasun eskura di tzaten nahi 
dugu testuinguru formal eta informaletan.

Horretarako guztirako, praktikaren gaineko gogoeta bideratu eta berriz 
ere praktikara i tzul tzea zilegi zaigu; halaber, onar tzea hasieran jarritako hel-
buruak aldagarri izango direla ikerketa urra tsak eman ahala. Dena dela, 
ikerketaren abiapuntuan gaudelarik, honela zehaztu ditugu helburu nagu-
sien jarraibideak.



678 ZAbAlA Alberdi, j. eta AyerZA MujikA, M.: Tolosa: gazteen ahozkotasunaren … 

Euskera. 2010, 55, 2. 671-693. Bilbo
issn 0210-1564

2.1. Helburu zeha tzak

2.1.1. Ikasleen jokabide eta konpeten tziak

Ahozko komunikazioaren gainean duten jokabidea aztertu eta positiba tzea

–  Nor da, gure ustez, komunika tzaile ona? Zer lor tzen du gugan erakargarria?

–  Zein sentipen ditugu ahoz jendaurrean jar tzean?

–  Zein hizkun tzatan komunika tzen gara ondoen? Zergatik?

–  Ahoz komunika tzen garenean, zertan goza tzen dugu eta zer da jasangaitz? 
Zein dira egoera horiek?

Euskarazko ahozko generoez jabe tzea

–  Zein dira euskarazko ahozko generoak?

–  Zein garran tzia dute euskaraz ahozko generoek? Erabil tzen ote ditugu? Nork 
erabil tzen ditu? Nola eta noiz?

–  Zertan ezberdin tzen dira euskarazko ahozko eta ida tzizko generoak?

–  Nola eta zertarako balia tzen ditugu ahozko generoak komunikazioan?

Euskaraz ahozko komunikazioan treba tzea, ain tzat hartuz gainerako 
hizkun tzetan baliagarri izango diren konpeten tziak eskuratuko direla 
(hizkun tza transferen tziak)

–  Testuinguruaren garran tzia komunikazioan.

–  Ahozkotasuna testuinguruaren arabera: jarduera formalak eta informalak.

–  Ahozkotasunean treba tzeko tresnak. Testu motak eta estrategiak ahoz koan.

–  Ahozko praktika ezberdinak testuinguru askotarikoetan.

Euskaraz ahozko erabilera ugari tzea eta kalitatez hobe tzea

–  Euskararen erabileraren gaineko gogoetak eta praktikak.

–  Zenbat hitz egiten dugu eta noiz, norekin, nola?

–  Zertarako landu ahozkotasuna?

–  Zertan hobe genezake gure erabilera maiztasuna?

–  Zertarako hobetu gure ahozko komunikazioa? Eta nola egiten da hori?
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2.1.2. Ikaskun tza/irakaskun tza metodologiak

Ikerketa-ekin tza metodologia landu eta gara tzea

–  Metodologiaren ekarpenak balia tzea ain tzat hartuz unean uneko prozedurak 
eta errealitatea zein diren.

–  Irtendako gogoeten emai tzak une bakoi tzeko azalera tzea.

–  Proposamen berriak berreraiki tzea.

–  Irtenbide eta ondorio berriak gogoeta eta bere ondorengo praktika bihur tzea.

Irakaslearen rolaren garran tzia aztertu eta esku har tzearen gaineko gogoeta 
piztea

–  Irakasle/beha tzailearen praktikak aztertu eta izenda tzea.

–  Tresna eraginkorrak eraiki tzea praktikaren gaineko gogoeta pizteko.

–  Esku har tze mota ezberdinak praktikan jarri eta ebalua tzea: bakoi tza bere 
bidetik eta konparazio sistemaren bitartez.

Ahozkoaren didaktikan, metodologia gara tzea eta bere kon tzien tzia har tzea

–  Hasierako diagnosiaren araberako esku-har tze proposamenak.

–  Esku har tzeen gauza tzea: behaketa, analisia eta ondorioak.

–  Urtez urteko ebaluazioa eta hobekun tza proposamenak.

–  Metodologiaren analisia, ebaluazioa eta ondorioak.

–  Esku har tze eta metodologiaren azken diseinua.

Ahozko hizkun tza ikaste txeetan lan tzeko materiala sor tzea: jokabideak eta 
konpeten tziak 

–  Prozesu osoan zehar materiala sortu, ebaluatu eta berregin.

–  Prozesuaren amaierarako, helburu zein edukien proposamen osoa eta material osatu 
bat erdie tsi DBHn lan tzeko (edo hezkun tza ez arautuan) baliagarria izango dena.

–  Esku har tze eta metodologiaren azken diseinua.

Esanak esan, izaera eta eran tzun bikoi tzeko ikerketa da Tolosako labora-
tegian landu nahi dena: ikasleei eta irakasleei begirakoa. Gazteen jokabide 
eta konpeten tziak zein diren aztertu eta euskararen erabilera egokia susta-
tzeko baliabideak bila tzeko eraikia. Irakaslearen rola aztertu eta haren esku 
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har tzeaz gogoeta egiten duena, bidean aurki tzen diren praktika onak jaso 
eta modu ordenatuan aurkeztu nahi dituena.

Helburu zeha tzetan bakundu dira abiapuntuan jarritako xedeak. Une 
honetan, galdera edo hipotesi zan tzuz ezarriak dira horietatik ekingo baitie-
gu tailer eta esku har tzeei. Egitasmoa sakonduz doan heinean, galdera 
hauek guztiak xeha tzea da beharrik garran tzi tsuena, eta ziur asko, lanerako 
tresnarik interesgarri eta emankorrena.

3. Laborategiaren diseinua

Tolosa laborategi bihurtuz, ahozkotasuna gazteengan bul tzatu eta erabilera 
konpeten tziak aberastea da egitasmo honen desio handiena, eta honelaxe 
irudika tzen ditugu Tolosako egitasmoan gauza tzen ari garen gai aipagarriak:

1.  Tolosako ikaste txeak ahozkoaren lantegi edo laborategi bihur tzea: 
Tolosako ikaste txe guztiak bihurtu dira laborategi; errealitate ezber-
din guztiak ditugu behagai.

2.  DBHko gazteei zuzenduriko ikerketa da: 12-16 urte bitarteko gaztee-
kin bidera tzen ari garena.

3.  Lau urteko jarduna gauza tzea espero da, honela esku hartuta:

 2. taula. Esku har tzea urtez urte

DBH 1 DBH 2 DBH 3 DBH 4 

2010-2011 X X 

2011-2012 X X X X 

2012-2013 X X X X 

2013-2014 X X X X 

2010/2011 ikasturtean, DBH 1 eta DBH 3ko ikasleak, orotara, 22 gela.

2011tik aurrera, DBH 1, DBH 2, DBH 3 eta DBH 4ko ikasleak, orotara, 
44 gela.
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  2010/2011 ikasturtean ikasgela bakoi tzeko 21 ordu egin dira landa 
lanean:

 – Hasierako diagnostikoa: 3 ordu gelako.

 – Esku har tzea: 15 ordu gelako.

 – Ebaluazioa: 3 ordu gelako.

4.  Ikerketa-prozesuan gai hauek guztiak lan tzeko material didaktikoa 
eraiki dute iker tzaileek.

5.  Min tzola Fundazioak ikaste txeko arduradunekin harremanetan lan 
egiten du. Min tzola Fundazioaren iker tzaileek ikasleen eta proiektua-
ren arteko zubi-lana egiten dute: ikerketa bera gauzatu, emai tzak aza-
leratu, ikaste txeko arduradun eta ikasleekin harremana bul tzatu, 
ideia eta proposamen berriak aurrera eraman, uniber tsitateko adituen 
proposamenak garatu, etab.

6.  Ikaste txe bakoi tzarekin harremanetan zehazten da ikerketa lanaren 
egutegia.

7.  Lau urteko jardunari esker ikusi ahal izango da lehen urteko diagnos-
tikotik azkenera bitartean zein hobekun tza eta aurrerapen egin diren 
gazteen jokabideetan, erabilera maiztasunean eta konpeten tzietan. 
Horrez gain, ondorioztatu ahal izango dira ikerketaren baliagarrita-
suna eta alderdi metodologikoan izan diren aurrerapausoak.

Tolosako laborategian aztertu eta landuak lagun, etorkizuneko esku har-
tze edo behar ezberdinen eredu izango dira hainbat emai tza. Bertatik atera-
tako ondorioetatik euskararen ahozkotasuna susta tzeko praktika-onen di-
seinua eraiki tzeko aukera izango da, baliagarri izango dena beste eremu eta 
beharrei eran tzuteko.

Lan honen bitartez jasotako emai tzak maila diakronikoan eta sinkro-
nikoan aztertuko dira. Izan ere, 2010ean 12-13 urte izango dituen gazteak 
16-17 urte artean zertan garatu duen ikusi ahal izango dugu ardatz diakro-
nikoari dagozkion datuak aztertuz (2010/11tik 2013/14ra egindako aurre-
rapausoen analisia eginez). Urte bakoi tzean egingo den lanari esker, berriz, 
dimen tsio sinkronikoan ateratako emai tzak ere lortuko dira, testuinguru 
ezberdin bakoi tzean gerta tzen dena deskriba tzeko gai izango gara.
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Horrez gain, 2011/12 ikasturtetik aurrera 12-13 urtetatik 16/17 urtera 
arteko gazte guztien datuak izango ditugu, eta urtez urte, adinez adin egin-
dako esku har tzeen emai tzak ere bai. Bigarren urtetik aurrera, beraz, gure 
ikuspegia zabalduz eta metodologiaren gaineko gogoetak aberastuz joango 
dira. Azken batean, ikerketan parte hartuko duten ikasgela eta gazteen datu 
guztiak izango baititugu.

3.1. Ekarpen osagarriak

Nahiera horrekin batera, badira zilegi eta interesgarri diren beste lanketa 
ba tzuk ere. Arestian aipatu dugun oinarrizko lanaren osagarri dira ondoren-
go lerroetan zerrendatu ditugunak, Tolosako laborategian bezala, gisa ho-
netako helburuak bidera tzeko proposa tzen ditugunak:

a. Material didaktikoa sortu

  12-17 urte bitarteko gazteen tzat euskarazko ahozko generoak lan dai-
tezen. Tolosako egitasmoari begira egingo den lana baliagarri izan 
daiteke bestelako herri edo ikaste txeetan ere erabil tzeko. Bide bat 
urra liteke haren ekoizpen eta zabalkundeari begira, non eta oinarri 
hartuko den Tolosako proiektu pilotua.

b.  Esku-har tze eta trebakun tza (motibazio) ikastaroak hezkun tza 
araututik kanpoko guneetan

  Tolosan bertan edo herritik kanpo, helburu berdindun ikastaroak es-
kain litezke ikerketa-ekin tza unean jasoko diren emai tzak ain tzat 
hartuz. Egokia izan daiteke, adibidez, gazte-gunetan gai honi lotutako 
tailer edo lehiaketa erakargarriak proposa tzea.

c.  Herrian bertan euskarazko tradiziozko generoen eskain tza zabal-
tzea

  Aisialdiko unetarako (ipuin kontaketak, an tzerkiak, ber tso-saioak…), 
eta partaide tza susta tzea herriko euskara elkarteetatik, ikaste-
txeetatik, tailerretan gauzatuko diren jardueretatik…
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d.  Ikaste txeko irakasleen tzako prestakun tza eta proposamenak

  Ikaste txean interesgarri ikusiko balitz, ikastaro ezberdinak eskain li-
tezke irakasleen formazioa aberasteko: ahozko generoen ikaskun tza/
irakaskun tzaz, material didaktikoa erabil tzeko bideez, ikus-en-
tzunezko baliabideen garran tziaz, hizkun tza jarreren lanketaz, Tolo-
sako ikerketaren norabide eta emai tzez…

e. Ahozkotasuna bul tza tzeko proposamenak

  Eskolan bertako eta eskolaz kanpoko jarduerak proposa litezke ikaste-
txean gazteen ahozko jarduna bul tza tzeko. Horretarako, beharrezko izan-
go li tzateke teknikariaren eta irakasleen artean lankide tza bidera tzea.

f. Diagnostikoaren emai tzak eta ondorioak

  Herrian bertan eta urtero ikasturtean zehar egindako ikerketaren emai-
tzak aurkeztea garran tzi tsua li tzateke egitasmoarekiko interesa pizteko 
eta inplikazioa susta tzeko. Emai tza horietatik aterako dira hurrengo 
ikasturtean landu eta hobetu beharreko jarduera eta helburuak.

4. Ikerketa metodologia

Jakina den bezala, ikerketa-ekin tzan oinarri tzen da gure laborategia, be-
raz, ikertu ahala garatuko da ekoizpena ere. Metodologia hau zertan den 
argiaraziko digu egitasmoaren faseak aurkezteak, baina horren aurretik 
hainbat argibide zerrendatuko ditugu:

– Urte guztietan gauzatuko dira 3 jarduera erabakigarri:

1.  Abiapuntuko egoeraren berri emango digun informazio bilketa galde-
tegiekin eta ikasleekin lan tzeko sortu diren tailerren bitartez. Hasie-
rako lanaren helburu nagusia da ikerketa-gai izango diren alor nagu-
si hauek aztertu eta datu kuantitatibo zein kualitatiboak eskura tzea 
honako aldagaiei dagokienean:

 –  Ikasleen hizkun tza jokabideak eta ohiturak (euskaraz eta ahoz 
komunika tzearen gainean, batik bat).
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 –  Ahozko generoen gainean duten jakin tza (ikasleek ahozkotasunaz 
dituzten aurrezagu tzak zein diren jakin nahi dugu).

 –  Ahozko komunikazioaren konpeten tziak (ikasleen konpeten tzia 
maila).

2.  Bigarren lana da lehenengo lanetik ateratako ondorioetatik esku har-
tzea gauza tzea, hau da, jasotako informazioarekin ahozko jarduerak 
gauza tzea. Jarduera horietan lan tzen dira aurrez jasotako informa-
zioari zuzenean lotutako edukiak: hizkun tzaren jokabide eta erabile-
rari lotuak; ahozko konpeten tziari lotuak, komunikazioari lotuak…

3.  Hirugarrena (eta ikasturte bakoi tzean egingo den azken lana). Aurre-
ko fasetan egindako lanaren ebaluazioa egiten da. Hasieran jasotako 
datuak berriz berreskuratu eta ikasturtearen amaierako emai tzekin 
aldera tzen da. Informazio hau lagungarri izango zaigu hurrengo urte-
rako datuak berreraiki eta materiala sor tzeko garaian.

  Lehen urtea ikerketaren abiapuntua denez, DBHko ziklo bakoi tzaren 
lehen mailekin hasi gara esku har tzen, eta bertatik ateratako datuak 
lagungarri izango zaizkigu datozen urteetan mailaz maila esku har tzea 
eta material didaktikoa eraginkorragoak izan daitezen.

 –  Ikerketa gauzatu ahala, ahozko generoak lan tzeko sekuen tzia di-
daktikoak edo material didaktikoak sortuko dira. Zuzenean esku har-
tzea jaso tzen ari diren ikasleen tzat prestatuak, eta aurrerako urteei 
begira baliagarri eta osagarri izango diren sekuen tziak eraikiko dira.

 –  4 urtetako ikerketa garatuko bada ere, urtez urte jasoko dira jardu-
nean ateratako emai tza eta proposamen berriak.

Orain txe azaldutakoak ondorengo taularen bitartez jarri dira laburbilduta:
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1. grafikoa. Ikerketa proiektuaren urra tsak urtero

5. Esku har tzerako proposamena

Jakin badakigu curriculum diseinuan ahozko generoen lanketari garran-
tzia handia ematen zaiola. Ahozkotasunak leku nabarmena du hezkun tza 
curriculumean. Dena dela, gaur egun oraindik zailtasunak ditugu hura 
irakasteko. Ez digute horretan iraka tsi eta deseroso senti tzen gara, esku hu-
tsik askotan. Oso urria da ahozkotasuna jorra tzeko material didaktikoa. 
Teknologia berriak erabil tzea eska tzen digu ahozkotasunak (bideo kamerak, 
ordenagailuak, en tzungaiak…), eta ez gaude horretara ohituta. Ahozko ge-
neroak ikasgelan lan tzeko tresnak eta erosotasuna falta ditugu hezkun tzan.

Egitasmo honetan, hain zuzen, ezintasun horiek gaindi tzea ere nahiko 
li tzateke.
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Oso gerturik izanik ahozko komunikazioaren gaineko teoria berri eta berri-
tzaileak, eskuartean izanik ahozko generoak lan tzeko proposa tzen zaizkigun 
metodologiak (Sui tzako eskola) eta hurbil izanik uniber tsitatearen jakin tza 
teoriko zein praktikoa, interakzionismo sozio-diskur tsiboan (Bronckart 1985, 
1996) oinarri tzen den hizkun tza eta didaktika ikuspegia landuko da proiektu 
honetan. Hain zuzen, hezkun tza curriculumak eta ikastolek bul tza tzen dutena.

Helduleku horietatik abiatuta eraiki tzen da, beraz, ahozkotasunaren egi-
tasmoa. Prestatuko diren jardueretan helburu komunikatiboak ezar tzen 
dira, eta horiek izango dira, hain zuzen, gure noran tza zedarrituko dutenak. 
Helburu komunikatiboak ezarri eta gauzatuz ahozko hizkun tzaren gaita-
sunak landuko dira batez ere.

Izan ere, euskara ikasi bai, baina bere erabilera maiztasuna ez dator bat 
ezagu tza mailarekin. Emai tza soziolinguistikoek argi u tzi digute hizkun tza 
ezagu tzeak ez duela erabilera berma tzen. Erabil tze gune eta uneak eraiki tzea 
izango da, beraz, gure egitekoa. Eta bidenabar, erabilera ziurtatuko duten 
helburu komunikatiboak jar tzea. Testuinguru ezberdinetan ahozko hizkun-
tza erabil tzeko aukerak eraiki tzea dagokigu.

Konpeten tziei erreparatuko badiegu, ahoz komunika tzeko dugun beharra 
ikaragarri da handia edozein esparrutan: lanean, ikaste txean, lagun artean… 
Testuinguru formal eta informaletan euskaraz eta ahoz komunika tzeko 
hainbat tresnaren beharrean gara herritar ugari, eta horrixe eran tzun nahiko 
lioke proiektu honek ere. Ahoz gustura eta ederki komunika tzeko trebeta-
sunak gara tzeko tresnak eman nahi dizkiogu Tolosako ikasle gazteari, eta 
ahozko genero ezberdinak landuz, euskaraz ahoz jarduteko jokabide eta 
maiztasuna hobetu zein ugari tzea izango li tzateke emai tza nagusietako bat.

Horrek zer eska tzen du? Testuinguru askotarikoetako jarduerak aurrera 
eramatea, hau da, ahozko testu formal eta informalak lan tzea (adibidez, 
lagun arteko elkarrizketa eta irratiko elkarrizketa). Eta jarduerak gauza tzen 
ditugun une berean hizkun tzaren erabilerarekiko gogoeta piztea, erabilera 
bul tza tzea eta konpeten tzia askotarikoak erabil tzen ikastea: erabil tzea.

Ondorengo taulan zehazten denez, honelaxe bana tzen dugu ikasturteko 
esku har tzea:
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3. taula. Urte bakoi tzeko eta gela bakoi tzeko lan-diseinua

Esku hartze erabakia
Helburuen eta metodologiaren 
zehaztapena

HIZKUNTZA TAILERRAK 
(hasierako diagnostikoa)

ESKU HARTZEA

HIZKUNTZA TAILERRAK 
(amaierako diagnostikoa)

EBALUAZIOA ETA ONDORIOAK

ikerketa

ESKU HARTZEA

azterketa

ESKU HARTZEA

ESKU HARTZEA

azterketa

6. Ebaluazioa eta ondorioak

Urtean zehar eginiko lana ebaluatu eta ondorioak aterako dira ebalua-
zioaren fasean. Urteroko datuak baliagarriak izango dira unean bertan 
gauza tzen ari garen ikerketaren noranzkoa azter tzeko. Ikerketa aurrera joan 
ahala, berriz, gai izango gara aurrerabideak diakronian aztertu eta ondorio-
ak atera tzeko.

Ebaluazio honetan honako edukiei emango zaie garran tzia gehien:

– Ikaste txearen errealitateak baldin tza tzen du? Zertan?

   Ikaste txeetako egoera soziolinguistikoen arabera ezberdintasunik ba 
ote dagoen eta zein den bere eragina.
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– Hizkun tzaren estatusak baldin tza tzen du? Zertan?

   Hizkun tzaren gaineko aurreiri tziak zertan diren eta horiek zertan era-
giten duten.

– Ikasleen adinak baldin tza tzen du? Zertan?

   Adinak gai honetan eraginik ote duen: 12 urtetik 17ra arteko tartean 
zein errealitate ditugun.

– Esku har tze motek baldin tza tzen dute? Zertan?

   Ikasgeletan egingo diren esku har tzeen eragin maila zenbaterainokoa 
den jakitea da helburuetako bat.

–  Zein dira ahozkotasuna susta tzeko praktika onak errealitate sozio-
linguistiko bakoi tzean?

   Ahozkotasuna landu eta bere erabilera susta tzeko praktika onen 
gakoak.

6.1. Ikerketaren lehen emai tzak

Aurre-diagnostikoan aurrez jarritako hainbat galderari eran tzuteko para-
da izan dugu 2010/2011 ikasturtean, eta datu kuantitatiboei dagokienez, 
honelaxe laburtu dira emai tza aipagarrienak:

a)  Ikasleen adinak baldin tza tzen du ikasleen hizkun tza jarrera zein 
erabileran?

  Aztertutako aldagaiak kontuan hartuta ikusi dugu erlazioa dagoela 
ikasleen adinaren eta hizkun tza jarreren artean: bien arteko korrela-
zioa positiboa da. Gainera, esan daiteke adina gora joan ahala hizkun-
tzaren inguruko jarrera alda tzen joan dela.

  Erabilerari dagokionez, berriz, ikasleen adina eta lagunarteko hizkun-
tza izan dira aldagaiak. Bi aldagai hauen korrelazioa ikusirik hipotesia 
baieztatuta gelditu da: adinak hizkun tza erabileran baldin tza dezake. 
Estatistikoki erlazioa ahula bada ere, frekuen tzietan ikusi dugu DBH 
3. mailan hizkun tza ohitura aldatu egiten dela.
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b) Ikaste txearen errealitateak baldin tza tzen du?

  Hasieran aipatu dugun moduan, Tolosa herriak ikerketarako marko 
ani tza eskain tzen digu hiru ikaste txeen errealitate soziolinguistikoa 
ezberdina baita. Ikaste txea bera eta identitatearekin lo tzen den baiez-
tapena hartu ditugu kontuan datuak jaso tzeko garaian. Bi aldagaien 
artean ikusi da erlazioa dagoela eta norabide berean dabil tzala, hau 
da, ikaste txearen arabera ikasleen jarrera ezberdina dela.

  Ikaste txea eta hizkuntz erabilera uztartu direnean ere bi aldagaien 
arteko erlazioa baieztatu da, hots, ikaste txeetan hizkun tza erabilera 
ohitura ezberdinak an tzeman daitezke.

  Beraz, emai tza kuantitatiboen inguruan honakoa azpimarratu daiteke:

 –  Ikasleen hizkun tzarekiko jarrera adinarekin aldatu egiten da eta 
zehazki, DBH 1en ager tzen den jarrera positiboa lausotu egiten da 
adina gora doan heinean.

 –  Hizkuntz erabilera maiztasun handiagoa dago DBH 1en eta DBH 
3n, berriz, gaztelaniarako joera nagusi tzen da. Beraz, ikasleen adi-
nak baldin tza tzen du erabilera.

 –  Ikaste txeen errealitate soziolinguistikoak hizkun tzarekiko jarreran 
zein erabileran eragina duela baieztatu da diagnostikoan.

Aurre-diagnostikoan ezarritako hipotesi denak bete dira maila kuantita-
tiboan, eta bide berean jarraitu dute maila kualitatiboan ateratako emai-
tzek. Ondorengo zerrendan ager tzen dira ideia garran tzi tsuenak:

–  Gazteek hizkun tzaz hitz egiten dutenean hizkun tza min tzatuaz dihar-
dute oro har. (Ez dute hizkun tza ida tziaz hitz egiten, alegia. Horrek 
dirudi gaur egungo eskolako jarduera nagusiarekin kontraesanean da-
goela; edo euskara bera hizkun tza erabilerarekin lo tzen dutela).

–  Hizkun tzaren edo euskararen garran tzia oso lotuta dago lurraldetasuna-
rekin eta identitatearekin. Argudiorik garran tzi tsuenak horiek dira. 
Hizkun tza ez da lotu jolasarekin, transmisioarekin, harremanekin…

–  Hein berean, hizkun tza galeraren aurrean «salba tzaile» rola har tzen 
dute ikasle askok eta askok. Eta erabilerarekin lo tzen dute.
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–  Hizkun tzaren jabekun tzarekin edo ikaskun tzarekin ere lotu izan da 
euskara: ama hizkun tza dutenek aipatu egiten dute, esplizitatu eta ho-
rrek eragin egiten die ondorengo baloraziotan.

–  Beste ba tzuen tzat asignatura bat da edo e txeko, eskolako edo kaleko hizkun-
tza bat. Espazio jakin ba tzuekin identifika tzen dute azken hauek euskara.

–  Balorazioetan askotan ageri da «beharra» modaliza tzailea: salbatu beha-
rrekoa; hitz egin beharrekoa; ikasi beharrekoa… «-tzen duguna» eta gi-
sakoak erabili ordez.

6.2. Erronka berriak

Ikerketaren lehen emai tzak jaso eta ikasturtea amai tzear dugun honetan, 
erronka berriak ezarrita ditugu 2011/2012 ikasturterako.

Ikerketaren ibilbidean bidelagun dugun Jarraipen Ba tzordean adostu da 
gazteen ahozko konpeten tziak zertan diren eta nola hobetu daitezkeen iker-
tzeak eta esperien tzia ezberdinen praktikak bidera tzeak hartu beharko luke-
ela indarra. Pisu handiena gazteen hizkun tza konpeten tzien eremuak har-
tzea nahi izan da, eta horixe da hain zuzen, hurrengo ikasturterako ezarrita 
dugun eginkizun nagusia.

Ikaste txeetako materialaren osagarritasuna

Datorren ikasturterako lana aurreratuz goazen honetan, ikaste txeetako 
curriculumak, maila bakoi tzeko helburuak eta irakasleek darabil tzaten ma-
terial didaktikoak aztertuta ditugu dagoeneko. Min tzola Fundazioaren iker-
keta helburuekiko osagarritasuna bila tzen aritu gara eta sortuko den mate-
rial didaktikoaren gainean erabakiak hartu dira: zein testu genero landuko 
den maila bakoi tzean, zein testu mota, nolako erregistro mailak lan tzea ko-
meni den eta zein elkarrekin tza motatan esku hartu nahi dugun.

Orotara, zor tzi sekuen tzia didaktiko sortuko dira; maila bakoi tzerako bi. 
Eta aurrez hartutako erabakiaren arabera honakoak landuko dira maila 
bakoi tzean:
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4. taula. Ahozko konpeten tzien lanketa esku har tzea

Maila 1. sekuen tzia 2. sekuen tzia

DBH 1

Testu generoa: kontaketa

Testu mota: ipuina

Ahozko jardun transakzionala eta 
formala

Testu generoa: elkarrizketa

Testu mota: elkarrizketa

Ahozko jardun interakzionala 
eta informala

DBH 2

Testu generoa: argumentazioa

Testu mota: iri tzi trukea 

Ahozko jardun interakzionala eta 
formala

Testu generoa: kontaketa

Testu mota: anekdota umore-
tsuak

Ahozko jardun transakzionala 
eta informala

DBH 3

Testu generoa: literatur generoa

Testu mota: poesia errezitaldia

Ahozko jardun transakzionala eta 
formala

Testu generoa: azalpena

Testu mota: azalpen zientifikoa

Ahozko jardun transakzionala 
eta formala

DBH 4

Testu generoa: argumentazioa

Testu mota: debatea

Ahozko jardun interakzionala eta 
formala

Testu generoa: azalpena

Testu mota: aitorpenak

Ahozko jardun interakzionala 
eta informala

Ikaste txe bakoi tzeko euskara mintegiko irakasle taldea eta Min tzolako tek-
nikariak izango dira esku har tzea aurrera eramango dutenak. Min tzolako te-
knikarien gelak kontrol gela tzat hartuko ditugu (jarraipen xeheagoa egingo 
diegu), eta esku-har tze honetatik ondorengo informazioa jaso tzea espero da:

– Irakasleon eta teknikarion erregistroa.

– Min tzolako ebaluazio txantiloia.

– Aurre-testuak eta ondo-testuak.

– Irakasleekin egingo ditugun bileretatik eskuratutako informazioa.

Esku har tzearen aurretik ikerketan parte hartuko duten irakasleei forma-
zioa emango zaie non batez ere sekuen tzia didaktikoak aurkeztu eta ezagu-
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tzeko baliabideak emango zaizkien eta zalan tzak argi tzeko aukera izango 
den. Jarduerei buruzko erregistroa eta ebaluazioa egiteko metodologia zein 
izango den ere formazioan iraka tsiko da. Haren ondotik ekingo zaio esku 
har tzeari eta ondorengo ebaluazioari.

Datorren ikasturterako, beraz, izango ditugu artikulu honetan galdegin 
ditugun zenbait galderen eran tzunak, sortuko zaizkigu galdera eta eginki-
zun berriak. Ikuskizun datorkiguna eta eraiki tzen ari garen laborategi ho-
nen fruituak. Epe mo tzean hurbil datozkigunak eta epe luzera begira bada-
tozenak.
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Zorno tzako ikaste txe batean bigarren ba txilergoko D ereduko hamazazpi ikasleko talde 
batekin debate bat egin zen, eskolan gu txi lan tzen den ahozko euskararen genero formal 
honetan nolako baliabideak ager tzen diren azter tzeko. Bereziki aztertu diren atalak hauek 
dira: debatearen kudeaketa orokorra (solaskideen eta modera tzailearen parte-har tzeak nola 
bidera tzen diren) eta debatean jorratutako eduki gaien kudeaketa (gai berriak proposa tzea, 
manten tzea, alda tzea…) hartarako erabil tzen dituzten baliabideak aztertuz (antola tzaileak, 
sarrera egiturak, berformula tzaileak,…). Emai tzen arabera ikus daiteke gazte hauek badituz-
tela hainbat gaitasun baina gabeziak ere nabari direla. Gure ustez, aisialdian euskara gehiago 
erabil tzeko, eskolek euskarak berezkoak dituen ahozko genero formalak gehiago lan tzea 
eraginkorra izango li tzateke.

Hi tz-gakoak: Ahozkotasuna, baliabide diskur tsiboak, debatea, gaiaren eraikun tza, 
sekuen tzia didaktikoa.

Con el fin de examinar qué recursos aparecen en el debate (siendo éste un género formal 
poco trabajado en las escuelas), se efectuó un debate con diecisiete alumnos del modelo D 
de segundo de bachillerato de un instituto de Zorno tza. Estos son los ámbitos que se han 
analizado: la gestión general del debate (cómo se gestiona la intervención de los participan-
tes y del moderador) y la regulación de los contenidos temáticos tratados en el debate (pro-
poner nuevos temas, mantenerlos, cambiarlos...) analizando los recursos que se usan para 
dichas intervenciones (organizadores textuales, estructuras de introducción, reformulado-
res...). En los resultados se puede ver que estos jóvenes poseen muchos recursos pero tam-
bién se manifiestan algunas carencias. En nuestra opinión, sería muy eficaz que se trabajasen 
más los géneros formales propios del euskera en las escuelas para así promover el uso del 
euskera también en el ámbito del ocio.

Palabras clave: Oralidad, recursos discursivos, el debate, construcción del tema, secuencia 
didáctica.

Dans le but d’examiner les ressources qui apparaissent dans le débat (un genre formel peu 
utilisé à l’ école), nous avons réalisé un débat dans un lycée de Zorno tza avec la participation 
de dix-sept étudiants de second année de baccalauréat en modèle D (tout l’enseignement 
est donné en basque). Les domaines considérés sont les suivants: la gestion globale du débat 
(l’organisation de la participation des membres et du modérateur) et la gestion des contenus 
traités (la proposition de nouveaux thèmes, l’maintien, le changement ...) avec l’analyse des 
ressources utilisées pour ces gestions (les organisateurs textuels, les ressources d’introduc-
tion, les reformulations ...). Dans les résultats on s’aperçoit que ces jeunes ont certaines 
compétences, mais ils montrent aussi certaines lacunes. À notre avis, pour que le basque soit 
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plus employé en temps de loisir, il serait souhaitable que les écoles renforcent aussi l’utilisa-
tion du genre formel du basque. 

Mots-clés : Oralité, ressources discursives, le débat, construction du thème, séquence 
didactique.

A debate was carried out with seventeen students in Basque in the last year of high school 
(17-18 years old) in Zorno tza in order to understand the means that come out on this formal 
genre that is rarely worked on at schools. These are the fields that have been analyzed: the 
general management of the debate (how the participation of the members and the modera-
tor are led) and the management of the thematic contents dealt with on the debate (propos-
ing new themes, keeping them, changing them, etc.) while analyzing the means that have 
been used for that management (discourse connectors, introductive structures, reformula-
tion, etc.). It can be observed in the results that these young people have much talent but 
they also have some weak points. In our opinion, it would be very effective to have these 
formal oral genres that are characteristic of spoken Basque language more often at schools 
in order to stimulate the use of Basque in leisure time.

Keywords: Orality, discursive resources, discussion, construction of the theme, didactic 
sequence.
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0. Sarrera

Lan honek ikasle talde bati egindako debatearen grabaketa eta azterketa 
bil tzen ditu. Hau da, alde batetik grabaketa prozesua eta, bestetik, datuen 
analisia.

Euskara kalean hain gu txi erabilita, gazteak ahozko egoera formaletan 
nola molda tzen diren aztertu nahi dugu. Hau da, debatea, argudiozko ahoz-
ko testu abera tsa da. Eskolan lan tzea, gure ustez, erabilera arrunterako ere 
(alegia, kalerako erabilerarako) baliagarria li tzateke. Izan ere, hezkun tza 
sistemaren bitartez gazteek debate batean euren ideiak nola arrazoitu edota 
argudiatu di tzaketen ikasita, euren egunerokotasunean baliagarri izango 
zaizkien baliabideak ikasiko dituzte. Gazteengan eragin handia izango du 
honek, bai euren hizkun tza gaitasunean eta baita euskararen erabileran, 
hizkun tza erabil tzeko tresnak barneratuta erabilera ere handiago izango bai-
ta, bai hezkun tza mailan eta baita aisialdian ere.

Azterketa hau saiakera bat da, proba bat. Guk, bildutako datuetan oina-
rriturik, gure azterketa eremu zehatz batera mugatu dugu; azter daitezkeen 
alor guztietatik gu txi ba tzuk landu ditugu. Ikerketarako bidea zabalik geldi-
tzen da beraz.

Deskribapen eta azterketarekin hasi aurretik lan honetan lagundu digu-
ten guztiei eskerrak eman nahiko genizkieke: I tziar Idiazabal, Leire Diaz de 
Gereñu eta Ibon Manterola irakasleei eta Zorno tzako Urri txe Institutuko 
irakasle eta ikasleei.

1. Korpusaren bilketa eta bere ezaugarriak

Debate saiakera hau Zorno tzako Urri txe Bigarren Hezkun tzako Institutuan 
burutu genuen 2010eko apirilaren 28an eta 29an, bigarren ba txilergoko D 
ereduko hamazazpi ikasleko talde batekin.

Soziolinguistika Klusterrak 2006ko urrian egindako neurketen arabera, 
Zorno tzan %53,8koa da euskararen ezagu tza. Euskararen kale erabilera, or-
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dea, %25,8koa baino ez da. Hau da, aztergai ditugun ikasleok, lau elkarriz-
ketatik bakarra izan ohi dute euskaraz.

Aipaturiko datuak ondorengo taulan ikus geni tzake:

Ikasle hauek ahozko genero mota hau lehenengo aldiz lan tzen zutenez, 
gaia aukera tzea ez zen lan erraza izan. Izan ere, gazte hauek ez dute debatea 
landu ez euskaraz eta ezta beste hizkun tzaren batean ere. Bestalde, hainbat 
aldiz irakurri izan dugu aukera tzen den gaia oso garran tzi tsua dela debatea-
ren garapen zuzenerako. Gaiak iri tzi desadostasuna sortu behar zuen, baina 
alde/kontra gisako jarrera argudiatu gabeak saihestuz eta gaia interakzioan 
osatuz. Hau da, gaia oinarri hartuta azpigai eta ideia desberdinak gara tzeko 
erraztasunak eman nahi genizkien. Hauxe izan zen aukeratutako gaia: 
«Osasuna gaur egungo gazteengan: eredua alda tzen ari da».

Ikasleek genero mota hau lehenengoz landu zutela azpimarratu nahiko 
genuke. Izan ere, gure ustez, ahozkotasuna lan tzea ohitura balitz, eragina 
izango bailuke bai kale erabileran eta baita erabilera formalean ere.

Garrok (2007) bere lanean dioen moduan, debate orok ekoiztua izan 
aurretik aurre lanketa baten beharrizana duela uste dugunez, bi saiotan 
banatu genuen korpusaren bilketa.
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Lehenengo saioan debateaz duten jakin tza ebaluatu eta genero honen 
ezaugarrien eta partaideen azalpena egin genien ikasleei. Ahozko genero ho-
nen inguruan zituzten ideiak argitu ostean, debaterako gaia proposatu genuen 
(«Osasuna gaur egungo gazteengan: eredua alda tzen ari da»). Gaia lan tzen haste 
aldera ikasleak biko taldeetan banatu genituen: taldeetako bati modera tzaile 
rola eman genion eta beste guztiei debatekide rola. Taldeek bakoi tzari zego-
kion rola presta tzeari ekin zioten; hots, modera tzaile taldeak debatea aurrera 
eraman ahal izateko gidoia eta gaiak prestatu zituen eta debatekide taldeek 
argudioak, adibideak… Bai irakaslea eta baita gu ere, aurre lanketa horretan 
mahairik mahai ibili ginen ikasleen lana bideratuz. Eskola ordua buka tzean, 
bikote bakoi tzak per tsona bat aukeratu zuen debatean parte har tzeko eta 
gainerako guztiek ikusle/en tzule rola bereganatu zuten.

Bigarren saioan, aurre lanketan prestaturikoa praktikan jarri genuen deba-
tea grabatuz. Modera tzailea eta debatekideak ‘U’ baten gisako irudia osatuz 
mahaietan eseri genituen (modera tzailea erdian) eta ikusleak hauen aurrean:

Saioa aurrera eramateko ezinbestekoa izan zen mikrofonoak beteriko 
fun tzioa. Modera tzailea izan zen mikrofonoa solaskideei bana tzearen ardu-
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raduna. Mikrofonoak ahalbidetu zuen solaskideen artean hitz-txandak 
errespeta tzea eta ondorengo transkribaketa lanak erraztu zizkigun.

Grabaketa horretan lortutako korpusak ia 40 minutuko luzera dauka. Ez 
du kalitate onegirik, aho tsa ez baita ongi en tzuten. Hala ere, grabaketa 
guztia hi tzez hitz transkriba tzea lortu genuen.

Orohar, esan genezake ikasleek primeran barneratu zutela metodologia 
eta saio biak arrakasta tsuak izan zirela.

2. Korpusaren azterketarako metodologia

Korpusaren azterketan bi azterbide izango ditugu: batetik, solaskide eta 
modera tzaileak debate batek berezko dituen ezaugarriak (besteen hi tzak 
ain tzat har tzea, hitz-har tzeak errespeta tzea…) bete tzen dituzten eta, beste-
tik, gaiaren kudeaketa nolakoa izan den.

Hori egin aurretik, azterbide bakoi tzean zer aztertuko dugun eta nola 
aztertuko dugun azalduko dugu:

2.1. Debatearen zein ezaugarri aztertuko ditugun

Debate bat azter tzerakoan hamaika ezaugarri daude aztergai. Guk, ordea, 
ba tzuk baino ez ditugu kontutan hartu, interesgarrienak iruditu zaizkigunak 
edo debate baten jarraibidean garran tzi tsuenak irudi tzen zaizkigunak. De-
bateko ezaugarri guztiak aztertu ezin genituela ikusita, aukeraketa bat egitea 
beharrezkoa zela ikusi genuen. Zein ezaugarri aztertu eta zein ez aukera tzea, 
beraz, arbitrario xamarra izan zen. Hauexek dira iruzkin tzeko aukeratu ge-
nituen puntuak:

Modera tzaileak, hiztuna, egoera eta gaia aurkeztu behar ditu batetik. 
Bestalde, bera da kideei txanda ematearen arduraduna, baita, beharrezkoa 
denean solasaldia moztearena ere. Gai bakoi tzaren amaieran laburpen bat 
egin behar du, beste azpi-gaiei ateak irekiz. Modera tzaileak objektiboa izan 
behar duenez, garran tzi tsua da bere iri tzia ez ematea. Ikus Dolz & Schneu-
wly (1998) liburuan debateari buruzko ezaugarri gehiago.
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Solaskideek, kideen txanda errespetatu behar dute eta modera tzaileak 
txanda ematean soilik hitz egin. Euren iri tziak arrazoiak emanez azaldu be-
har dituzte, lokailuak eta antola tzaileak erabiliz. Bestalde, kideen iri tziak 
kontuan hartuz hitz egin behar dute.

2.2. Gaiaren kudeaketa nola ebaluatuko dugun

Azterbide hau, Garrok, Idiazabalek eta Larringanek (2007) «Gaiaren 
eraikun tzarako baliabide diskur tsiboak debateetan» lanean egindako sailka-
penaren arabera egin dugu, nahiz eta modeloa egokitu egin dugun. Autore 
hauek aipa tzen dute gaiaren eraikun tzan bost baliabide diskur tsibo daudela:

–  Gaiaren sarrera edo hasiera: Gaia aurkeztea da; eztabaidaren abiapuntua.

–  Gaia manten tzea: Gaiarekiko argudioak errepika tzea, ekarpen berririk 
egin gabe.

–  Gaia gara tzea: Gaia zabal tze aldera ekarpenak eta birformulazio berriak 
egitea da.

–  Gaia desbidera tzea: Gai baten barnean i tzulinguru moduko saio bat egi-
tea da, gaia alda tzea baino mugatuagoa, baina gaia gara tzea baino za-
balagoa dena.

–  Gaia alda tzea: Lan tzen ari den gaiaren baitan beste gai bat proposa tzea da.

Korpusaren azterketan, debatekideek baliabide diskur tsibo hauek nola 
garatu dituzten aztertuko dugu. Hala ere, laugarrena (gaiaren desbidera-
tzea) ez dugu aztertuko.

3. Emai tzak

3.1. Debatearen ezaugarrien azterketa

Oro har, debatekideek goian (2.1. puntua) aipaturiko ezaugarriak espero 
baino hobeto bete tzen dituzte. Debatearen kudeaketa, beraz, ongi joan da; 
emai tzak uste baino hobeak izan dira.
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Hurrengo taula honetan solaskideek eta modera tzaileak bete beharko 
lituzketen ezaugarriak ageri dira, + eta – ikurrekin, egitekoak bete tzen di-
tuzten edo ez adierazteko:

Modera tzailea Solaskideak

–  Hiztunak, egoera eta gaia aur-
keztu

–  Kideei txanda eman eta kendu

–  Gai bakoi tzaren amaieran la-
burpena egin

–  Objektiboa izan behar du

 
+/–

+/–

 
+/–

+/–

–  Kideen txanda errespetatu

–  Modera tzaileak txanda ema-
tean soilik hitz egin

–  Euren iri tziak argudiatu

–  Lokailuak eta antola tzaileak 
erabili

–  Kideen iri tziak kontuan hartu

+/–

 
+/–

+/–

 
+/–

+/–

Taula honetan ikus genezakeen moduan, modera tzaileak, oro har, ezau-
garri guztiak bete tzen ditu. Hala ere, aipa tzekoa da egoera ez duela aurkez-
ten eta solaskide guztiei galdera berbera egiten diela ideiaren bat proposa-
tzen den bakoi tzean. Beherago aipatuko dugun moduan, zenbait unetan 
objektibotasuna ere gal tzen du.

Solaskideek ere ezaugarri gehien tsuenak bete tzen dituzte. Debateko par-
taideek hitz egiteko mikrofono bat dutenez, txandak ongi errespetatu dituz-
te, ez diete bata besteari hi tza ken tzen. Iri tziak arrazoiz babesturik ematen 
dituzte eta beste solaskideen iri tziak kontuan hartuaz hitz egiten dute (nahiz 
eta badiren salbuespenak). Antola tzaile eta lokailu mordoa erabil tzen dute 
euren jardunean, euren diskur tsoa antolatuz. Hala ere, beti baliabide berak 
erabil tzera jo tzen dute, hau da, lokailu eta antola tzaile berdinak erabil tzen 
dituzte beti.

Ikus-en tzuleek isiltasuna eta arreta manten tzen dute uneoro, beraz, ongi 
bete tzen dute ezaugarri hau.
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3.2. Gaiaren eraikun tza

3.2.1. Gaiaren sarrera edo hasiera

Debateetan, oro har, modera tzailearen lana da gaiari hasiera ematea, 
nahiz eta solaskideek ere proposa di tzaketen gaiak debatea aurrera doan 
heinean. Gure korpusean modera tzaileak metahizkun tza balia tzen du gai 
nagusia aurkezteko. Egoki aurkezten du kon tsigna debatea hasi orduko, 
lehenengo hitz-har tzean:

1.  M: Arra tsaldeon lagunok e gaur hemen eingo dogun debatean gaia 
hau izango da / osasuna gaur egungo gazteengan / eredua alda tzen 
ari da //

3.2.2. Gaia manten tzea

Baliabide diskur tsibo hau hasieran espero genuena baino askoz gu txiago 
darabilte. Solaskideek sekuen tziaren kudeaketa propioak egin eta norabide 
propioa har tzeko gai direla ikus genezake; hau da, ez dira muga tzen baiezta-
tzera/ezezta tzera edo alde/kontra egitera.

Gaia manten tzeak gaiaren saturazioa dakar, eta debate honetan gaiaren 
saturazioa ez da handia, nahiz eta kasu ba tzuetan badagoen:

68.  S3: Ba noizbaiten / bueno e egia esan gu txi / baina agian urtero 
(x2) bider batean bai joaten joaten xx xx medikura hori txekeoak 
edo egitera hori superzi supertizi (?superstizio) bueno gainetik ja-
kiteko ea nola dagoen e: gure osasuna ta bai kontutan har tzekoa 
da ere hori ikaste txeek ikaste txeetan e: jende asko etor tzen direla 
ba inkestak egitera hori janari haueri buruz edo elikadurari buruz 
eta esaten esanez hori zein den horietatik osasun tsuena eta hori 
gobernuak hori antola tzen du ta kontutan har tzekoa da zeren hori 
oso responsabilitate handia da uste dugu e nagusien partetik eta 
yasta / hartu

Kasu honetan, solaskideak bere bizipen per tsonalak konta tzen ditu gaia 
saturatuz, ez baitu ekarpen berririk egiten.
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Modera tzaileak ere eragiten du gaiaren saturazioa noizbehinka. Esate-
rako solaskide guztiei galdera bera plantea tzen die, hauei, gaia manten tzera 
bul tzatuz:

13. M: Zuk zer pen tsa tzen dozu Xabier?

14.  S4: Nire ustez ba gaur egungo gazteen ehuneko handi batek kiro-
la egiten du // e eskoletan da kirolaren balioa azal tzen diote 
osasunaren tzako da halako gauzen tzako zelakoa den

15. M: Beñat ze usteozu?

16.  S3: Bueno ba nik e: baten batean ez nago ados hori berak esan 
duenarekin baina esan behar dut hori erdizka e erdi e: erdi egie 
dela zeren e: bueno ikasleen zati handi bat e egiten dutena da ba 
bueno ikastea ta ba tzutan hori e: antolaketa oso txarra izaten da 
eta / bueno ba ikasketak hori oso batera har tzen dira eta asko 
ikasi behar dute eta denbora asko ken tzen die / baina egia da ba 
denbora izaten dutenean / bueno / ba tzutan bai e daudela per-
tsona asko / hori deportea egiten dutela ta badakitela opzio oso 
(x3) osan tsu osasun tsua dela

17. M: Arrate zuk ze usteozu?

18.  S2: Ba ni be bai ados nau Beñategaz ze / gaur egun esaten dabe 
gazte askok eztabe plantietan hori ba telebista ikusten dabelako ta 
baia / ikasketek ken tzen dabe denbora asko da / da azkenenan 
eztekoguz egunean hainbeste ordu ba dana / ondo / bana tzeko edo

3.2.3. Gaia gara tzea

Hirugarren baliabide diskur tsibo hau espero genuena baino askoz gehia-
go ageri da. Modera tzaileak gaitasuna du gaiaren bidea alda tzeko eta segi-
tuan an tzematen du gaia noiz ari den satura tzen. Solaskideek ere gaitasun 
handia erakusten dute gaia gara tzeko orduan, ia interben tzio guztietan ideia 
berriren bat proposa tzen baitute.

Ondorengo hi tzar tzean ikus genezakeen moduan, modera tzaileak azpi-
gai bat proposa tzen du eta solaskideei iri tzia eska tzen die. Solaskideek gaia-
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ren inguruko ideia berriak proposa tzen dituzte, ez dira modera tzailearen 
esana baiezta tzera edo ezezta tzera muga tzen:

36.  M: Ez e hurrengoa adibidez e elikaduran eredua alda tzen ari dala 
esaten dabie (=dute)

37.  S3: Bueno ni esan izan naiz da bakarrik hori gazteen tzat e (x2) 
lo tzen zaion zerbait gizarte osoari afekta tzen dio / egia da gaur 
egunotan hori e: esaten direnak janari transgenikoak hori modan 
jar tzen ari direla / nik ziur ez dakit hori e osasunerako txarra den 
ala kontutan har tzekoa da batez ere gaztietan loditasun maila as-
koz ere sendoago askoz ere handiagoa da eta nire ustez horretan 
an tsietateak eragin handia daukala ze mutil asko an tsietatea 
daukatenean hori ba jaten hasten dira ta urduritasunak egiten du

38.  M: E / esaten dute gazteen ehuneko laurogeiak e fast food-a har-
tzen duela e astean birritan / ze uste dozue hau egia dala edo?

39.  S2: Bueno igual astean birritan lar da baia asteburuetan / argi dau 
/ ba jendea eztala joaten e begetariano batera jaten / ba juten dire 
edo burger king mcdonalds / eta holako lekuetara dalako mer-
keaua ta presta tzeko be bebai e txean egiten badozuz ba askobe 
(=askoz ere) errezaua da

40. M: Mikel?

41.  S1: Ba uste dot egia dala ta fast food edo janari azkarra gero ta 
gehiago jaten dala / ta hori ezta gazteen arazoa bakarrik / gura-
soena da / gurasoen arazoa izen ahal da e gurasoek e ume txikiei 
gurasoek emoteo tzielako janarie da (=eta) esateo tzie nun jan ta 
dana da kon tzen tzia arazo bat dalako azkenean / e danon (x2) 
kon tzien tzian aldatu (x3) ein bidan gauza bat e ohitura bat e al-
datu ein bidan ohitura bat

42.  M: Jon zuk zegaitik uste dozu azken urteetan e hainbeste fast food 
jaten dala?

Bestetik, adibidez eta definizioz horni tzen dituzte argudioak, diskur tsoa 
aberastuz. Gainera, hitz-har tzeen amaieran proposatutako ideiak birgogora-
tzen eta azpimarra tzen dituzte, euren iri tziari enfasia emanez. Horixe ikus 
genezake adibide honetan:
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12.  S5: Bueno ba alde batetik ez nago guztiz ados horrekin / e uste dut 
e ba egia da ba kirol gi txiago egiten dela ez? ba adibidez telebista-
gatik e: bideojokoengatik / gazteek gero eta gehiago erabil tzen di-
tuzte horrelako teknologiak eta / (x2) ba kirol gu txiago egiten da 
baina / hala ere / gazteek ez diote kirola egiteari u tzi / kirola egin 
egiten da

Bestalde, modera tzaileak plantea tzen dituen galdera murri tzak gaindi-
tzen dituzte, hitz-har tze luzeak eta abera tsak eginez. Azkenik, antola tzaile 
ugari eta mota desberdinetakoak erabil tzen dituzte, eta berauen erabilera 
egokia da.

Hala ere, gabeziak ere badituzte. Modera tzaileak galdera i txiegiak egiten 
dizkie solaskideei, bai/ez edo ados/kontra eran tzuna dakartenak.

67. M: Zuk ze zenbatero joaten zara e kontrol medikoak egitera?

85. M: Ta zu ze iñoz juan zara natural naturista batengana edo?

Bestalde, zenbait momentutan modera tzaileak solaskideenak izan behar 
luketen argudioak hartu eta bere egiten ditu. Solaskideek ere buru tzen dute 
aka tsik: hitz-har tze luzeegiak egiten dituzte batetik, euren iri tzia astunago 
eginez.

3.2.4. Gaia alda tzea

Korpus honetako debatearen gai nagusia bakarra da. Hortaz, ezin gene-
zake gaikako aldaketarik aurkitu. Alabaina, baditugu hiru azpi-gai eta azpi-
gai hauetariko bakoi tza gai aldaketa bat dela esango dugu.

Modera tzaileak gai aldaketaren bat egin nahi duen bakoi tzean, lehenen-
go eta behin aurreko ideiaren laburpen txo bat egiten du eta jarraian gai edo 
ideia berria proposa tzen du. Hala ere, badago hu tsunerik.

Esate baterako, modera tzaileak baliabide edo antola tzaile diskur tsiboen 
ezagu tza falta du gaiak alda tzeko orduan. Solaskideek gai beraren bueltan 
ideiak proposa tzen dituzte etengabe, baina ez dute gai aldaketarik egiten. 
Oro har, gure ustez, debate honetako solaskideen helburua, ekarpenak egi-
tea da gai berriak proposa tzea baino gehiago.
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Hona hemen goian aipaturiko ezaugarrietariko ba tzuk bil tzen dituen 
hitz-har tze sorta bat1:

57.  M: Arrate ta goxokiak bebai jaki manipulatuak dira? / zuk e ze 
usteozu gaur egun goxoki asko jaten dire edo:?

58.  S2: Ba nire ustez bai / e goxoki gehiegi sal tzen die da karo umeak 
zer jango dabe eztabe jango eztabe gureko bokata bat jan / jaten 
dabez goxokiek / da horrek dekiez produkto pilo bat ta gehienak 
eztakigu zein tzuk diezen da (=eta) horrek eiten dau asko har tzen 
badozuz ba osasunaren tzako ezta izango ona

59.  M: Ta  horren aukako / e zer al dogu ein horren aurka edo?

60.  S2: Ba eztakit hori e txean be eraku tsi behar da eztala eztiela jan 
behar hainbeste

61.  M: Bueno ba / hori jaki manipulatuak ikusten da ba bere alde 
onak dekozela adibidez Ikerrek esan dauzenak e eta Jonek horrek 
kon tserba tzaileak edo holakoak / baina badauz e beren kalte txa-
rrak be badekie ez // e badau (x2) topiko bat esaten dabena 
gaurko (x2) gazteek e eztutela kontrol medikurik pasa tzen / zer 
usteozu honen inguruen Jon?

Adibide honetan ikus genezake modera tzaileak (M) solaskide bati gai 
berri bat proposa tzen diola eta S2 solaskideak, gaia manten tzeaz gain, ekar-
pen berri bat egiten duela (58. hitz-har tzea, larrosez). S2 solaskideak esan-
dakoaren harira, modera tzaileak galdera berri bat du eta S2 solaskideak 
ekarpen berri bat eginaz eran tzuten dio.

Bestalde, hitz-har tzearen bukaeran modera tzaileak solaskideek egindakoaren 
laburpena egiten du (61. hitz-har tzea, marroiz) eta, ondoren, gaia alda tzen du 
(61. hitz-har tzea, urdinez). Gainera, adibide batez babesten du bere esana.

Ikus genezake, antola tzaile ugari darabiltela, nahiz eta askotan errepika-
tu egiten dituzten. Bestalde, iri tzia emateko esapideak ere erabil tzen dituzte: 
adibidez, nire ustez…

1 Azpimarraturik: gaia gara tzea; bel tzez eta hizki zuriekin: gaia alda tzea; gris ilunez: gaia mante-
tzea; gris argiz: laburpenak; lauki batean sarturik: antola tzaileak eta bestelako esapideak.
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4. Ondorioak

Oro har, debatearekiko dugun inpresioa positiboa da. Debatekideen he-
rriak eta adinak debatearen jarraibidean eragin handia dutela uste dugu. 
Izan ere, ikusi ditugun datuen arabera, Zorno tzan, euskararen ezagu tzari eta 
erabilerari dagozkien datuak hobeak dira beste zenbait herritako egoerare-
kin konparatuz gero. Erabilera maiztasun honek, gure ustez, eragin zuzena 
du gazte txo hauek debaterako duten gaitasunean. Hala ere, honakoa ez da 
hipotesi bat besterik. Frogatu egin beharko genuke zonalde erdaldunago 
batean saiakera berberak zein emai tza emango lukeen.

Bestetik, adinari dagokionez, orain arte egindako debateen azterketek 
haurren korpusak zituzten oinarri. Gure korpuseko kideak, ordea, 17-18 
urteko gazteak dira eta adinak badu bere isla debatearen kalitatean. Izan 
ere, zonalde eta hizkun tza ohitura ber tsuko bi debate alderatuta (9-10 
urteko haurrena eta 17-18 urteko gazteena) ikusi dugu desberdintasuna 
handia dela. Hala ere, azpimarratu nahiko genuke, ez dela adina deba-
tearen kalitatean eragiten duen bakarra; solaskideei proposaturiko 
gaiak, aurrelanketak... ere eragin zuzena dute. Debatearen emai tza uste 
genuena baino hobea bada ere, argi dugu badagoela zer konpondu eta 
zer landu.

Bestalde, burutu dugun lana euskararen ahozko ezaugarriak azter tzeko 
baliagarria dela uste dugu. Honetaz gain, eskolan ahozkotasunarekin egin-
dako lanketa kale erabilerarako baliagarria dela deri tzogu. Eskolan, gisa 
honetako azterketak adin desberdineko ikasleekin egingo balira, egune-
rokotasuneko jardunean eragina izango lukeela esango genuke. Didaktika 
zeha tzen premia nabaria da.

* Lan hau I tziar Idiazabalek eta Leire Diaz de Gereñuk irakasten duten Euskararen Irakaskun-
tzarako Metodologia (Euskal Filologia, UPV/EHU) ikasgaiaren barruan egin zen 2010eko udabe-
rrian.
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Hitz gakoak eginez laburbildu daiteke gaur egungo IKT-en erabilera eta sare sozial bir-
tualen egungo egoera.

Multifun tzionalitatea: Gaur egungo gailu elektronikoek aukera asko ematen dituzte. Jada 
ez da soilik telefonoa. Jada ez da soilik telebista. Are gehiago dira, plataforma birtualak dira 
non hainbat zerbi tzu bil tzen diren eta hainbat helburu ase: entretenimendua, komunikazioa, 
informazioa jaso tzea...

Hartu-emana: Gaur egungo sarea 2.0 da gehien-gehienean. Hartu eta eman. Eraku tsi eta 
ikasi. Zuzendu eta hobetu. Hori da internetek erabil tzaileoi eskain tzen digun gauzarik ede-
rrenetakoa, beste hiritarrekin (mundu osoko hiritarrekin) hartu-emanerako aukera.

Sormena: Sare sozial birtualak eta internet sormena ki tzika tzeko tresna paregabeak dira. 
Sagu kolpe batean, eskura ditugu beste sor tzaile eta ekin tzaile ba tzuen lan eta iradokizunak. 
Eta ez baldin badago... guk geuk sor dezakegu! Hortaz badakigu zerbait euskaldunok (hu-
tsetik gauzak sor tzeaz) eta horregatik ondo joan dakiguke sarearen anabasan.

–  Aukera: teknologia berrien trena pasa tzen u tziko dugu euskaldunok ez gaudelako pres-
taturik? Zenbaten behin pasa tzen da horrelako tren bat?

–  Arrakasta: Gazte txoengan izugarrizko arrakasta dute sare sozial birtualek, datuak hor 
daude. Eta sal tsa non, euskalakaria han.

–  Osagarritasuna: Ekin eta Jarrai, Egin eta Eragin. Euskal tzaindiaren eta AED elkartearen 
hastapenetako leloak. Ez al da osagarria kalean egiten duguna eta sarean egiten duguna?

Hitz-gakoak: Multifun tzionalitatea, hartu-emana, sormena, aukera, arrakasta, osagarri-
tasuna.

Mediante unas pocas palabras clave se puede resumir la situación actual del uso de las 
nuevas tecnologías y las redes sociales virtuales:

Multifuncionalidad: Los aparatos electrónicos actuales dan un sin fin de oportunidades. 
No es sólo el teléfono o la televisión. Las plataformas digitales ofrecen multitud de servicios 
y cumplen varios objetivos: entretenimiento, comunicación, información.

Comunicación: Hoy en día la red es básicamente 2.0. Dar y recibir, enseñar y aprender, 
corregir y mejorar. Es de lo más positivo que nos ofrece Internet. Poder comunicarse con 
gente de todo el mundo.

Creación: Las redes sociales virtuales e Internet son una magnifica herramienta de crea-
ción. A un tic de ratón tenemos acceso al trabajo de otros creadores, a recibir posibles suge-
rencias, o a ser nosotros mismos creadores.

–  Oportunidad: ¿vamos a dejar pasar los vascos el tren de las nuevas tecnologías? ¿Cuan-
tas veces pasa un tren así?
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–  Éxito: Las redes sociales tienen gran éxito entre los más jóvenes.

–  Complementariedad: El trabajo que llevamos a cabo en la red y en la calle deben ser 
complementarios. Ekin eta jarrai, Egin eta eragin lemas de Euskaltzaindia y Arrasate 
Euskaldundu Dezagun, son dos buenos ejemplos.

Palabras clave: Multifuncionalidad, comunicación, creación, oportunidad, éxito, com-
plementariedad.

Grâce à quelques mots-clés on peut résumer ainsi la situation actuelle de l’usage des 
nouvelles technologies et des réseaux sociaux virtuels :

Multifonctionnalité : Les appareils électroniques actuels donnent des opportunités infi-
nies. Il ne s’agit pas uniquement du téléphone ou de la télévision. Les plateformes numé-
riques offrent une multitude de services et ont plusieurs objectifs : passe-temps, communi-
cation, information.

Communication : Aujourd’hui le réseau est en général 2.0. Donner et recevoir, enseigner 
et apprendre, corriger et améliorer. C’est que qu’Internet nous offre de plus positif. Pouvoir 
communiquer avec des gens du monde entier.

Création : Les réseaux sociaux virtuels et Internet représentent un magnifique outil de 
création. Par un clic de souris nous avons accès aux travaux d’autres créateurs, nous pouvons 
recevoir des suggestions, ou même être nous-mêmes des créateurs.

–  Opportunité : nous les Basques allons-nous laisser passer le train des nouvelles techno-Opportunité : nous les Basques allons-nous laisser passer le train des nouvelles techno-
logies ? Combien de fois passe un tel train ?

–  Succès : Les réseaux sociaux ont beaucoup de succès parmi les plus jeunes.

–  Complémentarité : Le travail que nous menons sur la toile et celui que nous menons 
dans la rue doivent être complémentaires. Ekin eta jarrai, Egin eta eragin les devises 
d’Euskaltzaindia et de Arrasate Euskaldundu Dezagun, en sont deux bons exemples.

Mots-clés : Multifonctionnalité, communication, création, opportunité, succès, complé-
mentarité.

Today’s use of ICTs and current use of virtual social networks can be summarised using 
a set of key words.

Multifunctionality: Today’s electronic equipment provides numerous opportunities. It 
isn’t just the telephone any more. It isn’t just the TV any more. There are even more, there 
are virtual platforms that include many services and fulfil many purposes: entertainment, 
communication, the providing of information, etc.
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Relationship: Today the Internet is mostly 2.0. Give and receive. Teach and learn. Cor-
rect and improve. That is one of the most wonderful things we Internet users are offered, 
the chance to communicate with other people (with citizens throughout the world).

Creativity: Virtual social networks and the Internet are unrivalled tools for encouraging 
creativity. At the click of the mouse we have the work and suggestions of other creators and 
entrepreneurs at our fingertips. And if not, well, we can create it! We Basques know some-
thing about that (about creating things out of nothing), and that is why we could be success-
ful in the chaos of the Internet.

–  Opportunity: Are we Basques going to allow the train of the new technologies to pass 
us by because we are not prepared? How often does a train like that come our way?

–  Success: Social networks are incredibly successful among young people, as confirmed 
by the data. And wherever something may be cooking.

–  Complementarity: Start and Go on, Do and Exert your influence. The initial slogan of 
the Euskaltzaindia (Royal Academy of the Basque Language) and of the AED associa-
tion (set up to promote Basque in Arrasate-Mondragon). And what we do in the street 
and what we do over the Internet, do they not complement each other?

Keywords: Multifunctionality, relationships, creativity, opportunity, success, comple-
mentarity.
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Sarrera

Sare sozialek protagonismo handia hartu dute azken urteotan, bereziki 
nerabe eta gazteen adin tartean. Ziztu bizian doaz informatika eta ziber-
mundua eta gizartean badago kezka eta egonezin bat etengabe teknologia 
berrietan eguneraturik egoteko.

Izan ere, noiztik ari gara honetaz hitz egiten? Hiru urte, lau urte? Noizkoa 
da «Google»? Eta «Youtube»? Galdera hauen eran tzunak garama tza 
kontura tzera nolako arrapaladan ari diren bizkor tzen informazio eta komu-
nikazio teknologietan berrikun tzak.

Edozein gizartetan tamainako erronka da sare sozialen fenomenoa ezagu-
tu eta bertan era osasun tsu batean murgil tzea. Baina euskal hiztunon ka-
suan, hizkun tza minorizatu bateko hiztunak izaki erronka honek beste 
dimen tsio bat har tzen du. «Google» hizkun tzez hitz egiten den garaiotan, 
euskal hiztunon esku dago gure hizkun tzak sarean presen tzia izatea. Izan 
ere, kalean bezala sarean, lan egin behar dugu euskararen erabilera bul tza-
tzeko.

Txa txilipurdik barne erabilerarako egin zuen ikerketa lana sare sozial 
birtualen inguruan, Amagoia Aristegi ikerlari Bergararraren eskutik. Jakin 
nahi genuen Euskal Herriko nerabeek nola erabil tzen dituzten sare sozial 
birtualak eta horretarako hainbat inkesta egin ditugu 11 herri eta hiritan. 
Lan hau berriz, haur eta nerabeekin lan egiteko dokumentu gisa erabili nahi 
dugu Txa txilipurdin. Dokumentu horretan oinarrituta dago ondorengo 
lana non aisialdi birtualaren ibilbide oso bat egiten den sare sozialetaraino 
iristeko.

1. Aisialdi birtuala

1.1. Definizioa

Aisialdi birtuala simulazioan oinarritutako aisia modua da, ikutezina eta 
fun tzio ezberdinak batera integra tzen dituena.
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Edozein jarduera birtuala izan dadin, gorpu tza eta objektuaren artean 
distan tzia egon behar da eta bi elementuen arteko distan tziak ziberespazioa 
bezain zabala izan behar du.

Guzti honegatik aisialdi birtualaren ezaugarri orokorrak laburbildu di-
tugu:

–  Simulazioan oinarri tzen da nahiz eta ba tzuetan, irudi errealak integra-
tzen dituen (telebistaren kasua).

–  Ikutezina denez, en tzumena eta ikusmenaren bitartez hautematen da.

–  Fun tzio ezberdinak bete tzen ditu: Komunikazioa, informazioa, diber-
tsioa…

Aisialdi birtualak bilakaera nabarmena izan du XX. mende bukaeran eta 
XXI. Mende hasieran. Halere, bere hastapenak XIX. mende bukaeran koka-
tu di tzakegu irratiaren agerpenarekin (1890. urte inguruan). Ordukoak dira, 
besteak beste, familia osoa egongelan irratiaren inguruan bil tzen zireneko 
eszenak. Hirurogei urte beranduago telebistak hartuko zuen arrakastaz irra-
ti uhinen lekukoa. Bigarren Mundu Gerrak bere heda tzea a tzeratu bazuen 
ere, arrakasta handikoa eta hegemonikoa izan da mundu osoan zehar. Euskal 
Herrian ere, egun, bakanak dira telebistarik gabeko e txeak. Bideojokoek eta 
kon tsolek 1980. urtean ekin zioten ibilbideari gu txi gorabehera eta haur eta 
gazte txoengan izan dute arrakasta handiena, nahiz eta azken belaunaldiko 
jokoen kasuan adin espektroa zabalagoa izan. Hamar urte beranduago, 1990. 
urtean hasi zen ezaguna egiten internet eta 1991 da world wide web kon-
tzeptua (munduko sare globalaren kon tzepturako oso garran tzi tsua). Sake-
leko telefonoak 1995etik aurrera egin dira ezagunak gure artean eta urte 
gu txian eboluzio nabarmena izan dute komunikazio tresna izatetik jolasteko 
aparatua, interneterako terminala, agenda elektronikoa... bilakatu delarik. 
Amai tzeko, mende berriko lehen hamarkadaren erdialdean sortzen dira sare 
sozial birtualak (ez dago data zeha tzik, baina proposamen lez har dezagun 
2004a Facebook sare ezagunena sortu zen urtea delako).

Aisialdi birtualaren ezaugarri bat aipatu dugu garapen abiadura dela, 
berrikun tza teknologikoak ziztu bizian ari direlako ematen. Baina beste 
ezaugarria da teknologia hauen e txeko tze azkarra munduko zona ba tzuetan 
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behin tzat (teknologikoki garatuak diren herrietan behinik behin). Euskal 
Herrian, Eustaten datuen arabera, 2010. urtean EAEko biztanleriaren 
%99,1ak erabili zuen interneta. Esan beharra dago, abiada honek banakoari 
prestakun tza eta inber tsio ekonomiko handia eska tzen diola.

Baina ez da izan soilik e txera tzean nabaritu aisialdi birtualaren erabilera, 
horretarako berariazko espazioak ere sortu dira. Laurogeigarren eta laurogei-
ta hamargarren hamarkadan joko aretoak izan ziren bideojokoetan jolasteko, 
hauen ostean ziber-txokoak eta «KZguneak» ere etorri zirelarik. Gaur egun, 
amai tzeko, egun osoan zehar aukera izan dezakegu aisialdi birtualaz goza tzeko 
sakeleko telefonoen eta ordenagailu eramangarri zein «tablet»en eskutik.

1.2. Aisialdi birtualaren fun tzioa

Aisialdi birtualean koka tzen ditugun teknologiek hiru fun tzio nagusi 
bete tzen dituzte: Informatu, komunikatu eta jolastearena. Hurrengo taulan 
jaso ditugu aipagarrienak edo erabilienak direnak, eta egun bete tzen duten 
fun tzio nagusia:

A. taula. Teknologia motak eta bakoi tzaren fun tzioak

Teknologia berriak
 Fun tzioak

Informatu Komunikatu Jolastu

Irratia  X  X

Telebista  X

Kon tsolak  X

Sakelakoa   X  

Ordenagailua/Internet  X  X  X

Sare sozial birtualak  X  X  X

Bete tzen dituzten fun tzioez gain garran tzi tsua da fun tzio hori bete tzeko 
eskain tzen dituzten parte har tze aukeretan errepara tzea. Teknologia ba tzuk 
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besteak baino parte har tze maila aktiboagoa susta tzen dute erabil-
tzailearengan. Parte har tzearen gaiari heldu aurretik, hala ere, komunika-
zioaren axiomaz min tzatuko gara. Komunikazio prozesuaren muina ulertu 
ostean errazagoa baita esan nahi duguna azal tzea.

B. taula. Komunikazioaren axioma

KOMUNIKAZIOAREN AXIOMA

MEZUA

HARTU-EMANA

IGORLEA HARTZAILEA

Komunikazioa eman dadin beharrezkoa da igorle eta har tzailearen ar-
tean hartu-emanezko harremana berma tzea. Mezua jaso duenak, nolabait 
adierazi egiten du hartu duela mezua. Har tzailearen adierazpen horrek era-
gina du igorlearengan.

Igorlea dena, beraz, har tzaile bihur tzen da eta har tzailea igorle. Harrema-
nerako erabil tzen den kodea era askotakoa izan daiteke: ahozkoa, ida-
tzizkoa, gorputz adierazpenetan oinarritua, kode informatikoetan oinarritua 
edo kode ezberdinek osatutakoa. Garran tzi tsuena igorle eta har tzailearen 
artean hartu emana ziurta tzea da, harremanik egon ezean ez dago komu-
nikaziorik.

Taulan azaldu diren aisialdi birtualari dagozkion teknologia berrietan 
errepara tzen badugu, aldea aurkituko dugu taulan aipatutako ba tzuen eta 
besteen artean. Telebistaren kasuan, adibidez, ez da komunikaziorik ema-
ten. Har tzailearen jarrera pasiboa da, telebistak igor tzen duena ikusleak 
kon tsumi tzen du eta ez da mezurik i tzul tzen, alde bakarreko mezua da. Or-
denagailuak, eta berarekin internetek, ekarpen azpimarragarria dakar bera-
rekin: hartu-emana. Harreman mota birtuala izan arren, erabil tzailearen 
aldetik parte har tze aktiboagoa ematen da.
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Komunikazioaren esparruan sortu den beste aukera bat telefono mugiko-
rra da. Telefono arruntak duen fun tzio berberarekin sortu zen, baina egun, 
ordenagailuaren fun tzioak beregana tzen hasia da. Sakelako telefonoak in-
ternet, jokoak, eta era guztietako ar txiboak garraia tzeko balio du, eta orde-
nagailua baino txikiagoa denez, eta haririk behar ez duenez, etorkizuneko 
makina protagonista izan daiteke. Formatua eta prezioa eskuragarria ditue-
nez, arrakasta handia du jendartean.

Jolasaren esparruan, fun tzio ludikoari eran tzunez bideo jokoen hedapena 
eman da. 70.eko taberna eta jolas lekuetako «makiniten» ber tsio moder-
noak dira. Jokoen formatua txikia da eta kon tsolan zen ordenagailuan txer-
tatu daitezke. Urte gu txitan protagonismo ikaragarria lortu dute kritikatuak 
eta baloratuak izan dira.

2. Ikt-ak

Ikt internetera lotutako informatikari buruzko termino bezala ezagu tzen 
da, bereziki hauen ikuspegi soziala ain tzat har tzen duelarik.

Teknologikoki, Ikt-ak konputagailu eta informatikaren tresnak dira, in-
formazioa modu desberdinetan prozesatu, gorde, laburtu, errekuperatu, eta 
aurkezten dutenak. Informazioa lor tzeko eta honen tratamendurako tresna, 
euskarri eta kanalen mul tzoa. Hauen adibide ba tzuk, arbel digitala (ordena-
gailu per tsonala + multimedia proiektorea), blogak, podcast eta webak dira.

Hezkun tzako ezarpenetarako Ikt-ak bitartekoak dira, ikaskun tza errazten 
duten eraikun tzarako tresna eta materialak, eta ez helburuak.

2.1. Ikt-aren ezaugarriak

Informazio eta komunikazioaren teknologiaren ezaugarri nagusienak on-
dorengoak dira:

–  Komunikazio molde berriei sarrera ematen dietenez, izaera berri tzaile 
eta sormenezkoak dira.
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–  Hezkun tzari onura asko ekarri dizkio, hezkun tza eskuragarriagoa eta 
dinamikoago bihur tzen baitu.

–  Giza zien tzietako soziologia, antolakun tza teoria edota kudeaketari era-
giten dio.

–  Teknologia berri garran tzi tsuenak hauek dira:

  • Internet
  • Robotika
  • Helburu zeha tzetarako konputagailuak
  • Diru elektronikoa

3. WEB 2.0

3.1. Definizioa

Internet 20 urte hauetan alda tzen eta gara tzen joan dela argia da. Hasie-
ra batean zien tzialari gu txi ba tzuk erabil tzen bazuten eta gehienbat irakur-
tzeko eta idazteko balio zuen tresna izanik, gaur egun milioika erabil tzaile 
dituen eta edukiak sortu eta elkarbana tzeko tresna izatera pasa da.

Web 2.0 erabil tzaileek sortutako eta elkarbanatutako edukietan oinarri-
tzen diren web orrien belaunaldi berria da. Erabil tzaileen parte-har tzea eta 
informazioaren elkartrukea esan nahi du. Interneten garapenaren bigarren 
aroa bezala definitua izan da eta «webgune sozial» ere deitu izan zaio.

 Gaur egunean horrenbeste en tzun eta 
erabil tzen ditugun sare sozialak, Wiki-
pedia, EuskalTube, Del.icio.us… Web 
2.0 osa tzen duten elementuak dira. Bai-
na Web 2.0 Web 1.0 ren garapenetik 
etorritako ber tsio berri eta hobetua da. 
Web 1.0n editoreak zuen protagonismo 
osoa, edukiak eta informazioa sortu os-
tean, erabil tzaileak orri edo gune hau 
bisita tzen zuen informazioaren kon-
tsumi tzaile soil bat izanaz. Web 2.0 an 
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berriz, bai eduki aldetik, eta baita aurkezteko moduan ere, aldaketak egin 
daitezke. Eredu honek milioika per tsonari sarean informazioa argitara tzeko 
plataforma eta tresnak eskain tzen dizkio. Gaur egun edozeinek dauka blog 
bat sor tzeko, iri tzi artikuluak, argazkiak, bideoak… argitara tzeko, eta hau 
beste erabil tzaile ba tzuekin elkarbana tzeko aukera. Hala ere, argi izan behar 
dugu elkarreraginerako tresna bat dela. Wiki bat sortuta inork erabil tzen ez 
badu, ez du ezertarako balioko. Honetaz gain, beste zalan tza bat ere sor tzen 
da; tresna hauek elkarlanean ari tzeko tresnak izanik, off-line bizimoduan 
modu honetan lan egiten ez badakigu, nola lortuko da hau on-line bizimo-
duan? Lehenik eta behin tresna hauek erabil tzen ikasi behar dugu, tresna 
hauek hor egonagatik ez baitute elkarreragiteko, parteka tzeko, edota 
elkarlanean ari tzeko filosofia bere horretan transmiti tzen. Filosofia hau 
tresna hauek erabil tzearen ondorioz sor tzen da. Web 2.0ren adibide nagu-
siena aurrerago ikusiko dugun Wikipedia da.

3.2. Web 2.0 tresnak

Mundu osoan Web 2.0ko tresna ugari daude, euskal komunitatea infor-
matika arloan ere ekimen tsua eta poten tzial handikoa denez, munduan 
zehar aurkitu daitezkeen tresnen baliokideak sor tzen eta gara tzen dituzte 
hemen ere. Aurretik dauden tresna ba tzuk euskaratuz eta beste ba tzuk sor-
tuz. Beheko taulan aurkezten dira tresna orokorrak eta euskarazko tresna 
baliokideak.
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C. taula. Tresna orokorrak eta euskal baliokideak

Tresna orokorra Euskal Baliokideak

Blogger Blogak.com, mundua.com, blogari.com, nireblog.com

Bloglines.com, Google Reader Alesti.com

Del.icio.us, Mr Wong, Netvibes Bildu.net

Digg.com Zabaldu.com

Facebook.com GeraGaitezen.com

Flickr Argazkiak.org

Fotolog.com Nirudia.com

Freevlog.com NireTV.com

Google Elebila.eu, aurki.com, euskara.org, jalgi.com, kaixo.com

Platial.com Tagzania.com

Slashdot Sustatu.com, zuzeu.com, marrapuntu.org

TeacherTube.com Ikastube.com,ikasvlogak.blogspot.com, eduvlog.org

Tuenti.com Zugaz.com, Zulozale.com

Wikipedia.org Eu.wikipedia.org

WordPress.org Eu.WordPress.org

YouTube.com EuskalTube.com

4. Internet

4.1. Definizioa eta datuak

Internet ezagu tzen edota erabil tzen ez duten gu txi izango dira teknologia 
ezinbesteko bihurtu dugun gizarte honetan. EAE-n Eustatek (h ttp://www.
eustat.es) 2009. urtean egindako inkestaren arabera 15 urte baino gehia-
goko erabil tzaileak % 51,7 gara. Gutako askok gure egunerokoan erabil-
tzen dugu; lanerako, astebururako iragarritako eguraldia edo eskain tza kul-
turala ikusteko, lagunekin komunika tzeko, jolasteko, ikasteko,etab luze bat.
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Historia apur bat eginaz, Interneten aurrekaria Arpanet izeneko sarea 
zen (AEBko militarrek sortua uniber tsitate ezberdinen lagun tzarekin (lau 
ordenagailu konektatu zituzten aldi berean). 1991. urtean garatu zen world 
wide web kon tzeptua, munduko sare globala sor tzeko ezinbesteko urra tsa. 
Hiru urte beranduago, 1994. urtean eman zen komer tzializazioa eta nola-
baiteko orokor tzea/irekidura. Google moduko enpresa bat, 1997. urtean 
sortu zen (oso enpresa gaztea da beraz, nahiz eta interneteko aroa ikusirik 
beteranoa izan).

1994.urtean komer tzializatu zenetik,15 urteetan izandako arrakasta ika-
ragarria izan da. 2006ko urtarrilaren 3an internetek 1000 milioi erabil tzaile 
izatea lortu zuen. Gaur egun, beheko taulan ikusten dugun bezala, 
1.668.870.408 erabil tzaile ditu, munduko populazioaren % 24,7, hain zuzen 
ere. 2016.urterako sareko erabil tzaileen kopurua 2.000 milioitara igoko dela 
aurreikusten da.

Beheko taulan interneteko erabil tzaileak herrialdeka sailkatuta ikusten 
ditugu. Bertan, Ipar Amerika izango li tzateke internet erabil tzaile gehien 
dituen herrialdea, Ozeania eta Australiak jarraituta. Azkeneko postuan be-
rriz Afrika egongo li tzateke, bertako biztanleen %6,7ak besterik ez baitu 
internet erabil tzen. Hemen kontutan hartu beharko genuke kontinente ho-
netako zenbatek izango duen amarauna erabil tzeko aukera.
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MUNDUKO INTERNET ERABIL TZAILEEN ESTATISTIKA

D. taula. Internet erabil tzaileak kontinenteka

Herrialdea Biztanleria
% Mundu
biztanleri

Erabil tza
% 

Biztanl
Hazkundea
(2000-09)

% Munduko 
erabil

Afrika 991.002.342 %14,7 65.903.900  %6,7 %1.359,9 %3,9

Asia 3.808.070.503 %56,3 704.213.930 %18,5 %516,1 %42,2

Europa 803.850.858 %11,9 402.380.474 %50,1 %282,9 %24,1

Ekialde Hurbila 202.687.005  %3,0 47.964.146 %23,7 %1.360,2 %2,9

Ipar Amerika 340.831.831  %5,0 251.735.500 %73,9 %132,9 %15,1

Latinoamerika/
Karibea 586.662.468  %8,7 175.834.439 %30,0 %873,1 %10,5

Ozeania/
Australia 34.700.201  %0,5 20.838.019 %60,1 %173,4 %1,2

Munduan 
guztira 6.767.805.208 %100,0 1.668.870.408 %24,7 %362,3 %100,0

2009ko ekaineko datuak Iturria: h ttp://www.exitoexportador.com/stats.htm

EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOKO ESTATISTIKA

E. taula. EAEko internet erabil tzaileen estatistika

Lurraldea Sexua Adina

Euskal
a.e

Araba Bizkaia Gipuzk Emak Gizon 15-24 25-34 35-44
45 urte 

baino gehia

2009 51,7 51,2 51,8 51,7 47,7 56,0 91,7 80,0 71,5 28,6

2009ko Maia tzaren 15a.

Iturria:  EUSTAT. Informazioaren Gizarteari buruzko Inkesta –IGIF (h ttp://www.eustat.es).

Baina, zer da internet? Zein da bere definizio zeha tza? Era sinple batean 
azal tzeko, internet munduan telekomunikazio azpiegitura zabal batean bi-
dez konektatuta dagoen ordenagailuen sarea da.
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Eta konektatuta egote honek hamaika aukera eskain tzen dizkio erabil-
tzaileari: musika en tzun, erosketak egin, sozializatu, bidaiak antolatu... Oi-
nezkoen bizimoduaren ispilua dela esan dezakegu, off-line egiten dena on-
line egin daitekeelako.

4.2. Internet genero ikuspegitik:

–  Emakumeak teknologia berrietatik hurbil daude Euskal Herrian bede-
ren, baina badaude hainbat oztopo oraindik (publizitatea gizonezkoei 
dedika tzen zaie bakarrik, emakumeen inbisibilizazio handia dago).

–  Nahiz eta goi ikasketatan emakumeak gehiengoa izan, ikasketa tek-
nikoetan gu txiengo izaten jarrai tzen dute. Nahiz eta ogibide guztiek 
gero eta lotura her tsiago estuagoa izan internetekin, nabarmena da 
ingenieri tza informatiko eta telekomunikazioetan emakumeen presen-
tzia urria dela.

–  Haur tzaroko bideo-joko gehienek estereotipo maskulinoak zabal tzen 
dituzte (nesken tzat mezu goxoak, mutilen tzat abentura eta emozioak).

–  Emakumeen tzat eduki gu txiago dago interneten gizonezkoen tzat baino, 
informazio eredua oso androzentrikoa da. Interneten, irudi aldetik be-
deren, oso lotua dago emakumea estereotipo tradizionalei eta porno-
grafia/erotismoari.

4.3. Internet hizkun tza ikuspegitik:

Internetek kultura desberdinak ezagu tzea ahalbidera tzen digu, baina 
honek ere badauzka bere arriskuak. Informazioa beti leku berdin edota an-
tzerakoetatik etorriz gero, ohitura, hizkun tza, bizi eredu eta azken finean 
kultura bat ezar tzeko arriskua ekar baitezake. Kultura eta herrialde batek 
bere baloreak galdu di tzake, bere hizkun tza, historia, musika, dan tza, nor-
tasuna …

Hizkun tzaren erabileraren inguruko datuei erreparatuta, ingelesa da ge-
hien erabil tzen den hizkun tza, 464 milioi erabil tzailerekin, ondoren txinera 
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daukagu eta hirugarrenik gaztelania. Munduan 5.000 tik 6.000ra hizkun tza 
erabil tzen direla ain tzat har tzen badugu, honek ez du islada handiegirik 
interneten (hizkun tza indar tsuak ageri dira soilik eta hor euskarak badu 
presen tzia, beste hizkun tza minorizatu ba tzuek ez ordea).

Hona hemen euskararen sustapenerako egin daitezkeen hainbat gauza:

–  Ziber euskara (terminologia adib.) sortu eta susta tzeko beharra dago.

–  Eleaniztasun testuinguru batean, asmatu beharko dugu euskarari zen-
tralitatea ematen.

–  Euskarazko edukiak sor tzeko beharra dago etengabe.

–  Produktu informatiko-digital euskaldunak zabal tzeko beharra dago.

–  Ingurune kultural hurbileko behar kultural-sozialak eran tzuteko estra-
tegiak behar dira.

–  Sorkun tza eta i tzulpengin tza profesionala bul tzatu behar dira.

4.4. Internetek eskain tzen dituen aukerak:

–  Zerbi tzu ugari eskain tzen ditu (eposta, bila tzaileak, txat-a...).

–  Informazio aukera alimalekoa (galbahe gabe askotan halere).

–  Komunikazioa: gailu azkar eta botere tsua, komunikazio erreala osagarri-
tzen duena.

–  Globalizazioaren testuinguruan hiztun talde minorizatuen tzat aukera 
eta meha txu da aldi berean. Hizkun tzaren prestigioa sakon tzeko, Pa txi 
Juaristik dioen moduan, hizkun tza gu txituen presen tzia ezinbestekoa da.

4.5. Interneten meha txuak:

–  Gehiegizko kon tsumoa izan liteke gizartean alarma gehien sor tzen duen 
interneteko aspektua. Dena den, ez dago alde gehiegirik orduei dago-
kionean telebista kon tsumoari dagokionean. Honek ez du internet 
santifika tzen, baina ikus-en tzunezkoen gehiegizko kon tsumoen tradi-
zioa internet bera baino zaharragoa da.



bArberenA, e.: Sare sozial  birtualak: kalean bezala sarean! 727

Euskera. 2010, 55, 2. 711-736. Bilbo
issn 0210-1564

–  Ordenagailuko fun tzionamenduari eta datuen segurtasunari kalteak: 
spam-a, birusak, hoax-ak, pop-up leihoak...

5. Sare sozial birtualak

5.1. Definizioa

Gaur egungo mundu globalizatuan mundu osoko per tsonen arteko harre-
manak gero eta estuagoak dira. Duncan Wa tts soziologoak esana du, Fry-
gies Karinthy idazlearen ideia harturik, munduko ezein per tsonarengana iris 
gaitezkeela sei urra tsetan.

Numerologian jarraituz, sareen indarraz hitz egiterakoan aipa tzen da per-
tsona bakoi tzak bataz beste ehun lagun inguru ezagu tzen dituela. Horrek 
esan nahi du, mezua bat bakoi tzak bere kontaktu denei igorriz gero mezua-
ren proiekzioa ikaragarria izan litekeela. Hasieran ehun, gero mila, gero 
hamar mila, gero milioia...).

Baina zer dira sare sozial birtualak? Lehen definizio bat emateko, esan 
dezakegu sare sozial birtualak elkarrekin tza sozialeko moduak direla, talde 
edo erakundeen artean testuinguru konplexu batean gerta tzen diren truke 
dinamikoak.

Baina horrez gain, zer eskain tzen dute sare sozial birtualek? Bigarren de-
finizio bat ere eman daiteke, edukiak ain tzat harturik: web bidezko plata-
formak dira sare sozialak, zerbi tzu ugari eskain tzen dituztenak eta harpide-
tuak bere profila egiten du informazio per tsonalaz lagunek etab. bisitatu 
dezaketena.

Iban Aran tzabal Goienako kide eta blogariak dio, definizioa osa tzeko, 
etengabe eraiki tzen ari direla sare sozial birtualak eta dinamikotasuna dela 
beraien ezaugarrietako bat.

Ira txe Esnaola informatikariak eta Deustuko Uniber tsitateko irakasleak 
dio sistema irekiak direla sare sozialak, elkartruke dinamikoak eta 
elkarrekin tza sozialerako metodoak.
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Izan ere, hirugarren definizio bat ere egin dezakegu sare sozial birtualen 
inguruan aurreko bien osagarri: sare sozial birtual bat profil ezberdinen lo-
tura da, egitura sozial bat lor tzeraino.

5.2. Sare sozial birtualen zerbi tzuak

Sare sozialek zerbi tzu ezberdin ugari eskain tzen dituzte era dinamiko ba-
tean. Honela zerbi tzu ez arrakasta tsuak ken tzen dira, zerbi tzu berriak sar-
tzen dira... Hona hemen sare sozial birtualetan eskain tzen diren ohiko zerbi-
tzu garran tzi tsuenak:

–  Argazkiak, bideoak, musika, estekak... elkarbanatu, jendeari informa-
zioa eskaini edo gertakari baterako interpelatu etiketazioaren bidez.

–  Helbide agenda automatikoki egunera tzea.
–  Jokoak, bakarrik edo beste erabil tzaile ba tzuekin batera jolasteko.
–  Eguneroko per tsonal bat egiteko aukera.
–  Forotan parte har tzeko aukera.
–  Txat-a.
–  Eposta bidez mezuak bidali eta jaso tzeko aukra.
–  Per tsonak ezagutu edota gomenda tzea eta lagunei interesa tzen zaizki-

gun per tsonak aurkeztu edota gomenda tzea.

5.3. «Lagun» kon tzeptuari buruzko ñabardura bat

Txa txilipurdin komenigarri ikusten dugu haur eta nerabeekin kon tzeptu 
hau lan tzea, bereziki argi u tziz ez dela gauza bera sare sozialeko lagun izatea 
eta bizi tza errealeko lagun. Hor bereizketa bat egitea komenigarri ikusten 
dugu.

Dena den, esan beharra dago sare sozial birtualei esker jada badiren ha-
rremanak sendo tzen direla. Hots, ez direla erabil tzen jende ezezaguna 
ezagu tzeko salbuespenak salbuespen. Beste era batean esateko, aurretiaz 
ezagu tzen dugun jendea dela lagun egiten duguna.
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Amai tzeko, ohartu nahi genuke ere badela arriskua popularitate dematan 
hasteko sare sozialetan. Izan ere, oso era grafikoan ikusten da bakoi tzak 
zenbat «lagun» dituen. Lehen puntuarekin lotuz, gure iri tziz nerabearekin 
hitz egin beharra dago laguntasunaz gu txiagotasun-konplexurik sor ez dadin.

5.4. Hainbat datu interesgarri sare sozialez

Sare sozial birtualen fenomenoaren hedadura handia uler tzeko, hona he-
men hainbat datu:

–  Facebook-en 380 milioi profil daude sortuak, bataz beste munduko 
biztanleen %5a li tzateke hori.

–  Espainiar Estatuko internet erabil tzaileen %55a egunero sar tzen da sare 
sozialetan, astean behin %80a (Sare Sozialen Behatokiko datuak dira).

–  Facebook da lehen sarea Espainiar Estatuko erabil tzaileen %64aren-
tzat, Tuenti %33aren tzat. Gainon tzeko %3a beste sareen artean bana-
tzen da.

–  Emakumeak dira gehiengo sareen %84an, baina Facebook eta Twi-
tterren parekotasuna dago.

5.5. Sare sozial birtualen historia laburra

Sare sozial birtualak fenomeno oso gazteak dira eta 90. hamarkadaren 
bigarren amaieran koka tzen dira beraien hastapenak:

–  Sixdegrees izan zen lehen sarea, 1997an sortua (paradoxikoki porrot 
egin eta 2000. urtean i txi zen.

–  Ondoren Livejournal.com, zeinak barnebil tzen zituen bloga, eguneroko 
pribatua... Interes enpresarial eta publizitarioen bul tzadaz sortu zen.

–  Ryce.com izan zen munduko lehen sare sozial birtual espezializatua. 
2001. urtean sortua, negozio mundurantz bideratu zen.

–  2002an sortu zen Friendster. Bere baitan zituen on-line zerbi tzu ezber-
dinak, gustuen arabera antola tzeko aukera ematen zuen...



730 bArberenA, e.: Sare sozial  birtualak: kalean bezala sarean!

Euskera. 2010, 55, 2. 711-736. Bilbo
issn 0210-1564

–  2003an sortu ziren Myspace eta Fotolog. Lehenak musika munduan izan 
du garapen handiena (musika taldeek promoziona tzeko eta kantak 
konparti tzeko erabil tzen dute) eta bigarrenak arrakasta handia izan 
bazuen ere hasiera batean orain erresiduala da erabileraz.

–  2004an Flickr eta Facebook sortu ziren. Lehenak argazkiak igo eta 
konparti tzeko fun tzioa du eta bigarrena berriz mundu mailako fenome-
no bihurtu da (eragin kultural nabarmena izan du, pelikulak egin dira 
berari buruz...).

–  2005. urtean Yahoo 360 eta Bebo sortu ziren.

–  2006. urtean Tuenti eta Twi tter. Lehenak nerabeen artean arrakasta 
handia du Hego Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan eta bigarrenak 
iraul tza bat suposatu du kazetari tzan.

5.6. Euskal sare sozial birtualen historia laburra

Sare sozial birtualen olatua ere euskaldunongana iri tsi da eta gurean ere 
nahikoa garaiz egon da alor honi heldu dionik.

1. 2008an helduon tzako den geragaitezen.com sortu zen Goierrin,

2. Gaztezulok zulozale.com sortu 2008an baita, gazteei zuzendua.

3. Goienak zugaz.com sortu 2009an Debagoienan, haur-nerabeei begira.

4.  2010an zutagu.net sortu da ezagu tza parteka tzeko hezkun tzaren ere-
muan eta profesionalen arloan.

5.7. Sare sozial birtualen onurak

Sare sozial birtualen inguruan eztabaida eta kalapita sortu da, ezein 
aurrerakun tza teknologikorekin sor tzen den legez. Panazea uniber tsal bat ez 
diren arren, badituzte hainbat onura eta hona hemen horietako garran tzi-
tsuenak Txa txilpurdiren ustez:
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–  orokorrean eragin positiboa dute, etorkizuneko lan tresnekin treba tzen 
direlako nerabe eta gazteak modu ludikoan eta harremanen sarea elika-
tzen dutelako sozializatuz!

–  Sare sozial birtualetan ari tzeak ondo sentiarazten die. Hor galdera da 
zeri ken tzen dien denbora sare hauetan ari tzeak: telebista ikusteari, 
eskolako lanei, lagunartean egoteari...

–  Sare sozial birtualek norbere irudia talde baten baitan kokatu eta hau 
kudea tzeko beharra sortu dute (gait. sozialak landu, mundu fisikoaz 
bateragarria da…).

–  Eskolako lagun/kideekin sinergia berriak sor tzen dira.

–  Anonimoa ezagu tzera eman dezake, eta ezberdina berdin tzen eta mar-
ginatua integra tzen ahalegindu.

5.8. Sare sozial birtualen kalteak

Sare sozial birtualen kalteen artean pribatutasunaren galera jo tzen dugu 
garran tzi tsuen tzat. Dena den, hona hemen sor litezkeen arrisku garran tzi-
tsunetako ba tzuk:

1. Pribatutasuna:

Bizi tza errealean ere gero eta zailagoa da garai hauetan pribatua gorde-
tzea, izan ere, gure gero eta jarduera gehiago gera tzen dira erregistraturik 
(ordenagailuetako IP zenbakiak, kreditu txartelaren mugimenduak...).

Sare sozial hauetan guk geuk igo tzen dugu informazioa edo hirugarren 
batek igo dezake gurekin erlazionaturiko edozer. Gu bagara hirugarren ba-
ten informazioren bat igo behar dugunok, komeni da baimena eska tzea honi 
ezer egin aurretik.

Pribatutasun klausula nahasgarriak dituzte sare sozialen a tzean dauden 
enpresa askok (adib. Facebook sareak) eta komeni da jabe tzea kide zaren 
sareen ezaugarri garran tzi tsuenez.
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Amai tzeko, pribatutasuna ahalik eta ondoen gorde tzeko hona hemen 
hainbat gomendio: kontuz ibil tzea sarean jar tzen diren esaldiekin, pasahitz 
seguruak erabil tzearen komenien tzia, ez ematea ez helbide ez telefono per-
tsonalik, sare sozial ezberdinetan pasahitz ezberdinak erabil tzea, profilean 
izen eta bi abizenak ez jar tzea...

2. Argazki desegokiak igo tzea:

Argazki desegokiak igo tzea izan liteke sare sozialen beste kalteetako bat, 
batez ere argazki hauek izan dezaketen hedadura azkar eta handiagatik. 
Horrez gain, behin edukiak internetera igota, oso zaila da hauek guztiz 
ezaba tzea. Horrenbestez, ez igo denbora batera damua sor dezakeen argaz-
kirik...

Hirugarren baten argazkiak igo tzeko, errespetu txarrekoa da honen bai-
menik gabe igo tzea. Txa txilipurdin diogun moduan, herriko plaza nagusian 
jar tzea bezain publikoa da argazkia sare sozial birtualetan eskegi tzea.

3. Ziberbulling-a:

Bulling-ak azken urteotan sarean ere izan du bere ordaina. Argazkiak 
lortu ondoren berauekin xantaia egitea, meha txuak, nortasun ordezteak, 
intimitateari erasoak... Adingabeen kasuan, gomendioa da horrelako 
egoeraren bat nozituz gero heldu bati abisua ematea.

4. Isola tzea:

Ordenagailuak tartean daudenean, heldu askoren kezka izan ohi da gaz-
teak beraien logelan isola tzea. Honen aurrean, gure ustez osasun tsua da 
ondorengo galderei eran tzuna aurki tzen ahalegin tzea: zer da nerabe/gazteek 
nahi dutena? Sare sozialetan ari tzen direnean gaitasun teknologiko eta so-
zialak lan tzen dituzte? Ez al da kezkagarriagoa sare sozial birtualetan ez ego-
tea? Zeri ken tzen dio denbora sare sozial birtualetan ez egoteak?

Gure ustez gakoa da jarduera hauei neurria har tzea eta kontuan har tzea 
gazte guztiak ezberdinak direla eta oreka bat ezinbestekoa dela kale eta sa-
rearen artean. Beste era batean esateko, errespetua eta konfian tza izatea 
gaztearengan!
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5. Adikzioa edota denbora neurrigabea sareetan nabiga tzen:

Esan beharra dago sare sozialen erabil tzaileek, salbuespenak salbuespen, 
ez dituztela albora tzen kaleko lagunak (sareetako harremana harreman osa-
garria baita, ez nagusia). Gure ustez helburua interneteko denbora gaztee-
kin adostea eta neur tzea izan behar da.

6. Asmo txarreko ezezagunekin komunikazioa:

Aspektu honi dagokionean, komeni da gazte txoenei azpimarra tzea ka-
lean bezala jokatu behar dutela sarean. Ezezagunekin harreman tzeko or-
duan arreta eduki behar dela, ez dela komeni interneten ezaguturiko ezeza-
gunekin hi tzorduak jar tzea, webcama era seguruan erabili behar dela...

7. Pishing-a:

Arreta eduki beharra dago seguruak ez diren orriekin eta asmo txarrez 
eginiko web orri originalen suplantazioarekin.

6. Txa txilipurdiren ikerketa

Ikerketa hau 2009 eta 2010 urte artean egin zen, Amagoia Aristegi iker-
lariaren eskutik. Bertan, Euskal Herriko aditu ezberdinekin elkarrizketak 
egin ziren (Iban Aran tzabal, Maite Goñi, Pa txi Gaztelumendi, Ira txe Esnao-
la...) eta horrez gain inkestak egin zi tzaizkien 460 gazte txori.

6.1. Gazte txoei eginiko inkestak

Lagina: 460 gazte txori 11 galderatako galdetegi bat pasa zi tzaien ida tziz 
ikaste txeen bidez. Herri txikietan (An tzuola, Elgeta, Aramaio, Ugao), er-
tainetan (Arrasate, Bergara, E txebarri eta Arrigorriaga) eta handietan (Bil-
bo, Basauri, Galdakao).

–  10/12 urtetakoak 187.
–  12/14 urtetakoak 167.
–  16/18 urtetakoak 107.
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Ondorioak:

–  10/12 urte artekoen tzat Messenger programa da nagusi (momentuko 
elkarrizketak dituztelarik gustuko).

–  Tuenti da denen tzat arrakasta tsuena (12 urtetik gorakoen tzat). Anek-
dota moduan komeni da aipa tzea Espainiar Estatuan sare sozialetan 
ari tzeko adin minimoa 14 urtekoa da.

–  Gehienbat komunika tzeko erabil tzen dira sare sozialak: koadrilekin 
kontaktua izateko, parrandak komenta tzeko, lagunek sarean eskegi-
tako azken argazkiak edota iruzkinak ikusteko… Beste erabilpen ba-
tzuk: ondo pasa tzeko, kuxkuxea tzeko, liga tzeko, denbora pasa gisa…

–  Gehien Tuenti sarea erabil tzen da Hego Euskal Herrian, ba tzuk hone-
kin batera Myspace, Facebook, Fotolog… Debagoienan Zugaz ere 
erabil tzen da, Goiena Komunikazio Taldeak sortua.

–  Sare sozialetan gazteen euskararen erabilera kalean dutenaren an-
tzekoa da: aztertu ditugun herrien datu soziolinguistikoekin aldera li-
teke erabilera hori.

–  Erabilera ani tzak balia tzen dituzten, zuku dena atera tzen diete sareei: 
txateatu, argazkiak igo/ikusi/komentatu, mezuak bidali…

–  Gehienbat asteburuetan ibil tzen dira, astean zehar arra tseko zor-
tzietatik aurrera (eskolaz kanpoko jarduerak amai tzean). Asteburuan 
patroirik ez, ohitura aniztasuna dago.

–  Denborari dagokionean eran tzun ezberdinak jaso ditugu, nahi bestetik 
5 minutura. Gehienak 15 -60 minuturen artean eguneko.

–  Nerabeek arriskua ezezagunetan ikusten dute, gurasoek aldiz birusetan.

–  Panda enpresaren arabera gazteen %62ª egunero ibili sareetan, 18,5 
min delarik bataz bestekoa egunero.

6.2. Adituei elkarrizketak

Aditu ezberdinei eginiko elkarrizketen laginak edo hausnarketak:
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–  Aisialdi aktiboa igo egin da, teknologiekin lotua dena. Egunero media 
13 minutu eskain tzen dizkiete bataz beste hiritarrek ordenagailuei ai-
sian.

–  Ira txe Esnaola: Sare sozialak ez ditu gure harremanak ordezkatuko, 
baina denbora gu txiago eskainiko diegu kaleko harremanei. Gure ha-
rremanak osatuko ditu, komunikatuago gaudenaren sen tsazioa emango 
duelarik.

–  Maite Goñi: sare sozialak direla eta ez dira kaleko lagunak alde batera 
u tziko. Ba tzuk isolatu, baina beste ba tzuk sozializatu harreman birtua-
lak hezurmami tzean.

6.3. Txa txilipurdiren azken ondorioen laburpena

ARRISKUAK BAI, BAINA…

Kalean ez dago arriskurik? Umeekin kalera joatea ez da arrisku tsua? Ne-
rabeak kalean solte egotea ez da arrisku tsua? Gure ustez urteetako esperien-
tziaren poderioz kaleko «arriskuak» kontrolaturik ditugu (ko txe trafikoa, 
haur eta gazteen joan-etorriak...) baina sarea hain da berria oraindik beldu-
rra sor tzen duela. Honek, halere, ez du esan nahi sarea arrisku tsua denik 
behar den arreta eduki tzen bada.

Debekua ez da irtenbidea: bizi tza soziala egiten ari dira sare sozialetan ere 
eta gainera ez du ordezka tzen eskolako patioa, osagarritu egiten du!

Obligaziorik ez: ez obligatu haur-nerabea bere borondatearen aurka sare 
sozialetan ari tzen ez badu nahi..

Konfian tzazko komunikazioa behar da gaztearekin, jarrera intrusiborik 
gabe hitz egin. Konfian tza ezinbestekoa da, kalean ere ez dakigu zertan ari 
diren nerabeak uneoro!

1ngo pausoa norbera informa tzea. Guk azaldu behar diegu nola erabili, 
kalean nola jokatu erakusten diegun moduan.
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Bibliografia eta lanean zehar egiten diren aipuak

ArAn tZAbAl, Iban: Komunikazioan aditu elgetarra eta Goiena taldeko 
kidea, lanerako oinarri gisa hartu dugu berarekin eginiko elkarrizketa 
2009ko udazkenean. Ondorengo hedabidetan aurkitu daiteke bere lana: 
h ttp://www.aran tzabal.com/ eta www.sustatu.com.

esnAolA, Ira txe: Deustuko uniber tsitate irakasle zarauztarra, lanerako 
oinarri gisa hartu dugu berarekin eginiko elkarrizketa 2009ko udazkenean. 
Bere lanak Gaur8 aldizkarian edo www.guraso.com gunean argitara tzen 
ditu besteak beste. Azken webgune honetan bada bere artikulu interesgarri 
bat sare sozialen inguruan.

fernAndeZ, Luis txo: Informatikari eibartarra eta Codesyntax enpresako 
kidea, lanerako oinarri gisa hartu dugu berarekin eginiko elkarrizketa 
2009ko udazkenean. Hainbat hedabidetan kolabora tzen du (bereziki www.
sustatu.com gunean) eta informatikaren eta sare sozial ezberdinen aspektu 
ugari lan tzen ditu.

goñi, Maite: Ordiziako Jakintza ikastolako eta Mondragon Unibertsitate-
ko irakaslea, IKT-en gaia hezkuntzan lantzen aditua. Bere webgunea www.
maitego.com da, eta hainbat hedebideetan kolaboratu izan du. Berarekin 
2009ko udezkenean eginiko elkarrizketen oinarritu gara.

wA tts, Duncan: Columbia Uniber tsitateko irakaslea, 2003an argitaratu 
zuen «Six Degrees: The Science of a Connected Age» obra. Informazio 
gehiagorako gaztelaniaz dagoen h ttp://es.wikipedia.org/wiki/Duncan_J._
Wa tts artikulua.
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Mahai-ingurua
Honako hauek izan ziren mahai-inguruan parte hartu zutenak:

esCAndon, Ari tza
Kultur Kabiaren zuzendaria

AltunA, Jaime
Ur txin txa Aisialdi Eskolako partaidea

gArMendiA, Lierni eta otAMendi, Irati
Ordiziako Jakin tza Ikastolako Ba txiler 1eko ikasleak

jAuregi, Ander eta lopeZ, Joseba
Gasteizko Mendebaldea Institutuko Ba txiler 2ko ikasleak

Modera tzailea:

AMonArriZ, Kike
Soziolinguista
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Partaideei zor tzi galdera bidali zi tzaizkien alde-z aurretik, presta zi tzaten. 
Horietatik 6 jorratu ziren mahai-inguruan, aurrera begira erabili beharreko 
estrategien ingurukoa eta sare sozialei buruzkoa alde batera u tzi behar izan 
ziren denbora faltaz.

Hona, mahai-inguruak eman zuena.

1. Zein da zuen per tzepzioa gazteen arteko euskararen erabilerari 
buruz? Aurreko belaunaldiak baino gehiago edo gu txiago egiten dute/
duzue? Eta hamar urte zaharragoek baino gehiago ala gu txiago?

Ari tza. Ni bilbotarra naiz eta Bilbon zentratuko naiz. Nire ustez per-
tzepzioa da gu txi egiten dela eta ezagupenaren eta erabileraren arteko aldea 
orain handiagoa dela. Lehen, Bilboko gazte gehienek ama-hizkun tza gazte-
lania zuten eta euskara eskolan jaso tzen zuten. D ereduaren datuak duela 
20-25 urte kaskarragoak ziren, baina, denbora honetan, ez da egon horre-
lako saltorik erabileran (neurketen arabera, %4-5aren inguruan dabil). Bai 
esango nuke, ordea, neskek mutilek baino gehiago egiten dutela. Gure pro-
grametan ere hala ikusten da, bai partaide tzan eta baita joeretan ere.

Bestalde, urte hauetan, eta batez ere aisialdian, fenomeno berriak gertatu 
dira: Internet, sare sozialak, ohiko eskola orduz kanpoko jarduerak (lehen 
baino gehiago egiten dira), saltoki handien ugal tzea, etab. Zazpi Kaleetan 
gaude. Orain dela gu txi lagunak afari batean elkartu ginen «gure garaiak» 
gogora tzeko. Lehengo lekuetara joan ginen eta gu bakarrik geunden. Zoazte 
Iturribide kalera; lehen beteta zegoen eta orain ez dago inor. Eta hori ez da ez 
ona eta ez txarra, kontua da egoera aldatu egin dela, beste barik.

Joseba. Ari tzek esandakoari jarraituz, Gasteizko eta Bilboko egoerak ez 
dira oso desberdinak. Gasteizen gazteek oso gu txi egiten dute euskaraz, eta 
euskaraz hitz egiten dugunok –euskal familietakook– ez dugu erraztasunik 
topa tzen euskara erabil tzeko.

Lehen ere, gure gurasoen garaian, Gasteizen ez zen euskara asko egiten. 
Baina kontutan hartu behar da Gasteiz hiri bat dela eta leku askotako jen-
dea bil tzen dela bertan. Hamar urte zaharragoek, aldiz, guk baino askoz ere 
gehiago egiten dute euskaraz, orokorrean.
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Irati. Ordizian, prozesu bat gerta tzen dela ikusten dugu. Hasiera batean 
umeek euskaraz egiten dute beti, nahiz familia euskaldunekoek nahiz erdal-
dunekoek, baina gaztarora heldutakoan erdara geroz eta gehiago en tzuten 
da eta irudi tzen zaigu gero eta lehenago hasten direla, 14 urterekin edo. 
Gero, gure adinean, gazteak bueltatu egiten dira euskararen erabilerara. 
Helduen artean, denetatik aurki tzen da.

Gurasoek eta ingurukoek kontatu digutenaren arabera, geroz eta gehiago 
en tzuten da euskara, beren garaiarekin konparatuta behin tzat. Baina, ez 
dakit, nik behin tzat nahikoa euskara gu txi en tzuten dut gazteen artean.

Jaime. Datuek adierazten digute euskara gehiago erabil tzen dela orain, 
duela 30 urte baino. Per tzepzioen kontua ordea, beste bat da. Gure esperien-
tziaren arabera, gazteen per tzepzioa da gu txi egiten dela. Ez dakit ordea, guk 
bul tzatutakoa ez ote den. Hainbestetan esan diegu gu txi egiten dutela, 
azkenean, sinistu egin dutela.

Egia da hor prozesu bat gerta tzen dela eta erdararen erabilera handi tzen 
joaten dela. Inpresioa dut 12-16 urtetako gazteen artean gaztelaniarekiko 
joera oso agerikoa bihur tzen dela, eta ondoren, euskarazko erabilera zer-
txobait berreskura tzen dela. Pasaiako adibide bat jarriko dut, bertan gazte 
askorekin ari baikara lanean, aisialdi programa batean. Lehen ikusi dugu, 
Gasteiz, Bilbo, Ordizia edo Tolosa oso desberdinak direla. Esango nuke, 
herri txikiak alde batera u tzita, herri gehienetan, kontraste guztiak gerta-
tzen direla. Lehen Min tzolakoek Tolosako hiru ikaste txeetako datuak eman 
dizkigute eta hor ikusi da herri berean zer nolako desberdintasunak dauden. 
Pasaia bera ere, oso ingurune ani tza da. Donibaneko gazteek eta Trin-
txerpekoek, soziolinguistikoki, ez daukate zerikusirik. Trin txerpeko gazteek 
e txean ez dute euskaraz hitz egiten inoiz, kalean ez da apenas en tzuten eta, 
eskolan jaso arren, ez dute beraien artean ia inoiz egiten. Donibanen, Lezon 
edo An txon askoz ere gehiago erabil tzen dute, guri gu txi iruditu arren.

Iaz autobus bat antolatu genuen eskia tzera joateko gazte horiekin guztie-
kin, eta Trin txerpekoak autobusera igo zirenean, gazte batek honako hau 
esan zion beste bati: «Mira! Son raritos». I txura zen, baina hizkun tzak daka-
rren estetikarekin zerikusi handia zuen. Horregatik, per tzepzioak aipatu di-
tugunez, adierazi nahi nuen per tzepzioak askotan oso engainagarriak direla.
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2. Zuen inguruan, zuen belaunaldiko gazte guztiak gai al dira euska-
raz normal egiteko? Eta uler tzeko? Irakaskun tzak behar bezala bete tzen 
al du bere fun tzioa? Eta bete tzen ez badu zer falta da?

Jaime. Goizean Jone Mirenek zehaztapen bat egin du: ezagu tza ez, gai-
tasuna. Nik uste galderak ere baduela horrekin zerikusia. Euskara e txean 
ikasi duten gazteek badute gaitasuna baina, zehaztu egin beharko genuke 
gaitasun horrek zertarako balio duen. Agian, gauza ba tzuetarako bai eta 
beste ba tzuetarako ez. Alde horretatik esango nuke irakaskun tzak, gaita-
sunari dagokionez, lan ona egin duela hogeita hamar urteotan, gehiago eska 
daitekeen arren.

Lierni. Zuk aipatu duzun bezala, esan daiteke irakaskun tzak bere fun-
tzioa oso ondo bete duela. Gu gabil tzan Jakin tza Ikastolan adibidez, irakas-
leek gurekin beti euskaraz egin dute, euskal giro batean hazi izan gara eta 
bai euskara batua, eta baita guk hitz egiten dugun ahozko hizkera ere, modu 
polit batean eraku tsi dizkigute. Baina beti ikusi izan dugu gazte batek eus-
karaz hitz egiteko dituen zailtasunak. Esate baterako, guraso erdaldunak 
baldin baditu, beraren tzat ez da horren erraza izango euskaraz komunika-
tzea. Izan ere, Ikastolan gehienbat euskara batua erabil tzen bada eta gero 
e txean erdara jaso tzen badu, guk kalean euskara batua erabil tzen ez dugu-
nez, orduan gazte horrek sentituko du euskarak ez diola balio eta motibazioa 
ere txiki tzen joango zaio.

Laburtuz, irakaskun tzak bere fun tzioa ondo bete tzen duela irudi tzen zai-
gu, baina gazteen euskara-mailan eta erabilpenean familiak ere zeresan han-
dia du.

Ander. Guk uste dugu D ereduan ikasten duten ikasle gehienek badu-
tela maila nahikoa ikasketak euskaraz buru tzeko, baina beraiek esan duten 
bezala, Ikastolan ez da ahozko euskara lan tzen. Hori gehiago nabari tzen da 
Gasteizen, familia gehienak ez baitira euskaldunak eta ikasle askok ez bai-
tute euskara erabil tzen, ez kalean eta ez e txean. Ahozko erabilera gehiago 
landu beharko li tzateke. Hauxe da irakaskun tzak duen hu tsuneetako bat, 
euskararen irakaskun tza ikasketara bideratuta dagoelako, eta ez kalean eus-
kara erabil tzera.
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Beste arazo bat da, erabileraren sustapena lan tzen dela, baina ez oso 
modu eraginkorrean. Euskararen normalkun tza gehiago landu daiteke. 
Irakasleak saia tzen dira baina agian beste era batera landu beharko li tzateke.

Ari tza. Orain urte gu txi kaleratu den ikerketa batean esaten zen D ere-
dutik atera tzen den %78 edo 80a, euskaraz egiteko kapaza dela baina 12-13 
urteko ibilbide hori amaituta, %20k ez duela orokorrean gaitasun nahikorik 
euskaraz ari tzeko. Eremu akademikoan ari tzeko, ikasketei loturiko gai edo 
ariketa bat azal tzeko bai, baina esango nuke hortik ateraz gero, gaitasuna 
asko jaisten dela, beti ere, eremu erdalduneko ikasleen ikuspegitik. Arra-
zoiak? Agian lar eskatu diogu irakaskun tzari urte hauetan, hau da, ikasleei 
eduki edo ezagu tza ba tzuk transmiti tzea eta gara tzea eta hizkun tza bat 
irakastea. Orain ikusten da irakaskun tzak ahal izan duena egin duela, baina 
D ereduan ikasi arren asko ez direla kapaz euskaraz egiteko.

3. Zein eremu edo erabilera-esparrutan da ohikoena euskaraz egitea 
eta non egin ohi da gehiago gaztelaniaz? Familia, lagunak, irakasleak, 
ikaskideak, eskolorduz kanpoko jarduerak, parranda…

Ari tza. Esango nuke familia hizkun tza euskara dutenek e txean egiten 
dutela. Gero, asko esan nahi du non ikasi duten eta ikaste txearen politika 
zein den. Esan nahi dut, futbitoan, saskibaloian edo eskolorduz kanpoko 
beste jardueretan dauden irizpideen arabera entrena tzaileak euskaraz egiten 
badu, beraiek ere euskaraz egingo dutela. Lagunen artean? Den tsitatearen 
arabera. Esango nuke patioan egiten dutena, gero erreproduzitu egiten du-
tela kalean. Bilbon, patioan erdara da nagusi eta beraz, kalean ere erdara da 
nagusi. Eta hau lotuko dut aisialdiaren beste esparru berri batekin, eta lehen 
Enekok bere lehen diapositiban jarri duen bezala «Sarean kalean bezala». 
Hemen ere, salbuespenak salbuespen, egoera erreproduzitu egiten delako.

Joseba. Aisialdiaren eta parranden kasuan, erabilera, lekuaren arabe-
rakoa izaten da. Gasteizen, parranda Alde Zaharrean egiten dutenek, ge-
hienbat euskaraz hitz egiten dute eta gero beste leku batera joaten direnean, 
adibidez diskoteka batera, gazteleraz hitz egiten dute.

Familia euskaldunetan, ohikoena euskaraz egitea da. Ikastolan, txikiak ga-
renean gehienetan euskaraz egiten dugu baina DBHra pasa tzean eta beste 
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eskola ba tzuetakoekin elkar tzerakoan, euskararen erabilpena jai tsi egiten da 
pixka bat. Irakasleekin beti euskaraz hitz egiten da. Eskolaz kanpoko arloetan 
gero eta gehiago erabil tzen da, baina hala ere euskara bul tzatu egin behar da.

Irati. Ordizian ere an tzera, baina herri txikiagoa denez, gauzak hobeto 
ikusten dira. Irudi tzen zait azpimarra tzekoa dela, Ordizia, Lazkao eta Bea-
sain gure tzat Goierriko zentroa bihurtu direla eta hori dela erdaraz gehien 
egiten den eremua, bai lagunen artean, bai parrandan eta baita ikastolan 
ere. Eta jendea, Zaldibia edo Gabiria bezalako herri txikietatik datorrenean 
nabaritu egiten da, euskara askoz ere gehiago en tzuten delako. Gainera, 
baserri giroko euskara da.

Jaime. Orokorrean, Euskal Herri mailan, euskarak duen erabilera-espa-
rru nagusia, eta toki askotan bakarra, eskola da. Eskolatik kanpo? Bada, 
Asteasu, Errezil edo Villabona bezalako herrietan esparru gehiago hartuko 
dira. Zenbait herrietan (ez oso herri handietan) erabilera-esparru guztietan 
euskara da nagusi. Besteetan aldiz (eta hemen bai sar tzen direla Euskal 
Herriko hiri handienak) eskola girotik kanpo nekez en tzuten da euskara. 
Irunen en tzundako esaldia datorkit burura «Jo tío, tú hablas euskera hasta 
en la calle!». Eta biak D eredukoak ziren, Ikastolan ikasitakoak txiki-txiki-
tatik eta eskolako lan guztiak euskaraz egiteko gaitasun arazorik gabekoak. 
Baina besteari egoera informal batean euskaraz egiten en tzun zionean, ha-
rritu! Beraren tzat euskara eskolakoa baita, ez kalekoa. Eta hori nahikoa 
zabalduta dagoen errealitate bat da.

Lehen Garazik ongi azaldu du egoera hori bere hi tzaldian, gainera zirku-
lu bihurtuta. Berak Irunberrin ikasi du euskaraz, eskolan. Hortik kanpo ez 
zegoen euskararik. Orain berriz, uniber tsitatean (Nafarroan) euskaraz ikas-
teko duen aukera bakarra irakasle izateko ikasketak egitea da. Irakasle izan 
zertarako? Berriz eskolan euskara irakasteko!

4. Euskaraz hitz egiteko gai direnen artean, zergatik darabilte ba tzuk 
eta ez beste ba tzuk?

Jaime. Lehenengo puntua da zehaztea euskaldunak zein neurriraino ga-
ren gai euskaraz ari tzeko esparru guztietan. Gaitasunari buruz ari garenean 
hori zehaztu egin behar da. Egia da, esate baterako, Araba, Bizkaia eta Gi-
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puzkoan gazte gehiagok egiten duela selektibitatea euskaraz erdaraz baino, 
eta hau oso datu interesgarria da, oso azterketa garran tzi tsua delako. Asko 
dute jokoan eta hala ere gazte gehiagok aukera tzen du azterketa euskaraz 
egitea erdaraz egitea baino. Baina horrek ez du esan nahi gero gaitasuna 
dagoenik kalean egiteko.

Asierrek goizean oso ondo azaldu du erabileran faktore asko sar tzen dela; 
hamaika aipatu ditu eta denak bermatu beharko lirateke: per tsona eta talde 
erreferenteak, testuinguru politiko eta legala, hizkun tzarekiko eta egoera 
soziolinguistikoarekiko gizarte per tzepzioa, hizkun tza gaitasuna… Nik ez 
dut ikusten aipa daitekeen arrazoi bakarra dagoenik, behin tzat ez zait irudi-
tzen jarrera edo portaera kontua bakarrik denik.

Lierni. Guk galdera honi buelta dezente eman genizkion eta «ohitura» 
hi tza azpimarra tzera heldu ginen. Gure inguruan ikusten duguna da, euska-
ra eta erdara tarteka tzen ari diren bi per tsona baldin badaude, alegia, bie-
tako bat euskaraz eta bestea erdaraz, azkenean bietako batek amore eman 
behar izaten du eta normalean euskaraz hitz egiten ari denak erdarara jo-
tzen du, errazagoa zaiolako. Eta per tsona horrekin erdaraz hitz egiteko ohi-
tura har tzen baduzu, berarekin beti erdaraz egingo duzu.

Ander. Esan duten moduan ohitura oso kontu garran tzi tsua da. Gastei-
zen euskaraz hitz egiteko ohiturarik ez dago eta nahikoa zaila da euskaraz 
hastea. Eduki ahal duzu lagun bat zeinekin hitz egiten duzun beti euskaraz, 
baina ohitura hori lagun talde osora zabal tzea edo zuk ezagu tzen dituzun 
per tsona guztiekin euskaraz egitea oso zaila da Gasteizko giroak traba asko 
jar tzen dituelako euskararen erabileran. Nahikoa gogor jokatu behar duzu 
egun guztian euskaraz egin nahi baduzu eta ingurukoek euskaraz egitea lor-
tu nahi baduzu.

Ari tza. Ohitura aipatu da hemen, baina ohitura sor tzeko lehen aldi bat 
behar da. Esate baterako, e txera goaz, igogailura sartu gara eta gurekin ba-
tera lehen aldiz ikusten dugun auzokidea… Hor euskaraz ala gaztelaniaz 
egiteak geroko harremana markatuko du.

Gauza bera gazteen kasuan. Lehen berba euskaraz izan dadin, guneak, 
nahiak eta motibazioak egon behar dira. Hori izan daiteke faktoreetako bat. 



744 AMonArriZ, k.: Mahai-ingurua

Euskera. 2010, 55, 2. 737-748. Bilbo
issn 0210-1564

Beste bat izan daiteke zeren gainean egiten dugun berba: sare sozialak, in-
terneta… Gu gazte ginenean, ETB1, ETB2, TVE1 eta 2 Antena 3 eta Tele5 
zeudela uste dut. Hori biderkatu egin da, gehi aisialdi eredu berriak, gehi 
sare sozialak. Kanpoko eragina oso handia da eta horrek erdararako bidea 
errazten dizu. Jaso tzen duzuna gaztelaniaz jaso tzen baduzu, nahiz eta gaita-
suna eduki, gaztelania tarteka tzen hasiko zara eta en tzundakoa hi tzez hitz 
erreproduzi tzen eta azkenean, seguru aski, erdarara pasako zara.

Honekin lotutako adibide bat jarriko dut. Hemen Bilbon beti esan da 
«litroak egin / hacer litros», eta halako batean, telebistatik modan jarri zen 
Sevillan jasotako «botelloia» eta belaunaldi oso batek aldatu egin zuen au-
rreko berba eta amaitu zuen «botelloia» esaten. Honekin esan nahi dut, 
kanpoko hedabideek, erdararen kasuan, horrelako indarra badute, zer ez 
den gertatuko erreferenteak sortu edo bazter tzeari dagokionez, tartean, 
hizkun tza nagusi bat eta hizkun tza minorizatu bat dauden kasuetan.

5. Euskaraz egiterakoan eroso senti tzen zarete edo adierazi nahi du-
zuena behar bezala komunika tzeko erdarara jo beharra senti tzen duzue?

Ari tza. Ni neu eroso senti tzen naiz, baina jaso dudan heziketarengatik 
eta, eremu jakin ba tzuetan erdaraz erosoago senti tzen naiz. Eta gure progra-
metan dabil tzan gazteak ere, ba tzuetan eroso senti tzen dira, baina baita 
deseroso ere. Horregatik, gaitasun erlatibora i tzuliko gara. Ariketa aritme-
tiko bat egiteko gaitasuna edukiko dute baina barre egiteko, goza tzeko edo 
bat-batean txiste bat konta tzeko ez dute baliabide nahikorik eta erosoago 
senti tzen dira gaztelaniaz euskaraz baino. Eta uler tzekoa da.

Ander. Gu eroso senti tzen gara, badugu gaitasuna, baina beste per-
tsonekin euskaraz hitz egiteko ohitura baldin badaukagu. Hori da lehen 
puntua. Eta gero esan behar dugu Gasteizen faltan bota tzen dugula euskal-
ki bat (en tzuleen artean adostasunezko marmarra). Hori horrela da.

Modera tzailea. Sortu egin beharko duzue orduan.

Ander. Bai, sortuko dugu! (en tzuleen artean txaloak). Euskara batua, eus-
kalkien aldean ez dago kaleko erabilerara horren bideratua eta hor hu tsune 
bat senti tzen dugu.
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Lierni. Biak familia euskaldunetan jaioak gara eta betidanik hitz egin 
dugu euskaraz. Ondorioz, ez dugu arazorik euskaraz aritzeko, eta deserosoa-
go senti tzen gara erdaraz min tza tzerakoan edo euskara batuan hitz egite-
rakoan, ez delako guk normalean hitz egiten dugun euskara.

Horrez gain, administrazioaren aldetik jarrera nahiko ezkorra ikusten 
dugu. Azken batean, zu dendara batera zoaz eta ikusten duzu «Hemen eus-
karaz hitz egiten da» dioen kartel bat. Orduan, «Kaixo!» esan eta «Me puedes 
hablar en castellano, por favor?» eran tzuten badizute… Bada, hori, azken 
batean, ekidin daitekeen jarrera bat da, ezta?

Jaime. Orokorrean, nik uste, ez Gasteizen bakarrik, Euskal Herri osoan 
falta dela gazteen hizkera ez formal hori gara tzea. Nire lanean ikusi dut, 
zonalde soziolinguistiko euskaldunetan ere gazteek zailtasunak dituztela 
hiz keta hori gara tzeko. Gazteak ez garenon erakundeetatik lagundu daiteke 
horretan, baldin tzak jar tzen sor dadin.

Esate baterako, Deban, bazegoen neska hiztun horietako bat, baina 
hizkun tza ez formal horretan beti gaztelaniaz. Egun batean bere a tzean da-
goen mutilak esan dio «Hitz egin euskaraz!» eta berak «Yo hablo en euskera 
si me da la gana!». Eta mutilak… «Sí, si me da la gana… ezin duzu eta euska-
raz hitz egin». «Nola ezetz? Nik nahi badut euskaraz hitz egiten dut!». Eta or-
duan, mutilak erronka bota dio: «Ezetz hamar minutu egin euskaraz hitz egi-
ten!». Eta ez zen kapaz izan. Bost minutu iraun zuen, baina ez zen bera. 
Berak badaki euskaraz hitz egiten, azterketak gaindituko ditu, selektibitatea 
euskaraz egingo du, baina egoera ez formal adierazkor horretan, ez zen ka-
paza. Nik uste, fenomeno hau oso zabalduta dagoela.

Modera tzailea. Nolanahi ere, kontrako egoerak ere gerta tzen dira. Due-
la gu txi Tolosako bi gazteri en tzun nien esaten «Aizu, hori oso azpimarratuta 
doa, ezta?»… Alegia, sudurretik sartuta zihoala…

Jaime. Bai, nik ere, gela berean oso hitz politak jaso ditut. Gaztelaniaz 
ere erabil tzen dira, baina modu berezi onetan esanda: «Jo, tío ez motibau!» 
edo «Hauek beti poiuetan sartuta dabil tza!».

Esan nahi dut gela berean bi mutur horiek daudela.
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6. Nola ikusten duzue euskarazko kultur produktuen kon tsumoa? 
Liburuak, diskoak, telebista, zinema... Zein tzuk dira ondoen dabil tzan 
esparruak eta zein tzuk kon tsumi tzen dituzte? Zergatik bazter tzen dira 
euskarazko produktuak, bazter tzen badira?

Jaime. Ez dut uste gazteek euskarazko produktuak bazter tzen dituztenik. 
Ez behin tzat euskaraz egoteagatik. Jone Mirenek esan duen bezala, gazteak 
euskaraz emoziona tzeko gai dira. Ber tsolari txapelketaren finalera gazte pilo 
bat joaten da. Baina, euskarazko kultur eskain tza oso txikia da. Fermin 
Muguruzak elkarrizketa batean esandakoa aipatu nahiko nuke: «Hemengo 
hip-hopa euskaraz gara tzen ez den bitartean, gazteek gaztelaniaz hitz egiten ja-
rraituko dute, nahiz eta euskaldunak izan». Exajeratu samarra izan daiteke? 
Beno, ni nahikoa ados nago.

Irati. Lehendabizi telebistaz hitz egingo dugu, hau baita, gure ustez, gaur 
egungo gazteok Internetarekin batera gehien kon tsumi tzen duguna. Gure 
inguruko gazte gehienei, jendearen txu txu-mu txuak eta bizimoduak konta-
tzen dituzten programak gusta tzen zaizkie (Tele5ren programazio osoa ikus-
ten dute askok) eta hori Euskal Telebistan eskain tzen ez denez, ez da ikus-
ten. Honekin ez dugu esan nahi euskal kulturak horren beharrik duenik, 
baina hori da gusta tzen dena.

Musikari buruz, esan beharra dago talde asko daudela euskal musika egi-
ten dutenak, eta gainera, gazteen artean musika hori ere en tzun egiten dela, 
nahiz eta beste hizkun tzetan gehiago en tzun. Aipagarria da gure inguruan 
sortu berri den talde askok ere euskaraz abesten duela, horrek erakusten 
baitu gazteok musika euskaraz en tzuteaz gain, sortu ere egiten dugula.

Lierni. Euskal literatura hazten ari bada ere, gazteok liburuak behartuta 
irakurri ohi ditugu, normalean Ikastolak bul tzatuta. Aldizkariak gehiago 
gusta tzen dira. Gainera, erdaraz aukera handiagoa dago eta askotan jo tzen 
dugu beste hizkun tza batean irakur tzera, idazle konkretu bat gusta tzen zai-
gulako edo hizkun tza hori landu nahi dugulako, ingelera, kasu, nahiz eta nik 
euskal literatura nahiago dudan.

Zinemarekin amaituz, euskarazko pelikula gu txi dago eta zinemara oso 
gazte gu txi joaten da. Jendea, film amerikarretara ohitu da eta euskal zine-
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ma industriak gazteari hori eskain tzen ez dionez, gazteari orokorrean ez zaio 
interesa tzen. Esate baterako, «Goazen» pelikula. Ikusten da zer nolako 
arrakasta izan zuen, baina azken batean, film amerikarren estilokoa zelako 
izan zuen arrakasta.

Joseba. Telebistan ETB1 eta ETB3 dira euskaraz dauden kate garran tzi-
tsuenak. ETB1 batez ere guraso eta helduen tzako da eta ETB3 haurren tzat. 
Honekin esan nahi dut nerabeen tzako programak falta direla. Zineman ere 
ez dugu nerabeen tzako pelikularik. Oso mugatua da zinema.

Euskarazko musika da gehien kon tsumi tzen den produktua. Bestetik, 
esan behar dut gazteok gu txi irakur tzen dugula eta liburu gehienak gaztela-
niaz irakur tzen ditugula. Esate baterako, nahiz eta «Harry Po tter» i tzulita 
egon, erdaraz irakur tzen da.

Ari tza. Kon tsumo masiboko produktuak falta zaizkigu. Ba tzuk ba-
dauzkagu, baina esango nuke hau indartu beharreko ildoa dela eta har-
tzaileen gogoak eta gustuak kontuan hartu behar ditugula. Badakit, kon-
tsumo hi tzak halako konnotazioak dituela, baina nire tzat kon tsumo 
masiboko produktuak dira Pirritx eta Porrotx, Ber tsolari Txapelketak lor-
tutako arrakasta, Goazen pelikula, Berri Txarrak taldea, Gaztezulo aldizka-
ria… Mota honetako produktu gehiago behar dugu: zabalak eta ani tzak.

Orain dela gu txi, Gaztea irratiak lehen aldiz 40 Principales-ek baino 
audien tzia handiagoa lortu du. Bada, ni poztu egiten naiz. Eta ematen du 
hau esatea bekatua dela, zeren orain an tza, musika jar tzeko irizpideak alda-
tu egin dituzte eta orain beste musika mota bat jar tzen dute, lehen 40 Prin-
cipales-ek jar tzen zuena. Baina ni poztu egiten naiz Gazteak 92.000 en-
tzuleko langa gainditu duelako eta 40 Principales-en aurretik jarri delako. 
Gero sartuko gara jar tzen duen musika motarekin, etab.

Bestalde, badira apur bat erlatibizatu behar diren arlo ba tzuk. Beti litera-
turara joaten gara eta esaten dugu ez dela irakur tzen, baina nik uste dut 
gaur egun inoiz baino gehiago irakur tzen dela. Agian literatura ez, baina 
metroan zoazela kartelak, mugikorreko mezuak, sare sozialak… Gaur egun, 
inoiz baino gehiago irakur tzen da.
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Eta literatura aipatu dugunez, Durangoko Azoka da behar dugun beste 
fenomeno bat. Egin dezagun kontu –nahiz eta hemen gai honetan ni baino 
dezente adituagoak direnak egon– euskarazko liburu baten lehen botaldia 
1000-1500 alekoa izan ohi dela –A txaga edo Sarrionandia ez bazara behin-
tzat–. Bada, kontuan har tzen badugu munduan zenbat euskaldun eta zenbat 
gaztelaniadun dagoen eta hiruko erregela bat egiten badugu, ohartuko gara 
1500 ale sal tzeak esan nahi duela erdaraz 300.000 ale inguru sal tzea; Perez-
Revertek eta horrelako idazleek sal tzen dutena, alegia.

Horregatik, ba tzuetan, erlatibizatu egin behar dira gauzak: «Gu txi sal tzen 
dugu eta….» Kon txo! Gu txi sal tzen dugu, gu txi garelako. Anormala dena 
da, A txagak –zorionez– 20.000 ale sal tzea.
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Garai batean belaunaldirik zaharrenak ziren euskaldunenak, denborare-
kin, ostera, euskararen indarberri tze ahaleginak aurrera egin ahala, euska-
rak hedadura fun tzionala eta geografikoa irabazteaz batera, euskararen 
hizkun tza-erkidegoa ere gaztetuz joan da, kezka eta erronka berriak plan-
teatuz, bidenabar. Horiek horrela, zein tzuk dira gazteen hizkun tza-joerak? 
Noiz eta zertarako erabil tzen dute euskara? Zein tzuk dira euskara balia tzeko 
orduan topa tzen dituzten zailtasunak? Euskararekiko dituzten iri tziak, kon-
tsumo-ohiturak, eta abar?

Halako zein bestelako galderen inguruan hausnarketa burutu da Euskal-
tzaindiaren Sustapen ba tzordeak antolatutako «Gazteak, aisialdia eta eus-
kara» izenburupeko XV. Jagon jardunaldietan. Horretarako, ohiko ikerlari 
eta hi tzaldi-emaileen aldamenean lurralde eta eremu desberdinetan ari di-
ren gazteak Euskal tzaindiaren Bilboko egoi tzara ekarri nahi izan dira.

Jone Miren Hernandez EHU-UPVko irakasleak eta antropologoak «Bai-
na gu ere gazteak izan ginen! Gazte euskalduna izatearen esanahia a tzo eta 
gaur» izeneko hi tzaldian gazteen ezaugarriez, ohiturez, joerez eta pen-
tsamoldez jardun du. Horiek horrela, euskarari buruz jarduterakoan, Txe-
petx soziolinguista ezagunak erabilitako ezagu tza, erabilera, motibazioa kon-
tzeptuak hausnarketa-gai izan ditu; gaitasunetan errepara tzea proposatu du 
ezagu tzetan bainoago; praktikari buruz hitz egitea eskatu du erabileraz bai-
noago; eta emozioez jardutea iradoki du motibazioaz harago.

Asier Basurtok, Soziolinguistika Klusterrekoak, «Gazteen hizkun tza-
erabileran eragiten duten faktoreen azterketa» ikerketaren berri eman du. 
Ikerketa hau Soziolinguistika Klusterra, Ur txin txa eta Topagunea elkarteen 
lankide tzaren emai tza izan da, gazteei eta beraiekin lanean dihardutenei 
hizkun tza-erabileraren fenomenoaren alderdi guztiak begien aurrean ipin-
tzea eta horietan esku hartu ahal izateko oinarri bat eskain tzea izanik hel-
buruen artean helburu. Ikerketa honetan hamaika faktore identifikatu dira 
gazteen hizkun tza-erabileran eragiten dutenak. Faktoreak hiru mul tzotan 
bildu dituzte, maila indibidualarekin, mikrosozialarekin eta makrosozialare-
kin zer ikusia dutenak.

Jean-Baptiste Coyos eta Erramun Baxok soziolinguistak eta Euskal-
tzaindiko Sustapen ba tzordeko kideek Iparraldean gazteei zuzendutako 
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aisialdi-eskain tza izan dute aztergai. Horretarako, Iparraldeko Euskararen 
Erakunde Publikoaren 2009. urteko lagun tza deialdia hartu dute oinarri-
tzat. Azterketaren arabera, gazteen aisialdi-ohiturak eta lagundutako jar-
dueren hurrenkera ez dira bateragarriak. Horrezaz gain, lau gomendio eman 
dituzte; batetik, tokiko herri-aginteei aisialdian esku har tzeko deia egin die-
te, horretarako, hizkun tza teknikariak baliatuz; bestetik, herri-aginteen 
hizkun tza politikak aisialdia euskaldun tzen ahalegin tzen diren eragileak 
lagun tzeko are gehiago balia tzeko eskatu dute; hirugarrenik, gazteen artean 
arrakasta duten aisialdi-eremuak lehentasun tzat har tzea proposatu dute; 
eta azkenik, euskalgin tzaren eta kulturgin tzaren lankide tzaren premia azpi-
marratu dute, bereziki, Euskararen Erakunde Publikoaren eta Euskal Kultur 
Erakundearen artean.

Iñaki Arruti biologoa eta Lasarte-Oriako Udaleko euskara zerbi tzuburu 
denak «Zer egin dezaket nire udalean (nire inguruan) nerabeek aisialdian 
eta lagunartean euskara gehiago erabil tzeko» gaia izan du hizpide. 2010. 
urtean egindako UDALTOP jardunaldietako gogoetak baliatu ditu horre-
tarako. Horiek horrela, Fishman soziolinguista ezagunak bere sasoian egin-
dako gogoetak kontuan hartuz, euskararen indarberri tze ahaleginean esko-
laren eragin mugatuaz jardun du, eskolaz kanpo jardunaren eta aisialdiaren 
garran tzia azpimarratuz. Zenbait ildo proposa tzeaz gain, Udaletatik euska-
razko aisialdiko eskain tza lagun tzeaz gain, kiroldegi zein bestelakoetako 
aisialdi-eskain tza azter tzea eta euskaraz ere eskain tzearen komenigarrita-
suna azpimarratu du, besteen artean, herri-aginteen hizkun tza-jardunean 
hizkun tza-irizpideak ezar tzearen komenigarritasuna nabarmenduz.

Arra tsaldeko saioaren lehenbiziko aurkezpenean, Josune Zabalak eta 
Maitane Ayerzak, Min tzola Fundazioko zuzendariak eta teknikariak, hurre-
nez hurren, «Tolosa: gazteen ahozkotasunaren laborategi» izenburua izan 
duen hi tzaldia eman dute. Fundazioaren helburuak aurkezteaz gain, lau ur-
teko ikerketa-proiektu horren nondik norakoak aurkeztu dituzte. Ikerketa 
horretan, errealitate soziolinguistiko desberdinean bizi diren Tolosako 
ikaste txeetako ikasleak hartu dituzte kontuan. Errealitate soziolinguistiko 
horrek ikas/irakas prozesuetan nola eragiten duen, ikasleen jarrera eta 
konpeten tziak nolakoak diren eta esku har tzeak aztertuko dituzte. Ikerke-
tak irauten duen denboran, ikerketaren eragingarritasuna areago tzeko ira-
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dokizunak-eta jasoko dituzte. Askotariko eragileekin garatu nahi duten 
ikerketaren amaieran, Tolosako gazteen ahozko jarduna areago tzeko go-
mendioak, orientabideak eta praktika onak emango dituzte adi tzera.

Segidan, Garazi Labiano Nafarroako Uniber tsitate Publikoan Irakasle-
ikasketak egiten ari den ikasleak «Uniber tsitateko ikasleen hizkun tza-
jarrerak Nafarroan» izeneko hi tzaldia eman du. Jagon jardunaldietarako 
bere-beregi prestatutako lana izan da aurkeztutakoa. Besteak beste, Nafa-
rroako Uniber tsitate Publikoko hainbat eremutan euskarak bizi duen 
egoerari buruz zenbait datu eta ohar egin ditu. Horrezaz gain, ikerketa egi-
teko baliatutako metodologia aurkeztu eta ikasleek darabilten euskarari 
buruz gogoetak egin ditu. Haren hi tzetan, euskara balia tzeko aukera urriak 
ez ezik zailtasunak daude Nafarroako uniber tsitate Publikoan. Ikasleek, bes-
talde, euskara-maila apala izateaz gain, balia tzeko joera handirik ere ez dute 
erakusten. Beraz, erabil tzeko egiazko aukerak sor tzen eta euskara erabilia 
izateko jarrera eragingarriak lan tzen ahalegina egin beharko da aurreran-
tzean.

Maialen Arnedok, Ane Badiolak eta Leire Gandariasek EHU-UPVko 
ikasleek, I tziar Idiazabalek eta Leire Diaz de Gereñuk irakasten duten Eus-
kararen Irakaskun tzarako Metodologia (Euskal Filologia, UPV/EHU) ikas-
gaiaren barruan, 2010eko udaberrian, Zorno tzako ikaste txe bateko bigarren 
ba txilergoko D ereduko hamazazpi ikasleko talde batekin egindako azterke-
taren emai tzak aurkeztu dituzte. Talde honetan debate bat egin zen, esko-
lan gu txi lan tzen den ahozko euskararen genero formal honetan nolako 
baliabideak ager tzen diren azter tzeko. Emai tzen arabera, ikus daiteke gazte 
hauek badituztela hainbat gaitasun baina gabeziak ere nabariak dira. Horiek 
horrela, aisialdian euskara gehiago erabil tzeko, eskolak berezkoak dituen 
ahozko genero formalak gehiago lan tzea eraginkorra izango li tzatekeela uste 
dute azterketa egin dutenek, horretarako estrategia zeha tzak erabiliz.

Gazteen artean geroz eta ohikoago eta zabalduago dauden «sare sozial 
birtualak» izan ditu hizpide Eneko Barberena Txa txilipurdi Elkarteko zu-
zendariak. Sare sozial birtualen jatorria, bilakaera, eskain tzaren nolakoa, 
euskararen presen tzia, zertan eta zertarako balia tzen diren, on-gai tzak, ondo 
balia tzeko ohar eta gomendioak etab. jorratu ditu. Gazteek sare sozial bir-
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tualek eskain tzen dituzten aukera guztiak balia tzen dituzte, beste per tsona 
ba tzuekin komunika tzea izanik helburuen artean xede nagusi.

Hi tzaldien ondoren Kike Amonarriz soziolinguista ezagunak gidatutako 
mahai-ingurua egon da. Mahai-inguru honetan; Aritz Escandon (Kultur 
Kabia); Jaime Altuna (Ur txin txa); Irati Otamendi eta Lierni Garmendia 
(Ordiziako Jakin tza Ikastola); Ander Jauregi eta Joseba Lopez, Gasteizko 
Mendebaldea Institutuko ikasleen partaide tza izan du. Gazteek euskara 
balia tzeko dituzten ohiturak, dituzten zailtasunak (inguruneak, harreman-
sareek, eta abar eraginda), euskara-gaitasuna, kon tsumo ohiturak, eta abar 
izan dituzte min tzagai.

Horrenbestez, Jardunaldien ondorioekin eta Euskal tzainburuak esku har-
tu dutenei eta hurreratu direnei eskerrona agertuz amaiera eman zaie XV. 
Jagon jardunaldiei.




