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Ondorioak
AleMAn, Sagrario
Euskaltzaindiko Sustapen batzordeko burua

Inkestetako datuetatik, eta eguneroko lanean aritzeak ematen digun 
ikuspegitik honako ondorio hauek ateratzen ahal ditugu: 

2011ko Inkesta Soziolinguistikoaren datuak Ipar Euskal Herrian ez dira 
onak, euskararen gainbehera ez baita bururatua. Halere, 1991z geroztik egin 
direnetan, batetik bestera euskaldunen kopuruak bi puntu galtzen zituen 
aurreko inkestetan, eta oraingoan, puntu bakar bat. Itxaropenerako datuak 
ere badira, bada, azkeneko honetan.

Gaurko hizkuntza politikaren helburu nagusia “hiztun osoak” erdiestea 
izanik ere, inkestako datuetan ageri da hizkuntzaren kalitatea behera doala. 
Horri aurre egiteko, kalitatea indartzeko, amaeskola guztietan murgiltze 
eredua jarri beharko litzateke. Euskalduntzen duen eredua, murgiltze ere-
dua da eta.

Hiztunak gaitasuna behar du mintzatzen den hizkuntzan, eta trebetasuna 
edo gaitasuna izateko erabili egin behar du hizkuntza hori. Erakundeek 
eman beharko diete herritarrei euskara erabiltzeko aukera eta erraztasuna. 

Erabilera sustatu behar dela dioen ehunekoa sustatzearen kontra dagoe-
na baino askoz handiagoa da.

Lehen, familia bidezko transmisioa zen nagusi; orain, aldiz, eskola bidez-
koa. Horregatik, familiako transmisioa indartzea beharrezkoa da eta trans-
misio hau eskolaren bidez egiten denarekin uztartzea.

Euskera 2012_1-2.indd   163 13/12/13   09:02



Euskera. 2012, 57, 1-2. 163-164. Bilbo
issn 0210-1564

164 AleMAn, s.: Ondorioak

Euskara eta euskal kulturaren transmisioa elkarrekin landu behar dira. 
Kulturaren etorkizuna sorkuntzan dago. 

Instituzio eta gobernuek duten jarrera eta egiten duten hizkuntza politi-
kari buruzko datuak ere jaso beharko lirateke inkesta hauetan.

Euskara zerbitzu publikoetan ez erabiltzea kezkagarria da eta, aurki ere, 
ez erabiltzea euskararen aitorpen publiko ezari lotzen ahal zaio. Lege babesa 
beharrezkoa da. Euskarak hizkuntza ofiziala behar du izan, arlo guztietan 
erabili daitekeena; bestela, bigarren mailako hizkuntza izanen da eta horrek 
ez du lagunduko erabilera bultzatzen.

Herri mugimenduak bere egitekoarekin segitu behar du, nola ez. Euskal-
gintzak eta erakunde publikoek harremanak sendotu behar dituzte eta el-
karrekin aritu. Hizkuntza politika ez da borondate onaren gainean bakarrik 
eraiki behar. Hizkuntza politika eraginkorragoa egin behar da: eskaintza 
orokortu, bai irakaskuntzan, bai eta erabileran ere; euskararen arnasguneak 
indartu...
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