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Euskaldunon komunitate-adjektiborik-gabea definitu, irabazte kontzeptua eztabaidatu 
erdal(dunen) komunitatearen aurrean eta 3 gidalerro proposatzen dira: 1. Demokrazia lin-
guistikoa, eta ondorioz erdal(dunen) komunitateak derrigor euskara ikasi beharra; 2. Intsu-
misio linguistikoa bidean; 3. Ingelesa aliatu baliatu –ez etsai– espainola/frantsesa gainetik 
kentzeko. Arnasgune pertsonalen indarra/beharra aldarrikatzen da eta hiri(buru)ak irabaz-
teko estrategia, eta espres eztabaidatu nekazalgune-idiliko-inola-ez-baztertuen arnasgune 
ahuldadeak –Irlandako esperientziak eta Euskal Herriko datuak lagun–.

Hitz-gakoak: Euskaldunon komunitatea, irabazteko estrategia, demokrazia linguistikoa, 
intsumisio linguistikoa, ingelesa, arnasgune pertsonalak, hiriak irabazi.

Definir el concepto de comunidad euskaldun sin adjetivos; debatir el concepto ganar ante 
la comunidad erdaldun; para ello se proponen 3 directrices: 1. Democracia lingüística, lo que 
conlleva que los erdaldunes han de aprender euskera; 2. Insumisión lingüística como cami-
no; 3. El inglés como aliado -no enemigo- para amortiguar el peso del castellano/francés. Se 
reclama la fuerza y la necesidad de los espacios vitales personales del euskera, así como la 
estrategia para que el euskera gane las ciudades. Discutir expresamente la idea de los idílicos 
espacios rurales (de ninguna manera aislados) como oasis de la lengua vasca, utilizando para 
ello las experiencias de Irlanda y los datos que se dan en Euskal Herria.

Palabra clave: Comunidad euskaldun, estrategia para ganar, democracia lingüística, in-
sumisión lingüística, lengua inglesa, fortalezas personales,  ganar las ciudades.

Définir le concept de communauté euskaldun (bascophone) sans adjectifs ; débattre sur 
le concept gagner face à la communauté erdaldun (non bascophone) ; on propose pour cela 
3 lignes directrices : 1. Démocratie linguistique, ce qui sous-entend que les non bascophones 
doivent apprendre le basque , 2. Insoumission linguistique comme voie ; 3. L’anglais comme 
allié –non ennemi– pour amortir le poids de l’espagnol/français. On revendique la force et 
la nécessité d’espaces vitaux personnels pour le basque, ainsi qu’une stratégie à mettre en 
place pour que le basque gagne les villes. En discuter l’idée d’espaces ruraux idylliques 
comme (en ancune façon isoles) oasis de la langue basque, en utilisant pour cela les expé-
riences de l’Irlande et les données du Pays Basque.

Mots-clés : Communauté euskaldun, stratégie pour gagner, démocratie linguistique, 
insoumission linguistique, langue anglaise, forteresses personnelles, gagner les villes.

 Defining the concept of the euskaldun (Basque-speaking) community without adjectives; 
debating the concept of winning over the erdaldun (non Basque-speaking) community; to this 
end 3 guidelines are proposed: 1. Linguistic democracy, which means non Basque-speakers 
should learn Basque; 2. Linguistic refusal as a path; 3. English as an ally – rather than an 
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enemy – to counteract the weight of Spanish and French. The strength and necessity of the 
personal life spaces for the Basque language are highlighted, as well as a strategy for Basque 
to win the cities. It explicitly rejects the idea of idyllic country areas as (no way isolated) an 
oasis of the Basque language, using the Irish experience and the data existing in the Basque 
Country in this respect.

Keywords: Basque-speaking community, strategy for winning, linguistic democracy, lin-
guistic refusal, English language, personal strengths, winning the cities.
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Sarrera

Nik hemen aipatuko ditudanak baino auzi gehiago dira kontuan hartu 
beharrekoak datozen urteetako euskalgintzaren dinamikak bideratu ahal 
izateko ahalik eta modu eraginkorrenean. Baina nik hiru gidalerro nabar-
mendu nahi nituzke, nire ustez garrantzitsuenen artekoak izan litezkeenak, 
maiz ahaztuxeak-edo sentitu ohi ditudanak gure artean, eta agian horrega-
tik irudi lezaketenak berritzaileago, ezohikoago, epatanteago agian lehen une 
batean, baina horrexegatik merezi duketenak seguru asko gure arteko ezta-
baida eta aktibatze berezia. Hiru gidalerroak labur:

1.  Euskaldunok demokrazia linguistikorako eskubidea dugu gure lu-
rrean.

• Gutxienez, erdaldunek duten adinakoa.

•  Eta horretatik, gure lurreko komunitate erdaldun osoak euskara 
jakitearen/ikastearen derrigorrezkotasuna.

•  Guk ere lasaitasunez jardun ahal izateko euskaraz nonahi gure 
lurrean.

•  Gutxienez, komunitate erdalduna gurekin erdaraz lasai jar-
dun eta bizi litekeen moduan.

•  Bitartean, eragin eta diskriminazio positiboaren ezinbestekoa 
euskaldunon komunitatearen eta euskararen aldeko.

2.  Euskaldunon komunitatearen intsumisio linguistikoa garatu beharra 
erdal komunitatearen aurrean, komunitate gisa, inoiz geureganatuko 
badugu dagokigun demokrazia linguistiko hori.

3. Ingelesa geure laguntzan erabiltzeko aukera.

•  Behingoz geure gainetik baztertu ditzagun azken 300-500 urtean 
irensten ari gaituzten frantsesa eta espainola.

•  Gure aliatu gisa baliatu ingelesa, munduko harremanetan gaur 
egun nagusi den hizkuntza.
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Kexatu, ala irabazi?

Hasteko nahi nuke artikuluaren izenburuko irabazi hori argitu. Ezen bat 
izan litekeen lizentziadun, ikertzaile, doktore…, filologo, hizkuntzalari, so-
ziolinguista, …, eta denetan ere profesionalago edo amateurrago…, edo ez 
hain. Baina nire bizitzako euskararen inguruko jardun guztiak izan du eus-
kaltzaletik, amateurretik hitzaren jatorrizko esanahi osoan. Ez da neutrala. 
Eta gutxiago, euskaldunon inguruko soziolinguistikaz ari bagara1.

Zergatiak asko interesatzen zaizkit. Ahalik eta zuzenen eta zehatzen ezagu-
tu eta ulertu, nola, nondik eta zergatik iritsi garen izatera gaur egun garen 
euskaldunon komunitate gutxitu hau, heriotza aurreko herstura egoera pre-
ziso honetan –eta ez beste batean– gaudenak. Ez ordea kexatzeko. Edo baliz-
ko kulpadunak bilatu, estigmatizatu eta gurutziltzatzeko… Zeinahi egoerak 
ditu hamaika aurrekari, eta soilik hauek zehatz eta zabal ezagutzeak lagundu-
ko digu auziaren diagnostiko ahalik zuzenena egiten, ondorioz ahalik eta ir-
tenbide gauzagarrienak aurkitu ahal izateko gure gaur egungo euskaldunon 
komunitateak ahalik eta azkarren eta sendoen utzi ahal izan diezaiogun ago-
nia arrisku larrian dagoen komunitate gutxitu izateari. Eta ez da erraza, eta ez 
da erraza izango. Baina posiblea bada. Irabazi, ahal dugu. Eta saiatzea merezi 
du. Niretzat. Ni ez naiz neutrala halako ataka batean, eta irabazi nahi dut.

Kontua da asmatzea nolA irabazi. Jakinik, aldez aurretik ez dagoela for-
mula magikorik, bidean behin baino gehiagotan erratu gaitezkeela, eta gure 
pausoak behin baino gehiagotan birpentsatu beharko ditugula. Baina jaki-
nik ere, lortzez gerotan, soilik gure gaur egungo euskaldunon komunitateak 
lortu genezakeela miraria, munduan hainbeste direnean desagertzeko arris-
kuan diren hiztun komunitateak.

Zenbaiti harroputz iruditu lekioke irabazi hitza aipatzea gaurko egoeran. 
Ordea, garrantzizkoa da irabaztearen kontzeptua. Helburua garbi behar dugu. 
Ez dugu nahikoa gure patu beltzari negarrean ibiltzea. Zorionez kontuak ez 

1 Eta hala, artikulu honek berak maiz hartu lezake / hartuko du akademikotik haragoko moldea, 
baina ezinbestekoa iruditu zaidana gure komunitatearen bizirauteaz ari garenez… eta ni tarteko 
zurrunbiloan…
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dirudi nirea bakarrik. Ezin pozago entzuten nion Kike Amonarrizi, Topalabea 
taldeak (Euskaltzaleen) Topagunearen eskaeraz 2015ean prestatu Berrikasi eta 
Berrikusi (Topalabea taldea [Euskaltzaleen Topagunea], 2015) dokumentua-
ren aurkezpenetako baten sarreran Gasteizen –non eta Gasteizen!– (Topagu-
nea [Euskaltzaleen Topagunea] - Geu elkartea, 2015), nola dioen aditzetako 
bakoitza azpimarkatuz: [Dokumentuak] lortu nahi duena da […; madarikazio 
pare bat], [dokumentuak] esan nahi du, elkartu, aktibatu, aurreratu, eta irabazi2.

Aipatu hiru gidalerroen azalpenean abiatu aurretik ordea, oinarrizko bi 
galdera egin nahi nituzke gure arterako eta hauen erantzuna ahalik eta 
garbien izan dadin saiatu, berez erantzun bat baino gehiago izan lezaketela-
ko eta izan ohi dutelako gure artean:

1.  Batetik, hasterako, garbi izan beharko genukeelako guretzat zer izan-
go litzatekeen irabaztea, zer izan litekeen, zer izango den irabaztea.

•  Gure ibilbide orria / errepide mapa diseinatzeko, non gauden zehatz 
jakitea bezain garrantzizkoa baita jakitea, bidegalduan ibiliko ez 
bagara, nora goazen, nora iritsi nahi dugun, nora iritsi ahal gaitez-
keen. Eta ez dakit batere garbi dugun hain oinarrizko abiapunturik. 
Ez dut uste inoiz lasai eztabaidatu dugunik ere.

2.  Bestetik, abiatzerako ere, garbi eduki behar dugu –boutadea irudi le-
zake–, nor garen gu. Irabazi nahi/behar omen dugun horiek. Zein 
komunitate garen gu. Eta uste dut kontzeptu hau ere ez dugula ba-
tere argi gure artean. Gutako bakoitza aldi berean sentitzen gara eta 
gara hainbat komunitateren kide. Baina, zein da gure komunitatea, 
euskal hiztun euskaltzale gisa? Ezen, komunitate horretaz ari gara, 
hala ezta?

Galderak argiak dira eta ni nire erantzunak ematen saiatuko naiz, lehenik 
bigarren galderari, gero lehenari heltzeko. Baina nire ikuspegiarekin bat 

2 Hitz horiekin amaitzen du Amonarrizek bere sarrera, Hori da guztia!-edo esan nahi lezakeen 
esku mugimendu eta begirada batez. Eta 5 segundoko isilune tentea zabaltzen da giroan konjuru 
baten ondorena balitz moduan edo –A! Irabazteaz jardun behar al dugu ba? Ez al ginen ba betiko lez 
arazoez aritzeko?–, aurkezleak erreakzionatu eta hala-hola esaten duen arte: Ondo! Sarrera moduan 
jarriko dugu [irabaztearena?], bai? Gero sakonduko dugu [bada-eta nonbait non sakondua…].
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egin edo ez, garrantzizkoa irudituko litzaidake gutxienez bi puntuen gaineko 
eztabaida haizatzea.

Ezen gu gara euskaldunon komunitatea

Nik hala izendatuko bainuke gurea: Euskaldunon komunitatea. Nolabait 
euskaldun bihotzekoon edo euskal hiztun euskaltzaleon komunitatearen labur 
edo. La Communauté Bascophone izan liteke frantsesez. La comunidad vascó-
fona / vascoparlante… espainolez. Izen aukeratzaile hobeak izan litezke, bai-
na nik uste dut garbi komeni zaigula gure komunitatea definitzea ondoko 
hiru ezaugarri eta interesaren bueltan:

1. Euskara jakinda,

2. Euskaraz bizi nahi,

–eta ahalean–

3. Euskaraz bizi garenon komunitatea.

Gure inguruan maiz darabiltzagu halako ezaugarri linguistikorik gabeko 
komunitate izendapen etereoagoak: Euskal Herria, Euskadi, euskaldunak, eus-
kal herritarrak, l@s vasc@s, les Basques, euskal hiztunak3, euskal komunita-
tea…, abertzaleak, herria sinekdoke mitifikatu… Beharbada zehaztasun lin-
guistikoa gogorregia iritzita gure egoera gutxituan, benetan zenbat garen 
argiegi jakin nahi ez edota erakutsi beldurrez…

Baina gure hiztun komunitatearen / hizkuntzaren arazoari behar duen 
neurrian heldu ahal izateko, uste dut ezinbestekoa dugula gure komunita-
tearen mugatze linguistiko huts hori izatea buruan. Eta hizkuntza mugatze 
hori gainera, beste adjektibo zehaztailerik gabea. Ez ezker, ez eskuineko; ez 

3 Azken 40 urtean horrenbeste ugaritzea lortu dugunak -EAEn batez ere-, eta ezin bereziago es-
kertu behar ditugunak gure komunitatera hurbiltzeko egin duten ahaleginean gure hizkuntza 
ikasita. Baina aldi berean eskubide osoa dutenak beste hiztun komunitate baten parte ere senti-
tzeko, eta ez ezinbestean euskaldunon komunitatearen. Azken batean legeak behartuta, guk ere 
ikasi behar izan ditugu espainola / frantsesa, haien komunitatearen parte sentitu zein ez.
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fededun, ez fedegabe4; ez ekologista, sozialista, kapitalista, feminista… Gu-
tako bakoitza zernahi izan gaitezke, bat ala beste, askatasun osoz. Baina 
adjektibo orokortzaile guztiak dira euskaldunon komunitatearentzat murriz-
taile eta diskriminatzaile, diren politenak direla ere. Eta nahi ala ez, euskal-
dunon komunitatea txikia bezain plurala gara –beste guztiak bezalatsu–, 
hala izan gara beti, eta hala izaten jarraitzea komeni zaigu. Ez genuke nahi 
inor guganik urrundu fedeen gorabeheran, euskara jakinda euskaraz bizi 
nahi eta ahalean euskaraz bizi denik5.

4 Euskaldun, fededun. Zaila da jakiten azken mendeetan euskaldunon komunitatearen inguruan 
modernitatearen aurka jositako binomio horrek kalte edo mesede egin digun, edo kalte bezain me-
sede, gaur egungo egoeraraino iristeko (ik. besteak beste, Altuna, 2003). Zaila den bezala jakitea 
zenbaterainoko mesedea eragin digun (edota zenbaterainoko kaltea) XX. mendearen bigarren erdian 
bilbatu den euskaldun, ezkertiar antisistema loturak (beti oroitzen dut X. Leteren 1977ko Teologia, 
ideologia kanta gogoangarria). Garbi dudana da XIX. mende amaiera eta XX. lehen erdiko euskaldun, 
fededun binomioak erraz uxatzen zituela gureganik modernotasun zale fedegabeak, gaur erraz uxatu 
ditzakeen bezala ezkertiar antisistemen fedeaz bat egiten ez duten –ez dugun– herritarrak.
5 Gure komunitatearen garapenerako guztiz kezkagarriak iruditzen zaizkidan bi alderdi zehaztu 
nahi nituzke:

1. Batetik, azken 50 urtean garatu den euskaltzale = ezker abertzale herri-identifikazio ezin 
murriztaileagoa, neurri desberdinetan bada ere Euskal Herri osoan gertatzen dena.

Maila politikoago edo instituzionalago batean, funtzionatzen du ere euskaltzale = abertzale 
identifikazio sinpleagoak –identifikazio nahikoa objektiboa bestalde, salbuespenak salbuespen–. 
Azken finean ez baita identifikazio identitarioa baino, euskaltzale = Euskal Herri zale, irauteko 
ezinbestekoa duguna. Oxala jadaneko betea bagenu alderantzizko identitatea abertzale = euskal-
dun = euskaltzale! Eta badugu denok ere zer jorratua arlo honetan.

Euskaltzale = ezker abertzale identifikazioa nahikoa murriztaileagoa da –oso bereziki ezker aber-
tzaleak bere burua antisistema gisa agertzen jarraitzen duen bitartean–, baina guztiz ohikoa da gaur 
egun gure jendearen artean. Eta ez da ere harritzeko, urtetan batez ere ezker abertzalearen ingu-
ruko herritarrak izan direnez euskararen alde batere mugitu direnak instituzioetatik kanpo (nahiz 
instituzioetan ere mugitu). Gaur egun ordea, behin erakunde armatuaren kontua bukatzear edo 
bukatua dela, eta ezker abertzale osoa birpentsatze eta berreratze prozesuan, ezin aukera hobea 
genuke identifikazio horren gainetik abiatzeko, eta oso bereziki euskalgintzaren erakunde asko –
orain artean ezker abertzalearen barruti-edo izan direnak–, ez desagerrarazteko edo instituziona-
lizatzeko, baizik eta zabaltzen joateko esparru ideologiko horretatik kanpoko euskaltzaleak ere 
biltzen saiatuz, instituzioetatik kanpo (ere) ezinbestean jarraitu behar dugun lanetarako.

Orain arte ordea ez zait iruditu ezker abertzaleak batere interesik erakutsi duenik urteen po-
derioz euskalgintzan lortu dituen boteregune horiek irekitzen. Ezker abertzalearen estrategia, 
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itxuraz aldatze garaian izan arren ere, iruditzen zait oraindik oso estrategia zorrotza duela diseina-
tua euskalgintzaren inguruko gune horiek guztiak kontrolatzen jarraitzeko, botere propio, kon-
tra-botere gisa.

Horregatik, azken boladan horrenbeste aipatzen den euskalgintzaren krisia daukat nik ez ote 
den ezker abertzalearen kontrolpeko euskalgintzaren krisia baino, eszena politiko berrian jokaleku 
berria aurkitu nahian bere botere kontra-botereak galdu gabe. Bestelakoan euskalgintza beti izan-
go gara krisian. Nola ez?! … desagertzeko zorian gauden komunitate batean… irabazten dugun 
arte behintzat.

2. Bestetik ordea, non dira, non gaude, ezker abertzaleko sokakoak ez garen euskaltzaleak? Eta 
non dago EAJ, beste erakunde politiko abertzale euskaltzale nagusiko jendea? Erakundeetan? Eta 
erakundeetan bakarrik? Zein euskalgintza lan propio garatzen du EAJk, berak kontrolatzen dituen 
erakundeetatik kanpo? Eta bere inguruko jendearen artean? Niretzat nahiko inkognita dira.

Eta EAJren izenean erakundeetan daudenak ere, zergatik daude? Beren euskaltzaletasunaga-
tik? Aurreko atalean aipatu dugun erakundeetatik kanpoko euskalgintzak garatzen ez duen eus-
kaltzaletasun irekia bultzatzeko? Edonola ere, bi kontu erakundeetako lanaren ingurutik:

1.  Erakunde ofizialak ez daudeke beti euskaltzaleen esku. EAEn Hezkuntza ere urte askoan 
egon zen PSEren esku, eta ziur oraindik ere badugula zer hausnartua garai horietako on-
dorioez. 2009tik 2012ra PSEk izan zuen EAEko gobernua bere esku PPren laguntzaz. 
Lehenago garbi ez bageneukan, argi konturatu behar genuen orduan EAEko erakundeen 
jokoa ere ez dela errenta. Ordea, egiten al du beste ezer EAJko euskaltzaletasunak era-
kunde ofizialetatik kanpo? Euskarazko zenbat egunkari, aldizkari, irrati, erakunde, talde, 
enpresa… sustatzen ditu erakundeetatik kanpo bere jardun arruntean? Zergatik uzten 
bide du eremu hori guztia besteen borondateen esku? Lo dago euskaltzaletasuna EAJn? 
Ez dago nahikoa euskaltzaletasunik EAJn? Beraiek erantzun beharko lukete.

2.  Gobernu demokratiko batek, eta honen erakunde ofizialek, herrialdeko herritar guztiak 
gobernatu behar ditu. Ez bakarrik bere aldeko direnak, maiz bestela irudi baleza ere. Gober-
nuan d(ir)en partiduak(/ek) herritar guztiei eman behar die(te) zerbitzu, ez bakarrik bere 
sokakoei, nahiz partidu batzuen eta besteen gobernu moduak ez duten horregatik zertan 
berdinak izan –eta ez dira–. Baina joko demokratiko horren arau, partiduek ezingo dituzte 
/ lituzkete beste gabe bat-batean ezarri beren programa maximoak –programa maximoak di-
tuztenek behintzat, denek ez baitute edukiko–. Benetan gauzatuko dituzten politikak desio 
baino epelagoak izango dira, behintzat mailakatuagoak izan beharko lukete beraiek berez nahi 
luketena baino. Zein da ordea EAJk euskaldunokiko/euskarekiko duen programa maximoa, 
bere nahia? Badu halakorik?

Eta, EAJ eta ezker abertzalearen itzaletik kanpo mugitzen diren/garen euskaltzaleek, 
erakundeetatik kanpo, zein ekimen antolatu daramagu aurrera, norberaren jardun priba-
tuaz-edo gain, euskaldunon komunitatea indartze aldera, eta bereziki ezker abertzalearen 
guardasoletik kanpo geratzen garenon euskaldunon komunitatea sendotze aldera? Orain 
ehun urte euskaldun fededunez kanpo ez zen euskaltzale antolaturik. Orain ere berdin? Eus-
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Halako definizio linguistiko batek nolanahi ez luke inola ere esan nahiko 
–esan nahi izan beharko–, eta azpimarratu behar da:

1. Ez euskaldunon komunitateak beste hizkuntzarik jakin nahi ez dugu-
nik, ezta erabiliko ez dugunik ere hala komeni zaigunean.

Gu bezalako komunitate txiki bat, ez gaur egun, ez oso aspaldi batean, 
ezin da elebakarra izan, ezerezean desagertuko ez bada. Mundua ez da eus-
karaz mintzo, ez mintzoko. Eta guk, gure lurraldeaz gain, mundua ere bizi 
nahi dugu / bizi behar dugu. Orain, eta dakigunean, azken 2.000 urte eta 
gehiagoan ere bai. Eta horretarako ezinbestean baliatu ditugu beste hizkun-
tzak, dela latina, direla geuk sortu edo sortzen lagundu ditugun gaskoi eta 
gaztelania, edo azkenik gure etsai orojale bihurtu zaizkigun espainola eta 
frantsesa ere, denak ere munduratzeko tresna gisa erabili ditugun neurrian, 
eta hala euskaldun iraun ahal izateko ere6.

2. Ez du ere esan nahiko, aipatu ditugun gure inguruko beste komunita-
teetako kideak ere –abertzaleak, euskal herritarrak, euskal hiztunak, bas-
koak…–, bidelagun izan ezin ditugunik edota baztertu behar ditugunik eus-
kaldunon komunitatearen eskubide demokratikoen alde egiteko dugun 
ibilbide nekezean. Elkarrekin ditugun interesak elkarrekin defendatzea 
komeniko zaigu. Garbi edukita beti zein den komunitateetako bakoitza, eta 
bereziki gure komunitatea.

Euskaldunon komunitatea eta erdal(dunen) komunitatea

Ordea, euskaldunon komunitatea linguistikoki modu horretan definitzea 
erabakitzen baldin badugu, aldi berean onartu beharko dugu bere gordinean 

kaldun fedegabeak, babesik, antolaketarik gabe, sakabanaturik, galtzeko arriskuan jarraitu-
ko dugu. Inork egin beharko genuke zer edo zer. Edota benetan da bakarrik ezker abertzalea 
gauza euskaltzaletasunarekin aurrera egiteko?

6 Gaur egun, gure zorionerako, mundura irteteko ez ditugu jada ezinbesteko espainola eta fran-
tsesa, eta erne jokatzen badugu, ingelesa erabili ahal dugu gure laguntzan, horren estu itotzen 
gaituzten espainola eta frantsesa egunetik egunera gero eta gehiago baztertu ahal izateko gure 
bizitzetatik (ik. ingelesari eskainitako 3. atala).
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guk aurrez aurre daukaguna dela Euskal Herrian bizi den erdal(dunen) komu-
nitatea. Ez gugandik haraindiko nolabaiteko mugez bestaldekoa (bakarrik 
behintzat), baizik eta egunero gure ondoan dagoena, gure artean bizi dena, eta 
egunero bere laguntza aktiboan dituena Espainiako/Frantziako estatu egitura 
erdaltzaleak, eta egunero sostengu eta bultzada ezin sendoagoa hartzen duena 
mundu osoko frankofonian –284 milioi hiztun– / hispanofonian –567 milioi–.

Gogorra irudi lezake hala esatea, anatema, sakrilegioa, aipaezina…, giza 
eskubideen aurkakoa… Baina hala da. Guk aurrean daukaguna da gure 
arteko komunitate erdaldunen inertzia –besteak beste–. Eta gure arteko 
erdal(dunen) komunitate hori dira, mutatis mutandi:

1. Frantsesa/espainola jakinda,

2. Frantsesez/espainolez bizi nahi,

–eta ahalean–

3. Frantsesez/espainolez bizi direnak gure artean.

Hauek bai komunitate irekia, ezkerrekoak edota faxistak, Espainia/Fran-
tzia zaleak zein abertzaleak, elizkoiak ala paganoak, ekologistak, feministak, 
antikapitalistak… eta kontrakoak…

 Ordea ba al du –eduki behar ote luke– erdal(dunen) komunitate horrek 
eskubide linguistikorik Euskal Herrian?

Galderak galaktikoa irudi lezake gaur egungo egoeran, tranpatia, erdal 
komunitate frantses/espainola bere eskubide guztien jabe denean Euskal 
Herri osoan, eta euskaldunon komunitatea gutxitua gure lurrean. Baina 
uste dut ezinbestekoa dela gure artean galdera egitea:

•  Badu erdal komunitateak zilegitasunik bere eskubide linguistikoak de-
fendatzeko Euskal Herrian?

• Onartu behar al zaizkio eskubideok?

•  Azken batean…, ba al du erdal komunitateak eskubide legitimo-
rik gure artean bizitzeko?
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Galderari ematen ahal diogun erantzunaren arabera, guztiz helburu des-
berdinak ezarriko ditugu gure irabazteari begira.

Eta nik uste dut –nahita ere ezin kenduko genizkioke–, baina erdal ko-
munitateak ere badituela / eduki behar dituela eskubideak gure lurrean, lur 
hau berea ere den neurrian, bertan hamarkadak eta mendeak daramatzate-
larik finkatuak, direla kanpotik etorriak, direla bertako euskara galduak.

 Orduan, zer izango litzateke euskaldunon komunitatearentzat 
irabaztea?

Behin argi finkatuta euskaldunon komunitatearen eta erdal(dunen) ko-
munitatearen subjektuak, errazago abiatu gintezke pentsatzen zer izan lite-
keen, zer izango litzatekeen guretzat irabaztea.

Besteren artean, ondoko bi erantzunetako bat izan liteke gurea:

1.  Pentsatu genezake guretzat irabaztea izango dela euskaldunon komu-
nitatea euskaraz eroso bizi ahal izatea Euskal Herrian.

 Aukera bat da. Euskaldunon komunitatea baldin bagara euskaraz bizi 
nahi dugunak, eta horretarako eskubidea daukakegunak, guk behin-
tzat euskaraz eroso bizi ahal izatea lortu beharko dugu Euskal He-
rrian7.

 Beste kontu bat da gero zehaztea hori nola lortu litekeen. 1. ataletik 
aurrera jardungo dugu horretan.

7 Abiadako axiomatzat eman dugu artikuluan gaur egungo zazpi herrialdetako Euskal Herria dela 
euskaldunon komunitatearen lurraldea. Hori ere jarri liteke zalantzan. Nafarroa Garaiko hegoal-
dean gaur egun ez dirudi erraza litzatekeenik bertako biztanleek gehiengoz halakorik defendatzea. 
Iruñean bertan eta are iparraldeko Nafarroa Garaian ere asko dirateke seguru asko halako defini-
zioren etsai. Araban eta Bizkai mendebaldean ere izan litezke gorabeherak. Bitxiki, beharbada ez 
legoke halako definizio arazorik Iparraldean, nahiz beste guztirako arazoa baino ez izan. Ez gara 
hemen eztabaida horretan hasiko. Beste ezpal bateko eztabaida historiko edo juridiko luzeetan 
sartu beharko genuke. Nolabaiteko abiadako kontsentsutzat emango dugu zazpi lurraldetako Euskal 
Herria –edo hainbat samur iritsi ahal izango litzatekeen kontsentsutzat behintzat, termino, neurri 
eta baldintzapen batzuetan bederen–, eta oinarri horretatik abiatuko ditugu gure proposamenak.
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2.  Beste erantzun posible bat izan liteke pentsatzea guretzat irabaztea 
izango dela Euskal Herri osoan herritar guztiak euskaraz bizi garen 
eguna.

 Eta berau ere izan genezake –edo dugu askok– zilegizko desira8. Tar-
tean leudeke ordea erdal komunitatearen eskubideak.

 Eta inoiz ahal izanez gero ere, ba ote genuke guk eskubiderik erdal 
komunitateari euskaraz bizi beharra inposatzeko Euskal Herrian?

Nire ustea da bigarren aukera izan litekeela gure desideratuma. Baina de-
mokrazian, berau gauzatzeko erdal komunitateak bere borondatez onartu 
beharko lukeela euskaraz bizitzea, eta hala finean desagertzea ere erdal ko-
munitate gisa. Baina erdal komunitate gisa desagertu nahiko ez balu, eta 
bere artean euskaraz bizi nahiko ez balute, ez zait iruditzen guk zilegitasun 
handirik genukeenik halakorik ezartzeko beren borondatearen kontra. Ala 
bai? Sartu gintezke diktadura aukeren zilegitasunen eztabaidan… Baina 
halakoak beste bisaia bateko kontuak dira, zoritxarrez euskaldunon komu-
nitateak oso hurretik bizi ditugunak oraindik orain.

Bigarren aukera alde bat utzita ordea, helburu lorgarri eta lortu beharre-
koa iruditzen zait lehenengoa, oinarrizkoa eta ezinbestekoa: Euskaldunon 
komunitateak euskaraz eroso bizi ahal izatea lortu behar dugu gure Euskal He-
rriko lurrean. Eta helburu hori ezin da soilik desideratuma izan –zer ere 
bai–, baizik eta euskaldunon komunitatearen eskubidea: Euskaldunon komu-
nitateak eskubide demokratikoa dugu gure lurrean gure hizkuntzan bizi ahal 
izateko.

Eta eskubide demokratikoa den neurrian, ezin da soilik gure zeregina 
izan, euskaldunon komunitatearena, eskubide hori defenditzea, baizik 
Euskal Herriko gizarte osoaren betebeharra. Euskaldunon komunitatea-
rena eta erdal komunitatearena. Guk honen eskubide demokratikoak de-
fendatzera konprometitu behar genukeen bezala. Gaurko Euskal Herrian 

8 Eusko Jaurlaritzaren EGOD ikerketa egitasmoaren harian, esaterako, ondorioztatzen da EAEko 
herritarren % 13k behintzat nahi lukeela [Euskal Herrian] etorkizunean euskaraz bakarrik egitea 
(Eusko Jaurlaritza 2015c, 7).
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bizi garen hiru milioi pertsonen betebehar demokratikoa bihurtu behar 
dugu euskaldunon komunitateari ziurtatzea gure lurrean euskaraz eroso 
bizi ahal izateko dugun eskubidea, Iparraldean, Nafarroa Garaian eta 
EAEn, guztietan ere gutxienez erdal komunitatea bizi den bezain eroso, 
zeinen eskubideak horren zintzo gordetzen ditugun denon artean iure eta 
facto.

Eta esan behar da, esateak gogorra izan behar du: Euskaldunoi gure lu-
rrean euskaraz eroso bizi ahal izateko eskubidea ziurtatzen ez zaigun bitar-
tean, Euskal Herrian ez dago demokraziarik euskaldunon komunitatearen-
tzat. Euskal Herrian ez dago demokrazia linguistikorik guretzat eta ez dago 
demokraziarik. Eta horrek gabezia larria behar luke bere burua demokrati-
kotzat eduki uste duen gizarte batean. Eta ideia hori da datozen urteetan 
zabaltzea komeni zaigun kontzeptu nagusietakoa.

1.  Lehen gidalerroa: Demokrazia linguistikoa euskaldunon 
komunitatearentzat ere - Erdal komunitatearen 
betebeharrak

Demokrazia linguistikoaren printzipioa onartzea, ulertzea eta ulertaraztea 
ezin garrantzi handiagokoa dugu. Batez ere oraindik euskaldunon komuni-
tatearen parte ez direnek, baina guk euskaldunok ere. Antzeko kontzeptuak 
maiz planteatu dira gure inguruan abstrakzioan bada ere, eta onargarritasun 
handikoak izan daitezke ikuspegi demokratikotik: Euskaldunok eskubide ba-
tzuk ditugu gure lurrean, eta eskubide horiek demokratikoak dira. Baina egia da 
eskubideak ez ditugula guk bakarrik.

Euskal Herrian, EAEn, Nafarroa Garaian, Iparraldean, bi komunitate lin-
guistiko bizi bagara lur bere honetan –bi komunitate nagusi behintzat–, biek 
dituzkegu eskubideak, eta bion eskubideak dirateke demokratikoak. Erdal-
dunek dituzkete eskubideak eta euskaldunok ditugu eskubideak gure lurrean 
gure hizkuntzan bizitzeko. Demokrazian ordea, eskubideak planteatzera, soi-
lik planteatu litezke berdintasunaren ikuspuntutik. Eta gaurko Euskal Herri-
ko lurretan, bi komunitate linguistiko nagusien artean inoiz bizikidetza hitzar-
men demokratiko bat egin behar baldin badugu guztion eskubide linguistiko 
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demokratikoen gainean, horren oinarrian ezinbestean egon behar du eskubi-
de berdintasunak, elkarbizitza parekide eta baketsu baten mesedean.

Kontua da, gaur egun euskaldunon komunitatearentzat jadaneko irabaz-
tea litzatekeela bi komunitateek berdintasuna ziurtatuta izatea bere aukera 
eta eskubide linguistikoetan. Pentsatu, desiratu, amestu, berbatu genezake 
besterik ere, baina aukera eta eskubide berdintasuna ziurtatzea balitzateke 
jada irabazia. Irabazi handia.

1.1.  Euskaldunon komunitateak ere, gutxieneko, erdal komunitateak 
Euskal Herrian dituen beste aukera eta eskubide linguistiko

Euskaldunon komunitatearentzat berdintasuna izango litzateke Euskal 
Herrian bizi ahal izatea erdal komunitatea gure artean erdaraz bizi den be-
zain eroso. Eman dezagun, ez dugula gehiago nahi. Agian bai, baina gutxie-
nik, beraiek bezain eroso bizi nahi genuke. Nola lortu genezake hori?

Komeni zaigu argi ulertzea zergatik bizi den eroso, hain eroso, erdal ko-
munitatea Euskal Herrian:

1.  Batetik, legeak bere alde dituelako desoreka handiz. Eta oinarrian 
euskal herritar guztiak gaudelako legez derrigortuak espainola edo 
frantsesa jakitera, baina ez alderantziz, euskara.

2.  Baina eta legeak lege, batez ere Euskal Herrian bizi garen hiru milioi 
pertsonak jadaneko ezin hobeto ulertu eta mintzo gaitezkeelako erda-
raz, espainolez Hegoaldean, frantsesez Iparraldean.

Eta euskaldunon komunitatea, zergatik ez gara / ezin gara gu ere eroso 
bizi Euskal Herrian?

1.  Soilik milioi pertsonak dakigulako euskara –eta hori ere neurri ba-
tean–, elkarrekin bizi garen hiru milioi herritarren artean.

2.  Eta ez ditugulako legeak alde, desoreka handiz. Eta oinarrian legeak 
behartzen ez gaituelako euskal herritarrak euskara jakiten, denok 
behartzen gaituen bitartean espainola/frantsesa jakitera.

Beraz, zuriago ezin.
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1.2.  Demokrazia lege, Euskal Herriko erdal komunitateak 
ezinbestean jakin / ikasi behar du euskara

Bi komunitateon arteko aukera eta eskubide linguistikoen berdintasuna 
soilik lortu liteke Euskal Herrian bizi garen hiru milioi pertsonek bi hizkun-
tzak maila bertsuan menderatzen ditugunean.

Legeak lege, hori da demokrazia linguistikoaren aukera bakarra. Eta hori 
ez dugun bitartean, Euskal Herrian ez dago demokrazia linguistikorik gure-
tzako. Ez dago demokraziarik guretzako. Hori salatu behar dugu. Hori sala-
tu behar diegu botereei… Baina batez ere aurrez aurre erdal komunitateari. 
Azken hamarkadotan nahiko ohituak bide gaude botereak salatzen. Ohi-
tuegi ere bai aukeran.

Botereak botere ordea, dagoeneko badugu garaia betebehar demokratiko 
hori zuzenean Euskal Herrian bizi den erdal komunitateari aurpegiratzeko. 
Beraiek, banan-banan, euskaraz ulertzen eta euskaraz egiten ikasten ez du-
ten bitartean, beraiek galarazten digute banan-banan gu euskaraz bizikide-
tzan bizi ahal gaitezen beraiekin herri honetan.

Noski ez naiz ni halakorik esaten duen aurrenekoa. Beti gustatu izan zait 
bere gordinean, sinpletasunean, Bitoriano Gandiagaren bertsoetako salake-
ta zuzena (1974):

Hemen,
euskeraz ez dakianak,
berak jakingo du
zergatik ez dakian.

Baina hemen,
euskeraz ez dakianak,
ez digu uzten
euskeraz egiten.

Hori dugu problema nagusia. Erdal komunitateak, eskubide osoz erdara 
jakin, erdaraz bizi, bizi nahi eta erdaraz bizitzen saiatzen denak, euskaraz 
baleki, gu berea jakiten behartuta gauden bezala, guk lasai egin ahal izango 
genuke beraiekin euskaraz, beraiek nahi dutena eginda ere.

Beraz, guk gure eskubideak gauzatu ahal izateko ezinbesteko baldintza 
demokratikoa da erdal komunitateak ere euskaraz jakitea, eta ez dakienean, 
ikastea. Euskal Herriko erdal komunitateak gurekin duen lehen zor, bete-
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behar demokratikoa da euskara ikastea. Eta soilik euskaraz egiten dakie-
nean izan lezake zor hori ordaindua. Eta izango dugu demokrazia.

Eta hori ez da inposizio injustua, baldintza antidemokratikoa. Gu legez 
behartu baldin bagaituzte, lortu arte, espainola/frantsesa jakitera bizikide-
tzaren izenean, beraiek behartuta egon behar dute euskara jakitera, eta le-
gez ez bada, komunitateen arteko itunez. Eta betebehar horren demokrati-
kotasuna da guztien gainetik aldarrikatu behar duguna.

Erdal komunitateak gurekin duen zor-betebehar demokratiko hori bete-
tzea bakarrik izan liteke bi komunitateen arteko bizikidetza zoru komuna, 
zeinen gainean eraiki ondorengo elkarbizitza demokratikoa. Hori ez dagoen 
bitartean, ez dago guretzat demokrazia linguistikorik gure lurrean. Ez EAEn 
eta ez Nafarroa Garaiko eremu euskaldunean –euskaldunon komunitateak 
egoera hobexeagoa daukagun guneak–, eta ez ere noski Nafarroa Garaiko 
beste eremuetan edota Iparraldean. Ezen, Iparraldean ere, euskaldunon ko-
munitateak eskubideak baldin badauzkagu libertéan, bertako erdal komuni-
tateak égalité eta fraternité demokratikoen izenean ezinbestean ikasi beharko 
du euskaraz.

1.3.  Baina zer dio gure arteko erdal komunitateak euskaldunon 
komunitatearen eskubide demokratikoen inguruan?

Zenbateraino dugu zabaldua diskurtso demokratiko hori gure gizartean, 
barneratua? Dirudienez oso gutxi, nahiz itxurak egiten ere iaioak izan…

Gorago aipatu Eusko Jaurlaritzako HPS, Hizkuntza Politika Sailburuordetza-
ren EGOD, Euskararen gaineko oinarrizko diskurtsoen lanketa ikerketa egitasmoa-
ri heltzen badiogu (Eusko Jaurlaritza, 2015a; 2015b) –galdeketa soilik EAEn 
burutua, euskaldunon komunitatearen eskubideak beste bazterretan baino zer-
bait hobeto errespetatzen diren lurraldea–, HPSk ikerketa egitasmo horren 
ondorio EAEko gizartean adostasun handikotzat jotzen dituen 21 iritzien artean 
–EAEko gizartearen 2/3ek baino gehiagok sustatuko lituzkeen iritziak guztiz edo 
nahikoa ados erantzunak elkarri batuta–, eta zeinen gainean proposatzen dituen 
EGOD egitasmoaren ondoriozko-edo Euskararen gaineko diskurtso partekaturako 
zoru komunaren oinarriak txosten berezian (Eusko Jaurlaritza, 2016b), galdere-
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takoren baten erantzunen ondorio irudi lezake gure arteko –EAEko– erdal ko-
munitatea prest ote dagokeen bi komunitate linguistikoen eskubideen berdin-
tasunezko hitzarmen bat onartzeko. Hala EAEko herritarrei EGODen (azken) 
galdera egiten zaienean (Eusko Jaurlaritza 2015c, 19):

•  Zure ustez, zenbateko garrantzia du alderdi politiko guztiak ados jar-
tzeak guztion hizkuntza eskubideak errespetatuko dituen akordio bat 
lortze aldera?9

• Garrantzia handia erantzuten du galdekatuen % 66k
• Nahikoa Garrantzi, % 20k10.

Irudi luke kontsentsurako oinarri sendoak egon ote litezkeen, galderan 
garbi aipatzen direlarik guztion hizkuntza eskubideak. Ez dirudi ordea erdal 
komunitateak oro har oso garbi duenik zer diren hizkuntza eskubideak eus-
kaldunon komunitatearentzat –guk ere ez seguru asko–. Hala juzgatzen 
baitira esaterako ondoko adierazpenak:

•  Garrantzitsua litzateke Euskadiko biztanle gehienek euskara ikastea 
(Eusko Jaurlaritza 2015c, 14):

• Guztiz ados % 51
• Nahikoa ados % 32.

Ez da sikiera galdetzen derrigorrezkoa edo ezinbestekoa beharko lukeen 
euskara jakitea/ikastea. Soilik ea garrantzitsua litzatekeen, eta hala ere soilik 
herritarren % 51 dago guztiz ados garrantzi horrekin. Beste % 49 ez dago 
guztiz ados. Eta garrantziarekin ez badago guztiz ados…, ez dirudi oso ados 

9 Bitxia iruditu zait galderak jasaten duen birformulazioa Eusko Jaurlaritzaren Zoru Komunaren 
txostenean, honetan ez direlako jada partidu politikoak inondik aipatzen, dioelarik: Guztion hiz-
kuntza eskubideak errespetatuko dituen akordio bat lortzearen garrantzia (Eusko Jaurlaritza 
2016b, 19). Eta ez dirudi gauza bera denik aipatzea –nire ustez–:

•  Guztion hizkuntza eskubideak errespetatuko dituen akordio bat lortzearen garrantzia; eta
•  Alderdi politiko guztiak ados jartzea[ren garrantzia] guztion hizkuntza eskubideak erres-

petatuko dituen akordio bat lortze aldera.
10 Guztiz bazterrekoak dira beste erantzunak: Erdipurdikoa [sic] [/ Algo], % 1; Garrantzi gutxi, 
% 2; eta Garrantzirik ez, % 2; zeini erantsi behar zaien Ez daki / Ez du erantzuten multzo esangu-
ratsuko herritarren beste % 10 (bitxiki hau da indefinizio maila altuena erakusten duen galdera).
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datorkeenik euskara ikasi beharrarekin, nahiz guztion hizkuntza eskubideak 
aldarrikatu.

•  Ahaleginak egin behar dira euskara eta gaztelania maila berean egon 
daitezen, ez bata bestearen gainetik (Eusko Jaurlaritza 2015c, 9):

• Guztiz ados % 45
• Nahikoa ados % 30.

Ez da galdetzen ea maila berean egon behar duten/luketen, soilik ea ahalegi-
nak egin behar diren. Herritarren % 55 ez dago ahaleginarekin ere guztiz 
ados. % 14 aurka (Nahikoa aurka % 8; Guztiz aurka % 6). Ez dirudi bide 
zuzenena guztion hizkuntza eskubideak errespetatzeko.

•  Euskaldunek ulertu behar dute pertsona askok ezin dutela euskara 
ikasi (Eusko Jaurlaritza 2015c, 16):

• Guztiz ados % 52
• Nahikoa ados % 28
• Nahikoa aurka % 5
• Guztiz aurka % 4.

Beraz, soilik herritarren % 4k uste bide du Euskal Herriko erdaldunek ere 
euskara derrigorrez ikasi behar dutela, eta ez dutela aitzakiarik ez ikasteko, 
guk ez dugun bezala espainola ez jakiteko. Herritarren % 90 inguruk pen-
tsatzen bide du aldiz euskaldunek bai ulertu behar ditugula eta euskara 
ikastetik salbuetsi behar ditugula euskara ikasi (nahi?) ez duten erdaldun 
guztiak. Kasuan ere ez dirudite oso berdin juzgatuak guztion hizkuntza esku-
bideak.

Ordea, erdaldunen gainean galdetuta:

•  Erdaldunek, euskaraz ez ulertu arren, onartu behar dute euskaldunek 
beraien artean [h.d. euskaldunen artean, gure artean] euskaraz egitea 
(Eusko Jaurlaritza 2015c, 16):

• Guztiz ados % 49
• Nahikoa ados % 22
• Nahikoa aurka % 9
• Guztiz aurka % 9.
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Beraz, EAEko herritarren % 51k ez bide du onartzen euskaldunok gure 
artean euskaraz egiteko eskubidea dugunik beraiek entzuten badigute… To 
demokrazia! Herritarren % 18k gainera uste du erdaldunek ez dutela onar-
tu behar (inola ere? ezpata eskuan?) euskaldunok gure artean euskaraz egi-
tea beraiek entzuten badigute. Demokrazia, no!

•  Zenbait lanpostutarako euskara jakitea exijitu beharko litzateke (Eus-
ko Jaurlaritza 2015c, 12):

• Guztiz ados % 42
• Nahikoa ados % 29
• Nahikoa aurka % 10
• Guztiz aurka % 8.

Ez gara ari galdetzen lanpostu guztietarako euskara jakiteak derrigorrezkoa 
izan behar ote lukeen (espainola den bezala), soilik ari gara zenbait lanpos-
tutarako, eta hala ere herritarren % 58 ez dago guztiz ados eta agerian aurka 
herritarren % 18. Eskubide berdintasuna!

Hala bada, ez dirudi erraz-erraza daukagunik erdal komunitatean barne-
ratzen –EAEkoan ere– euskaldunon komunitatearen eskubide linguistikoen 
berdintasunaren eta demokrazia linguistikoaren ideiak. Baina hitzak, inkes-
tak inkesta, aldakorrak dira haizea bezala eta maiz, galderak nola planteatu, 
ondorio desberdinak izan genitzake. Horregatik uste dut badugula hala ere 
jokorako eta esperantzarako tartea. Hori iradokitzen didate esaterako EAE-
ko herritarrek emandako beste zenbait erantzunek, EGOD ikerketaren ere-
mu berean eginak. Hala, ondoko bi galderak eginda (Eusko Jaurlaritza 
2015c, 7):

•  Zure ustez etorkizunean zein hizkuntzatan hitz egin beharko litzateke 
Euskal Herrian?

•  Eta zuri zer gustatuko litzaizuke, euskarak gizartean duen presentzia 
handitzea, orain bezala mantentzea edo gutxitzea?

Bi galderetako erantzunak batera bildurik ondorioztatzen da EGODetik 
EAEko herritarrek nolakoa irudikatzen duten / nolakoa nahi luketen 
Etorkizunean euskararen presentzia (erabilera) Euskal Herrian. Hala, herri-
tarren:
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•  % 68k nahi du euskararen [eta beraz euskaldunon] oraingoa baino 
presentzia handiagoa gizartean.

•  % 13k: etorkizunean euskaraz bakarrik egitea nahi du Euskal Herrian 
–gorago ere aipatu dugu–.

•  % 55ek: bietan egitea nahi du [espainolez eta euskaraz, baina], eus-
karaz orain baino gehiago.

•  % 23k: bietan egitea nahi du [espainolez eta euskaraz], orain bezala.

•  % 1ek: bietan egitea nahi du [espainolez eta euskaraz], euskaraz orain 
baino gutxiago.

•  % 1ek Etorkizunean gaztelaniaz bakarrik egitea nahi du Euskal Herrian.

% 6k Ez daki / Ez du erantzuten. Baina, hala, EAEko Euskararen Legearen 
35 urtera ondorioztatu liteke EAEn:

•  Soilik herritarren % 2 dagoela euskaldunon komunitateak orduz ge-
roztik egin ditugun aurrerapenen aurka.

•  Herritarren % 92 dagoela gustura euskaldunon komunitateak orduz 
geroztik egin ditugun aurrerapenekin, edota are gehiago nahi dituela.

•  Eta aipatu herritarren % 68k nahi duela euskaldunon komunitatea-
rentzat oraingoa baino presentzia handiagoa gizartean.

Hala, jokorako tartea behintzat badugu: % 84. Etorkizunean…

•  Euskal Herrian euskaraz eta erdaraz egitea, baina euskaraz orain baino 
gehiago, nahi duten herritarren % 55 hori, gehi

•  Euskaraz eta erdaraz egitea, orain bezala, nahi duten herritarren % 23a.

• Ez dakien / Erantzuten ez duen % 6.

Beste % 13 (etorkizunean Euskal Herrian euskaraz bakarrik egitea nahi 
duena) alde bat utzita, beste % 84 hori dugu jokaleku ulertarazteko euskal-
dunon komunitateak ezingo dugula etorkizunean euskaraz orain bezala jar-
dun edota orain baino gehiago Euskal Herrian, Euskal Herriko erdal komu-
nitateak, legez edo borondatez, euskara jakiteko/ikasteko konpromiso estua 
hartzen ez duen bitartean.
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Zoritxarrez ez zaigu iruditu Eusko Jaurlaritzako HPSk proposaturiko 
Zoru Komunerako Oinarriek (Eusko Jaurlaritza, 2016b) euskaldunon eta 
erdaldunen komunitateen eskubide demokratikoen eta berdintasunaren 
zoru komuna defendatu nahi dutenik, baizik EAEko gizartearen une ba-
teko iritzi kontrajarri eta aldakorren zorua, zein ez den batere gauza ber-
dina.

1.4.  Kontuak aldatzeko beraz, erdal komunitateari egunero 
aurpegiratu beharko diogu gurekiko duen euskara jakiteko/
ikasteko betebehar demokratikoa, entzuteko moduan

Demokrazian legeak defendatu beharko luke eskubide hori, baina gaur 
egun ez du egiten. Eta okerrago, gaur egun ez dirudi erraza lortzea legeak 
gure eskubide hori jaso dezan. Ez EAEn, ez Nafarroa Garaian eta ez Ipa-
rraldean. Baina eta legez posiblea ez bada, euskaldunon komunitateak 
gure gain hartu behar dugu lana, erdal komunitateari egunero aurpegira-
tzeko, eskatu, defendatu, salatzeko, legeak lege, Euskal Herriko erdal ko-
munitateak gurekiko daukan euskara ikasteko betebehar demokratikoa. 
Erdal komunitatearen betebeharra. Eta lan horrek ez luke bakarrik gurea 
izan behar. Munduko demokrata guztiena baizik. Baita gure arteko erdal 
komunitateko demokratena ere. Erdal komunitateari egunero gogoraraz-
tea gurekin duen zor-betebehar etiko, moral eta demokratikoa euskara 
jakiteko/ikasteko.

Eta legeak gure eskubide hori defendatzen ez duen bitartean, guk eman 
beharko diogu egunero aditzera Euskal Herriko erdal komunitateari bere 
betebeharra, gogor eta jabetzeko moduan. Oso gogor ere bai. Ez limurtze 
xuabetan bakarrik… Nik ez dut orain arte ondokoen antzeko mezurik en-
tzun erdaraz, baina itxura edo esanahi horretako mezu iragarkiz betea egon 
beharko luke gure espazio publikoak soinu eta letra –ziur daude ni baino 
publizista hobeak mezu eraginkorragoak asmatzeko, baina ideia…– (fran-
tsesez ere antzera):

•  Si usted no entiende euskera, usted está impidiendo a los vascos en su tierra 
convivir con usted en euskera. ¡Aprenda euskera!
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•  Si usted no entiende euskera, usted está obligando a los vascos a renun-
ciar a su lengua en su tierra para poder convivir con usted. ¡Aprenda 
euskera!

•  Si usted no sabe tanto euskera como español (/ francés), usted está des-
preciando a los que quieren vivir con usted en euskera en su tierra. 
¡Aprenda euskera!

•  Si usted no sabe, no aprende, o no quiere aprender euskera, usted está 
despreciando a los vascos en su tierra. ¡Aprenda euskera!

Erdal komunitateak egunero jaso behar du mezu hori, goizetik gauera, 
urte osoko 365 egunetan.

Nahiz ez mezu hori bakarrik. Mezu xuabeagoak eta erakargarriagoak ere 
bai. Best-seller moduan atera behar genuke eta etengabean zabaldu liburua: 
1.000 razones por las que usted debería saber hablar euskera en Euskal Herria 
(y se lo pasaría muy bien, sería feliz, encontraría un mejor trabajo…)11. Eta bide 
batez ezin esker hobeko mezuak zabalduz dagoeneko euskarara, euskaldu-
non komunitaterantz hurbiltzeko bidaia hasi eta sufritu behar izan duten 
guztientzat, euskaldun berriei omenaldi… Lehiaketa irekia antolatu deza-
kegu liburua osatzeko…

Mezu suabeak ere bai beraz, orain arte ere ematen saiatu garenen era-
koak, seduzitu, konbentzitu, liluratu, gatibatu, maitemindu…12. Guztiak. 

11 Katalanez bada David Pagès eta Cassúren 500 raons per parlar català liburua, euskararako bes-
te estilo batekoa hobetsi litekeen arren.
12 Halako ideia saila jasotzen da Eusko Jaurlaritzaren EGOD egitasmoaren txostenean (kasuan 
jada Euskal Herri osoko herritarren iritziak jasoaz) Aurrera begirako proposamenak atalean (Eusko 
Jaurlaritza 2015a, 50-68), Zoru partekatu batetarako aukerak? galderari erantzuten saiatu ondoren 
eta Diskurtso berritu baterako gako ideiak / Inertzia eta jokaera zaharren aurrean, diskurtso eta jarrera 
berrituak / Aurrera egiteko bitartekoak izenburuen pean, nahiz niri orokorrean berritzaileegiak ez 
zaizkidan iruditzen, ez horregatik baliogabeak hala ere. Hala diote atal izenburuek ideia aprobe-
txagarri ugari azalduz: Diskurtso berritu baterako gako ideiak / Aniztasuna balioestea / Hizkuntza es-
kubideen errespetua / Hiztunen elkarrenganako errespetua / Euskarari duen balioa aitortzea / Oinarriz-
ko ideia: euskararen ezagutzan eta erabileran aurrera egitea / Diskurtsoaren despolitizazioa / 
Limurtzearen bidea landu / Euskara bestelako bizipenekin lotu, eremu formaletik haratago / Euskararen 
irudia modernizatu / Euskararen zuzentasunaren exijentziak orekatu / Aldeko aldarria egokitu eta mal-
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Baina guztien gainetik eduki behar du garbi erdal komunitateak Euskal He-
rrian bere eginbehar demokratikoa dela euskara ikastea/jakitea, bestela ez 
dagoela demokrazia linguistiko posiblerik hemen euskaldunon komunita-
tearentzat. Eufemismorik gabe.

1.5.  Bitartean, eragin eta diskriminazio positiboko neurriak 
euskaldunon komunitatearen alde

Gaurko egoeran nolanahi, Euskal Herriko erdal komunitate osoak eus-
kara ikastea/jakitea, demokratikoa bai, baina desideratuma baino ez da 
oraindik, desideratum demokratikoa bada ere. Bitartean, orduan, zer? Zer 
egin behar da Euskal Herriko erdal komunitate osoak beharrizan demo-
kratiko hori betetzen ez duen bitartean, denek euskara ikasten ez duten 
bitartean gu beraiekin euskaraz (ere) eroso mintzatu ahal gaitezen mo-
duan?

Nekeza aurreikusi bagenezake legeak epe laburrean Euskal Herriko er-
dal komunitatea euskara (ere) jakitera derrigortzea, legeak bai arautu le-
zake / arautu behar du erabateko jardun / diskriminazio positiboa euskal-
dunon komunitatearen alde, euskararen alde, gure egoera gutxituaren 
kalteak ahalik eta gehien arintzeko, aldi berean erdal komunitateari la-
gunduz euskarara ohitzen eta ikasten. Eta horrek bai dirudi egingarriago 
(aipatu EGODek ere jasotako Legeak berrikusi eta eguneratu eta Hizkuntza 
politika berritua atalen haritik –Eusko Jaurlaritza 2015a, 64-66–, zerbitzu 
emaileen betebeharrak kontsumitzaileekiko…). Hitzartu egin behar da 
erdal komunitatearekin, itundu. Baina bitartekoek eta ekinbideek lotsarik 
gabe behar dute izan euskaldunon komunitatearen eta euskara zabaltzea-
ren aldeko, konplexurik gabe, betebehar demokratikoaren izenean. Gaur 
egun jada gertatzen da halakorik neurri batean, hainbat maila eta lekutan. 
Eta ekinbide hori areago orokortu beharra dago, gradualki izango bada 

gutu / Legeak berrikusi eta eguneratu / Hizkuntza politika berritua / Akordio zabal baten beharra / Ko-
munikazio estrategia oso bat / Euskarari prestigioa emango dion erreferentzialtasuna / Gazteekin lan 
berezia egin.
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ere, Euskal Herriko maila eta bazter guztietan hartu dezan behar duen 
neurria.

Erdararen aldeko de factoko egoeraren ordain, Euskal Herriko biztanle 
guztiok euskara (ere) ikasi arte, alde guztietan garatu beharko dira euskara-
ren eta euskaldunon komunitatearen aldeko neurriak.

•  Erakundeek zerbitzu gehiago eskaini beharko dituzte euskaraz, erdaraz 
baino, erdaldunek euskara ikasi arte behintzat.

•  Gobernuek lotsagabeko dumpinga egin beharko dute euskara erabil-
tzearen alde. Bere eskuko hedabideetan, hezkuntza zerbitzuetan, 
administrazioan, bere botere legegilean, laguntza aukeretan …, eus-
kaldunon komunitateari onura plusak eskaini beharko dizkio, eta 
erdal komunitateari, bere euskara gaitasuna handitzen joateko au-
kerak…

•  Zerbitzuak euskaraz eskaintzen dituena saritu beharko da gizartean / 
erakundeetan, eta besteak beste, dirua eman behar zaio. Langile / en-
plegatu batek euskaraz baldin badaki, lan bikoitza egin lezake, erdal-
dun hutsak egin ezin dezakeena. Bikoitza izango ez bada ere, langile / 
enplegatu elebidunak gehiago irabazi beharko luke bere euskal/erdal 
gaitasunengatik.

•  Euskarazko sortzaileei neurriko gehigarriak ordaindu beharko zaiz-
kie, premia larriago, zailtasun handiago eta merkatu urriagoen kau-
sa.

•  Eta zerbitzuak jasotzean, euskarazkoak gutxieneko merkeagoak eta 
eskuragarriagoak izan beharko dute eta horretarako bideratu beharko 
dira neurriko laguntzak, zaila izaki euskarazko produktu guztiak berez 
askoz erakargarriagoak izatea, salbuespenak salbuespen, ingelesez-
koak… baino.

•  Ez genuke euskarazko liburu/film/disko/joko… bategatik ordaintzen 
jarraitu beharko liburu/film/disko/joko… beragatik espainolez edo 
frantsesez ordaintzen dugun beste, eta inola ere ez gehiago gaur maiz 
bezala.
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 Euskarazko liburuak/diskoak/jokoak… erdarazkoaren prezio erdian 
egon beharko du, filmak prezio erdian, antzerki obrak prezio laurde-
nean.

•  Dantza ikastaro batean izena eman nahi badut, igeriketan, margoke-
tan, kirol taldeetan, euskarazko matrikula erdarazkoa baino hamar 
aldiz merkeagoa bada, ea ez duen euskarazko ikastaroak arrakasta 
izango…

• … / …

Halako bidetatik joan beharko du gure artean euskaldunon komunita-
teak / euskarak eskolaz kanpo ere behar dugun bultzadak. EAEn eta Nafa-
rroa Garaiko eremu euskaldunean agian zertxobait hurbilago gaudeke gure 
behar batzuk asetzetik…, baina ez oraindik inondik ere euskaldunon komu-
nitatearen aukera eta eskubide linguistikoen berdintasuna ziurtatzetik, ez 
erdal komunitateari euskararako hurbilpena behar adina eskuratzetik. Has-
teko, EAEn geureganatuak ditugun aldeko neurriak Euskal Herri osora za-
baldu beharko genituzke, eta guztietan ere ezartzen hasi oraindik falta ditu-
gunak.

Hori guztia eskuratu ahal izatea ordea, ez da berez eta modu naturalean 
gertatzen den / gertatuko den gauza. Presioa da eskatzen duena. Eta presio 
hori egin lezakete gobernuek, eta egin beharko lukete. Baina batzuek ez 
dute egin, besteek oso eskas egin dute, eta are gehien egin den EAEn ere, 
gobernuek –aipatu dugu goragoko ohar batean ere–, herritar guztiendako 
gobernatu behar dute/lukete, eta ez da beti erraza. Eta azken batean gertatu 
liteke gainera Irlandako Errepublikako kasuan bezala, gobernuaren presioa 
ere ez izatea nahikoa hizkuntza gutxituak behar duen berrindartze prozesua 
behar moduan burutzeko –2.1.1. atalean aipatzen dugu xehexeago Irlanda-
ko kasua, gure ispilua; eta 2.1. osoan gure arnasguneen arazoaren inguruko 
hausnarketa–.

Nork egin behar du orduan presio hori? Guk. Euskaldunon komunita-
teak. Ez dago beste inor presio hori egin lezakeenik, ezta gu bezain intere-
saturik ere presio hori egiten. Euskaldunon komunitatea presio bide horre-
tan abiatzeaz, nire irabazteko bigarren gidalerroa, intsumisio linguistikoaz.
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2.  Bigarren gidalerroa: Gatazka linguistikoa azeleratu! 
Euskaldunon komunitatearen intsumisio linguistikoa

Aniztasuna, errespetua, adostasuna, akordio zabala; komunikazio estrate-
gia, pertsuasioa, limurtzea; tinkotasun demokratikoa. Ados. Modu baketsuan. 
Noski. Baina ezin beti jarraitu dugu aurpegiaren bigarren masaila jartzen 
lasai eman diezaguten. Ez zaigu matrailik geratzen. Zerbait gehiago behar 
dugu.

Noski, aurreko atalean aipatu neurri guztiak eta gehiago eskatu eta exi-
jitu behar dizkiegu ozen gobernuei. Ez dut uste halakorik falta izan dugunik 
hala ere azken 40 urtean (batez ere Hegoaldean). Eta lekuan-lekuan lortu 
duguna baino gehiago ez lortu izana, ez dut uste izan denik lurralde bakoi-
tzeko herritar sektore euskaltzaleak ez dizkiegulako gobernuei gure eskaerak 
garbi ezagutarazi. Ezta seguru asko botereen kontrako manifestazio faltaz –
hain gustukoak sektore antisisteman, eta bitxiki gure gobernu aldekoenen 
kontra antolatuak maizenik–. Ez dut esango halakoak ere onuragarriak, are 
beharrezkoak, ez direnik une jakinetan. Baina ez dira nahikoa izan dauka-
guna baino gehiago edukitzeko. Eta gure egoerak irtenbidea izan dezan, 
ezinbestekoa dugu gatazka linguistikoaren esparrua gizartera zabaltzea. 
Kasu, gatazka linguistikoaz ari naiz.

Gatazka linguistikoaren esparruak utzi egin behar dio euskaldunon komu-
nitatearen arazo izateari, Euskal Herriko erdal komunitateen arazo izaten has-
teko. Hori lortzen dugun egunean irabazteko bidean gara. Arazo linguisti-
koa gure arteko erdal komunitatearen arazo bihurtu behar dugu.

Guk ez daukagu inongo arazorik beraiei ulertzeko, beraiekin interakzioan 
jarduteko erdaraz egiten digutenean. Guk ulertzen diegu. Beraiei sortu 
behar diegu arazoa, guk euskaraz egin eta ulertzen ez digutelako. Eta arazo 
hori egunero sentiarazi behar diegu, momentuero. Sentitu behar dute ezin-
bestekoa dutela euskara guri ulertzeko. Ez diegulako gehiago gure hitzik 
itzuliko.

Erdal komunitateak egunero bizi behar du, jasan behar du, sufritu behar du 
gatazka linguistiko hori. Intsumiso deklaratu behar dugu, intsumiso linguistiko. 
Ez dugu gehiago jardungo gure hitzen itzultzaile. Ezin dugu etengabe jarraitu 
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gure hitzen itzultzaile, ulertu gaitzaten. Horretan gabiltzan bitartean, galdua 
dugu borroka. Intsumiso linguistikoak deklaratzen ez garen bitartean jai dugu. 
Ezinbestekoa dugu euskaldunon komunitatea arnasa horretan murgildu gai-
tezen. Gutako bakoitza bihurtzea arnasgune, arnasgune pertsonal.

2.1. Hainbat ohar arnasgune fisiko-geografikoez

Azken urteotan asko hitz egin da gure artean, eta hitz egiten da, arnas-
guneez (ik. Fishman, 1991; Zalbide 2001; …). Hizkuntzaren arnasguneak 
babestearen eta gotortzearen garrantziaz. Eta ordea gaur egun ezin zaie ar-
nasguneei aterik jarri, itsasoko urari, basamortuko hareei, arnasten dugun 
aireari… ere ez bezala, ez baditugu kartzela kutxa hermetikoetan gordetzen. 
Gure garai hauetan ez dago jada arnasgunerik gure artean. Ez dago arnas-
gunerik jada XIX. mende amaiera eta XX.aren hasieretatik aurrera. Derri-
gorrezko eskola erdalduna gure arteko bazter guztietan sartu genuenetik. 
Gutxiago oraindik, erdara etxe sukalde barren guztietaraino sartua dugune-
tik, frantses edo espainol, erdal irratia 1950etatik, geroztik telebista. Zer 
esanik ez gaurko globalizazio garaian. Ez dago arnasgunerik gure artean. 
Agerikoa da. Eta horren testigantzak baino ezin ditugu jaso datuak biltzen 
hasi orduko 1986 eta 1991z geroztik (ik. Bengoetxea 2012; Iurrebaso 2015a, 
2015b; Esnaola 2015). Zer espero genezakeen bada?

Ez dago hizkuntza gutxituen arnasgunerik, ez hemen, eta ez inon, popula-
zio isolatuen kasua ez bada, halakorik inon dagoen neurrian…, guaraniaren 
dialekto samoiedo-lituaniarrak edo pirahã basurde bihoztiar anti-chomskya-
noak. Eta ez dago oso aspalditik. Eta euskaldunon komunitatearen iraupena, 
edo iraupenaren pisu handi bat arnasgune fisiko-geografiko horien baitan 
jarri nahi izatea, ez da euskaldunon komunitatea heriotzaren bidean bultza-
tzea baino. Balizko arnasgune baztertuetako herritarrei eskatu nahi litzaieke 
orain ez dezaten egin bere beste herrikide guztiok aurreko hamarkadetan egin 
duguna modernizazio bidean, egiten ari garena, inguruko beste hizkuntza za-
balduen bizkar:

—  Ez. Zuek geratu zaitezte euskararekin atzerabide horretan. Zuen ar-
nasgunetik irten gabe, kutsatu barik, inori bertan sartzen utzi gabe, 
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ETB 1, 3, 11 baino ez ikusi… Gu bitartean saiatuko gara gure hiri 
erdaldundu modernoetatik euskarara itzultzen gure modernitatea eta pa-
satuko dizuegu gero zuei. Horretarako ordea behar dugu / eskatzen 
dizuegu zuek zuen bazterrean geratu zaitezten, zuen atzerapenean, 
eta ez dezazuen inondik hartu guri modernizatzeko aukera eman di-
guten beste hizkuntza horien zaldia.

—  Ni zurekin ezkondu? Ni zurekin, ja, jai! –erantzun zion behin batean 
Loiolan dama guztiz politak Gilermo Joakin Indaleziori txoria baino 
arinago dantzan–.

Eta ez dut uste halako diskurtsoak askoz etekin handiagorik izan duenik 
gure artean azken mendeetan. Ezin zuen izan, ezin du izan, eta ez du izango 
(ik. ondoan, 2.1.1., Irlandako kasua xehexeago aipatua).

Balizko arnasgune, nekazari landagune baztertu idilikoak hemendik au-
rrera ere euskarari atxikiak mantendu daitezen modu bakarra izango da 
Euskal Herriko hiriak euskalduntzea, modernitatea eta hirian (ere) eus-
karaz eroso bizitzeko aukera ziurtatzea nekazari landagune idiliko inolaz ez 
baztertuetan bizi diren euskaldunei eta euskaldunon komunitate osoari. 
Bitartean galtzen jarraituko dugu gure balizko arnasguneak ere, galtzen ari 
garen bidetik. Fenomenoak gune baztertuagoetan beranduxeago gauzatu 
litezke, baina iristen dira. Eta horixe da gaur egun ere ikusten ari garena. 
Hirietan jada euskaldunon komunitatea berrindartze bidean hasiak gare-
larik (EAEn, Nafarroa Garaian, eta are Iparraldean ere), oraindik ari gara 
indarra galtzen balizko arnasgune, nekazari landagune baztertu idilikoetan, 
Hegoaldean (ik. Bengoetxea 2012; Iurrebaso 2015a, 2015b; Esnaola 2015 
–2.1.2. atalean aipatzen dugu arazoa xeheago–, eta askoz abiada handia-
goan Iparralde barne alde guztian belaunaldien arteko eten ikaragarriz). 
Inork ez du bere buruaz beste egiten inoren aginduz –ohiko egoeretan 
behintzat–.

Eta horixe da ere, zerbait izatekotan, Irlandako esperientziak irakatsi 
behar diguna. Bai Irlandako Errepublikakoak, eta bai Ipar Irlandakoak, se-
gidan zertzelada batzuetan aipatzera goazenak.
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2.1.1.  Irlandako Errepublikako Ghaeltacht arnasguneen garapena (1871-
1926-1956-2007)

Ghaeltacht deitu ohi dira Irlandako Errepublikan, gaelikoa ama hizkuntza 
nagusi izaki, hau egunerokotasunean erabiltzen den eremuak. Eremu hauen 
lehenbiziko muga zehaztapen ofiziala 1920ko hamarkadan egin zen, 
1921eko Independentziako Gerraren ondoren, 1922an Irlandako Estatu 
Askea eratu, independentzia aldarrikatu, eta uhartearen gaur egungo par-
tiketa politikoa onartzen eta onartzen ez zuten irlandar nazionalisten artean 
piztu eta 1923ra arte iraun zuen gerra amaitu eta gero.

Aurretik ere, jadaneko XIX. mendearen bigarren erditik, eta batez ere 
mende horren amaiera aldetik aurrera, jarriak ziren abian Ghaeltacht gu-
neen izendapenak, eta hauetan gaelera hiztunen komunitatearen aldeko 
zenbait babes neurri hartuak, ordurako indartsu garatzen ari zen Gaeleraren 
Berpizkundearen aldeko mugimenduaren eraginez, nolerebait muga jarri 
nahian gaelera XVIII. mendetik eta batez ere XIX. mendean ingelesaren 
bultzadaz jasaten ari zen atzerakadari.

1920ko hamarkadaren erdi aldetik aurrera Irlandako Errepublikako aginte 
nazional berriak erabat indartu zituen gaelikoaren aldeko neurriak Ghaeltach-
tetan, eta baita uharte osoan ere, irlandera, gaelikoa, berpizteko, bultzatzeko 
eta berrezartzeko hainbat neurri: gaelikoaren derrigorrezko ikaskuntza esko-
lan, gaeliko gaitasuna frogatzeko derrigorrezko azterketak eskola garaiaren 
amaieran, funtzionarioek derrigorrez bete beharreko gaeliko gaitasunak/eska-
kizunak… Ezagunak bide zaizkigu gure Hegoalde honetan antzeko neurriak.

Ondoko lau mapak13 adierazgarriak dira Ghaeltacht guneek ezagutu du-
ten bilakabideaz ia mende eta erdiko bueltan, XIX. mendearen azken laur-
denetan babesgune izendatu zirenetik:

13 Laurak ere Wikipediatik, domeinu publikokoak. Azken hirurak D.de.loinsigh-ek eginak (https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1374532 / =17875913 / =17875932 / =17875964).
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1. irudia

1871

2. irudia

1926

3. irudia

1956

4. irudia

2007
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•  Lehen mapa gaeliko hiztunen 1871ko zabalpenari dagokio, Ghaeltacht 
guneen lehen izendapen eta babes neurrien garai ingurukoa, Irlandako 
Errepublikako gobernu independenteak Ghaeltachten inguruko bere 
lehen neurriak hartu baino 55 urte lehenagokoa.

•  Bigarrena 1926ari dagokio, gobernuak izendatutako Coimisiún na 
Gaeltachtaren arau, garai horretan Ghaeltacht estatusa eskuratu behar-
ko luketen guneena –nahiko eskuzabal jokatuta–, eta gutxi gorabehe-
ra jaso zutenak, nahiz jada garai honetarako garbiegi egon ez zein neu-
rritan zen artean gaelikoa eskualdeotan ama hizkuntza nagusi eta 
egunerokotasunean erabilia.

•  Hirugarren mapa, 1956an, 30 urte beranduago, artean Ghaeltacht 
izendapen iritzietan nolerebait sartu zitezkeen lurraldeak.

•  Azkena berriz, 2007an irizpide zorrotzez A kategoriako Ghaeltacht izen-
datutako guneak (% 67 edo gehiagoan dutenak gaelikoaren egunero-
ko erabilera / komunitate hizkuntza nagusi).

Lau mapetan erakutsitako Ghaeltacht guneak izendatzeko erabilitako 
hiztun dentsitate irizpideak ez dira berberak izan, edo zorroztasun berbe-
rez zaindu. Zorrotzena 2007koa litzateke. Eta 1926koa berriz gehiago 
garaiko Irlandako Errepublikako gobernu/intelligentsiaren desideratuma, 
garairako Ghaeltacht izendaturiko hainbat gune jada adierazi baino hiz-
tun dentsitate txikiagokoak bide zirenean, baina galerak bertan artean 
berriak izaki, eta babesa lagun, esperantza bizia zutenak berriro berehala 
bihurtu ote zitezkeen benetako Ghaeltacht gune oso Irlandako lurraldeen 
mapan.

Edonola ere den, ezin adierazgarriagoa da balizko arnasgune, nekazari lan-
dagune baztertu idiliko eta babestu Ghaeltachten bilakabidea mende eta er-
dian.

Zergatik halako porrota? Irlandako gobernuek ez dituztelako behar adi-
nako eta behar bezalako babes neurriak hartu arnasguneak zaintzeko? Na-
barmen da hala dela. Baina Irlandako kasuan pentsatu liteke are Errepubli-
kako gobernuek beren babes eta indartze neurriak hartzen dituztenerako, 
are XIX. mende amaieran berreskuratze mugimendua hasten denerako ere, 
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komunitate gaelikoduna ez ote zegoen jadaneko ahulduegia14. Agian Irlan-
dako gaelikoak garaian parean duen hizkuntza / hizkuntza komunitatea 
indartsuegia zen hura gabe aurrera egiteko modernitatean, zibilizazioan eta 
munduan? Garairako, gaelikoaren etsai zuzen ingelesa / komunitate inge-
lesduna aspaldi da munduan indartsuena, eta hala jarraituko du izaten XX. 
mende osoan, eta oraingoz XXI.ean ere.

Zer arrakasta eduki zezakeen Ghaeltachtetako herritarrei ingelesari uko 
egiteko eskatzen / uko egitera behartzen zituen politika batek? Zein etorki-
zun eduki zezakeen Ghaeltachtetako herritarrak etxean/kalean gaeliko hu-
tsez jardunda, eskolan gaeliko hutsez ikasita, Ghaeltachten bihotz estuene-
tatik kanpo bere hizkuntza beste inorekin baliatu ezin baldin bazuen 
uhartean bertan, beste irlandar moderno, zibilizatu, munduan ohituek in-
gelesa baldin bazerabilten?

Ghaeltachtetako arrakasta aukera bakarra zatekeen ghaeltachtarrek gutxie-
nez Irlanda osoan aukera izatea gaelikoz jarduteko, irla osoko biztanleak 
konprometituta gaelikoa berreskuratzen, beraiek aldi berean ingelesa ikas-
teaz gain, beraiek ere ibili ahal izateko munduan, zibilizazioan eta moderni-
tatean, eta ez elebakartasun antzuan bizitzera kondenatuak.

Denetik izan liteke. Ezen oso erraz jarri liteke ere zalantzan Irlandako 
Errepublikako gobernuen hizkuntza politiken eraginkortasuna gaelikoa, ir-
landera, behar bezala zabaltzeko uharte osoko biztanle ingelesdun elebaka-
rrengana. Baina ondoko mapa ere oso ohargarria iruditzen zaigu15. Bertan 
ikusi liteke zenbat herritarrek erantzun duen 2011ko zentsuan Irlanda 

14 1871ko zentsuak (erakutsi dugun lehen maparen urte berekoak) ondorioztatzen bide zuen (ap. 
Moriarty 2015, 25; itzulpenak eta azpimarrak gureak)): «ezin da okerrik izan uste baldin bada, urte 
erlatiboki gutxi barru, gaelikoak jadaneko bere lekua hartua izango duela existitzeari utzi dioten 
hizkuntzen artean». Eta beheraxeago jarraitzen du orain autoreak berak 1891ko zentsuko datuak 
iruzkintzen (Moriarty 2015, 25): «1891n soilik populazioaren % 19,2k dauka gaitasun mailaren bat 
irlanderaz». Eta aurretik dio 1891ko zentsuko datuek erakusten dutela: «gaelikoaren transmisioa 
belaunaldi gazteei ia guztiz etena dela XX. mende bueltarako, eta 10 urte edo gutxiago dituen 
populazioaren % 3,5ek bakarrik duela gaelikoaren ezagueraren bat».
15 Wikipediatik, SkateTier, CC BY-SA 3.0 (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=32006185).
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osoan, baietz, beraiek gauza direla gaelikoz mintzatzeko, eta konparatu ge-
nezake berau goragoko irudietan erakutsi ditugun Ghaeltachtetako-edo 
1871-1926-1956-2007ko mapekin:

5. irudia

2011

•  Balizko hiztunek % 70 edo gehiagoko dentsitatea erakusten duten gu-
neak gutxi-asko dira 1956ko Ghaeltachtetakoak, 1926ko desideratume-
koak baino askoz eskasagoak, baina 2007koak baino nahikoa zabala-
goak.

•  % 45 eta % 70 bitarteko hiztun kopurua erakusten duten guneek be-
rriz Errepublikako lurraldeen erdia hartzen dute gutxi gorabehera.

•  Eta Errepublikako lurraldeen beste erdiak % 25 eta % 45 bitarteko 
hiztun dentsitatea erakusten du.

Irlandako Errepublikako gobernuen politika nahi den bezain txepelek 
(?) ezin eragin nabarmenagoa dute mapako gune berdeetan. Aldiz gune 
zurixka zabal nabarmena ageri da Ipar Irlandan, non mende oso batez 
soilik erresistentzia politikak garatu ahal izan diren hizkuntzaren inguruan 
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ere bertan agindu duten gobernu britainiarren guztiz aurkako politiken 
aurrean.

Noski, gauza bat da herritarren hizkuntza gaitasun auto-balorazioa eta 
inkesta erantzuna, eta beste bat balizko hiztun bakoitzaren benetako hiz-
kuntza gaitasuna, hizkuntza praktika eta gaelikoaren benetako erabilera. 
Eta neurri batean gauza bertsua ere gertatu dakiguke gaur egun Euskal He-
rrian eskuartean darabiltzagun Inkesta eta Mapa Soziolinguistikoen datue-
kin. Baina aldi berean, nahi genituzke jadaneko guk ere guretzat halako 
hiztun aitortu –hiztungai– proportzioak Euskal Herrian.

Besterik dira Irlandan herritarren lehen hizkuntza eta erabilera datuak 
(Wikipediatik, guk landuak):

•  2000. urte inguruan estimatzen da 20.000 eta 80.000 mila jatorrizko 
gaeliko hiztun daudela Irlanda osoan (6 milioi biztanle), populazioaren 
% 0,33 eta % 1,33 artean.

•  2006an Errepublikan 85.000 herritarrek adierazi zuen zerabilela gaeli-
koa eguneroko hizkuntza gisa hezkuntza sistematik kanpo (4.500.000 
biztanle ingurutik), populazioaren % 1,89 inguruk.

•  2011n 94.000k, populazioaren % 2,09.

•  2008 urte inguruan esaten da Irlanda osoko populazioaren % 5 eta 
% 10 bitartean estimatu litekeela gaelikoaren eszena aktiboa (300.000 
eta 600.000 hiztun bitartea), gero eta haziagoa Dublinen, gero eta 
ahulagoa aldiz Ghaeltachtetan16.

Hala, oro har eta oso gainetik bada ere, ez dirudi arazo nagusia denik 
herritarren gaeliko gaitasuna eskola bidez handitu beharra –nahiz hori ere 

16 Ghaeltacht guneetan gaeliko hiztunen garapenak izaniko arazoen berri bizi jaso liteke, bes-
teak beste, O'Riagáin 1992n, hizkuntza gutxitua gorde / hizkuntza nagusira labaindu dialekti-
kan, eta honek arnasguneen garapen ekonomikoarekin duen loturaz. Baita Walsh 2011n, eta 
Irlandaren unean uneko garapen ekonomikoaren loturaz irlanderaren/irlanderadunen garape-
narekin. O'Riagáin 2001 ere balantze ohargarria da Irlandan garatutako hizkuntz politikaren 
eta proposamen fishmandarren inguru, bereziki 1981-1996 urteak bitarteko garapen esperien-
tziaz baliatuz.
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bai izan ziur–. Baina Errepublikako gobernuen bultzada ere ez da gero eta 
handiagoa izan Errepublikako herritarrak gaelikorantz mugitzeko. Edo 
ezin izan du. Gaelikoaren ikaskuntzak derrigorrezko izaten jarraitzen du 
eskolan –betiere bigarren hizkuntza legez–. Baina 1970eko hamarkadan 
herritar irlandarren presioak behartu zuen Errepublikako gobernua oina-
rrizko eskola amaierako derrigorrezko gaeliko azterketa ezabatzera, eta 
funtzionarioei ordura arte derrigorrezkoak zituzten gaeliko eskakizunak 
kentzera.

Kontu konplexua da beraz nonahi ere balizko hiztun kopuruak hizkuntza 
gutxituaren erabileran aktibatzen asmatzea. Gutxituriko hizkuntza pixka-
naka bere L1 hizkuntza bihurtu dezaten, familia transmisio hizkuntza gisa 
berpiztu eta ziurtatu dezaten, gaelikoa etxeko eta gizarteko ohiko erabilera 
hizkuntza bihurtu dezaten. Dublinen ari bide da gaelikoaren aldeko mugi-
mendua eta erabilera indartze bidean, eta oso bereziki Ipar Irlandan ere bai 
(ik. Moriarty 2015, 45; aurreragoko ohar batean aipatzen dugu Ipar Irlan-
dako dinamismoaren kontua ere zertxobait).

Hala ere, ez dakit gure Euskal Herriko egoera gutxitutik erabateko porrot 
gisa begiratu geniezaiokeen gaelikoak gaur egun Irlandan erakusten duen 
egoerari, batez ere Errepublikan. Seguru asko, irudi lezakeen baino pareko-
tasun handiagoa dugu Irlandako komunitate gaelikodunaren historia, gara-
pen eta egoerarekin, gure diferentziekin. Eta ziur, batzuek zein besteok, bide 
luzea dugula oraindik ere egiteko irabazi ahal izateko, agian oso antzeko/
pareko galtzadetatik…, batzuen eta besteen esperientzietatik ikasiz…, aka-
tsetatik…, aurrean ditugun arazoen benetako dimentsioak kalibratuz…17. 
Nahiz, gaur egun irlandarrek aurrean izaten jarraitzen duten etsai ingelesa, 
beren zoritxarrerako, askoz ere indartsuagoa den, guk parean ditugun fran-
tses eta espainol etsai erraldoiak baino.

17 Gure artean ere aspaldi kezkatu gara Irlandako hizkuntza biziberritze prozesuen arazoez. Orain-
dik ere ondo irakurgarria da Joxe Azurmendiren 1977ko artikulua (berak indio reserbatuak deitzen 
ditu Irlandako gobernuek eratutako Ghaeltacht guneak), edota beste ikuspuntu batzuetatik bada 
ere J. Albarezen 1990ekoa. Horregatik egiten zait are harrigarriagoa XXI. mendearen lehen ha-
markadotan berriro zabaltzen ibiltzea gure arteko zenbait sektoretan erreserba arnasguneen ingu-
ruko mirari ilusioa gure hizkuntza politikan.
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2.1.2.  Ohartxo bat gure (EAEko/Hegoaldeko) arnasguneen gainbeheren 
zioez18

Kanpotik begiratuta bitxia irudi lezake kontrasteak:

•  Batetik, euskaldunon komunitatea azken 40 urtean (eta areago azken 
30ean EAEn eta Nafarroa Garaiko eremu euskaldunean bereziki) era-
kusten ari garen berpizte eta berrindartzea, eta

•  Bestetik aldiz, gure (EAEko/Hegoaldeko) arnasguneez diharduten 
1986 eta 1991z geroztiko ikerketek erakusten diguten gainbehera zo-
rrotza (?) (ikusgarriak dira bereziki aipatu Iurrebaso 2015a-n 4. eta 5. 
ataletan konparazioan erakusten diren udalerri euskaldunen eta uda-
lerri guztien datu eta grafikoak hizkuntza gaitasun, ama/lehen hiz-
kuntza eta etxeko hizkuntzaren gainean; atal honen amaieran jaso 
ditugu).

Hegoaldeko balizko arnasguneotako gainbeheraren kausa posibleen artean 
maiz aipatzen da aipatu azterketetan kanpotiko jende erdaldun(ago)- 
aren iritsiera arnasguneetara, nahiz gehienean ez den halako etorrera mul-
tzo esanahitsuegirik aitortzen, salbuespenak salbuespen. Eta azken garaian 
hainbat ere hitz egin da arnasguneetarako plan demografiko-linguistiko 
berezien beharraz, hauek kanpotiko etorkin erdaldun(ago)engandik ba-
besteko.

Ez dirudi hala ere gure arnasguneetako gaitz nagusia kanpotiko etorkin 
erdaldunagoek eragina denik oro har, nahiz noski izan litekeen kasuan-ka-
suan. Datuei ordea alde askotatik begiratzea komeni da arazoen diagnostiko 
ahalik eta zorrotzenak egiteko. Hala, esaterako, arazoaren muinera hurbil-
tzeko, garrantzizkoa izan dakiguke aztertzea zer nolako bilakaera izan duen 
gure populazioan:

18 Balizko arnasguneen bilakaera soziolinguistikoaz esku artean darabiltzagun lanek (Bengoetxea 
2012; Iurrebaso 2015a, 2015b; Esnaola 2015) Hegoaldeko inguruez dihardute soilik eta batez ere 
EAEkoez, nahiz pentsatu litekeen antz bateko egoerak gertatu ote diren Nafarroa Garaiko eremu 
euskalduneko inguruetan. Iparraldekoek ziur beste ezaugarri batzuk dituzte.
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•  Ez jada bakarrik hizkuntza gaitasunak, zein ere bai, baizik eta, eta batez 
ere

•  Zein bilakaera izan duten:

•  Ama/lehen hizkuntza eta

•  Etxeko hizkuntza ezaugarriek, eta hauek oso bereziki:

•  Adin taldez talde, eta

•  Ez soilik populazio orokorrean.

Datu orokorregiak maiz oso engainagarriak izan dakizkiguke, besteak 
beste, gure populazio piramideak –beti ere oso kontuan izan beharrekoak– 
bereziki azken urteetan hartu duen gerri estuko itxuragatik ere (ik. 6. irudia, 
EAEko datuekin –baina antzeko izan liteke Hegoalde osoan–):

6. irudia. EAEko piramide demografikoa 2016

Iturria:  Eustat. Adierazle demografikoak. Biztanleen udal-erroldaren estatistika. 
Biztanleria-proiekzioak - 2016.

•  Muturrera zorrozten doan ohiko-edo piramide arrunta 1976z aurretik 
jaioen artean (Espainiako 1936-39 bitarteko gerrak eragindako koska 
eta guzti)
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•  Oso piramide gerri zabala, puztua, 1955-1980 bitartean jaioen artean 
–1976an zabalen–, 2016an 35 eta 60 urte bitarteko herritarrak (oro 
har artean frankismo pean jaiotako belaunaldiak)

•  1976tik aurrera berriz erabat estutzen doan gerrikoa (frankismo ondo-
rengo belaunaldiak, euskaldunagoak, baina askoz urriagoak):

•  Jada oso estua 1986-2016 bitartean

•  1995 inguruan estuen

•  Zertxobait puzten da geroztik 2009 urte ingurura arte (Espainiaz 
kanpo jaiotako 3. etorkin uholdeko gurasoen eragin, ‘bertakoa-
goena edo’ baino askoz ugaltze tasa handiagoz)

•  Berriro estutzen doana 2016 bitartean 1995eko balio txikienen hur-
bilera…19.

2.1.2.1.  Euskara ama/lehen hizkuntza eta euskara etxeko hizkuntza 
indizeen bilakaera EAEn orokorrean eta balizko arnasguneetan

Izan ere, Hegoaldeko / EAEko azken 35 urteetako hizkuntza gaitasuna-
ren datuak itxaropentsuak izan arren, orain(dik) ari gara jasaten XXI. 
mendeko lehen hamarkadotan, XX. mende osoak Euskal Herri guztian, 
are gune euskaldunenetan ere –balizko arnasguneetan– ekarri zigun eus-
kararen etxeko/familiako transmisioaren gainbehera ikaragarria, Iparral-
dean oraintsu arte ere dirauena, eta Hegoaldean ere are 1986 bitartera 
arte behintzat. Lehenago eta areago gune erdaldunduagoetan, baina 
1950etako belaunaldietatik aurrera ere bereziki bizkortua gure ordura bi-
tarteko arnasguneetan.

Ondoko taula eta grafikoetan ikusi liteke zein den EAEn20 Euskarak ama/
lehen hizkuntza gisa (eustAt, 2017e) eta Euskarak etxeko erabilera hizkuntza 

19 3.3.3. atalean eskaintzen ditugu datu xeheago batzuk EAEko piramide demografiko honen 
eraginaz euskaldungoan.
20 EAEkoak bakarrik ditugu halako datuak sistematikoki jasoak EustAten zentsu datuetan, eta 
neurri batean erakutsita, hauetatik eratorritako Mapa Linguistikoetan, baina ondorioak –aldeak 
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gisa (eustAt, 2017f) ezagutu duten bilakabidea azken ehun urteotan, eta 
honek hobeto ulertzen lagundu beharko liguke gaur egungo egoeran orain-
dik ditugun ahuleziak zein izan genitzakeen indarguneak.

Bereziki da azpimarratzekoa nola goragoko piramide demografikoaren 
gerri zabalena (1976 inguruan jaiotakoena; 1967-1986 bitarteko belaunal-
dia) den hain zuzen, (bat egiten duena ondoko taula eta grafikoetako datu 
apalenekin), euskararen familia/etxeko transmisio neurri apalena ezagutu 
duten belaunaldiekin21. Eta horiek zenbakitan oso herritar kopuru handiak 
dira. Bereziki ondorengo belaunaldi berri euskaldunago eta transmititzailea-
goen kopuruak askoz eskasagoak izan diren neurrian. Hala:

alde– antzekoak bide dirateke Nafarroa Garaian ere (Iparraldean berriz oraintsu arte XX. mende 
amaierara arte luzatu da familia transmisio galera -ik. Inkesta Soziolinguistikoetako datuak, bere-
ziki V.ekoak -Eusko Jaurlaritza, 2013-).
21 Eta berez naturalki berriro euskararen familia/etxeko transmisio neurri are apalagoak emango 
lituzketenak beren seme-alaben belaunaldietan, Iparralde osoan orain arte gertatu bezala. EAEn 
ordea –eta seguru asko Nafarroa Garaian–, euskararen familia/etxeko transmisio neurri apalenak 
ezagutu dituzten belaunaldi hauek berak 25-30-40-45 urte beranduago euskararen familia/etxeko 
transmisio maila askoz altuagoak ari dira ematen beren seme-alaben belaunaldietan, bikoitzak 
izateko ere urrutik handirik gabekoak –aurreraxeago datu batzuk–.
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2.1.2.2. Hainbat iruzkin

Tauletatik abiatuta ondorioztatu genezakeen zenbait kontu:

1.  Euskara ama/lehen hizkuntza bakar gisa proportzio txikienean jaso 
duten belaunaldiak dira hain zuzen, 1967 eta 1986 bitartean jaioak, 
h.d. gaur egun, 2017an, 31 eta 50 urte artean dituen populazio hel-
dua, gizartean dinamikoena, oraintxe guraso izan edo izaten ari dire-
nak, eta piramide demografikoan ugarienak direnak.

•  Eta guztietan transmisio neurri txikiena jaso du 1972-1976 bitar-
tean jaiotako belaunaldiak (% 16,51), 2017an 41 eta 45 urte di-
tuena eta piramide demografikoko ugariena gaur egun.

•  Hortik aurrera hasten da berriro, eta zorionez, euskara ama/lehen 
hizkuntzaren transmisioa hazten, eta dauzkagun 2011ko zentsuko 
azken datuetan, 2007-2009 bitartean jaiotakoen artean, h.d. 
2017an 8 eta 10 urte artean dituztenean, euskara ama/lehen hiz-
kuntza dutenen proportzioa % 30,34 ingurukoa bide da jada 
(orain dela 40 urtekoaren bikoitza)23. Halako datuetan oinarritu 
genitzake esperantzak.

•  1912-1916ko belaunalditik (% 31,80 transmisio maila), 1972-
1976ko transmisio txikieneko belaunaldira 15 puntu pasako galera 
izan genuen.

•  Hala-hola, berriro irabazi ditugunak 1972 eta 2011 bitartean 
(% 16,51 → % 30,34).

•  Euskara ere (beste hizkuntza batekin batera) ama/lehen hizkun-
tza gisa jaso dutenen kopuruak ere kontuan hartuz gero (baina 
badakigu kualitatiboki zein desberdina den hizkuntza gutxitua ba-
karrik jasotzea familian, edota honekin batera inguruko hizkuntza 
nagusia jasotzea), transmisio urterik okerrenak 1937 eta 1981 bi-

23 Inguru diogu, 1996tik aurrerako datuetan, eta bereziki 2000-2010 urteak bitartekoetan ezin-
bestekoa delako Espainiaz kanpo jaioriko etorkinen ondorengoen populazio kopuruen eragina 
zehatzago neurtzea guk lan honetarako egin ahal izan dugun baino.
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tartean jaiotakoen artean gertatu bide ziren (populazioaren 
% 21/22 inguruan), 2017an 36 eta 80 urte bitartean dituztenen 
artean.

•  Kopuru hauek ere nabarmen igotzen dira geroztik, eta oso bere-
ziki 1992tik aurrera. Hala, 2007-2011 bitartean jaiotakoen ar-
tean, 2017an 6 eta 10 urte artean dituztenean, euskara (ere 
behintzat) ama/lehen hizkuntza dutenen proportzioa % 44,50 
ingurukoa bide da jada (euskara lehen hizkuntza bakar jaso 
duen % 30,34a barne)24, orain 40 urtekoaren bikoitza berriro.

2.  Euskara etxeko erabilera hizkuntza bakar gisa darabilten belaunal-
dien proportzio txikienak ere, 1937 eta 1981 bitartean jaiotakoen 
artean gertatzen dira (% 11/12/13 ingurukoak), 2017an 36 eta 80 
urte bitartean dituztenen artean. Hau da gizartea.

•  Guztietan etxeko erabilera maila txikiena hala ere, 1967-1971 bi-
tartean jaiotako belaunaldian gertatzen da (% 11,76), 2017an 46 
eta 50 urte dituztenen artean (ama/lehen hizkuntza gisako transmi-
sio neurri txikiena 1972-1976 bitarteko belaunaldiak duen bitar-
tean, % 16,51).

•  Etxeko erabilera 1982tik aurrera jaiotakoen artean hasiko da berriro 
zertxobait igotzen, eta jada nabarmenago 1992tik aurrera jaiotakoen 
artean: % 18,13 ingurukoa 1992-1996 bitartean jaiotakoek; % 29,43 
ere bai 2007-2009 bitartean jaiotakoen artean, 2017an 8 eta 10 urte 
artean dituztenean (40 urte aurretiko proportzioaren hirukoitza ere 
izan litekeena, h.d. hauen gurasoen etxeko erabilera proportzioa 
% 10etik gora ezer asko igotzen ez zenean)25. Esperantza?

•  Euskara ere (beste hizkuntza batekin batera) etxeko hizkuntza 
gisa darabiltenen kopuruak ere kontuan hartuz gero (nahiz bada-

24 Gogoratu aurreko oharrean esana azken uholdeko etorkinen eraginaren gainean datu hauek 
apaltzen.
25 Gogoratu aurreko oharretan esana azken uholdeko etorkinen eraginaren gainean datu hauek 
apaltzen.
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kigun kualitatiboki oso desberdina dela), erabilera urterik okerre-
nak 1932 eta 1976 bitartean jaiotakoen artean gertatu bide ziren 
(populazioaren % 19/21 inguruak erabiltzen zuen), 2017an 41 eta 
85 urte bitartean dituztenen artean.

•  Kopuru hauek ere igotzen hasten dira geroztik, oso bereziki 
1992tik aurrera, eta 2007-2011 bitartean jaiotakoen artean pro-
portzioa % 40,61 ingurukoa bide da jada26, 2017an 6 eta 10 urte 
artean dituztenean (orain 40 urtekoaren bikoitza edo).

Ondorioz ohartu nahi genuke, batez ere frankismoaren amaierako ur-
teetan (eta are ondorengo lehen urte tarteetan) gertatzen den euskara-
ren familia transmisio galera –ama/lehen hizkuntza gisa eta etxeko era-
bilera hizkuntza gisa–, ingurune erdaldunagoetan bezala gertatzen dela 
ingurune euskaldunenetan, hauetan seguru asko hiri eremu erdalduna-
goetan baino zertxobait beranduago gertatuko bada ere27. Aldiz, pentsa-
tu genezake azken 40 urtean hiri eremu erdaldunagoetan hasitako berres-
kuratze eta berrindartze mugimendu bera, beranduxeago bada ere, 
seguru (asko) iritsiko dela landagune euskaldunagoetara, baldin eta hi-
rietan gure berrindartze mugimenduari eutsi eta indartzeko gauza garen 
heinean bederen.

Jabetu gaitezen ordea gure ahuldadeaz, jakinik 1937 eta 1981 bitartean 
jaiotakoek ez dutela ezagutu % 11/12/13an baino euskararen etxeko erabi-

26 Gogoratu aurreko oharretan esana azken uholdeko etorkinen eraginaren gainean datu hauek 
apaltzen.
27 Bi anekdotatxo, besterik izango ez badira ere. Bat. Gaur egun balizko arnasgune euskaldune-
netara hurbilduta espainolez barra-barra entzun ohi ditzakegunak ez ohi dira Espainiaz kanpo 
jaiotako etorkinak, edo beste hirigune zabalagoetatik bildutako herritarrak, baizik eta bertako 
40-60 urte bitarteko etxekoandreak (gizasemeak) –familia/etxeko transmisioan huts handiena 
izan duten belaunaldietakoak– platikan oraindik ere ezin ahoskera euskaldunagoan. Bi. Frankis-
mo ondorean EAEn (eta Nafarroa Garaiko eremu euskaldunean ere uste dut), 1980etan eta are 
90etan, hezkuntza hizkuntza-ereduak abian jarriak direnean, inguruetako herritar euskaldunenak 
–espainola okerren erabiltzen zutenetakoak– ziren maiz beren seme-alabak artean A ereduetara 
bidali nahi izaten / bidaltzen zituztenak, erdaraz behintzat ondo ikasi zezaten (eta ez beraiek beza-
la artean erdipurdika zerabiltenak). Kontu horiek ez dira bakarrik XIX. edo XX. mende hasiera 
urrunetakoak Hegoaldean.
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lera hizkuntza bakar/nagusi gisa, nahiz ama/lehen hizkuntza datua inoiz 
jaitsi ez % 16/17tik. Belaunaldi horietako gurasoek, denak euskaltzale po-
rrokatuak izanik ere, modu naturalean ezingo lukete euskara beren familia 
berrietan transmititu populazioaren % 15ean baino, eta hori sekulako ahu-
lezia da guretzako.

Ordea 2011ko datuek diote (benetakoak baino datu baxuagoak seguru 
asko artean etorkinen pisua behar bezala neurtu gabea dutelako) 2017an 
6 eta 10 urte artean dituzten belaunaldiko haur/gazteek % 30,34 inguruan 
jaso dutela euskara ama/lehen hizkuntza gisa eta % 29,43 inguruak dara-
bilela etxeko hizkuntza bakar/nagusi gisa. Eta hori mirari bat da. Gure 
miraria. Gure indargunea. Hau da, beren gaztetan euskara familiako hiz-
kuntza gisa jaso duten bezainbeste guraso edo gehiago –beren gaztetan 
erdara jaso dutenak familiako hizkuntza gisa– ari dira EAEn beren se-
me-alabei euskara lehen hizkuntza gisa transmititzen. Eta datu serieari 
begira pentsatzekoa da proportzioak hazten jarraituko duela ondorengo 
urteetan ere behintzat. Nik apustu egiten dut, 2016ko Biztanleriaren eta 
etxebizitzen zentsuko datuak argitaratzen direnean, laster, are hobeak izan-
go direla arlo hauetan ere 2011koak baino (areago behar bezala neurtzera 
iristen bagara Espainiaz kanpo jaiotako 3. etorkin uholdeko herritarren 
eragina).

Kontua da gure dirudienez indargune hau ez dela gertatzen ari, oraindik 
behintzat, balizko arnasguneetan (ik. ondoko grafikoak). Eta horrek pen-
tsarazi behar digu. Arnasguneak garrantzizkoak zaizkigu. Noski. Eta zaindu 
behar ditugu, noski. Baina eduki dezagun garbi landagunetako arnasgune 
fisikoek soilik iraungo dutela hiriguneetan espazioak irabazten goazen neu-
rrian. Eta hori dugu orain garrantzizkoena: hausnartu hiriak nola irabazi, 
hiriburuak. Hiriburuetarako estrategia irabazleak diseinatu28.

Arnasgune/hiri arteko dialektika horretan hausnartzeko, merezi du begi-
ratutxoa egitea I. Iurrebasoren azterketatik ekarri ondoko hiru grafikoei –
hizkuntza gaitasuna / ama/lehen hizkuntza / etxeko hizkuntza– eta hauek era-
kusten dizkiguten ikuspegiei (Iurrebaso 2015a, 36; 37; 39):

28 Patxi Saezek era antzeko zerbait uste dut dioela 2017ko Euskarak Bilbo behar du hausnarketan.
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9. irudia

10. irudia
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11. irudia

Goitik beherako lerro markatu guztiak dagozkie balizko arnasguneei. Al-
diz, apenas ikusten dugun behetik gorako bilakaera nabarmenik, salbu hiz-
kuntza gaitasunari dagozkionetan. Zergatik? Datuak ez daudelako adin 
taldeetan sailkatuta. EAEko populazio piramidean 2016an 35 urtetik gora 
dituzten herritar erdaldunenen kopuruek literalki jaten dituztelako 35 ur-
tetik beherako populazioan datu sendoz nabarmentzen ari garen gorakada, 
ez bakarrik gaitasunean, zertan ere bai, baizik eta guretzat askoz garrantzi 
handiagokoa dena, baita ere, euskara ama/lehen hizkuntza eta euskara 
etxeko erabilera hizkuntza bakar/nagusi gisa.

Iurrebasok, Bengoetxeak, Esnaolak… eskaintzen dizkiguten datuek, adin 
taldeka sailkatzen ez baditugu benetan jabetu ahal izateko euskaldunon 
komunitatean oraintxe gertatzen ari diren fenomenoez eta ondoko urteetan 
gertatuko direnez, inpresio guztiz faltsua jaso genezake, etsigarria ere, irten-
bide irabazle posiblerik gabea, negargarria…, ez digutelako hobeto ikusten 
uzten egiatan gertatzen ari dena.

Euskera 2016_61_2.indd   289 24/10/17   13:28



Euskera. 2016, 61, 2. 241-373. Bilbo
issn 0210-1564

290 hidAlgo, B.: Irabazteko gidalerro bila

2.1.3. Euskal hiztun berrien hizkuntza transmisio ohiturez

Ez dira oraindik argitaratu VI. Inkesta Soziolinguistikoaren datuak. Daki-
gularik, EAEko eta Nafarroa Garaiko aurrerapenak baino ez (Eusko Jaurla-
ritza 2016d; Nafarroako Gobernua, 2017). Baina Azkue Fundazioak agian 
bere aldetik lortu bide ditu delako inkestaren EAEko datu gehiago, eta in-
kesta hau eta Ortega eta besteren 2016ko Euskal hiztun berriak: esperien-
tziak, jarrerak eta identitateak lana aipatuz, joan den 2017ko otsailaren 21eko 
Ama-Hizkuntzaren Egunaren harian argitaratu bide zuen ondoko txaplata, 
guztien laburpen. Eta bertan jasotzen diren datuak horrela azalduta ez diru-
di esperantza gutxikoak dituzkegunik…29 Ortega eta bestek argitu nahian 
egiten dituzten galderak dira (2016, 230):

•  Murgiltze ereduan euskaldundutako gaur egungo gazteek transmiti-
tuko diete euskara beraien seme-alabei?

•  Eta egitekotan, zein transmisio-ereduri jarraituz?

Eta Azkue fundazioak argitaratu txaplatak argiago:

•  Transmititzen al dute hizkuntza gutxitua guraso hiztun berriek?

•  Guraso hiztun berriek seme-alabekin hitz egiten dute:

•  % 48,3k euskaraz
•  % 16k euskaraz eta espainolez
•  % 35,6k erdaraz

•  27-37 urte bitarteko guraso hiztun berriek:

•  Oro har:

•  % 74k beti edo gehienetan euskaraz edo bietan berdintsu

•  Testuinguru erdaldunetan:

•  % 61ek beti edo gehienetan euskaraz edo bietan berdintsu

29 Ez dakit nolanahi horren irakurketa baikorra ateratzen den Ortega eta besteren lanetik delako 
hiztun berrien familia barruko hizkuntza transmisio jarrerez, nahiz datuak bertatik jasoak izan 
(Ortega eta beste 2016, 230-232).
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•  Guraso biak euskaldunak direnean:

•  Batek bakarrik duenean euskara lehen hizkuntza:

•  % 95ek transmititzen dute euskara

•  % 71k euskara bakarrik
•  % 24k biak

•  Guraso biak direnean hiztun berri:

•  % 80k transmititzen dute euskara

•  % 45ek euskara bakarrik
•  % 35ek biak

•  Guraso bakarra denean euskalduna eta hiztun berria:

•  % 49k transmititzen dute euskara eta erdara

2.2.  Hiriak irabazi. Euskal Zabalguneak sortu / zabaldu / indartu… 
hiriburuan

Aurreko atalean aipatu guztiagatik, azken boladan berriro arnasgune fisi-
ko-geografikoen kontuak hainbeste aipatzen direnean, beste garai bateko 
kontuez ari ote garen iruditzen zait, halako herri, toki, bazter, baserri, auzu-
ne, txoko, erreserba mitikoez ari ote garen, aspaldian jada joanak ditugun 
ingurune ukigabeen garaiak, denboraren makinari atzera eragin nahiko ba-
genio bezala edo…

Hiriak dira irabazi behar ditugunak, baita balizko arnasguneak ere arnas-
gune izaten jarraitu ahal izan dezaten. Bestela jai dugu. Hiriak irabazteko 
garaia dugu, eta gainera, ahal dugu. Sinistu behar dugu. Eta ezin dugu orain 
gudu-zelaia erratu. Bilbo irabazi behar dugu, Gasteiz irabazi behar dugu, 
Iruñea irabazi behar dugu, Baiona irabazi behar dugu…

Eta horretarako, Patxi Saezek Euskarak Bilbo behar du artikuluan dioen 
legean (2017): «Hiriburuetan euskara euskaldunen arteko harreman-hiz-
kuntza bihurtzeko, lehen-lehenik, harreman-sare egituratuak eraiki behar 
dira. Harreman-sare egituratu horiek, besteak beste, herritarren kontsumo 
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eta aisialdi ohituretan oinarrituta eraiki daitezke […] Herritarren jokabide 
horiek kontuan hartuta, hiriburuko udalak hirigintza antolamenduan gune 
horietan dauden dendak eta tabernak euskararen lehentasunezko azpiegitura 
izenda ditzake eta udalerriaren hirigintza antolamendutik hizkuntza baldin-
tzak eta betekizunak eska ditzake euskarazko zerbitzua berma dadin azpie-
gitura horietan. Bide beretik, euskararen lehentasunezko azpiegitura diren 
aldetik lurraldeko foru aldundiak ere hobari-fiskalak zehaztu ditzake herri-
tarrei euskarazko zerbitzua bermatzearren.»

Ardura ez da berria. Euskaltzaindiak ere 2014an antolatu zuen bere XIX. 
Jagon Jardunaldia Euskararen biziberritzea Euskal Herriko hiriburuetan lema-
pean. Eta noski, hiriak irabaztea ere Patxik proposaturiko bidean ez da izan-
go / ezin da izan egun batetik besterako kontu. Bai ordea planifikatuki eta 
lehenbailehen hasi / jarraitu beharreko dugun bidea, hiriburu bakoitzean 
euskal espazioak sortzen / antolatzen / zabaltzen / indartzen joateko, euskal 
guneak, Euskal Zabalguneak, euskal arnasguneak. Nik Euskal Zone deitu ohi 
nituen [ingelesez /zoʊn-zəʊn/], ingelesera lerratuta hauen modernitate go-
goa azpimarratu nahiz, kanpokoentzako Basque Zone –gero eta zabalagoak– 
liratekeenak. Izena [ez] da gutxienekoa. Baina guneak guk antolatu behar 
ditugu, euskaldun bihotzekoon komunitateak, nahiz gero beharrezko lagun-
tza guztia eskatu eta exijitu uneko administrazioei, gure inguruko beste ko-
munitateetako kideei. (Euskal) Zabalguneak gure ekimen izango dira edo ez 
dira izango.

Hala, esaterako, Donostiako Batzen izeneko koordinakundeak30 Siadeco-
ren 2011ko martxoko Donostiako Euskararen Plan Orokorra - 2011-2015 
txostenaren inguruan aurkeztu zuen proposamenean, beste hainbat neurriz 
gain –alkatetzaren eta zinegotzien hizkuntzaz, Udalaren barneko lan hiz-
kuntzaz, hiriburuko kirol eskaintzaren hizkuntza jardunez, Euskara Familian 
programaz, sortu eta birbihurtu beharreko hedabide euskaldunez…– propo-
satzen zen jada hirian halako Euskal Zabalguneak sortzeko beharra (Euskal 
Zoneak aipatzen ziren han ere), kasuan, artean Donostian falta zen eta 
oraindik falta den balizko Euskararen/Euskaldunon etxe baten inguruan an-

30 Izenez behintzat Donostiako euskalgintzako elkarteen koordinazio gunea, baina nik ezagutu eta 
parte hartutako garaian bederen, halakoen nahiko erradiografia eskasa zena.
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tolatu zitekeena (inguru proposamenak ere luzatzen ziren), Donostiako 
eguneroko Euskal Agenda kudeatuko zukeena –euskarazko era guztietako 
hitzaldiak, Ted emanaldiak euskaraz, aurkezpenak, eztabaidak, mikrotea-
troak, kantautoreak, musika emanaldiak…–, garrantzi berezia eskainiko 
liokeena Gazteen Asteburuak Euskaraz itxurako plangintzei, gazteentzako 
ostegunetik hasitako euskarazko asteburuak antolatuz, astero kontzertu eta 
DJ emanaldi jarioak ziurtatuko zituena, eta bertako euskaldun zahar zein 
berrien etengabeko gorazarre antolatuz, Donostia inguruko herrialde zaba-
leko gazte eta heldu euskaldun eta euskaltzaleak kultura programa bizien 
inguruan erakarri eta bildu zitzakeena, bereziki hiriburuaren hurbilekoenak, 
baina baita Donostia hurbileko erreferentzia izan lezaketen Iparralde hurbi-
leko zein Nafarroa Garaiko euskaldunentzat, ekintzak guztiak ere zalantza 
gabe lagunduko liguketenak hiria euskalduntzen. Ziur ginen hala moduzko 
programa batek berez jasoko zuela bertako merkataritza eta ostalaritzaren 
babes sutsua, Donostiak berez dituen erakarpen balioei, euskal turismoarena 
ere erantsiko liekeelako31.

Halako programa bat lehenik osatzeko gauza den hiriburua erraz bihur-
tu liteke Euskal Kulturaren Hiriburu. Baina jokabide berbera proposatu 
liteke gure hiriburu guztietarako. Bilboko Euskal Zabalguneak hasi behar-
ko lituzke biltzen eta erakartzen hiriko bertako 80.000 euskal hiztunak 
(beste 100.000 elebidun hartzaile)32, Bizkai osoko ia 400.000 euskal hiz-
tunak (eta beste 350.000 elebidun hartzaile). Gasteizek 60.000 euskal 
hiztun inguru ditu bertan erakartzeko (beste 65.000 inguru elebidun har-
tzaile); Araba osoko ia 80.000 euskal hiztunak (eta beste 90.000 elebidun 
hartzaile). Donostiak ere 80.000 euskal hiztun inguru ditu bertan erakar-

31 Halako mikroplangintzen garrantziaz beste askoren artean modu interesgarrian dihardu Bal-
daufen 2006ko artikulu seminalak. Oso interesgarriak dira ere –Irlandako esperientzien inguru-
tik–, Moriarty, 2009 -unibertsitate ikasleez-, 2011a, 2011b, 2014b, edota turismo linguistikoaren 
inguruan Moriarty 2014a, eta 2015eko liburuaren Tourism LPP (Language Policy and Planification) 
and Globalization atala (99-115). Zentzu honetan, interesgarria da ere ezagutzea Irlandako Oideas 
Gael - Adult Irish Language Courses and Cultural Holidays erakundeak aurrera daraman programa-
zioa.
32 Datuok guztiak eustAteko 2011ko zentsutikoak, azken uholde migratzailearen zuzenketa mi-
nimo bat ezarrita, eta zertxobait gorantza borobilduak 2016ko zentsutiko datuetara hurbiltzeko.
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tzeko (beste 65.000 inguru elebidun hartzaile); Gipuzkoa osoko 370.000 
euskal hiztunak (eta beste 160.000 elebidun hartzaile). Eta Iruñean, eta 
Baionan…

Noski, beti da errazago proposatzea, gauzatzea baino. Eta halako bide 
guztiek, irabazteko estrategia bateratu bat eskertuko luke. Baina maiz, has-
tea badenez erdia egina izatea…

Eta noski, hiriburuak irabazi beharrak ez du inola ere esan nahi bat-ba-
tean bazterrean utzi behar dugunik… Azpeitian egiten segi behar dugun 
lana, Elizondon, Donibane Garazin, Tafallan, Agurainen, Lekeition, Bara-
kaldon, Laudion, Maulen edo Bastidan. Ez Errezilen, Aramaion, Aulestin, 
Atharratzen edo Etxalarren. Baina nekez bihurtuko da Aulesti Bilboren 
erreferentzia, eta bai ziur, Bilbo Bizkaiaren, Donostia Gipuzkoaren, Gasteiz 
Araba osoaren, Iruñea…, Baiona…

2.3.  500.000 arnasgune pertsonal. Euskaldun bihotzekoon, 
euskaldunon komunitatearen konpromiso pertsonala hiru 
mailatan – Zina

Arnasgune fisiko-geografikoen estrategia herrena bada, ez hala arnas-
gune pertsonalena. Eta arnasgune pertsonalak bai eraiki, indartu eta ziur-
tatu beharko ditugula. Ezen arnasguneak behar ditugu33. Eta hirietan ere 

33 Eta era guztietakoak. Ezen arnasgune da euskaraz egiten dugun guztia. Hedabideak, eskola, 
unibertsitatea, administrazioa, familia… Dena. Eta alderdi honetatik ere berriro zaigu paradig-
matikoa Irlandako kasua. Irlandako Errepublikan ez ohi da halako arnasgunerik batere sustatu 
ia XX. mendearen azken laurdena arte Ghaeltachtetatik kanpo, eta ezta hauetan ere administra-
zioan -ingelesaren mailan-, edo hedabideetan, ez baita ardurarik izan gaelikozko itxurazko pren-
tsarik sustatzeko (ik. Robins, 2006), edo bere garaian irrati edo telebista kate fundamentuzkorik 
oso berriki arte (ik. Moriarty 2007, 2014b, 2015 -4 eta 5. atalak; eta azken hau bereziki azken 
urteetako TG4 telebista kanal berri(tu)aren arrakasta eredugarriaz-). Soilik 1970etik aurrera 
bultzatzen dira gaelerazko murgiltze ikastolak, Gaelscoilak, Ghaeltachtetatik kanpo, eta hauetan 
XX. mende osoan izan direnak ez dira izan benetako murgiltze eskola, kasurik hoberenetan ere 
eskola elebidunak, ingelesa Errepublika osoko gainerako beste irlandarrek bezain ondo landu 
nahi zutenak … Ipar Irlandan berriz, gaur egungo irlanderaren gunerik ahulena zalantza gabe 
(ik. 5. irudiko mapa), beste intentsitate bateko atxikimendua sumatzen bide da hizkuntzaren 
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Euskal Zabalguneak ez ditugunez goizetik gauera biribilduak altxatuko, 
bitartean ere ezinbestekoa dugu (soilik) euskaraz bizitzeko konpromisoa 
hartu(ko) dugun pertsona multzoak batzea, indartzea eta gure erabakia 
gizartean islatzea34. Eta alde guztietatik ere, itsaso guztiz erdaldunean 
urturik/desagerturik gauden neurrian, ezinbestekoa dugu euskaldunok, 
euskaldun bihotzekook, euskaldunon komunitateak konpromiso pertso-
nala hartzea euskaraz bizitzeko. Itsasoak naturalki garamatza erdarara. 
Kontrako ahaleginak ezinbestean behar du pertsonala izan. Ezinbestekoa 
da euskaldunon komunitate garenok, euskaraz jakin, bizi nahi eta aha-
lean euskaraz bizi garenok, gure konpromiso pertsonala hartu/sinatu de-
zagun, gure jarduera kode etiko bateratu bat eduki dezagun, bakarrik 
gaudelarik ere talde moduan jokatu ahal izan dezagun gure eguneroko 
jardunean.

Eta euskaraz bizitzeko konpromisoa EAEn hartu ahal dugu errazen –Do-
nostian, Bilbon eta Gasteizen; Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban–, bertan 
dugun neurrian legeriarik aldekoena, eta azken 50 urteetako euskalgintzak 
bertan eskuratu ditugunez gure fruitu zabalenak, euskaldun kopururik 
handienak, eta baita euskaldunoi –gutxieneko– ulertu diezagukeen elebi-
dun hartzaile / ia-euskaldunen kopuru ikaragarria, 2011rako 45 urtez behe-
rako / 2016rako 50 urtez beherako populazioaren erabateko gehiengoa 
hartzen duena (areago oraindik 1995-2010 bitarteko etorkin uholdea be-

berpiztearen inguru (ik. Moriarty 2015, 45) oso lotua antza denez maila mikroan, oso maila per-
tsonaletan, oinarrituriko hizkuntza politika eta planifikazio ekimenetan, Errepublika zabalean 
aldiz maila makroan, egituretan, erakundeetan, goitik behera planifikaturiko politiketan oinarri-
tu bide denaren aldean, pertsonatik urrun (eta era berean eta oro har, erabat urrun ere bai, po-
litiko abertzaleen konpromiso pertsonaletatik, J. Albarezek (1990) ere behin eta berriz azpimarra-
tzen duen moduan). Hizkuntza politika makro horien despertsonalizazioa maiz erakusten da 
Irlandako Errepublikako gaeleraren garapen arazo nagusietako bezala, bertako hiztunen/hizkun-
tzaren garapen ez-aktibo, hankamotzaren kausetako –bat, bederen– (besteak beste, baita aipatu 
ditugun autoreen lanetan ere: Albarez 1990, Azurmendi 1977, Moriarty 2015, O'Riagáin 1992, 
2001, Walsh 2011).
34 Zentzu honetan ohargarria iruditu zait nola iruzkintzen duen Ibon Sarasolak –anekdota gisa 
irakurri litekeen arren–, bere belaunaldiko Donostiako gazte talde euskaldun euskaltzale moder-
no-yé-yé/yeah!-yeah!-aren-edo jokabide euskaldun lotsagabea –60etan–. Bere 2016ko azken liburu 
bestela ere ondo irakurgarrian kontatzen du.
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reizita; ondoko 2.3.2 atalean hainbat datu). Baita Iruñean eta Baionan, 
Nafarroa Garaian eta Iparraldean... ere, noski. Baina hauetan baldintzak 
ez dira horren egokiak izan azken 40 urtean. Hauetan ez baitugu lortu 
EAEko mailan zabaltzea euskarara hurbildutako populazio –hiztun edo gu-
txieneko ulertzaile– proportzio esanguratsurik. Besteak beste, ondorio zu-
zen hori du oraindik ez lortu izanak euskara derrigorrezko irakaskuntzan 
inolako mailatan zabaltzea, eta EAEn eta Nafarroa Garaiko eremu euskal-
dunaren aldean, ikaragarria da hauetan euskara hitzik ere ulertzen ez duen 
zeinahi adinetako herritar kopurua. Nahiz konpromiso pertsonala guztie-
tan dugun nahitaezko.

Hala moduzko zerbait izan liteke euskaldunon komunitatearen kode eti-
ko / zin egitea35:

Nik euskaraz egingo diot:

1.  Euskaraz dakien guztiari. Berdin zait honek nola / zein hizkuntzatan 
erantzuten didan. Berdin zait zein hizkuntza nahiago duen berak. Nik 
euskaraz egingo diot. Nik nahi dudalako euskaraz egin. Berak nahi 
duena egiten duela ere. Eta euskaraz egingo diot…

2.  Euskaraz ulertzen duen guztiari. Are halakoa aldi berean euskaraz 
erantzuteko gai sentitzen ez bada ere, eta berak nahi duen hizkuntzan 
egiten badit ere (ondoko 2.3.2. atalean aipatzen dugu EAEko zenbat 
herrikiderekin jardun genezakeen hala, ulertuak ez izateko batere bel-
durrik gabe).

3.  Hirugarrenik, eta hau gogorragoa da nonahi –noizbait hasi beharra 
baldin badugu ere behingoz–, euskaraz egin beharko (ge)nioke ere / 
egingo diot / egingo diogu beti (?), Euskal Herrian bizi eta, bertan 
urteak eginda, zor digun errespetuagatik dagoeneko euskara jakin edo 
gutxienez ulertu beharko lukeen guztiari.

35 Halako proposamen bat abiatu zen 2010. urte inguruan hurbileko taldetxo batean, Euskaldun 
bihotzekoon agergarria kanpaina (ik. 2.3.4.2.1. atala ere) hainbat dokumenturekin (ik. Hidalgo, 
2010a), tartean Konjurazio agiria izenekoa; halako zin egite baten inguruan zabalago (Hidalgo, 
2010b).
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 Eta bereziki: funtzionario guztiei –gure zergetatik gu zerbitzatzeko bizi 
diren guztiei–…, eta herritarrontzako zerbitzu guztietan –guretzako 
baitira, eta ez gu beraientzat–, merkataritzan, ostalaritzan –gure eros-
ketatatik bizi diren guztiei–…

 Ez diegu gehiago erdaraz egingo. Ez dugu gehiago onartuko erdaraz 
egin beharra. Ez gara aldatuko erdara egitera. Ekarri diezagutela eus-
kara dakien funtzionarioa, itzultzailea, medikua, saltzailea, enplega-
tua, guardia zibila… Eta ez gara bertatik mugituko zerbitzua euskaraz 
ematen ez diguten bitartean. Edota irten egingo gara ezer erosi / kon-
tsumitu gabe erdaraz baino egiten ez diguten dendatik / tabernatik / 
jatetxetik / kutxatik / merkatalgunetik…, eta parekoa bilatuko dugu, 
euskaraz artatzen gaituztenak aurkitu arte…

 Kartelak jarriko dizkiegu euskaraz artatzen gaituztenei eta artatzen ez 
gaituztenei. 500.000 euskaldun bihotzeko jarrera baketsu intsumiso 
horretan, ez dago geratuko gaituenik.

Horrek guztiak suposatzen du noski kontzienteki uko egitea espainola 
erabiltzeari Hegoaldean –salbuespenak salbuespen–, frantsesa erabiltzeari 
Iparraldean… nekezago izango bada ere, beti ere ahal den neurrian, baina 
beti ere mugak behartuz…

2.3.1.  Jakin behar lukeen guztiari euskaraz egitearen gordina…, eta esker 
ona… Kode etikoaren 3. puntua

Urte askoan oraindik izango zaigu benetan zaila euskaldun bihotzekooi 
Nafarroa Garaiko erdiko eta hegoaldeko eremuetan eta Iparraldean, aipatu 
kode etikoaren 3. puntua betetzea. Bai. Baina ez Erkidego Autonomoan edo 
Nafarroako eremu euskaldunean. Hauetan posible da (ik. 2.3.2. atala). Eta 
hauetan gainera legeak babesten gaitu. Eskubidea dugu eta legea alde dugu. Ez 
dugu zertan erabili gurea ez den / gura ez dugun hizkuntzarik. Eta gurea ez 
dugun hizkuntza erabiltzen dugun bakoitzeko, gerok atzeratzen dugu gure 
solaskideen euskalduntzea mugarik gabeko bihar inoizko batera. Ezin dugu 
jarraitu beti gure hitzen itzultzaile izaten. Noizbait dugu horrekin moztu 
beharra. Gure mezuak gogorragoa hasi behar du izaten:
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2.3.2.  Izan ere, zenbat jenderekin egin genezake euskaraz inguruan?  
Ia guztiekin diozu? Baita zera ere!

Bere deserosoan, aipatu konpromiso / zin egite / kode etikoaren lehen bi 
puntuak betetzea edonola errazagoa da 3. puntua betetzea baino, behin 
dakigunean behintzat parean dugunak ulertzen gaituela. Ez dugu sikiera 
behar gure solaskidea euskaraz egiteko gai izan dadin. Nahikoa dugu uler-
tzen bagaitu. Ze, hasieran egoera, berria, deserosoa gertatu badakiguke ere, 
horretara bai daukagula ohitu beharra, guk euskaraz jarraitzera, gure solas-
kideak erdaraz jarraituko badigu ere euskarazko ohitura faltaz.

Baina bat-batean, ezagutzen ez dugun jendearen artean, zenbatek ulertu 
gaitzake, guk beste gabe euskaraz egiten badiogu? Zein probabilitate dugu 
beste gabe ulertuak izateko? Zenbat eta probabilitatea handiagoa ulertuak 
izateko, orduan eta errazago, gordinkeria gutxiagoz, ekingo diogu euskaraz. 
Eta uste orokorra da gehienean parekoak ez digula ulertuko (ik. Zubiriak 
–2017– esaten dituenak)36, edota hala jokatu ohi dugu maizenik, badaezpa-
da ere. Areago hiriburuetan, eta zer esanik ez jada Bilbon, Gasteizen…

Berriro etorri behar dugu EAEko datuetara, eskuragarrienak, eta euskaldu-
nok gaur egun egoerarik aldekoena dugun esparrua, baina edonola ere jakinik 
Nafarroa Garaiko eremu euskalduneko egoera are dela nahikoa hobea EAE-
ko batez bestekoa baino eta EAEko inguru euskaldunenen parekoa…, eta 
jakinik ere euskaldunondako egoera zoritxarrez ez dela horren erosoa oroko-
rrean Iparraldean (nahiz bai hemen ere barne aldeko belaunaldi helduenekin 
behintzat) edota Nafarroa Garaiko erdi eta hegoaldeko eremuetan.

Zenbat jendek ulertu gaitzake EAEn, gu erraz ausartu gaitezen haien 
artean euskaraz egiten? eustAtek jasotako 2011ko zentsuko datuak oina-
rrian –lurraldeetakoak (ik. eustAt, 2013a) eta hiriburuetakoak (eustAt, 
2013b)–, eta jakinik 2016ko zentsukoek, oraindik argitaratu gabeak, are 
hobeak izan behar dutela, populazio zaharrena, erdaldunena, modu natura-
lean desagertzen doan neurrian, eta aldiz populazio gaztea dela euskaldune-

36 Nahiz seguru asko benetan ohi dugun inpresioa den, ez parekoak ez digula ulertuko, baizik eta 
bera ez dela ohituta egongo euskaraz egiten, eta ezta ere euskaraz jarraitu diezaioten, ulertuta ere, 
berak artean erdaraz egiten badu. Eta horixe dugu aldatu beharreko jarrera.
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na EAEko derrigorrezko irakaskuntza sisteman dagoeneko guztiz zabalduak 
dauden neurrian euskal ereduak (D euskarazkoa nagusiki, eta B eredu ele-
biduna bigarren maila batean, A eredua guztiz bazterrekoa izaki eskolan 
hasi berrien artean –≈ desagertua–). Ondokoak dira eustAten 2011 datuak 
(nahiz eta datu hauen barne dauden hartuta aurreko 10-15 urteetan Espai-
niaz kanpo jaiotako etorkin uholdeko herritarrak –salbuespenak salbues-
pen, erdaldun hutsak oro har–, eta hauen ondorengoak):

2. taula

Euskaraz ulertzen duen populazioa %etan - 2011 (zentsuko Euskaldunak + Ia-
euskaldunak) - EAEn, bertako hiru Lurralde Historikoetan eta Hiriburuetan 

(Espainiaz kanpo jaiotako azken etorkin uholdea batere bereizi barik)

PoPulazio

osoan

lurraldeak % Hiriburuak %

GiPuzkoa 76,02 donostia 69,19

bizkaia 58,29 bilbo 51,26

araba 49,96 Gasteiz 48,60

eae 62,80

2-44 urteko

PoPulazioan

2011n

8-50 
urtekoak

2017an

lurraldeak % Hiriburuak %

GiPuzkoa 86,37 donostia 82,64

bizkaia 77,30 bilbo 72,39

araba 71,18 Gasteiz 69,47

eae 79,30

Guk landua, EustAteko datuetatik abiatuta. 

Datuak ez dira berez batere txarrak (eta 2016koak hobeak izango dira). 
Hala EAEn:

•  Populazio osoan, ia 3 herritarretik 2k ulertzen zuen euskaraz 2011n 
(% 62,80k).

•  Gipuzkoan, 4tik 3k (% 76,02). Eta Donostian, 10etik ia 7k (% 69,19).
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•  Bizkaian, erdiek baino hainbat gehiagok, 10etik 6k ia (% 58,29). 
Eta Bilbon ere erdiek baino gehixeagok (% 51,26)

•  Baina are Araban ere, populazioaren erdiak ulertzen du euskaraz 
jada 2011n (% 49,96k), noski populazio alde gazteenak, hala zelan 
Gasteizen (% 48,60).

EAEn jada 1996tik ulertzen (bide) du euskaraz populazioaren erdiak 
(% 50,60k), artean Espainiaz kanpo jaiotako etorkin uholderik gabe. Eta 
2011n, (ia) 3tik 2k ulertu gaitzake (% 62,80k). Euskaraz hasita ulertuak izate-
ko probabilitateak nahikoa handiagoak ditugu jada alderantzizkoak baino, eta 
askoz ere handiagoak zenbat eta populazio tarte gazteagoarekin ari garen. Ho-
rrek ez du esan nahiko zuzenean euskaraz erantzungo digutenik. Halakoak 
oraindik ere gutxiengo izango dira zoritxarrez, baina erdaraz erantzunda ere, 
guk aukera dugu euskaraz jarraitzeko, elkarrizketa asimetriko elebidunean, eta 
jada soilik geure borondatearen baitan geratzen da guk euskaraz jarraitzea, 
edota bestela erabateko sumisioan amore eman eta erdarara pasatu, eta espai-
nola indartzen jarraitu, nor eta gu!, gure solaskideak ondo kostata lortu dituen 
ulermen gaitasunak mespretxatuz, eta bide batez mezu subliminal argia isuriz: 
Ez dugu nahi zu gure (euskal) klubekoa izan zaitezen… Ez duzu oraindik merezi… 
Horregatik egiten dizut espainolez… Ez duzulako oraindik nahikoa kategoria lortu…

•  2-44 urte bitartean zen populazioaren artean berriz, 2011. urtean, h.d. 
2017an 8-50 urte bitarte dituztenen artean, are da handiagoa aukera 
zuzenean ulertuak izan gaitezen: EAEn 10 herritarretik 8k ulertu gintza-
keen jada (ia) 2011n, % 79,30ek. Are oraindik gehiagok noski 2017an.

•  Gipuzkoan 10etik ia 9k (% 86,37).

•  Eta Donostian ere 10etik 8k baino gehiagok (% 82,64).

•  Bizkaian 4tik 3k baino gehiagok (% 77,30).

•  Baina Bilbon bertan ere 10etik 7k baino gehiagok (% 72,39).

•  Eta Araban ere berdintsu, 10etik 7k baino gehiagok (% 71,18).

•  Eta Gasteizen ere 10etik 7k, eskas bada ere (% 69,47), non ika-
ragarri handiagoa den ‘Espainiaz’ kanpoko jatorri zuzeneko po-
pulazioa adin tarte gazteago hauetan.
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Euskaldun bihotzekook, euskaldunon komunitateak, zenbateraino apro-
betxatzen ditugu guk euskaraz jarduteko ditugun aukera hauek guztiak? 
Besteek, euskara ikasten ari direnek egin behar al digute lehenik euskaraz 
(eta EGA titulua ahoan erakutsi agian), gu orduan bakarrik makurtu/ausar-
tu gaitezen beraiei ere euskaraz egiten? Ez gabiltza zuzen, hala baldin baga-
biltza. Hori dugu galerako bide.

2.3.2.1.  Baina-eta bereizten baditugu azken 15-20 urtean Espainiaz 
kanpo jaiotako azken etorkin uholdeko herritarrak –eta hauen 
ondorengoak–, 'bertakoagoak edo' garen zenbat jenderekin egin 
genezake orduan euskaraz?

Ez dugu inondik esan nahi 1995etik aurrera –EAEn batez ere 2000. 
urtetik aurrera– jaso dugun hirugarren etorkin uholdea, Espainiaz kanpo 
jaiotakoak eta hauen ondorengoak, ez direnik besteok adinako herritar, 
edota eraginik ez dutenik gure egoera soziolinguistikoan –ze, handia dute, 
kopuruetatik bertatik hasita ere–, edota populazio sektore hauekin eus-
kalduntze lan berezirik egin behar ez dugunik, edota egiten ari ez garenik. 
Bai ordea, populazio sektore hau berezia dela gure ikuspuntu soziolinguis-
tikotik, eta hala daukagula ezaugarritu beharra, berarekin egin beharreko 
dugun ezinbesteko tratamendu soziolinguistikoak, modu eta baliabide 
bereziak behar (bide) dituelakoan, propioak eta desberdinak, 'bertakoagoa 
edo' deitzen ari garen populazioaren inguruan daramagunaren aldean.

•  'Bertakoagoa edo' den populazioa deitu ditugu denak multzo batean 
bilduak, azken 50 urte inguruak behintzat Euskal Herrian eman dituz-
tenak –aurreko mendeko 70etako azken etorkin uholdetik edo– eta 
hauen ondorengoak, denak batera, berez jatorri euskaldunagokoak 
edo etorkinagokoak izan, frankismoaren azken urteak eta ondorengo 
hasierakoak behintzat gure artean bizi izan dituztenak, nahiz eta ikus-
pegi desberdin, eta are oso desberdinekin izanik ere, urte hauetan guz-
tietan egoera soziolinguistiko berdintsu bat partekatu dugunak, eta 
gure arteko nolabaiteko kontsentsu bat garatu dugunak geroztik, oro 
har euskaldunon komunitateari gure eskubideak bermatzearen espiri-
tuan-edo bideratua –oso pixkanaka bada ere–, EAEn 1982ko Euska-
raren Legearen inguruko hitzarmenaren harian garatua, eta are Nafa-

Euskera 2016_61_2.indd   301 24/10/17   13:28



Euskera. 2016, 61, 2. 241-373. Bilbo
issn 0210-1564

302 hidAlgo, B.: Irabazteko gidalerro bila

rroa Garaian, beste neurri eta modu ziztrinago batean izan bada ere, 
1986ko Vascuencearen Legearen ondorio.

 'Bertakoagoa edo' deitu dugun populazio honek bertan bizi izan du ge-
roztik nolabaiteko kontsentsu unibertso orokor horretan garatu den 
hizkuntza politika guztia gure Hegoaldeko lurraldeetan, dela gober-
nuetatikoa, dela eragile sozialetatik eratorritakoa.

•  Espainiaz kanpo jaiotako azken uholdeko etorkinak berriz, bereziki 
lehen haur garaiak jada igarota etorri direnek, nahiz batzuek jada az-
ken 15-20 urte inguruak ere Euskal Herrian igaro:

•  Batetik, ohiko adin zailtasun 'biologikoak' izan dituzte eta dituzte 
euskalduntasun mailaren batera hurbiltzeko eta hala ‘bertakoagoa 
edo’ den populazioarekin integratzeko zentzu honetan (nahiz oro-
korrean bere herria uzteko gaitasuna / indarra / ahalmena izan du-
ten herritarrak ez ohi diren izan zailtasun handienak izan ohi dituz-
tenetakoak egoera berrietara egokitzeko).

•  Bestetik, kontziente gara, etorkin hauek oro har ez direla espres Eus-
kal Herrira etorri, euskaldunon komunitatea geure eskubideak ber-
matzeko bide aldapatsuan gabiltzan lurraldera. Beraiek printzipioz 
‘Espainiara’ etorri bide dira, asko jada espainolaren jabe –edo hurbi-
leko–, batez ere Hego Amerikatikoak, eta espainolaren jabe ez dire-
nak berriz, batez ere, edo lehenik behintzat, espainolaz jabetu nahirik, 
eta ez (ez hainbeste behintzat) gurea bezalako hizkuntza txiki batez.

•  Eta noski, zailtasun handiak dituzte ulertzeko eta batez ere parteka-
tu ahal izateko –'bertakoagook edo' izan ditugunak baino askoz han-
diagoak behintzat, naturala lirudikeen moduan–, 'bertakoagoek edo' 
azken 50 urteetan gure lurraldeotan nolabaiteko kontsentsuz abiatu 
dugun euskaldunon komunitatearen / euskararen berpizte eta be-
rrindartze prozesua. Eta inoiz hau ezagutu, ulertu eta bidezkoa iru-
dituta ere, nekez bizi lezakete prozesu hori bere 'kontsentsu' propio 
bezala, oraintsu artean hemen izan ez direnean.  
 Nekezago oraindik, Espainiaz kanpo jaiotako azken uholdeko etor-
kinak berehala jabetzen diren orduko, hemen gure lurretan ere, 
erabatekoa dela espainolaren presentzia eta behar orojalea 'berta-
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koagoak edo' garenon artean ere, euskaldunon komunitatea oraindik 
oso egoera gutxituan gaudenez. Zertarako orduan euskara?

•  Kontuan izan behar dugu, gainera, Espainiaz kanpo jaiotako azken uhol-
deko etorkinen eta hauen ondorengoen mugikortasuna, ezegonkortasu-
na, askoz handiagoa dela 'bertakoagoa edo' den populazioarena baino. 
'Bertakoagoak edo' baino nahikoa errazago mugitu ohi dira batetik bestera 
uneko lan eskaintzaren eta bizitzeko aukeren baitan, dela erkidego bera-
ren barruan, edo ‘Espainiako’ erkidego batetik bestera, komeni arau.  
 Hala, EAEren kasuan bereziki, ez dira gutxi 2008tiko krisiaren ondoretik 
ere ‘Espainiako’ beste erkidego batzuetatik bertaratu diren mota honetako 
etorkinak eta familiak, zeinetako seme-alabetako asko jada ‘Espainiako’ 
beste erkidegoetan jaio diren aurreko urteetan. Eta ezegonkortasun propio 
horretan berriro mugitu dira edo mugituko dira EAEtik kanpora ere, Na-
farroa Garaitik mugitu diren bezala, bertan lana eta mantentze bitarte-
koak eskasten hasten zaizkien orduko, dela ‘Espainiako’ beste erkidego 
batera, Europako beste estatu batera, edo beren jatorrizko herrietara.

Ezaugarri horiek guztiek oso berezia bihurtzen dute ikuspegi soziolinguisti-
kotik Espainiaz kanpo jaioen eta hauen ondorengoen etorkin uholdea, oro har 
askoz erdaldunagoa 'bertakoagoa edo' den populazioa baino, nahiz badakigun 
haien arteko belaunaldi gazteenetako kide ugari ere ongi ari direla / aritu dire-
la euskalduntzen azken urteetan, eta are 'bertakoagoen edo' maila bertsuan ere.

Beraz gure azterketa soziolinguistikoetan komeni zaigu herritar multzo hau 
bereiztea, besteak beste hobeto ulertu ahal izateko ere gure azken 50 urteko 
mota guztietako hizkuntza politikek benetan izan duten eragina ‘bertakoago 
edo' populazioan, eta zeinen artean garatu ditugun benetan politika horiek.

Horregatik 2. taulan erakutsitako datuen ondoan, ezin garrantzi handia-
gokoa dugu geureganatzea ondoko 3. taulakoak, behin populazio kopuru 
orokorretatik bereizita Espainiaz kanpo jaiotako populazioaren eta hauen 
ondorengo zuzenen pisua37. Hala beraz populazio euskara 'ulertzailearen' 

37 Nahiz 3. taulako datu hauetan soilik bereizi ditugun Espainiaz kanpo jaiotako herritarrak (jada 
naziotasun espainola eskuratua izan zein ez), gehi ‘Espainian’ jaiota artean naziotasun espainola 
bereganatu ez duten herritarrak (datu horiek bakarrik direlako Espainiako EIN-INEtik edo eus-
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proportzioa 'bertakoagoa edo' den populazioaren artean, gutxieneko ondoko 
taulako kopuruetatik gorakoa da (datu hauen aurretiko zutabe berri batean 
erakusten dugu 'etorkin berriek' populazio osoaren barne hartzen duten pisu 
minimo hori –Aldea–):

3. taula

Euskaraz ulertzen duen populazioa %etan - 2011 (zentsuko Euskaldunak + Ia-
euskaldunak) - EAEn, bertako hiru Lurralde Historikoetan eta Hiriburuetan 

(Espainiaz kanpo jaiotako azken etorkin uholdea bereizita)

PoPulazio

osoan

lurraldeak AldeA % Hiriburuak AldeA %

GiPuzkoa 6,76 82,78 donostia 7,17 76,36

bizkaia 5,13 63,42 bilbo 6,05 57,31

araba 6,25 56,21 Gasteiz 6,88 55,48

eae 5,85 68,65

2-44 urteko

PoPulazioan

2011n

8-50 
urtekoak

2017an

lurraldeak AldeA % Hiriburuak AldeA %

GiPuzkoa 11,97 98,34 donostia 13,41 96,05

bizkaia 10,96 88,26 bilbo 14,35 86,74

araba 14,33 85,51 Gasteiz 15,46 84,93

eae 11,76 91,06

Guk landua, EustAteko datuetatik abiatuta.

tAtetik zuzenean jaso litezkeenak). Ezen jabetu behar dugun modu horretan bereizi gabe uzten 
ditugula, batetik, Espainiaz kanpo jaiotako etorkinek jada ‘Espainian’, zeinahi erkidegotan dela 
ere, eduki dituzten seme-alaba denak edo gehienak, zeinak jada naziotasun espainolaren jabe 
bihurtu ohi diren, gurasoek –batek edo biek– jada naziotasun espainola eskuratu dutelako beraiek 
jaio ordurako, edota –arauak arau– Espainiako Erregistro Zibiletan urte askoan oro har egon den 
erraztasunagatik naziotasun espainola beste gabe tramitatzeko ‘Espainian’ jaio den haur guztiri, 
gurasoen naziotasuna zena zela ere (ik. kontu hauetaz luze Álvarez 2006). Horregatik 'bertakoago 
edo' den populazioaren artean, euskara 'ulertzaile' kopuruak taulan agertzen ditugunak baino are 
altuagoak dirateke ziur (5 bat puntu inguru altuagoak, oro har behintzat, uste dugu guk eginiko 
ikerketan -agian laster amaitu argitaratzeko aukera ere izango duguna-).
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Datuak jada ikaragarriak dira, are zentsuko erantzunen gutxi gorabehe-
rakotasun guztiak kontuan hartuta ere38. Hala EAEn 2011n:

•  ‘Bertakoagoa edo’ garen populazio osoan (Espainiaz kanpotiko azken 
etorkin uholdea bereizita), gure azken 40-50 urteko garapen politikoa 
nolerebait bizi izan duen populazioaren artean, % 68,65 inguruk –ia 
10etik 7k– ulertu gintzakeen 2011n guk euskaraz eginez gero:

•  Araban % 56,21ek

•  Bizkaian% 63,42k

•  Gipuzkoan % 82,78k.

2017an hainbat gehiagok, ziur, eta hala ikusiko dugu 2016ko Biztanleria-
ren eta Etxebizitzen Zentsuko datuak publiko egiten direnean.

Proportzio hauek nolanahi, txikiagoak dira hiriburuetan lurraldeetan baino:

•  Donostian % 76,36 –6 puntu gutxiago Gipuzkoan baino–

•  Bilbon % 57,31 –7 puntu gutxiago Bizkaian baino–

•  Gasteizen % 55,48 –puntu bat gutxiago ere ez Araban baino, hiribu-
ruan bertan kokatzen direnez lurralde osoko populazioaren 3/4ak edo 
gehiago–.

Hala, azken etorkin uholdeko herritar kopuru minimoak bereizi gabe (2. 
taula), ulertzaile kopuruak 5-6 puntu inguru baxuagoak dira hiru lurraldee-
tan, eta 6 puntu hiriburuetan. EAE osoko batez bestekoan aldea ez da 6 
puntura iristen (5,85 puntu). Eta badakigu benetan azken etorkin uholdea-
ren eta hauen ondorengoen pisua EAEko populazioan askoz handiagoa dela 
hori baino (% 11tik gorakoa behintzat, uste dugu, % 12 ingurukoa). Beraz 
‘bertakoagoen edo’ arteko euskara ulertzaile proportzioa oraindik izan liteke 
6 puntu inguru handiagoa aztertu eremu bakoitzean.

38 Eta izan ere, are zentsuetako erantzunen gutxi gorabeheratasuna kontuan izanik, eustAt bere-
ko webgunean jarraitu liteke datuon progresio positibo etengabea modu logikoan 1986.go zentsutik 
hasita 2011kora arte (lurraldeetakoak –eustAt, 2017a–; hiriburuetakoak –eustAt, 2017b–), zen-
tsu bakoitzeko gorabeheratasun estatistikoak gorabehera.
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•  2 eta 44 urte arteko ‘bertakoagoa edo’ den populazioan berriz, 
2011n, h.d. 2017an 8 eta 50 urte bitartean dituzketenen artean, 
EAEn azken 40/50 urteetako garapen linguistikoa zuzenean protago-
nizatu duten belaunaldietakoen artean 10etik 9k baino gehiagok 
ulertu gaitzake euskaldunok EAEn (% 91,06k 2011n). Hau da, (ia) 
denek. Areago, kontuan hartzen badugu bereziki adin horietan kon-
tzentratzen dela azken uholdeko etorkinen eta hauen ondorengoen 
pisu demografikoa.

 Eta nahiz eta adin horietako herritarretako askok euskaraz egiteko 
edo entzuteko ohitura handirik mantendu ez eskolatik kanpo, eta 
zaharrenek eskola utzi zutenetik, adin horietan ulertzen ez gaituena 
jada frikia da –eta seguru hala sentitzen dela–, espezimen bitxia, arra-
roa, desagertzeko zorian dagoen espeziea, azken hatsa ematen ari den 
hilzorikoa.

 Eta nabarmentzekoa da nola adin hauetako populazioan, lurraldeen 
arteko aldeak ez diren jada populazio osoan diren bezain handiak, edo 
belaunaldi zaharren artean diren ikaragarriak. Hala:

•  Araban % 85,51 inguruk ulertu gintzakeen 2011n

•  Bizkaian % 88,26k

•  Gipuzkoan % 98,34k.

 Eta kasuan hiriburuetan aurkitzen ditugun proportzio aldeak ere ez 
dira jada beren lurraldeetakoak baino puntu erdi, puntu eta erdi, bi 
puntu baino handiagoak:

•  Donostian % 96,05 –Gipuzkoan baino 2 puntu gutxiago–

•  Bilbon % 86,74 –Bizkaian baino puntu eta erdi gutxiago–

•  Gasteizen % 84,93 –Araban baino puntu erdi gutxiago–.

Eta ordea, gutako nork hitz egiten dio euskaraz EAEko herritarren bi 
hereni? 50 urtez azpiko hamarretik bederatziri? Hauekin guztiekin lasai 
mantendu ditzakegunean gutxieneko elkarrizketa asimetrikoak, elebidu-
nak, guk euskaraz, beraiek gura duten hartan… Ez dugu hori egiten. Eta 
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egin ahal dugu. Tuteran desberdin izango da, Baionan ere bai, baina EAEn? 
Nafarroa Garaiko eremu euskaldunean?

Euskaldunon komunitateak betetzen dugu gure eginbeharra? Zer demon-
tre egiten dugu euskaldun bihotzekook beti espainolez ari bagara gure gune 
ezaguntxoetatik kanpo? Ez dugu horrela irtenbiderik. Koldarrak gara? Egoe-
rak deserosoak gertatu dakizkiguke. Bai. Ohitu arte. Eta hasi beharko dugu 
horri ere buelta ematen…, inoiz irabaziko badugu…

2.3.2.2.  Zenbatek ulertzen du euskara gure inguruan? P. Zubiriaren 
deskubrimendu eta aitortza esanguratsua Argian

Pasa den otsaileko Argia astekariaren azken alean irakurri liteke (2.543 
zk., 2017-02-26) Pello Zubiria besteak beste Argiako erredakzio kide eta 
zuzendari ohiaren artikulua: Zenbatek ulertzen du euskara? 'Egia eredua'k 
dakarren iraultzak badu mapa berria (28-30 or.), sarean ere eskuragarria. 
Zinezko plazerez irakurri nuen, batetik, ni artikulu honetan proposatzen ari 
naizen zenbait ideia nagusiren harian datorrelako, baina bestetik areago, 
Pello Zubiriak kontatzen duena aitortza eta aurkikuntza pertsonal berri 
gisa aurkezten duen neurrian. Halakoak dioz (beste are interesgarriagoen 
artean):

•  «Niretzat –kronika hau lehen pertsonan joango da, aitormena ere bai 
baita– deskubrimendu bat izan zen datua: bizi naizen Hernanin herri-
tarren % 80k ulertzen duela euskara.

 Esango nuke errealitatearen irudi okerra eduki dudala nire bizitzan 
zehar. «Egia ereduko herritarren Euskal Herriak» harritu nauela oso 
urrun dagoelako nire buruan neukan mapatik. Hau posible baldin 
bada, posible baldin bazen atzo bertan ere… zein maparekin ibili naiz, 
ordea, orain arte? Euskal Herriaren zein okerreko mapak baldintzatu 
du euskaltzale kontsekuente moduan bizitzen ahalegindu naizen ho-
nek erdara hainbeste erabiltzea?

•  Aztiker kooperatibako soziologo bati eskatu diot laguntza, nire herritik 
bidaiatzeko mapa berriak behar ditudalako, eta hasteko hau: ehune-

Euskera 2016_61_2.indd   307 24/10/17   13:28



Euskera. 2016, 61, 2. 241-373. Bilbo
issn 0210-1564

308 hidAlgo, B.: Irabazteko gidalerro bila

kotan, gure herrietan zenbat jende dira euskara ulertzeko gauza? Ho-
rrela prestatuak dira kronika honekin doazen kartak.

12. irudia

•  [Euskaraz hitz egiteko gai direnak eta ulertzen dutenak batuta] 
Niri begiek esaten didate, laburrean, Gipuzkoan ia denetan ulertzen 
dutela % 80 baino gehiagok, ez da ez herri eta ez hiri bakar bat (Ei-
bar, Irun, Donostia, Errenteria…) % 60 baino gutxiagok ulertzen 
duenik. Bizkaia gehiena ere gorri edo hori, eta nire harridurarako, 
Bilbo eta Ezkerralde osoa ere urdin, % 40tik gorak ulertzen dute. 
Txundituta Arabak utzi nau: ia osorik urdin (% 40-60), Errioxako 
herri batzuk barne!
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13. irudia

•  [2011n 35 urtetik beherako gazteen artean euskara ulertzen zute-
nak] Begiratu EAEk zer kolore hartzen dituen. Baskongadak ia erabat 
gorri! […] grafikoa ikusirik, nola galdetu edo erantzungo diot gaztela-
niaz Bizkaia, Araba edo Gipuzkoako gazte bati? Zuberoa eta Nafarroa 
Beherea, gainbehera doazen arren, oraindik urdin, Lapurdi bera eta 
Nafarroako herri asko berde ilun (% 20-40)…

P. Zubiria bezalako euskaltzale batek aitortzen badigu egin berri dituela 
halako aurkikuntzak, seinale oraindik euskaldun euskaltzale asko garela 
benetan jabetu ez garenak gure benetako egoeraren mapa soziolinguistikoa-
ren dinamikotasunaz eta honek eskaintzen dizkigun irabazteko aukerez. Ba-
dugu beraz zeregina. (Ik. hari honetan ere Argia, 2017; Argia - Hamaika 
Telebista 2015, 2016; Irureta 2017).
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2016ko urtearen parterik handiena eman behar izan nuen Bilbon lanean. 
Lantokian –denak ere Eusko Jaurlaritzako funtzionario EGAdun–, konben-
tzitu nahi izan ninduten Bilbon jendeak ‘ez zekiela’ euskaraz, ‘ez zuela uler-
tzen’. Eta esperientziaz esan nezake Bilbon ere lasai egin litekeela euskaraz 
50 urtez azpiko jende guztiarekin, salbuespenak salbuespen, eta tartekako 
espainol zale amorraturen bat gorabehera.

Era berean aitortu nezake ordea kalean edozeinekin euskaraz hasiz 
gero, metroan, tabernan, dendetan, lanean bertan (esan bezala, denok 
Eusko Jaurlaritzako funtzionario EGAdun), hasi orduko begiratzen zida-
tela denek bat-batean estralurtarren bat agertu izan balitzaie bezala, piztia 
arraroa… Lehen momentuan horregatik. Bada, ondoren bertan, lehenen-
go sustoa pasatuta, denek jarraitu ahal zidaten zelan edo halan nik euska-
raz hasitako elkarrizketa. Nik euskaraz jarraitu, eta nire solaskideek ere 
maiz…, euskaraz. Hobeto edo okerrago. Edo espainolez. Baina aurrera. 
Hasierako sustoa ez zen nire euskara ulertzen ez zutelako, baizik bat-ba-
tean ezezagun bat euskaraz zuzentzen zitzaielako inondik ere espero ez 
zuten egoera batean...

Nire ondorioak:

•  Ezin gauza bitxiagoa dela Bilbon inork inori beste barik euskaraz egitea 
(beste leku gehienetan bezala noski Bilbon ere).

•  Bilboko euskaldunok, zein kanpotik zernahirengatik ere hiriburura 
hurbiltzen garenok, erdaldun huts bezala jarduten ohi dugula gure Bil-
boko eginkizunetan. Hau da, ondo ezkutatzen garela, badaezpada… 
Bestela ez litzateke halako ezustekorik jazoko inork inori kalean uste-
kabean euskaraz eginez gero.

Zergatik ez dugu euskaldunon komunitateak baliatzen Bilbon ere popu-
lazioaren % 63,42k gutxienez edo 50 urtez azpiko herritarren % 86,74k es-
kaintzen digun aukera beraiekin euskaraz egiteko, herritar hauek urteak eta 
urteak eman behar izan dituztenean euskara eta euskaraz ikasten gugana 
hurbildu ahal izateko gure hizkuntzan? Halako mespretxurik…
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2.3.3.  Zergatik ez ditugu halako datu jakingarriak begi-bistan (EAEn 
behintzat)? Zerk itsutzen gaitu?

Harritzekoa da nola aipatuak bezalako datu baikor eta animagarriak ez 
ditugun barra-barra zabalduak, gure posizio subjektiboa goraino altxatzea-
rren gizartean. Zergatik ez ohi ditugu bost urtean behin-edo jaso ohi ditu-
gun datu soziolinguistikoak hala moduz interpretatu, P. Zubiriak dioen gisa 
«[s]oziolinguistikaz dakitenek aspalditik dakizkiten datuak izan arren»? Nik 
lau arrazoi nagusi aurkitu ohi ditut (eta beste erdi bat-edo behintzat kale 
erabilerako datuei dagokienean), eta aipatu nahi ditut:

a)  0-16 urte bitarteko herritarren daturik ez da jasotzen Inkesta Sozio-
linguistikoetan. Hasteko, gure artean, oro har, errazago zabaldu ohi di-
tugu Euskal Herri osoko Inkesta Soziolinguistikoetako datuak (ik. Eusko 
Jaurlaritza, 1991-…), EAEko Biztanleen Udal Erroldetako Estatistiketatik 
(EustAt, 1986-…) edo Biztanleriaren eta Etxebizitzaren Zentsuetatik era-
torritakoak baino (ik. EustAt, 1996-…; nahiz azken hauetatik erator-
tzen diren EAEko Mapa Soziolinguistikoak –Eusko Jaurlaritza, 1981-…–).

 Inkesta Soziolinguistikoek ordea –ez dakit zergatik– soilik 16 urtetik 
gorako populazioaren datuak biltzen dituzte. Ikusi dugun bezala, 
EAEn 16 urtetik gorako belaunaldiak ere –44 urte bitarte inguruan 
edo 2011n– hainbat euskaldunduak dira dagoeneko (euskara ulertze-
ko bederen). Baina proportzioan, urte hauetan guztietan askoz ere 
euskaldunagoak, bai ulertzaile bai hiztunago, izan dira 2 eta 16 urte 
bitarteko haur eta gazteak, 16 urtetik gorakoak baino, eta hainbat eta 
gehiago 44 urteetatik hurbilagokoen aldean.

 Hala, gehien zabalduen diren Inkesta Soziolinguistikoetako datuak 
nahikoa kaskarragoak dira beti EAEko Mapa Soziolinguistikoetakoak 
baino, Udal Erroldetakoak edota Biztanleriaren eta Etxebizitzaren 
Zentsuetakoak baino, oro har askoz datu hobeak eskainita askoz gu-
txiago zabaldu ohi ditugunak aldiz. Besteak beste, askori, batzuei ba-
tegatik eta besteri bestegatik, batere interesatu ez bide zaiolako segu-
ru asko inolako datu positiborik zabaltzea EAEko euskaldunon 
komunitatearen inguruan. Zenbat eta okerrago, hobeto…
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b)  Euskal Herriko datuak bere osotasunean nahasiak. Joera handia 
izan dugu Euskal Herriko datuak bere osotasunean hartzeko. Eta 
hala, ezin euskaldunon komunitatearen egoera larria azpimarratu bai-
no osotasunean. Nahiz badakigun gaur egungo Euskal Herriko eus-
kaldunak bost errealitate administratibo desberdinetan gaudela bana-
tuak, eta oso desberdina dela hauetako bakoitzean daramagun eta 
eraman dugun bilakabide eta garapena:

•  EAEn egoerarik aldekoena

•  Nafarroa Garaiko eremu euskaldunekoa, EAEko gune euskaldune-
nen parekoa eta batez bestekoa baino hobea

•  Nafarroa Garaiko erdialdeko eremu mistoan egoera baztertu, kas-
karrean, baina aurrera

•  Nafarroa Garaiko hegoaldeko eremu ‘erdaldunean’ legez kanpo 
proskribatuak

•  Iparralde osoan bezala orain arte.

•  Gainera, hizkuntza administrazioko 5 egoera hauetako bakoitzaren 
barrenean ere, argi eduki eta ulertu behar dugu bakoitzean ditugun 
egoera soziolinguistiko oso desberdinen arteko aldeak, lurralde eus-
kaldunago, ia guztiz erdaldun edota erdizkakoen artean. Soilik ho-
rrela ulertu ahal izango ditugu bakoitzean daramagun garapen pro-
zesuen abiadura eta ezaugarriak. EAEko hiru Lurralde Historikoen 
artean, eta hauetako bakoitzaren barruan. Iparraldean, kostalde 
etorkinez beteagoaren (eta gero eta areago barrualde ere), eta adi-
neko barrualde oraindik ere nahikoa euskaldunaren artean, baina 
zeinetan aspaldi huts egin duen jada transmisioak hainbat belaunal-
ditan, eta Maule…

•  Ez da, ez dugunik Euskal Herria bere osotasunean ulertu behar / 
hartu behar. Baina ezarian bezala etengabean bost eremuak batean 
nahasteak, ezer ongi ez ulertu ahal izatera garamatza. Inora ez. Ezin 
bakoitzerako irabazteko estrategia eraginkorrak asmatu ahal izan 
horrela. Ezpada, soilik, edo nagusiki, Euskal Herri osoko datuen 
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gainean negarrez jardutera inoren errukia erakarri nahian, edota 
mutur bateko zein bestekoen hainbat jarrera zuritzeko.

c)  Populazio osoen datuak nahasian, adin taldeak bereizi gabe. Era 
berean, maiz asko, are lekuan lekuko berezitasunak kontuan hartzen 
ditugunean ere, edota 2 eta 16 urte bitarteko belaunaldi gazteenen 
pisua ere kontuan hartuta, gero nahasian zabaldu ohi ditugu popula-
zio osoei dagozkien datuak, berriro urrikalgarri baino azaldu ezinda 
populazio osoaren euskalduntze abiada faltan, Hegoaldeko piramide 
demografiko gerri estua ahaztuta. Erakutsi ordez sekulako aldea da-
goela batez ere EAEn, baina baita Hegoalde osoan ere:

•  1980 eta are 1985 bitartean jaiotako belaunaldien artean:

•  Oso proportzio txikian eskolatuak euskaraz –ia batere ez–

•  Familia transmisio tasa baxuenak ezagutu dituztenak

Eta aldiz:

•  1980/85etik aurrerako belaunaldietan:

•  Jada euskarazko eskolatze datu gero eta zabalagoak izan dituztenak

•  Eta zeinen artean ari garen dagoeneko nabarmentzen familia 
transmisioaren sendotze miragarria.

 Bestetik, ohartu behar dugu, Hegoalde osoan ere alde handia dagoela 
eskolaz kanpotiko euskalduntze tasetan:

•  Frankismoaren amaiera aldean jada belaunaldi helduak direnen ar-
tean, garaian jada familia berria sortzen ari direnak edo jada sortuta-
koak, oro har 1950-1955 baino lehenago jaiotakoak, eta oro har oso 
euskalduntze tasa baxuak erakusten dituztenak

•  Eta aldiz, frankismoaren amaiera urteetara artean ‘gazte’ eta ezkontza-
ren ‘konpromisorik gabeak’ iristen diren 1960z geroztik jaiotako belau-
naldien artean, nahiz hauetako gehienek beren eskola urteak espainol 
hutsean egin behar izan, bere helduaroko euskalduntze maila askoz 
altuagoa da aurreko belaunaldietakoa baino.
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 Ezinbestekoa da beraz belaunaldikako azterketa beti begi aurrean edu-
kitzea nondik gatozen ondo ulertuta norantz goazen argi izateko.

 2.1.2. atalean aipatu dugu jada EAEko piramide demografikoaren de-
soreka. Hala, 2016an:

•  1956 eta 1985 bitarteko 30 urtean jaiotako herritarrak, ondorengoak 
baino askoz gutxiago euskaldunduak, 983.560 dira.

•  Ondorengo 30 urteetan jaiotakoak berriz, 1986 eta 2015 bitartean, 
euskaldunenak, ez dira 588.597 baino, eta ez dira iristen aurreko 30 
urteetan jaiotakoen % 60ra, erdia baino zerbait gehixeago (gainera 
kontuan izan behar dugu azken 15 urtean jaiotakoen proportzio na-
barmena direla Espainiaz kanpo jaiotako etorkinen ondorengoak 
EAEn jaioak edo ‘Espainiako’ beste erkidegoetan).

•  Azkenik 1956 baino lehenago jaiotako beste 599.729 herritar apenas 
euskaldunduak kontuan hartuta, azken 30 urte hauetan jaiotako po-
pulazio euskaldunenak hartzen duen 1/4 inguruko pisu demografikoa 
ez da nahikoa populazio osoaren hizkuntza datu estatistikoen iraultza 
eragiteko, nahiz horixe gertatuko den modu naturalenean belaunaldi 
zaharren eta ugarien hauek desagertzen doazen neurrian natura lege 
(eta baldin behintzat populazio gaztearen euskalduntze tasak oraingo 
joeretan mantentzeko gauza baldin bagara).

d)  Espainiaz kanpo jaiotako herritarren eragin demografikoa eta sozio-
linguistikoa. Eta behin eta berriro azpimarratzen gatozen moduan, jabe-
tu behar dugu, Nafarroa Garaian 1995etik aurrera eta 2010 urte ingu-
rura bitartean, eta EAEn batez ere 2000. urtetik, baina 2015era bitartean 
ere bai (2008z geroztik batez ere ‘Espainiako’ beste erkidegoetatik bil-
dua), Espainiaz kanpo jaiotako etorkin uholdea, eta etorkin hauen on-
dorengoak, maiz mugikortasun handikoak Espainia guztian barrena, 
gure artean ohituraz neurtu ohi dena baino askoz handiagoa dela.

  EAEko datu ofizialetan (Ikuspegi), orain gutxi arte zenbatzen ziren 
‘etorkin’ gisa –‘etorkin atzerritar’ esaten zitzaien–, soilik artean nazio-
tasun espainolik eskuratua ez zuten herritarrak, eta kanpo uzten ziren 
jada eskuratua zutenak –gero eta gehiago; Hegoamerikarren kasuan 
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nahikoa dute 2 urteko egonaldi erregistratua…–, eta ia erabat hauen 
ondorengoak…

 Orain urtebetetik-edo aukera horren objektibotasun eskasaz jabetuta 
behin etorkin horiek ‘Espainian’ egonaldi ofizialdu bat eginez gero, 
iritzia aldatu eta Ikuspegi ‘etorkin’ gisa hasi zen zenbatzen Espainiaz 
kanpo jaiotako herritarrak, geroztik naziotasun espainola eskuratua 
izan zein ez. Zenbakiak handiagoak ziren. Baina hauen artean ere guz-
tiz kanpo geratzen dira Espainiaz kanpo jaiotako etorkin horiek jada 
‘Espainian’ edukitako seme-alaba guztiak –zeinahi erkidegotan–, zei-
netako hainbat artean naziotasun espainolik gabeak.

 Espainiaz kanpoko etorkinek EAEn edukitako seme-alabek, familiak 
bertan irauteko asmoa izan duen neurrian, beharbada bertan jaiotako 
beste familia erdaldun guztien antzeko edo hurbileko bilakabidea izan 
bide dute bertako hizkuntzez jabetzeko prozesuetan ere, nahiz euska-
rari atxikimendu txikiagoz seguru asko azken 50 urteak Euskal Herrian 
bizi izan dituztenen ondorengoek baino, baina….

 Baina familia etorkin berri hauen mugikortasun tasa altuak kontuan 
izanik ordea, maiz Espainiaz kanpo jaiotako etorkinen seme-alabak, 
jada ‘Espainian’ jaiotakoak izanik ere, ‘atzerritar’ rola bete ohi dute 
artean gure eskoletan euskarari dagokionean. Nahiz eta gero eta gu-
txiago, A ereduetan eskolatuak, euskaratik salbuetsiak…, askotan 
egokitze programa berezien beharrean denbora luzez…

 Hirugarren uholdeko etorkin uholde honen eragina neurtzean faktore 
horiek guztiak hartu beharko ditugu kontuan, eta hain zuzen etorkin 
hauek populazioaren adin gazteenetan kokatu ohi direnez, gurasoak 
20-45 urteak bitartean, eta seme-alabak hortik beherakoen artean, 
etorkin hauen kopuru ez ofizialek ere eragin handia dute gure belau-
naldi gazteenen euskalduntze mailak neurtzerakoan. Hortik ere gure 
estatistika datuen ‘zuzentze neurrien’ beharra, hauek behar bezala 
ulertu ahal izateko39.

39 Gure argitaratu gabeko datuen arabera, 2016an EAEko derrigorrezko eskola-adinean dauden 
Espainiaz kanpo jaiotako ikasleak edota Espainiaz kanpo jaiotako gurasoen seme-alaba ikasleak, 
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e)  Azken ohartxo bat euskararen kale erabileraren neurketen ingu-
ruan. Ez dut esango Soziolinguistika Klusterrak (…) 1989tik aurre-
ra burutu ohi dituen hizkuntzen kale erabileraren neurketak (ik. 
Soziolinguistika Klusterra 2017a; 2017b), egin behar ez direnik, 
alferrikakoak direnik, datuak benetakoak ez direnik… Baina niri 
hasieratik iruditu zaizkit arbitrarioegiak, aleatorioak, ausazkoak, 
zenbait urtean behin halako egun bakar batean kale bazter bateko 
begiradatik jasotako datuak. Zernahi gertatu liteke delako egunean, 
delako orduan, delako gunean, delako eguraldian… era bateko edo 
beste era bateko herritarrak igaro daitezen, gazteagoak edo zaharra-
goak, ‘bertakoagoak edo’ edo ‘etorri berriagoak’, azken batean da-
tuen urtez urteko konparagarritasuna adierazgarriegia, baliagarrie-
gia izan dadin.

 Oso kanpotik begiratuta bada ere, uste dut oso kontuan hartu beha-
rrekoa dela oro har ‘nor dabilen’ azken urteotan normalean kalean. 
Euskal Herrian oro har, seguru asko oso herritar tipologia desberdi-

gure derrigorrezko ikaskuntzako ikasle guztien % 20 inguru dira, populazio osoan Ikuspegik 
ematen duen ‘jatorri atzerritarreko’ herritarren kopurua % 8,6 denean -benetan, soilik Espainiaz 
kanpo jaiotakoena- (gure ustean % 11z goitikoa guztira, % 12 ingurukoa behintzat), eta oro har 
ikasleen arteko proportzio kasurik altuenetan % 11 aipatu izan denean –isei…–. Baina, ‘jatorri 
atzerritar zuzeneko’ ikasleen bolumena gure derrigorrezko hezkuntza sisteman % 8,6 edo % 
11koa izan ordez, benetan % 20 ingurukoa baldin bada, guk frogatu / erakutsi genezakeen 
moduan –Espainiaz kanpo jaiotakoak eta hauen ondorengo zuzenak, hauetako asko ‘Espainiako’ 
beste erkidegoetan jaioak–, nor harritu lezake PISA bezalako ebaluazio froga batean aurreko 
aldietan baino emaitza eskasagoak aurkitzea, gure derrigorrezko eskola sistemak gaur egun ia 
bakarrik euskaraz lan egiten duenean…? Ez diot oraindik inori entzun berba egiten populazio 
berezi honen bolumen handiak halako datuetan eduki lezakeen behintzat ‘balizko’ eraginaz. 
Agian ez da politikoki zuzena izango. Baina nahita edo nahigabe, iruditzen zait kasu honetan 
ere begiak ixten ari ote gatzaizkion hatz puntekin ukitzen den errealitate bati. Eta errealitatea-
ri bere osotasunean begiratu ezean, horren gainean planifikatzen diren neurriak hala moduz-
koak izango dira. Kontua ez da orain errua ‘hauei’ edo ‘beste batzuei’ botatzea, baizik eta gure 
azterketak ahalik eta gehien fintzea, arazo eta kasuistika bakoitzarentzat ahalik eta tratamendu 
egokienak bilatze aldera. Eta badirudi zentzu honetan doazela B. Sotillosek (2017) Deia egun-
karian azken ekainean jasotzen dituen Ikuspegiko zuzendari G. Morenoren adierazpen zenbait, 
izenburukotik hasita: El 15% de los menores de 18 años que residen en Euskadi son de origen ex-
tranjero.

Euskera 2016_61_2.indd   316 24/10/17   13:28



Euskera. 2016, 61, 2. 241-373. Bilbo
issn 0210-1564

hidAlgo, B.: Irabazteko gidalerro bila 317

na aurreko mendeko 60, 70 edo 80etan, are 90etan, ibili ohi zen 
hartatik. Eta nik gaur egun hiru multzo adierazgarri nagusi-edo iku-
si uste ditut kalean –nire pertzepzio subjektiboaren karga guztia tar-
teko–:

1.  Herritar helduak, oso helduak: Herritar erretiratuak, adineko 
etxekoandreak (jada) etxetik kanpo lan egiten ez dutenak…, az-
ken urteetan oro har piramide demografikoan multzo erdaldune-
nen artekoak…

2.  Segun eta zein egun eta ordutan, haurrak, bakarrik adin batera 
ezkero, edota gurasoren batekin txikiagoen kasuan, hain zuzen 
erabilera emaitza hoberenak eskuratu ohi ditugun alorra: haurrak 
bere artean, edota gurasoak haurrekin ari direnean –ezen ez bere 
artean ari direnean, noiz (oso) helduen multzoko ezaugarrietan 
sartu ohi diren–.

3.  ‘Espainiaz’ kanpoko jatorri zuzeneko herritarrak, seguru asko 
berez populazioan duten baino proportzio handiagoetan, bai hel-
duak –guraso izan litezkeenak edo; zaharragoen proportzioa txikia 
da–, eta baita haurrak eta gazteak ere. Nire ustean ‘bertakoagoek 
edo’ baino askoz usuago ohi darabiltenak ‘kalea’ elkartze leku, 
egon leku, aise leku gisa, agian etxebizitza baldintza okerragoak 
ere badituzketelako, eta multzo hauek ere oro har gure gizarteko 
erdaldunenen artekoak…

Eta horiek baldin badira gaur egun gure kaleetako herritar multzo nagu-
siak, are nabarmenago gainera seguru asko zenbat eta herri edo hiri handia-
goetan eta hiriburuetan, ezin gaitu gehiegi harritu gure ‘helduen’ arteko 
kale erabilera emaitzek gorago ez egiteak azken urteetan –haurrenak bai 
egin duen gisan–.

Beharbada multzo horietan ‘gazteak edo’ izan litezke gaur egun kalean 
gutxien dabiltzanak aztertu orduetan, eta berriz gazte hauek lirateke, hau-
rrak bezala, multzorik euskaldunena.

•  Zer erabilera tasa jaso izango genituzkeen azken 30 urtean neurke-
tak –parte bat behintzat– Euskal Herriko unibertsitateetako campu-
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setan egin izan bagenitu –‘bertakoago edo’ ikasleen artean behin-
tzat, ‘Espainiako’ beste erkidegoetako ikasleak bereizita, Espainiaz 
kanpotikoak –Erasmusak, Hego Amerikatiko masterretakoak–, 65 
urtez goitiko ikasleak…? Zer nolako erabilera eboluzio aurkituko 
genuke?

•  Zer erabilera tasa eboluzio aurkituko genuke ikasle giroetako ostegun, 
ostiral edo larunbat gauetako parranda inguruetan?

•  Eta liburutegi inguruetan gazte hauen azterketa garaiak hurbiltzen di-
renean?

Nire ustea da asko poztuko gintuzkeela seguru asko azken 30 urtean ha-
lakoen artean antzeman genezakeen eboluzioak, jada guraso gazteetan an-
tzematen ari garenaren antzera. Joandakoa jada neurtu ezinda ere, behar-
bada interesatzen zaigu oraindik halako giroetako neurketekin hastea…

2.3.3.1.  Inkestetako datu onberen fidagarritasunaz – Inkestak 
irakurtzeko moduez

Amaitzeko aipatu nahi dut gure arteko inkesta datu onberen inguruan 
berriro alde askotatik zabaltzen den / zabaldu nahi izaten den beste es-
zeptizismo aire indartsu bat, dela posizio euskaltzaleetatik, dela posizio 
antieuskaldunetatik. Azken hauen adibide izan litezke A. Arteta jaunak 
2008an argitaratu Encuestas falsificadas edo 2011ko Falsas encuestas, fal-
sas conciencias artikuluak. Alde euskaltzaletik berriz, Artetaren aipatu 
azkenari erantzun Sustatuko A. Sarasuaren 2011ko Euskararen ezagutza-
ren inguruan sarrera, eta honi atxikitako iruzkin eta eztabaida mezuak, 
oro har, finean Artetaren antzeko salaketak eginez delako inkesten ingu-
ruan.

Halako gehienek kontraesan nabaria aurkitu ohi dute herritarrek inkes-
tetan adierazitako euskararen ezagutza maila eta herritar hauek euskara 
erabiltzeko benetan duketen gaitasunaren artean –zer esanik ez benetako 
erabileraren aldean–, herritarren euskararen ezagutza maila pasiboaren eta 
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erabilera aktiboaren artean, zertan seguru duten arrazoi. Gure ingurune 
soziolinguistikoa, dena da. Eta ezagutzen dugu.

Guk ordea ez dugu orain horretaz jardun nahi. Baizik eta hain zuzen, 
inkestek neurtzen duten / neurtu nahi duten herritarren ezagutza maila 
pasiboaz, ulermen maila-edo deitu dezakegunaz. Aldez aurretik jakinik nos-
ki, ulermenean ere oso gaitasun maila desberdinak daudela, gaitasun hauek 
ere erraz herdoiltzen direla erabili gabean… Euskaldun bihotzekooi ezinbes-
teko bihurtzen zaigu ondo neurtua izatea gure inguruko herritarren ulermen 
maila, beraiek zaizkigulako koltxoi euskara erabiltzearen igerileku huts/be-
tera jauzia egin behar dugunean.

Oraintxe aipatu dugu gorago ere, EAEn 1986tik dauzkagun datuek berez 
duketen erlatibotasun neurriarekin batera, ulergarritasun mailaren datuek 
1986tik aurrera bost urtean behin etengabean erakusten duten igoera kons-
tantea, proportzionala, logikoa, ezustekorik gabea. Ziur herritar inkestatuen 
artean badela beti hala-hola emandako erantzun proportzioa. Baina hauek 
benetan multzo esanguratsuak balira, nekeza litzateke datuetan aurkitzen 
ditugun 1986/1991/1996/2001/2006/2011 bilakaerek segida logiko argi be-
rari jarraitzea…

Gorago 2.3.2. atalean, 2. taulan, EAEko populazio osoan, eta Espainiaz 
kanpoko jatorri zuzeneko herritarrak bereizi gabe, eman dugu euskara uler-
tzaileen % 62,80ko proportzioa (1.331.001 herritar), zeintzuen artean 
batera bildu ditugun eustAten zentsuetako datuetan (eustAt, 2017c), bai 
bere burua:

•  Euskaldun aitortzen duten herritarrak: % 37,24 (789.439 herritar); 
zeintzuen artetik aitortzen duten bere burua:

•  Alfabetatu: % 30,00 (635.893 herritar)

•  Erdizka alfabetatu: % 5,48 (116.081 herritar)

•  Alfabetatu gabe: % 1,77 (37.465 herritar); eta

•  Ia-euskaldun aitortzen duten herritarrak ere: % 25,55 (541.562 he-
rritar), zeintzuek ere hiru multzotan bereizten duten bere burua:

•  Alfabetatuak: % 15,34 (325.091 herritar)
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•  Alfabetatu gabeak: % 3,80 (80.558 herritar), eta

•  Pasiboak: % 6,41 (135.913 herritar)40.

Fidagarriak ote dira ulertzaile datu hauek? Zenbateraino?

2.3.3.1.1.  2011ko zentsuko datuak eta 2010eko Eusko Jaurlaritzako 
Euskara: erabilera, jarrerak, politikak ikerketa laneko datuak 
parez pare

Eusko Jaurlaritzak 2011ko urtarrilean argitaratzen ditu (2011a; 2011b) 
Euskara: erabilera, jarrerak, politikak ikerketa lanaren emaitzak. Telefono bi-
dezko inkesta, EAEko 15 urte edo gehiagoko 1.806 herritarri egina 2010eko 
abenduaren 16 eta 21aren artean. Jaso berri ditugun eustAten 2011ko Biz-
tanleriaren eta etxebizitzen zentsutiko datuak berriz (eustAt, 2017c), 2011ko 
urtarrilaren lehenengo egunari dagozkio. Denek eduki lezakete bere errore 
tartea, baina bateko eta besteko zenbait datu parekatzeak eman liezaguke 
argitasunik batzuen zein besteen fidagarritasunaren inguruan.

Euskara: erabilera, jarrerak, politikak ikerketaren landa lanean ondoko 
galdera egiten zitzaien telefonoz espainolezko aldaeran 15 urte eta gehiago-
ko EAEko 1.806 herritarri eta halako erantzun proportzioak jasotzen (Eus-
ko Jaurlaritza 2011b, 2; 21; 1.806 inkesta, lagin errorearen estimazioa 
±2,35ekoa % 95,5eko konfiantza mailarako, eta p=q=0,5):

•  Respecto de su conocimiento y uso del euskera, ¿podría indicarme si entiende

•  Bien (% 29)

•  Bastante bien (% 16)

•  Algo (% 32)

•  Nada (% 22)

•  Ns-Nc (% 0)41.

40 Bere burua erdaldun aitortzen duten herritarrak, h.d. ez euskaldun, ez ia-euskaldun, % 37,20 dira 
(788.585 herritar).
41 Euskarazko aldaeran (Eusko Jaurlaritza 2011a, 2; 21): Zure euskararen ezagutza eta erabilerari 
dagokienez, nola ulertzen duzu euskara: Ongi, Nahikoa ongi, Zertxobait, Ezer ez? Ed-Ee.
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Hala, herritarren:

•  % 45 inguruk aitortzen zuen euskara ongi edo nahikoa ongi ulertzen 
zuela

•  % 22k ezer ez, eta beste

•  % 32k, neurtzen askoz zailagoko den zertxobait.

Goian eman ditugun eustAteko 2011ko datuetan jasoak zeuden 2-14 
bitarteko haur/gazteen datuak ere, populazio lagin euskaldunenarenak. 
Soilik 15 urte eta gehiagoko herritarren datuei erreparatuta berriz, herri-
tarren:

•  % 58,48k aitortzen zuen bere burua ulertzaile-edo, zeinen artean:

•  % 31,90k euskaldun aitortzen zuen bere burua, eta

•  % 26,58k ia-euskaldun, eta

•  % 41,51 herritarrek berriz beste gabe aitortzen zuen bere burua erdaldun.

Bi galdeketetako datuak parekatuz seguru asko eratorri genezake zenbait 
ondorio interesgarri EAEko 2011ko urtarrilaren 1aren inguruko 15 urte eta 
gehiagoko herritarren inguruan. Hala:

a) Bere burua erdalduntzat ematen duten % 41,51 herritarretatik:

•  Soilik erdiek edo, % 22k, erantzuten du ez duela euskara batere 
ulertzen,

•  Ia beste erdiek, % 19 inguruk berriz, zertxobait ulertzen duela 
erantzuten du, nahiz bere burua erdaldun (huts)-edo jo.

b)  Zentsuan bere burua euskaldun eta ia-euskaldun aitortzen duten 
% 58,48 herritarretatik berriz:

•  % 45ek esaten du (h.d. bere burua euskaldun edo ia-euskaldun ai-
tortzen duten % 58,48 herritarren 3/4ak –% 77k–) euskara ongi 
ulertzen duela (% 29) edo nahikoa ongi (% 16); aldiz,

•  Herritarren % 13 inguru ausartzen da bere burua ia-euskalduntzat 
aitortzen (h.d. bere burua euskaldun eta ia-euskaldun aitortzen du-
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ten % 58,48 herritarren laurden eskasa –% 23–), aldi berean aitor-
tuz ez duela euskara ez ongi, ez nahikoa ongi ulertzen, baizik eta 
zertxobait. Eta ez da erraza jakiten zenbat izan litekeen ulertzen 
duen zertxobait hori aldi berean bere burua ia-euskalduntzat aitor-
tzen duenean –zehazki, ia-euskaldun alfabetatu, alfabetatu gabe edo 
pasibo–.

c)  Hala, herritar kopuruak beste nolabait berrantolatuz, esan genezake, 
EAEko herritarren:

•  % 45ek aitortzen duela aldi berean bere burua:

•  Euskaldun edo ia-euskaldun, eta

•  Euskara ongi edo nahikoa ongi ulertzen duela.

•  % 13 inguruk aitortzen du bere burua:

•  Ia-euskaldun, nahiz agertu

•  Euskara soilik zertxobait ulertzen duela –eta ez behintzat ongi edo 
nahikoa ongi–

•  H.d. euskara zertxobait ulertzen dutela aitortzen duten % 32 
herritarren arteko 10etik 4 inguruk –% 40,6–, aitortzen du 
bere burua ia-euskaldun.

•  % 19 inguruk aitortzen du bere burua

•  Erdaldun, nahiz eta aldi berean aitortu

•  Euskara zertxobait ulertzen duela –baina ez ongi edo nahikoa 
ongi–

•  H.d. zertxobait ulertzen dutela aitortzen duten % 32 herrita-
rren arteko 10etik 6 inguruk –% 59,4–, aitortzen du bere bu-
rua hala ere erdaldun (huts)-edo.

•  % 22k aitortzen du bere burua

•  Guztiz erdaldun-edo, eta

•  Ez duela ezer ulertzen euskaraz –ezta zertxobait ere–.
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d)  Euskara gutxienez zertxobait ulertzen dutela dioten herritarrak guz-
tira % 78 dira, zeinetako:

•  % 58,48k aitortzen duen bere burua euskaldun edo ia-euskaldun, 
eta

•  % 19 inguruk erdaldun.

Eta,

•  % 45ek euskara ongi edo nahikoa ongi ulertzen duela, eta

•  % 33k soilik zertxobait –ez behintzat ongi edo nahikoa ongi–, 
nahiz hauetako:

•  % 13 inguruk bere burua ia-euskaldun aitortzen duen hala ere. 
Eta beste:

•  % 19 inguruk erdaldun.

Eta datu hauetatik abiatuta:

•  Ezin da inondik pentsatu EAEn 2011n 15 urte edo gehiagoko herrita-
rren euskara ulertzaileen kopurua zertxobait ulertzen duten % 78 he-
rritarrak direnik, edo hurbileko –eta serio ez du inork halakorik alda-
rrikatzen–.

•  Eta euskara batere ulertzen ez duten herritarrak soilik % 22 baldin 
badira,

•  Nahiz bere burua erdaldun aitortzen dutenak % 41,51 izan, eta aldiz

•  Euskara ongi edo nahikoa ongi ulertzen dutenak % 45, baina

•  Bere burua euskaldun edo ia-euskalduntzat ematen dutenak % 58,48

•  Nahiz hauetako % 13 inguruk aitortu ez duela euskara ongi edo 
nahikoa ongi ulertzen…

Balirudike bi modu nahikoa desberdinetan eginiko bi galdeketa lan haue-
tatik eratorritako datuak nahikoa bateragarriak direla, eta seguru asko hala 
nahikoa fidagarriak bere horretan. Eta ez lirudikeela lekuz kanpokoegia jo-
tzea % 58,48koa ulertzaile proportzioa –zertxobait ulertzen dutela aitortzen 
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duten % 78 eta ongi edo nahikoa ongi ulertzen dutela aitortzen duten % 45 
herritarren arteko kopurua–, % 58,48 horiek jotzen badute bere burua 
ia-euskaldun dela ia-euskaldun alfabetatu, alfabetatu gabe edo pasibo.

2.3.4.  Zenbat gara ordea euskaldunon komunitatean euskaldun bihotzeko, 
konpromiso etikotarako prest…?

Hurbilpenezko bi galdera behintzat egin genitzake, interesgarri:

1.  Zenbat gara gaur egun benetan euskaraz bizi garenok, euskaraz jakinda 
euskaraz bizi nahi eta ahalean bizi garenok, euskaldunon komunitate?

2.  Horietatik zenbat izan gaitezke prest aipatu konpromiso etiko / zin 
egitearen 3 puntuak betetzeko?

•  Euskaldunarekin beti euskaraz.

•  Euskara ulertzen duenarekin beti euskaraz.

•  Euskara jakin behar lukeenarekin ere (beti) euskaraz.

Lehena betetzeko? Bigarrena betetzeko? Hirugarrenean abiatzeko?

Egia esan, nik ez dakit, eta ez zait ere batere erraza egiten ideia garbirik 
egitea, ez galdera baten ez bestearen erantzunen inguruan, modu askotako 
datuak nahastu genitzakeelarik.

2.3.4.1.  Hainbat kopuru zenbaki Euskal Herrian euskaraz bizi 
gaitezkeenon inguruan

Zenbait datu (eta galdera) segidan, zertxobait hurbildu gaitzaketenak 
euskaldunon komunitatearen dimentsio errealetara (ondoko aipu gehiene-
tan azpimarrak gureak dira, eta hainbatetan eragin ditugu tipografia alda-
ketak ikusgarritasuna erraztearren):

•  Euskal Herriko biztanleak: ≈ 3.000.000

•  Euskara ulertzen du: > 1.500.000 (> % 50)
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•  Euskal hiztun: ≈ 900.000 (≈ % 30)

•  Erdaldun huts: < 1.500.000 (< % 50)

•  Euskara bakarrik lehen hizkuntza: ≈ 500.000 (≈ % 16,67)

•  16 urtetik gorako euskarazko hedabideen kontsumo unibertsoa:

•  Elebidunak (ondo hitz egiten dute euskaraz eta erdaraz) 665.800 lagun 
(Arrieta 2008, 142 -2006ko IV. Inkesta Soziolinguistikoa oinarri) 
[714.000 (Eusko Jaurlaritza, 2013 – V. Inkesta Soziolinguistikoa – 2011)].

•  Elebidun hartzaileak (euskaraz ondo mintzatzen ez badira ere, 
ondo ulertzeko gai direnak) 397.900 (Arrieta 2008, 142 -2006ko 
IV. Inkesta Soziolinguistikoa oinarri) [388.000 (Eusko Jaurlaritza, 
2013 – V. Inkesta Soziolinguistikoa – 2011)].

•  Beraz, euskarazko produktuak kontsumi ditzakete naturalki-edo 
1.063.700 lagunek Euskal Herrian. Ikus-entzunezko hedabideen 
kasuan, edota tokian tokiko egunkari eta aldizkarien kasuan, hau 
izan liteke merkatu potentziala… (Arrieta 2008, 142 -2006ko IV. 
Inkesta Soziolinguistikoa oinarri) [1.102.000 (Eusko Jaurlaritza, 
2013 – V. Inkesta Soziolinguistikoa – 2011)].

•  «… euskarazko hedabideen kontsumoaren […] unibertsoa osa-
tzen dutenak dira EAEko eta Nafarroako eremu euskalduneko eta 
mistoko (eta Iparraldeko bost udalerritako) 16 urte edo gehiagoko 
euskaldunak eta euskarazko prentsa ondo ulertzeko eta irrati/tele-
bistako programak euskaraz nahiko ongi edo ongi ulertzeko gai di-
rela dioten euskaldun hartzaileak: guztira, 690.250 pertsona. 
Zehatz esanda, azterketa demolinguistikoetako tipologietan «eus-
kaldunak» diren guztiak eta «euskaldun hartzaile» direnen % 10.» 
(P. Baztarrika 2015, 126).

•  Euskara darabil / hitz egiten du egunero (zertxobait, nahikoa, asko, 
beti):

•  EAEn (2011ko Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua - eustAt):

•  Etxean euskara bakarrik 298.622 herritarrek (% 13,70ek).
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•  2 urte edo gehiagoko 288.900ek (% 13,63), zeinetako 
284.639 euskaldun, eta 4.261 ia-euskaldun.

•  Etxean euskara eta espainola darabilte 163.378 herritarrek 
(% 7,50ek).

•  2 urte edo gehiagoko 159.066ek (% 7,50), zeinetako 138.546 
euskaldun, eta 20.520 ia-euskaldun.

•  Etxean euskara bakarrik edo euskara eta espainola darabilte 
462.000 herritarrek (% 21,20ek).

•  EHn (2011, V. Inkesta Soziolinguistikoa, Eusko Jaurlaritza 2013):

•  16 urte edo gehiagoko herritar guztien artetik:

•  Euskaraz erdaraz baino gehiago egiten du 262.251 herritarrek 
(% 9,9k).

•  Euskaraz erdaraz beste egiten du 164.238 herritarrek (% 6,2k).

•  Euskaraz erdaraz beste edo gehiago egiten du 426.489 herrita-
rrek (% 16,1ek).

•  16 urte edo gehiagoko euskaldunen artean:

•  Euskaraz erdaraz baino gehiago egiten du euskaldunen % 36,8k 
(262.752).

•  Euskaraz erdaraz beste egiten du euskaldunen % 22,6k 
(161.364).

•  Euskaraz erdaraz beste edo gehiago egiten du euskaldunen % 
59,4k (424.116).

•  Euskaraz lan egiten dugu egunero (≈ euskalgintza?) (euskal prentsa, 
irrati, telebista, irakaskuntza, euskaltegiak, euskararen industriako en-
presak, funtzionarioak, bestelakoak…). Zailagoa dugu kopuru global 
bat iristen, baina badakigu:

•  «Jadanik euskarazko komunikazio-esparruan 1.000 langiletik oso 
gora ari garela kontuan hartuta, ohiko kultur ikuspegitik atera eta 
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berezko ekonomi esparru gisa hartu beharko genuke gure sektorea, 
beste sektoreen moduan (automozioa, burdingintza…).» (J.M. Ira-
zusta, ap. Eusko Jaurlaritza 2008a, 193).

•  «Euskaraz ari den ia 1.000 kazetari dago Euskal Herrian. Horiek 
guztiak artikulatu ezkero, ez dago Murdoch edo Polanco-rik gurean 
horrenbeste baliabide jar ditzakeenik.» (M. Irizar, ap. Eusko Jaurla-
ritza 2008a, 206).

•  EAEn (2014/15 ikasturtea) 43.837 irakaslek dihardu, araubide 
orokor –42.606–, zein bereziko –1.231– irakaskuntzetan, publiko 
–28.889–, zein pribatuetan –14.948–, unibertsitatez kanpoko mai-
letan –36.788–, zein unibertsitate ikasketetan –5.818–. Denera 
30.000 irakasletik gora (irakasle guztien % 68,44tik gora) izan li-
tezke EAEn bere klaseak (guztiak edo batzuk behintzat) egunero 
euskaraz ematen dituztenak (eustAt, 2017d).

•  EAEn (2014/15 ikasturtea) 486.870 ikasle daude, araubide orokor 
–452.264–, zein bereziko –34.606– irakaskuntzetan, publiko 
–288.825–, zein pribatuetan –198.045–, unibertsitatez kanpoko 
mailetan –419.810–, zein unibertsitate ikasketetan –67.060–. De-
nera 300.000 ikasletik gora (ikasle guztien % 61,62tik gora) izan 
litezke EAEn bere klaseak (guztiak edo batzuk behintzat) egunero 
euskaraz hartzen dituztenak (eustAt, 2017d).

•  Euskara entzuten du egunero hedabideetan (zertxobait, nahikoa, 
asko, beti): 170.000 herritarrek?

•  «Euskadi Irratia, Euskadi Gaztea, Bizkaia Irratia, Arrate Irratia, 
Segura Irratia… eta beste irrati euskaldun [nagusiki euskaldun] 
batzuen entzuleak elkartuz gero 170.000 irrati-entzule egunero 
[astelehenetik iganderako batez bestekoan].» (J. Beloki, ap. Eusko 
Jaurlaritza 2008a, 147).

•  «Aldi bereko irrati-entzule euskaldunen kopuruari erreparatuz 
gero, goizeko 9etatik 10ak artekoa izan liteke ordurik oparoena 
eta hor, 60.000 euskaldun daude aldi berean euskarazko ema-
naldiren bat entzuten. Euskaldungoaren % 10a. Kontuan har-
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tzeko kopuruak dira.» (J. Beloki, ap. Eusko Jaurlaritza 2008a, 
147).

•  «2007ko apirilaren 16an, adibidez, 156.000 euskaldunek ikusi zu-
ten Goenkale. Eta apirilaren 22ko Kutsidazu, Ixabel berriz 168.000 
ikusle euskaldunek. Adin guztietakoak ikusle, gazteak ere bai.» (J. 
Beloki, ap. Eusko Jaurlaritza 2008a, 146).

•  «Merkatu potentziala euskarazko telebistarentzat EAEn: 571.000 
ikusle.» (O. Kruzeta, ap. Eusko Jaurlaritza 2008a, 253).

•  «Irratiak: irrati publikoei dagokienez, Euskadi Irratiak 133.181 
entzule ditu, eta Gazteak, berriz, 16 urte edo gehiagoko 112.797 
entzule (kontuan izatekoa da, Gaztearen entzule asko 16 urte baino 
gutxiagokoak direla).

•  Tokiko irrati pribatuei dagokienez, berriz, Arrate Irratia eta Biz-
kaia Irratia dira entzule gehien dituztenak, 10.943 eta 7.253, hu-
rrenez hurren. Ondoren dator Euskalerria Irratia, 5.362 entzule-
rekin.» (P. Baztarrika 2015, 128).

•  «Telebistak: ETB 1ek 253.385 ikus-entzule ditu, eta ETB 3k, 
25.554 ikus-entzule. Kontuan izan behar da, ETB 3ren ikus-entzu-
le asko, gehienak seguruenik, 16 urtetik beherakoak direla.

•  Tokiko telebista pribatuei dagokienez, berriz, Hamaika TB da 
audientzia altuena duena, 5.420 ikus-entzule, eta hurrena da-
tor Goiena TB, 2.143 ikus-entzulerekin.» (P. Baztarrika 2015, 
129).

•  «Denok dakigu ikus-entzunezkoen kontsumoa prentsarena baino 
askoz ere altuagoa dela eta euskaldunon artean ere berdina da, 
baina euskarazko produktuen kontsumoa aztertzen hasitakoan, 
irrati eta telebistaren kontsumoa ez da euskarazko prentsa kontsu-
motik hainbeste urruntzen. Eta honek kezka sortzen digu, euska-
razko hedabideak naturaltasunez eta maiztasunez kontsumi-
tzen dituztenak 100.000tik behera ez ote diren.» (Arrieta 2008, 
142).
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14. irudia

Hego Euskal 
Herria

Ikus-entzule 
kopurua (CIES 

2006)
Euskaldunen

Euskaldun eta ia 
euskaldunen

Euskadi Irratia  82.000 % 14,13 % 7,97

Euskadi Gaztea  53.000 % 8,61 % 5,15

ETB1 213.000 % 36,72 % 20,71

ETB1 ordutegi 
ikusienean

 80.000 % 13,79 % 7,78

•  Euskara irakurtzen du egunero (zertxobait, nahikoa, asko, beti): Zen-
batek?

•  «BERRIA edo aldizkari eta prentsa espezializatua irakurtzeko 
gaitasuna dutenak 665.800 baino ez lirateke izango.» (Arrieta 
2008, 142).

•  «Eusko Jaurlaritzaren HPS-ren ikerketan irakur daiteke [Euska-
razko hedabideak, 2006 –argitaragabea nonbait–] gaur egun EAEn 
16 urtetik gorakoen artean 613.000 lagunek euskaraz irakur-
tzeko gaitasuna dutela (HPS 19), baina benetan hori al da pren-
tsa idatziaren publiko potentziala? / Datuek zeharka baina sendo 
islatzen dute idatzizko prentsaren publiko potentziala zinez kopu-
ru hori baino txikiagoa dela.» (Zubiri, Retortillo, Aierdi 2008, 
93).

•  «[E]gunkari irakurle euskaldunak 330.000 inguru izan daitekee-
la [sic]ondoriozta daiteke.» (Arrieta 2008, 142).

•  «Merkatu potentziala euskarazko prentsarentzat EAEn: 333.000 
irakurle.» (O. Kruzeta, ap Eusko Jaurlaritza 2008a, 253).

•  «Inkestatuen % 22k ez du inolako egunkaririk irakurtzen (gogora 
dezagun: euskaldunek eta euskaldun hartzaileen % 10ek –euskal-
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dun hartzaile izanik prentsa ondo ulertzen dutela edo euskarazko 
irrati/telebista ondo edo nahiko ondo ulertzen dutela diotenak– 
osatzen dutela inkestatuen unibertsoa). / Euskarazko irakurle po-
tentzialen % 70,2k (484.871) ez du inoiz ere euskarazko egunkari-
rik irakurtzen.

•  % 29,8 (205.379) da euskarazko egunkariren bat egunero 
edo astean hiruzpalau aldiz edo noizean behin irakurtzen 
duena. Kontuan hartzekoa da, CIESen 2014ko datuen argitan, 
bere ikerketa-unibertsoan, EAEn egunkariren bat egunero ira-
kurtzen dutenak («atzo» irakurri zutenak) 893.000 direla.» (P. 
Baztarrika 2015, 129).

•  «Nolanahi ere, ez beti denak eroso-eroso. Berria eta Hitza al-
dizkarien irakurlegoarena da nabarmenena: Berria-ren irakur-
leen % 46ak dio erraztasun handiagoa duela gazteleraz irakur-
tzeko. Hitza-ren irakurleen % 55ak dio gauza bera. Argia eta 
beste aldizkari espezializatuen kasua kenduz gero, euskaldun 
askok egiten du aitormen hori: euskaraz baino erosoago irakur-
tzen duela gazteleraz». (J. Beloki, ap. Eusko Jaurlaritza 2008a, 
148).

•  Euskaldunon egunkaria zena, batez besteko salmenta egunero:

•  1994: 11.560 (Diaz de Tuesta ≈1996-7, 5-6).

•  1995: 12.188 (Diaz de Tuesta ≈1996-7, 5).

•  Euskaldunon egunkaria batez besteko irakurleak egunero:

•  1991: 27.000 (Diaz de Tuesta ≈1996-7, 7).

•  1995: 17.100 (Diaz de Tuesta ≈1996-7, 7).

•  1996: 32.000 (Diaz de Tuesta ≈1996-7, 7 –Cies–).

•  Berria egunkariaren batez besteko irakurleak egunero (2008-1, Cies): 
69.000 (Elebidunen % 11,2; Elebidun eta elebidun hartzaileen % 
6,95) (Arrieta 2008, 141).
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•  Berria egunkariaren tirada (2010): 16.400 (Eusko Jaurlaritza 2011c, 
79).

•  Berria egunkariaren harpidedun (2015): 9.344 (M. Otamendi, Eus-
kaltzaindia, 2015 –Jardunaldian emaniko datua, kronikan jaso ga-
bea–).

•  Berria egunkariaren batez besteko salmenta egunero (2015): 12.800 
(M. Otamendi, ap. Euskaltzaindia 2015, 113).

•  «Berriaren irakurleak, paperean eta interneten irakurri dutenak ba-
tuta, 36.644 dira.» (P. Baztarrika 2015, 128).

•  Argiak eta Asteleheneko Goienkariak 5.000tik gora harpidedun dituz-
te. (M. Irizar, ap. Eusko Jaurlaritza 2008a, 211).

•  Argia: «CIES-en komunikabideetako audientziaren 2012ko lehen 
ikerketaren arabera, ARGIA aldizkariak 57.000 irakurle ditu, 51.000 
EAEn eta 6.000 Nafarroan.» (Argia, 2012).

•  Argia: 12.800 ale argitaratzen bide ditu (2016) (sarean bildua).

•  Aldizkari espezializatuen artean, Aizu da irakurle gehien dituena, 
2.503 irakurle, eta ondoren dator Elhuyar, 1.947 irakurlerekin.» (P. 
Baztarrika 2015, 128).

•  Herria astekaria (Iparraldea): 3.000 ale inguru kaleratzen ditu (Wi-
kipedia, 2015).

•  «Euskarazko herri-aldizkarien hedapen eta zabalkundeari buruz 
egindako ikerketen arabera, aldizkariok argitaratzen duten ale bakoi-
tza hiru-lau lagunek irakurtzen dute. Hortaz, bada, euskarazko he-
rri-prentsak zenbakiko kaleratzen dituen 125.350 aleak 375.000 la-
gun inguruk irakurtzen dituzte: bi euskaldunetik batek irakurtzen du 
euskarazko herri-prentsa, alegia. Euskarak inoiz lortu duen irakur-
le-kopururik handiena.» (Diaz de Tuesta ≈1996-7, 13).
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15. irudia

Euskarazko herri-prentsa maiztasun eta tiradaren arabera 
1996an

Maiztasuna Tirada Aldizkariak

Astekariak  35.650 ale  8

Hamaboskariak  24.500 ale  7

Hilabetekariak  53.700 ale 23

Beste batzuk   1.500 ale 14

Guztira 125.350 ale 52

Iturria: ... aldizkariek eurek emandako datuak, José Félix Diaz  
de Tuestak landutakoak

•  «Datu hauek osatzearren, eta tokiko prentsaren kontsumo-datuak 
handiagoak direla ikusteko ikus dezagun azken taula:

16. irudia

Hitza argitaratzen den 
eskualdeetan

Ikus-entzule kopurua 
(CIES 2006)1

Euskaldunen
Euskaldun eta ia 

euskaldunen

HITZA irakurleak atzo  77.000 % 34,57 % 23,60

HITZA tartetako 
irakurleak

198.000 % 89,18 % 64,91

Euskal Autonomia 
Erkidegoa

Tokiko aldizkariak 193.000 % 31,60

(M. Otamendi, ap. Eusko Jaurlaritza 2008a, 264).

•  «Eskualdeko Hitzak 15.976 irakurle ditu.» (P. Baztarrika 2015, 128).

•  Tokiko aldizkariak (aipatuak –Goiena, Ttipi-ttapa, Anboto, Eta Kitto, 
UK, Uztarria, Barren, Aiurri– denera): 68.572 irakurle. (P. Baztarrika 
2015, 128).
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•  Nolanahi, kopuru hauei guztiei erantsi beharko genizkieke egunero 
euskarazko letra artean lanean diharduten ikasle/irakasle gorago aipa-
tuen kopuru haziagoak: 30.000 irakasletik gora / 300.000 ikasletik 
gora.

•  «Euskal literaturaren irakurle kopurua eta irakurleen ezaugarriak 
funtsezkoak dira kultur eremu honentzat, baina ez dago emaitza doi-
tuak eskaintzen dituen berariazko ikerketarik, salbu eta gazteen ira-
kurketa ohituren ezaugarriei buruzkoa eta eskoletako literaturaren 
irakaskuntzari buruzkoa. Irakurleen errealitateari argazkia atera ahal 
izateko aztertu ditut egoera soziolinguistikoari, kultura-ohiturei eta 
irakurketa-ohiturei buruzko zenbait ikerketa, zeren, ikuspegi kritiko 
batetik analizatzen baditugu, zeharka isla baitezakete euskal literatu-
raren irakurleak zenbat eta nolakoak diren. Emaitzen izaera hipoteti-
koa den arren, errealitatera hurbiltzeko balio dute:

•  [O]hiko irakurle sutsuenak 15.000-20.000 inguru lirateke,

•  [O]hiko irakurle moderatuak 40.000 inguru, eta

•  [T]artekakoak une jakinetan 100.000-150.000 (aurrekoak barne).

Gehiengo zabala

•  Gipuzkoan eta Bizkaian bizi da, batik bat lehenengoan, eta,

•  Ziur aski, irakurle kopurua handiagoa da emakumezkoen artean,

•  25-54 urte artekoetan, eta, agian,

•  Unibertsitate-ikasketak dituztenen artean.» (Zubiri 2013, 51).

•  Denera: Zenbat hedabide kontsumitzaile ohiko?

•  «Gainera, euskal hedabide mota guztiak ez dira euskal hedabi-
deen kontsumitzaile guztietara iristen. Beren kopuruak sakaba-
natuta daude. CIESen datuen arabera [2007] (ikus 1. Taula [19. 
irudia]):

•  EAEn, oro har, irratiak eta telebistak 170.000na [sic] inguru 
kontsumitzaile izango lituzkete.
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•  Eguneroko prentsak 123.000 kontsumitzaile lituzke.

•  Internetek 23.000 kontsumitzaile lituzke.

•  Eta, azkenik, argitalpenek 284.000 kontsumitzaile lituzkete.

17. irudia

Euskal hedabideen kontsumitzaile kopurua eta hedabide mota 
bakoitzaren ehunekoa EAEn hedabide motaren arabera, 2007 
(kopuru absolutuak eta ehuneko bertikalak)

Hedabide mota
Kontsumitzaile 

kopurua
Ehunekoa

Argitalpenak 284.000 36,4

Irratia 173.000 22,2

Telebista 169.000 21,7

Eguneroko prentsa 123.000 15,8

Interneta  23.000 2,9

Irismena guztira 450.000 57,7

Euskaldunak 780.000

Iturria: CIES

(Zubiri, Retortillo, Aierdi 2008, 85-6).

•  CIESen arabera [2007] (ikus 3. Taula [20. irudia]), honakoak dira 
gehien kontsumitzen diren hedabideak […]. Eusko Jaurlaritzaren 
HPSk egin duen ikerketan ere [Euskarazko hedabideak, 2006 –argi-
taragabea nonbait–] hurrenkera bera errepikatzen da, nahiz eta ko-
puruak, neurtzeko modu ezberdinak direla eta, aldatu egiten diren.
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18. irudia

Euskal hedabideen kontsumitzaile kopurua EAEn hedabidearen 
arabera, 2007 (kopuru absolutuak)

CIES HPS

Atzo 30 min <

ETB1 163.000 319.000 202.300
Euskadi Irratia 84.000 105.200 64.500
Hitza 78.000 93.900 49.100
Berria 62.000 90.400 46.800
Euskadi Gaztea 59.000 73.600 44.600

Iturria: CIES eta Eusko Jaurlaritzaren HPS

(Zubiri, Retortillo, Aierdi 2008, 87).

•  CIESen arabera [2007] (ikus 4. Taula [21. irudia]), euskal hedabi-
deen kontsumitzaile kopuru handiena Gipuzkoan dago (% 47,9), on-
doren Bizkaian (% 43,7) eta azkenik Araban (% 8,3).

19. irudia

Euskal hedabideen kontsumitzaile kopuru absolutua, erlatiboa 
eta irismena herrialdearen arabera 2017 (kopuru absolutuak  
eta ehuneko bertikalak)

Herrialdea
Kopuru 

absolutua
Kopuru  
erlatiboa

Irismena

Araba  65.000  8,3 37,9
Bizkaia 341.000 43,7 47,4
Gipuzkoa 374.000 47,9 70,5

GUZTIRA 780.000 100 57,7

Iturria: CIES

(Zubiri, Retortillo, Aierdi 2008, 87-88).
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•  CIESen arabera (2007) (Zubiri, Retortillo, Aierdi 2008, 88 –moldatua–):

•  Euskal hedabideen kontsumitzaile kopuru handiena –% 39,3–, 
10.000 eta 50.000 biztanle arteko udalerrietan dago (307.000 
kontsumitzaile; % 62,0ko irismena –hirugarren altuena–).

•  % 25 bizi da hiriburuetan (195.000 kontsumitzaile; % 41,5eko iris-
mena –txikiena–).

•  % 16,3 bizi dira 5.000 biztanletik beherako udalerrietan (127.000 
kontsumitzaile; % 68,6ko irismena –altuena–).

•  % 12,0 bizi da 5.000 eta 10.000 biztanle arteko udalerrietan 
(94.000 kontsumitzaile; % 66,1eko irismena –bigarren altuena–).

•  Eta % 7,4 berriz 50.000 biztanletik gorako udalerrietan (57.000 
kontsumitzaile; % 51,42ko irismena –bigarren txikiena–).

•  «Norbera beti da, komunikazioaren soka-saltoan, batzuetan sokari 
eragiten diona eta besteetan soka-saltoan dabilena. Eta jolas horretan, 
hartzaile eta emaile, euskarazko hedabideen soka-saltoan leial xa-
mar bizi garen euskaldunon kopurua, hor nonbait dabil beti, izan 
telebista, izan irratia ala prentsa, 170.000ren inguruan.» (J. Beloki, 
ap. Eusko Jaurlaritza 2008a, 147-8).

•  «Nolanahi ere, euskarazko, idatzizko nahiz ikus-entzunezko hedabide 
ezberdinen merkatuan, egunero, 170.000 arima leial jira-biran dabilz-
kigula ziurtatzea, neuri behintzat oso ganorazkoa eta kontuan hartzekoa 
iruditzen zait. Kontuak egiten hasita: astegun goiz bateko 10:00ak ingu-
ruan 60.000ren bat [sic] entzule biltzen dituzte euskarazko irratiek 
[Euskadi Irratia, Euskadi Gaztea, Bizkaia Irratia, Arrate Irratia…], beste 
18.000/20.000 inguru ETB1 ikusten dutenak…, aldi berean ikaste-
txe-maila ezberdinetan euskaraz ikasten ari direnak [haur, gazte eta 
heldu] 200.000tik gora direnean. Inoiz ez bezalako komunikazio-espa-
rru zabalak.» (J. Beloki, ap. Eusko Jaurlaritza 2008a, 149).

•  «Gaur egun telebistak dauka publiko potentzial handiena, ondoren 
irratiak eta azkenik prentsa idatziak. Hizkuntza gutxiagotu baten ka-
suan hedabide moten arteko ezberdintasuna nabarmenagoa da: iku-
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sentzutezkoa errazago iristen da, soilik entzutekoa dena ez da hainbes-
te iristen eta idatzizkoak dauka publiko potentzial txikiena. / Ondorioz, 
telebistaren arrakasta egoera honetan legokiokeena baino txikiagoa 
da, irratia erdibidean dago eta prentsa idatziarena, berriz, itxuraz diru-
diena baino handiagoa da.» (Zubiri, Retortillo, Aierdi 2008, 93).

•  «Euskal hedabideen kontsumitzaileen nukleoa zehazte aldera balia-
garria izan liteke CIESen Euskarazko komunikabideen polikontsumoari 
buruzko azterlana. Ikerketa honetan euskal hedabideak kontsumitzen 
direnetz kontuan hartuz eta kontsumitzaileen artean zenbat hedabide 
kontsumitzen dituzten aintzat hartuz honako tipologia eraiki dute:

•  Ez-kontsumitzaileak (EAEko euskaldunen % 42,4).
•  Ez oso kontsumitzaileak (EAEko euskaldunen % 31,2).
•  Kontsumitzaile ertainak (EAEko euskaldunen % 16,9).
•  Kontsumitzaile handiak (EAEko euskaldunen % 9,5).

•  CIESen emaitzen arabera, kontsumitzaile ertainak 131.000 lagun 
lirateke.

•  Kontsumitzaile handiak, berriz, 74.000 lagun.

Hortaz,

•  Nukleo sendoena 74.000 kontsumitzaile hauek osatuko lukete.

•  Ikerketa honen arabera, kontsumitzaile handien perfila honakoa da:

•  36 eta 65 urte artekoak,

•  Estatus altua edo ertain-altua,

•  Gipuzkoarrak batez ere eta

•  50.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan bizi dira eta

•  Unibertsitate ikasketak dituzte.

•  Nukleo zabalagoan sartuko litzateke 131.000 kontsumitzaileen multzoa.

•  CIESen emaitzen arabera, kontsumitzaile handien eta ertainak barne 
hartuko lituzkeen multzoaren perfila honakoa litzateke:

•  36 eta 65 urte artekoak,
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•  Gipuzkoarrak,

•  10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietakoak eta

•  Elebidunak.» (Zubiri, Retortillo, Aierdi 2008, 95-96).

•  «Nolanahi ere, kontsumitzaile ertain eta handientzat aipatu ditugun 
perfil hauek joera orokorrak dira. Oso baliagarriak dira joera nagusiak 
ikusteko. Baina, halaber, oso interesgarria da kontsumitzaileak heda-
bidez hedabide ikertzea zeren modu horretan ikus baikenezake nukleo 
horretan, kontsumitzaile handiak eta ertainak kontuan hartuz, ezau-
garri ezberdinak dituzten azpimultzoak daudela…

20. irudia

Euskal hedabideen kontsumoa EAEn hedabide motaren eta ikasketa 
mailaren arabera, 2007 (ehuneko bertikalak)

Ikasketa maila Guztira
Eguneroko 

prentsa
Irratia Telebista Argitalpenak Internet

Oinarrizko baino 
guxiago

 4,5  2,8  5,8  8,2  2,6  1,1

Oinarrizkoa 14,6 14,6 16,2 20,1 13,4  3,7
Oinarrizko 
Batxilergoa / LH

18,3 12,7 13,9 15,9 17,2 10,4

Goi mailako 
Batxilergoa / BBB

27,7 26,0 29,7 25,8 27,8 19,4

Unibertsitarioa 35,0 43,8 34,3 30,0 39,1 65,4

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

Iturria: CIES

(Zubiri, Retortillo, Aierdi 2008, 96).

•  Berriro ere politikoki zuzenegia izango ez bada ere, nik uste dut erraz 
erantsi lekiekeela profil ezaugarri hauei guztiei, kontsumitzaile handiak 
eta are ertainak, oro har, ezker abertzalearen hurbilekoak ote diren.
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•  Denera: Hizkuntza erkidegoaren nukleoa, erdigunea… Zenbat ote 
gara?

•  «… biziraupenaz ari garelarik, erabilgarria izan liteke euskararen 
hizkuntza erkidegoa zirkulu kontzentrikoz osatutako fenomeno be-
zala aztertzea. Erkidegoaren erdigunean nukleo bat legoke eta bere 
inguruan zirkulu kontzentrikoak egongo lirateke. Nukleoa, hiz-
kuntza erkidegoaren gune dinamikoena litzateke, euskararekiko 
atxikimendu handiena luketenak (atxikimendu praktikoa, ez senti-
mentala). Nukleoa ezinbestekoa da erkidegoaren sendotasunerako, 
beronen bizi indarrak eta dinamikotasunak nabarmen baldintzatzen 
dute erkidegoaren bizitasuna. Baina zirkulu kontzentrikoak ere 
ezinbestekoak dira, batik bat bizirauteko zabaltzea derrigorrezkoa 
duen hizkuntza gutxiagotu batentzat. Euskararen hizkuntza erkide-
goak nukleo sendoa eta ahal bezain zabala behar du eta, halaber, 
zirkulu kontzentrikoetara hedatzeko gaitasuna behar du.

 Bada, euskal hedabideak nagusiki nukleora iristen dira. Nukleoaz 
kanpoko zirkulu kontzentrikoetan eragin txikia dute. Eragina txiki-
tu egiten da nukleotik urrundu ahala. 6. Taulan ikus dezakegunaren 
arabera [23. irudia],

•  Euskal Herrian oro har soilik euskaldunen % 17,3ak du lehen 
hizkuntza euskara.

•  Aitzitik, euskal hedabideak kontsumitzen dituztenen artean 
gehiengo zabalak euskara du lehen hizkuntza. Hitza, Berria eta 
Euskadi Irratia kontsumitzen dituztenen artean hamarretik zortzi 
inguru dira. ETB1 eta Euskadi Gaztea kontsumitzen dituztenen 
artean, berriz, hamarretik sei eta zazpi artean dira.

 Baldin eta norbanako bat hizkuntza erkidego baten nukleoan edo 
zenbatgarren zirkulu kontzentrikoan dagoen definitzeko lehen hiz-
kuntza zein den kontuan hartzen badugu, esan genezake euskal 
hedabideak batik bat euskararen hizkuntza erkidegoaren nu-
kleoan edo nukleotik hurbil daudenek kontsumitzen dituztela.
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 Euskararen hizkuntza erkidegoaren nukleoan nor kokatu erabaki-
tzea ez da lan erraza eta, erreferentzia bakarra euskaldunen lehen hiz-
kuntza bada, norbanako bat nukleoan kokatu behar denetz erabaki-
tzea are eztabaidagarriagoa da, baina gutxienez beste ikerketa bateko 
datuek islatzen duten bezala [Aierdi eta beste: Bertsolaritza, tradizio 
modernoa, EHU-UPV, 2007], 6. Taulan [23. irudia] ikus ditzakegun 
datuek ere erakusten dute lehen hizkuntzaren erreferentzia ez dela 
nahikoa baina baliagarria dela zenbait joera islatzeko. Izan ere, itxura 
denez lehen hizkuntza euskara dutenek euskararen hizkuntza erki-
degoaren nukleoan edo nukleotik hurbil egoteko probabilitate han-
diagoak dituzte. Beren kontsumo ohituretan nabarmen islatzen da 
hori. Orain aztergai dugun eremuan, esate baterako, oso argi ikusten 
da lehen hizkuntza euskara dutenek askoz gehiago kontsumitzen di-
tuztela euskal hedabideak. Fenomeno honek gaur egungo hizkuntza 
transmisio prozesuaren gorabeherak islatzen ditu. […]

21. irudia

 Euskal Herriko biztanleak lehen hizkuntzaren arabera eta euskal 
hedabideen kontsumitzaileen lehen hizkuntza EAEn 
hedabidearen arabera, 2007 (ehuneko bertikalak)

Lehen 
hizkuntza

EHn 16 urte 
<(2001)

ETB1 Berria Hitza
Euskadi 
Irratia

Euskadi 
Gaztea

Euskara 17,3 67,0 75,0 84,0 75,0 60,0

Gaztelania 77,7 26,0 20,0 10,0 19,0 30,0

Euskara eta 
gaztelania

 5,0  7,0  6,0  6,0  6,0 10,0

GUZTIRA 100 100 100 100 100 100

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza

(Zubiri, Retortillo, Aierdi 2008, 87-88).
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•  «Nolanahi ere, azalpen honetan ez genituzke nahastu nahi hizkuntza 
erkidegoaren nukleoa eta euskal hedabideak kontsumitzen dituz-
tenen nukleoa. Bi nukleo ezberdin dira. Gure hipotesia honakoa da: 
euskararen hizkuntza erkidegoaren nukleoko kideek osatzen dute eus-
kal hedabideen kontsumitzaileen nukleoa. Baina horrek ez du esan 
nahi hizkuntza erkidegoko kide guztiak euskal hedabideen kontsumi-
tzaile handiak direnik, ezta euskal hedabideen kontsumitzaileen nu-
kleoan ez dagoenik euskararen hizkuntza erkidegoko kide ez diren 
biztanleak ere.» (Zubiri, Retortillo, Aierdi 2008, 95).

•  «Eusko Jaurlaritzaren HPSk 2008an argitaratu gabeko Euskal Hedabi-
deak EAEn txostenean oso argi azaltzen da (Eusko Jaurlaritza 2008b, 
22): Euskararen hizkuntza erkidegoa zirkulu kontzentrikoz osatutako 
fenomeno bezala begiratzen badugu, esango genuke, batetik, nukleoa txikia 
dela (100.000 lagun inguru) baina euskararen biziraupenerako ezinbeste-
koa dela hau elikatzea, eta bestetik, nabarmenduko genuke euskararen hiz-
kuntza erkidegoan periferia osatzen dutenen kopurua nukleoarena baino 
askoz handiagoa dela eta euskararekiko atxikimendua oso txikia dela geru-
za gehienetan baina periferia elikatzea eta nukleorantz erakartzea ere ezin-
bestekoa dela euskara normalizatzeko.» (Aiestaran 2010, 67).

Amaitzeko, nola lotu genitzake kopuru hauek guztiak? Zer esan nahi 
dute zenbakiok? Zenbat euskaldun bihotzeko gaude, euskaraz jakinda eus-
karaz bizi nahi eta ahalean euskaraz bizi garenak, edota berehala bide ho-
rretan abiatzeko prest gaudekeenak?

•  Gehienera ere orain urtebete lagun preziatu batek iragartzen zizkidan 
Erlea aldizkariak helburutzako ematen dituen 1.700ak?

•  Egunkari, astekari nagusien harpidedun izan gaitezkeen 10.000/15.000 
inguruak?

•  Arrietak eta Otamendik iragartzen dizkiguten «euskarazko hedabideak 
naturaltasunez eta maiztasunez kontsumitzen dituzten 100.000tik 
beherakoak?»

•  J. Belokik euskararen eguneroko kontsumoko igartzen dituen 
170.000ak?
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•  Edota agian 500.000 inguru ere bai, irabaziak eta galerak kontuan, 
euskara familiako lehen hizkuntza bakar gisa jaso dugun herritar ko-
puruaren inguruan?

•  500.000 baino gehiago ere bai, azken 30/40 urtean, batez ere 
EAEn, baina are Nafarroa Garaian ere, lortzen ari garen irabazien 
errentan?

•  Esan nahi ote dute ezer urtero Kilometroak, Ibilaldia, Araba euska-
raz, Nafarroa Oinez, Herri Urrats festek inguratu ditzaketen 100.000 
herritarren kopuruek?

Edo azkenean ez da gure imajinazioaren engainu hutsa baino izango eus-
kaldunon komunitatea indartzeko aukera? Are euskaldunon komunitatea 
bera benetan? Dozena erdi lagun txororen kontua? Nahi eta ezin? Arrautza 
zuringo harrotu berria, soufflé lehortu gabea, berehalako batean bertan 
behera etorriko dena, urtu beste aukerarik ez dugun elur epel?

Eta izan ere, hortxe gaude. Asmatu ala hil.

Azken 40/50 urtean baliabide berri asko lortu dugu jartzea hainbat leku 
eta esparrutan euskaldunon komunitatearen esku. Eta emaitza onak izatea 
ere bai, batez ere EAEn eta Nafarroa Garaiko eremu euskaldunean. Hortik 
gure esperantza piztua, are Iparralderako eta Nafarroa Garaiko erdi eta he-
goaldetarako ere. Eta ezinbestekoa dugu hauetara ere zabaldu ahal izatea 
EAEn eta Nafarroa Garaiko eremu euskaldunean jada eskuratu ditugun 
baliabideak. Eta guztietara ere baliabide berriak, gutxienez euskaldunon 
komunitateak ere lortu arte gure lurreko erdal komunitateek dituzten adi-
nako eskubideak.

Baina bide horretan, eta besteak beste, ezinbestekoa dugu euskaldunaren 
konpromiso pertsonala bilatzea eta sustatzea. Eta agian ez da horren garran-
tzizkoa aipatu dugun bigarren galderaren erantzuna eskuratzea (Zenbat eus-
kaldun ote gara prest aipatu konpromiso etiko / zin egitearen 3 puntuak 
betetzeko?), baizik eta dagoenekotik lan etengabea egitea konpromiso etiko 
hori / zin egite hori zabaltzen eta betetzen, mailaz maila, pertsonaz pertsona, 
eta batez ere gure gazteen artean, hor dugunez etorkizuna. Berriro aipatuko 
dugu:
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1.  Ziurtatuz lehenik euskaldunari beti euskaraz egingo diogula, honek 
zernahi egiten digularik ere.

 Eta areago, Hegoaldean askori zaila zaiguna, euskañolik gabe jardutea. 
Ahal dugunok behintzat, ezin dugu jardun esaldi bat euskaraz eta bost 
espainolez/frantsesez. Behingoz hasi beharko dugu gure txisteak, txan-
txak, ironia eta boutadeak ere euskaraz egiten, espainolaren(/frantse-
saren) glotofagia aseezinari momentuero bide ematen, gure errazkeria, 
utzikeria medio. Zenbat gauza berri bitxi asmatuko dugun ezinbestean 
euskaraz euskañolik(/…) gabe!

2.  Bigarrenik, zailago dirudiena, beti euskaraz egiten euskara ulertzen 
duenari, honek zernahi egiten digularik ere.

 Are askotan gure hizkuntza maila hainbat moldatu beharko badugu 
ere. Hasieran bitxi egin lekiguke halako elkarrizketa asimetriko eta 
elebidunean jardutea. Lehen aldietan baino ez. Berehala eskertuko 
digu gure solaskideak, eta areago, bera ere berehala hasiko zaigu bere 
euskara apurrarekin saiatzen eta lotsagabetzen behin eskaini/onartu 
diogularik berak finean horrenbeste desio izan duen euskaldunon klu-
beko partaidetza.

 Eta baita ere guraso eta seme-alaben arteko esparru berria zabaltzen, 
denon laguntzaz, eta gurasoen beraien eztenkadaz. Eskolan/kalean 
ongi euskaldundutako seme-alabak bultzatuz, ausartaraziz, lotsaga-
betuaraziz euskaraz egin diezaieten guraso elebidun hartzaile ia-eus-
kaldun eta euskaltzale horiei. Alderantziz jazo zitzaigun gure aurre-
ko belaunaldietan, seme-alabak erdaraz egiten guraso euskaldunei. 
Eta horri ere eman diezaiokegu buelta denon artean. Hastea da ira-
baztea.

3.  Hirugarrenik, eta guztietan zailen, euskaraz egiten, eta euskaraz soilik, 
gure herrian euskara jakin behar lukeen guztiarekin, horrek stress/
distress soziala eragingo badigu ere. Hartuko ote du EHEk bere gain 
atal honetako ardura ere?

Beharbada ez dio hainbeste inporta zehatz jakitea zenbat garen konpro-
miso honetan. Garrantzitsua da gero eta gehiago izan gaitezen. Berehala 
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duelako eragina gure inguruan. Eragina bertan hasten delako sentitzen gu 
euskaldunon inguruan mugitzen den komunitate euskalduna, eta komuni-
tate elebidun hartzaile ia-euskalduna ere, eta komunitate erdalduna ezin-
bestean… Eta beste biderik ez dagoelako. Eta gazteetan daukagu esperantza 
eta gazteetara zabaldu behar dugu mezua eta erronka.

Eta guraso gazteetara, euskara familiako lehen hizkuntza gisa transmititu 
diezaieten seme-alabei.

Gaur egungo Hegoaldean bizi dugun bertako / bertakoago / etorkin / 
etorri zahar / etorri berri nahastearekin, zein bikote guraso berrik ez dauka 
bere jatorrian arbaso euskalduna zeini heldu bere euskal senean? Denok 
izan gaitezke euskaldun eta jatorri euskalduneko.

2.3.4.2.  Baina eta uste dut bide onetik goazela, eta gainera gero eta 
hobeto ari garela seguru asko

Azken boladan asko ari garelako antzeko ekimenak zabaltzen. Topagu-
neak bultzatutako Zergatik ez? tailerrak (Kataluniako Tallers per la Llenguak 
diseinatutako Taller per al foment dels usos interpersonals en Llengua Catalana 
tailerrean oinarri hartuta), EMun enpresaren Telp tailerrak (Ferran Suay 
valentziar eta Gemma Sangines bilbotarraren Valentziarako asmaturiko 
Taller d'espai lingüístic personal-en bidetik) eta hauen 2015eko Irten hizkun-
tzaren armairutik liburua (berriro Ferran Suay eta Gemma Sangines Sortir de 
l'armari lingüistic liburuaren egokitzapena –eMun, 2015–), Lutxo Egiak 
2015eko ekainean Bilbon garatutako Transitoak izeneko performancea, Do-
nostiako Egiako auzoko – Egian euskaraz bizi nahi dugulako ekimena, eta 
honen harira hainbat lekutara zabaldu diren eta ari diren antzeko esperien-
tziak (Donostiako Piratak, Añorga, Hernani, Lasarte-Oria, Astigarraga, 
Intxaurrondo Gipuzkoan; Agurain Araban, Arrigorriagan Bizkaian –ik. 15. 
irudia, Nik bai! Nirekin bai!–, …). Taldearen arrimuan halako ekimenek 
asko animatu gaitzakete euskaldun bihotzekook gure ekinbehar eta konpro-
miso pertsonaletan aurrera egiten.

Eta ekimen bakoitzak bere ikur propioa sortu beharrik gabe (EAEko Osaki-
detzako , Eusko Jaurlaritzaren , …) edo sortuta ere horiekin batera, nik, 
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frankismo garaiko haiek legez, Villasanteren harian (Villasante 1988, 32-3), eta 
Galesen bide dagiten moduan, jarraitzen dut pentsatzen mesede egingo ligukee-
la halako ikur bateratu bat aukeratzeak euskaldunon komunitatearentzat, per-
tsona erraz identifikatuko gaituena euskaldunon komunitatearen parte, euska-
raz bizitzeko prest gaudenon parte, gure / norberaren konpromisoa sendotu eta 
erraztuko diguna euskaraz jakinda ahalean euskaraz bizitzeko, eta gizarteari 
lotsagabe erakutsiko diona eredu gure / norberaren konpromisoa.

2.3.4.2.1. Euskaldun bihotzekoon agergarria kanpaina

2010. urte inguruan abiatu (ge)nuen hurbileko taldetxo batean Euskaldun 
bihotzekoon agergarria kanpaina, Villasanteren aipatu hitzak ere gogoraraziz 
(1988, 32-3),  lemarekin eta 25. irudiko ikurrarekin (ik. kanpainako 
webgunea eta bertan erantsitako garaiko dokumentu guztiak –tartean jada 
aipatu Konjurazio agiria izenekoa ere–), zabal azalduz halako konpromiso baten 
inguruko hainbat zertzelada, eta euskara guztiak, zeinahi euskara lotsarik gabe 
animatuz (ik. 25-26 irudiak), euskara txar bakarra, egiten ez dena delakoan.

22. irudia 23. irudia

Euskera 2016_61_2.indd   345 24/10/17   13:28



Euskera. 2016, 61, 2. 241-373. Bilbo
issn 0210-1564

346 hidAlgo, B.: Irabazteko gidalerro bila

Berdin izango dio aukeraturiko zeinua zein den, ahalik eta ikusgarriena, 
adierazgarriena… Konpromisoak behar du izan pertsonala: Euskalduna naiz, 
eta harro nago! Eta hori da agerian adierazi nahi duguna: Nik euskaraz. Zuk zer?

2.3.5.  Euskaldunon komunitatea indartu, trinkotu, harrotu… Are gehiago? 
Nola?

Ez dago formula magikorik. Badakigu.

Urteak daramatzagu euskaldunon komunitatea indartu, trinkotu, harro-
tu beharraren leloa haizatzen eta errepikatzen. Eta azken 40/50 urteotan ez 
dira gutxi izan bide horretan egin ditugun aurrerapenak. Euskara batua, 
ikastolak, aldizkariak, argitalpenak, euskaltegiak, euskara legeak, telebistak, 
irratiak, egunkaria, euskara elkarteak…, hainbeste gauza… Kontua da beti 
behar dugula gehiago, irabazi arte. Egunero borroka bizian, Iparraldean fran-
tses hizkuntzarekin (eta bere 284 milioi hiztuneko ahalmenarekin), espai-
nolarekin Hegoaldean (eta honen 567 milioi hiztuneko ahalarekin), biak 
ere gure artean ezin sakonago errotu eta adarkatuak. Beti gaude beharrean. 
Euskaldunon komunitatea areago indartu eta trinkotu beharrean. Kontua 
da egunero bide berriak asmatzen jarraitzea, egunero sortzen zaizkigun 
erronka berrien aurrean, eta hauetako bakoitza aukera berri bihurtzea.

Eta oraingoz ez dirudi gure ahalegin makalena izan denik esaterako In-
ternet sarean edukitzea lortzen ari garen presentzia, hor ere egunero ditu-
gun arren desafio berriak. Gu, hizkuntza zaharraren jabe, lortzen ari gara 
mundu berrian leku egitea gure neurrian. Beste askok baino hobeto. Eta 
beste askok baino nekezago. Hizkuntza larreko, noranahiko, jakite hegoek igoa, 
Lizardiren amets. Baina-eta egunero dugu mugitu beharra bultzia galduko 
ez badugu. Aliziak Erregina Gorriaren Ispiluz Bestaldeko Erresuman beza-
laxe, korri egin leku berean iraun ahal izateko atzeratu gabe. Eta aurrera 
egin nahi izanez gero, bi aldiz lasterrago egin behar korri (Carroll, 1871 –
euskaraz Lopez Gaseniren edizioa–).

Euskalduna naiz, euskaraz bizi naiz, Euskaldunon Komunitatearen parte 
naiz, eta harro nago! Eta hemendik aurrera ere nola jarraitu genezakeen 
asmatzeko ez da seguru asko bide txarrena izango ahalik eta hobetoen eza-
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gutzen jarraitzea non gauden eta zein lur zapaltzen dugun. 600.000 hiztun 
inguru euskara lehen/familia hizkuntza jaso dugunak, 1.500.000 herritar 
inguru jada guri euskaraz ulertzeko bederen gai garenak, eta ordea 
3.000.000 herritarren itsasoan urtuak, beste 1.500.000 herritar euskara (ia) 
tutik ere ulertzen ez duena alboan –eta zoritxarrez okerrago askotan bate-
re ulertu nahi ez diguna–. Bi estatu etsaietan banatuak, 66 milioi herritar 
frantses, 46 milioi herritar espainol…

Itsaso nahasi hori guztia ongi ulertu beharra daukagu gure etorkizun eus-
kalduna ziurtatuko badugu olatu eta korronte artean. Eta batez ere gure gaz-
teen pertzepzioa eta ikuspegiak ezagutu, beraien esku dugunez geroa. Eta 
horretarako hoberena, zuzenean beraiei galdetzea ere bai. Eta egia esan, uste 
dut azken boladan ere ez gabiltzala bide txarrenak urratzen gure lurraldeen 
ikerketa, azterketa eta ezagutza soziolinguistiko gero eta zehatzagoaren bi-
dean. Jada aipatu Eusko Jaurlaritzako eustAtek biltzen dituen 1986tiko Biz-
tanleen Udal-Erroldaren Estatistika eta 1996tiko Biztanleriaren eta Etxebizitzen 
Zentsuetako datuen ustiaketa zorrotzarekin jarraituz, eta Eusko Jaurlaritzaren 
(eta besteren) 1981etiko Mapa Soziolinguistiko eta 1991tiko Inkesta Soziolin-
guistikoez gain, beste batzuk behintzat aipatzeagatik, niri ez zaizkit iruditzen 
bide okerrenetatik abiatuak E. Amorrortu, A. Ortega, I. Martinez de Lunak 
eta kideko beste hainbatek azken urteetan abiatutako ikerketa bideak (ik. 
besteak beste bibliografian, Amorrortu eta Ortega 2009, 2010, 2011; Amo-
rrortu (eta beste) 2009; Eusko Jaurlaritza 2015a, 2015 b, 2015c –egod egi-
tasmoa–; Martinez de Luna 2013; Ortega eta Amorrortu 2010; Ortega (eta 
beste) 2013, 2014, 2015; 2016; Urla (eta beste) 2016, eta argitaratzeko).

2.3.5.1.  Hizkuntza identitatea. Euskara da euskaldun egiten 
gaituena42

Baina esan nahi digutena esanda ere, gaitzetsi ere nahi digutena gaitze-
tsita ere, gure euskal identitatea indartzen jarraitzea da modu bakarra. Soilik 

42 Oskorri taldearen 1982ko Adio Kattalina diskoko ‘Euskal Herriaren Euskaraz’ kantak ere eder-
ki gogorarazten digun moduan.
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binomio identitario horrek ekarri gaitu honaino eta iraunarazi digu herri 
gisa. Eta soilik identitate horrek eramango gaitu aurrera, iraunaraziko digu. 
Ez besteak baino gehiago garelako. Baina ez besteak baino gutxiago ere. 
Besteak adina. Gu euskaldun. Ez dugu euskaraz hitz egiteko, euskaldun sen-
titzeko beste arrazoirik, gure nortasun euskalduna baino, eta gure hizkuntza 
nortasun honen bihotzean, euskara, gure arbasoekin eta gure historiarekin 
lotzen gaituena. Ez daukagu besterik munduari eskaintzeko. Gure hizkun-
tza, eta hizkuntza horretan bizi garen hiztunok orain arte sortu duguna eta 
hemendik aurrera ere sortu genezakeena. Gaur egungo globalizazio garai 
likidoetan, kaltegarri ere aldarrikatzen da herrion eta pertsonon alderdi iden-
titarioak harrotzea. Soilik herri txikietakoak ordea. Herri handietakoek ez 
dute laguntza gehiegirik behar izaten beren artean borrokan ageri ez diren 
bitartean. Guk utzi behar omen diogu gurea prezatzeari…, berehala beraie-
na are gehiago prezatzeko, hori bai.

Guk ezinbestekoa dugu gure euskal identitatea sustatzen jarraitzea, eta 
identitate hori hizkuntzarekin lotzen jarraitzea, daukagunarekin. Bestela 
gureak egin du, eta badakigu.

Nola jarraitu identitate hori sendotzen? Bada, orain arteko moduan:

•  Euskaldunona propioa den guztia euskaraz sustatzen

•  Etengabe jarraituz euskaraz berria sortzen, musika, dantza, hip-
hop-a, rap-a, zernahi…, zientzia, literatura, enpresa, bertsoa, aurre-
rakuntza…, eta

•  Iruditzen zaigun guztian ere euskarara ekarriz munduan interesgarri 
aurkitzen dugunetik.

Oso interesgarriak dira, gure identitate(ar)en eta hauen balioen gaineko 
hausnarketak bideratzeko, gure herrikideen eta bereziki gazteen arteko 
identitateen pluraltasunaz jabetzeko, eta hauek gure euskaldunon komuni-
tatea indartzeko asmoetan jokatu lezaketen rolez hausnartzeko, gure arteko 
ondokoen antzeko lanak –besteak beste, behintzat–: Romay, Garcia-Mira, 
Azurmendi 1999; Garcia 2001a, 2001b; Loinaz 2002; Amorrortu 2003; 
Hernandez 2005; Pujolar 2008; Azurmendi, Larrañaga, Apalategi 2008a, 
2008b; Azurmendi, Martínez de Luna 2011.
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2.3.5.2.  Gure historia eta gure mitoak ikertuz, eztabaidatuz, zabalduz, 
ezagutaraziz…

Ez besteenak baino hobeak direlako, jakingarriagoak… Baizik, gureak 
direlako. Eta gureak ezagutaraziz, guk eta gure arbasoek euskaraz sortu 
eta garatu dugun historia ikertuz, eztabaidatuz, zabalduz bakarrik egin 
geniezaiokeelako ekarria gizarteari, humanitateari… Zeinek emango du 
hemengoen berri, guk ez badugu? Eta gainera, ez da hain beharrezko 
egia absolutuak edukitzea, zabaltzea gure iraganaz –ezinezkoa bestalde 
sekula iritsi ezin gaitezkeenez iragana osorik ezagutzera–. Ez dugu inor 
ezertan doktrinatu nahi. Nahikoa dugu eztabaida piztearekin, interesa 
sortzearekin gurearen inguruan, gero eta gehiago ezagutzeko grina sor-
tzearekin…

Bide horietan bereziki iruditu zaizkit ezin eredugarriagoak Joseba In-
txausti eta Eusko Jaurlaritzaren 1990eko Euskara, euskaldunon hizkuntza 
haren bidetikoak, Xamarren Orhipean, Euskara Jendea, Kike Amonarrizen 
EITBko Tribuaren berbak, … Denak ere euskaraz mintzatu den herriaren 
harrotasuna zabalduz, eta gure balizko historia –inoiz, inon, inola erabat 
ezagutzerik ez duguna– ikertuz, eztabaidatuz eta gurekin lotuz iraganean 
euskaldunokin zerikusia izan zezakeen guztiarekin. Egin genezake gidoitxo 
bat euskaldunok lur honekin eta gizateriarekin lotu izan gaituzten, edo lotu 
ahal izan gaituzten hainbat garairen inguruan, inongo ikuspegirik ezarri 
nahi gabe, nahikoa baitugu gu baino lehenago lurrotan bizi izan diren giza-
kien inguruko interesa piztearekin.

2.3.6.  Baina nahikoa ote dugu gure iraganeko identitatea euskaldunon 
komunitatea trinkotzeko? Ez, ezta?!

Garbi daukagu ezetz. Eta horretatik ere gure azken 50 urteetako egune-
ratze saiakera guztiak. Gure iragana ongi ezagutzeak/ezagutarazteak zalantza 
gabe lagunduko digu, orain artean bezala, euskaldunon komunitatea trin-
kotzen. Gure identitate altxorra. Ezinbestekoa dugu. Baina horrek ez gaitu 
denok aseko. Euskaldunon komunitatearen abantaila handienak iraganean 
kokatzen baditugu, arazo handi bat daukagu etorkizunean.
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Irlandako gaelikoak gurea baino askoz iragan loriatsuagoa du bere VI-XI. 
mendeak bitarteko literatura mitologiko eta legendario saga zikloen ingu-
rutik eta… Baina hala ere XX. mendeko Ghaeltachtak gaeliko elebakar gor-
de nahi izateko ekimen guztiak izan dira alferreko. Gaelikodun elebakarrei 
ere iraganak ez zien jaten ematen. Eta ezin zuten batere etorkizun loriatsu-
rik bereganatu XVIII. mendetik aurrera ingelesez mugitzen hasten den 
mundutik baztertuta.

Hegoaldeko (eta are Iparraldeko) euskaldunek ere, etorkizunik ez zuten 
bezala erromantzeetatik kanpo XI. mendetik aurrerako Iberiako penintsu-
lan zabaltzeko. Gaztelania, erromantze nafar-aragoi-errioxarra… hartu zi-
tuzten lagun [Ez al genituen bada euskaldunok gerok horretarakoxe sortu 
erromantze horiek…?]. Are gutxiago izango zuten etorkizunik XVI. men-
detik aurrera zabaltzen den ‘mundu berrian’ espainolaren bitartez ez bazen. 
Iparraldeko euskaldunek ere munduan etorkizunik ez zuten bezala XVII. 
mendetik aurrera frantsesez ez bazen (edota askok ongi ezagutzen zuen es-
painolaren bidez…).

Gaurko herritarroi ere, eta are gutxiago gazteei, ez zaigu nahikoa euska-
rarekin. Euskal elebakarra gaur egungo munduan ezin da gizajo koitadua 
baino izan. Are euskaldun ezin aktiboagoak bagina ere, orain euskaraz nola 
edo hala jardun dezakegun 1.500.000 hiztun aktibo + hartzaile guztiak, 
gaur egungo Euskal Herrian bizi garen 3.000.000 herritarrak bagina ere eus-
kaldun, ezin eskaini ahal izango genieke gure herritarrei, gure gazteei, gure 
identitate eta kidetasun sentimenduaz gain, gure arteko beste bi hizkuntza 
nagusiek eskaintzen dietenaren milarena ere.

Nola lehiatuko gara… ?

•  Frantsesarekin:

•  284 milioi hiztun inguru munduan

•  80 milioi hiztun jatorrizko

•  212 milioi hiztun inguru eguneroko-edo hizkuntza erabiltzaile

•  Hizkuntza ofiziala 29 estatutan munduan eta nazioarteko hainbat 
erakundetan…
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•  Edo espainolarekin:

•  567 milioi hiztun inguru munduan

•  472 milioi hiztun jatorrizko

•  Hizkuntza ofiziala munduko 20 estatutan eta nazioarteko erakunde 
askotan

•  AEBetako 2. hizkuntza nagusia

•  Derrigorrezko ikasketa hizkuntza Brasilen…

Nola lehiatuko gara zuzenean euskaratik hizkuntza biok eman dezakete-
narekin? Euskarak, euskaldunok, gaur egun ezin gara zuzenean euskaratik 
beste gabe lehiatu espainolarekin, frantsesarekin. Ezin izan garen bezala 
azken 300/500 urtean…

Eta hori gure herritarrek, gure gazteek, egunero, segundoero ikusten/
sentitzen/sufritzen dute. Etxetik –edo bestela– euskal identitatea garatua 
duen euskaldunak, eutsiko dio euskarari –edo ez.– Baina izatez gerotan ere, 
espainolarekin edo frantsesarekin batera. Baina eta euskal identitate hori 
hain garatua ez duen euskaldun gazteak, herritarrak…? Zer eskaintzen die-
gu guk euskaratik azken 25, 30, 40 urtean derrigorrezko heziketaren bidez, 
edo euskaltegien bidez, eta sekulako denbora eta ekonomia ahalegina egi-
nez euskarara hurbiltzea lortu dugun gazte/herritar horiei guztiei? Zer diote 
beraiek behin euskara bereganatu dutenean?

Nahikoa da Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutu batera hurbil-
tzea, zeinahi institututara ia. Agian, euskara etxetik ez zekiten ikasle horiek, 
aurretik euskal identitate handirik ez zutenek, ikasi dute euskara eskolan, 
eta berehala konturatu dira eta esan dute:

—  A! Hau paradisua! Zein ondo orain jada euskararekin! Zein ongi orain 
euskara dugula! Salbatuak gaude. Ez dugu jada ezer besterik behar!

Hori esaten al dute? Agian hori nahi genuen esan zezaten, sentitu ze-
zaten?

Euskal identitate sentimendu argirik ez duten gazteek ez dute hori ikusten 
/ sentitzen / esaten. Ezin dute hori ikusi / sentitu / esan. Are euskal identitate 
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sentimendu argiaren jabe diren gazteak ere, bihotzeko euskararen jabe dire-
larik ere, ez dira sentitzen, ezin dute sentitu euskararekin askoz ere hizkuntza 
tresna hobea dutela munduarekin komunikatzeko, mundua ezagutzeko, es-
painola edo frantsesa baino. Euskara izango da berea / gurea, baina mundua 
ez dabil euskaraz. Eta gure gazteak euskara hutsarekin utzi nahi izatera, zuze-
nean botatzen ditugu espainolaren eta frantsesaren mende.

Ezin gara euskara hutsetik zuzenean lehiatu espainolarekin edo frantse-
sarekin. Borroka hori galdua dugu. Espainola eta frantsesa askoz ere tresna 
hobeak dira munduarekin komunikatzeko euskara baino. Ez intrintsekoki 
hala direlako berez. Baina bai historia dena delako eta ingurumaria dena 
delako gaur egun. Irlandako gaelikoa ere ezin lehiatu da munduan nagusi 
den ingelesarekin. Nola! Aldez aurretik zuen borroka hori galdua. Guk be-
zalaxe. Horregatixe etorri gara gu ere indarra galtzen azken mende guztio-
tan zehar espainolaren eta frantsesaren aldean.

Eta orain, lekua galtzen jarraitu nahi ez badugu, pixkanaka lurra irabaz-
ten joan nahi badugu, ez dugu hori lortuko euskara espainolari edo frantse-
sari kontrajarriz. Frantsesari eta espainolari gaur egun kontrajarri geniezaie-
keen bakarra, zorionez, ingelesa da. Eta ingelesa bihurtu behar dugu gure 
aliatu lehena. Ja. Jada.

3.  Hirugarren gidalerroa: Euskara + ingelesa dugu 
irtenbide bakar

Ezen behar dugu hizkuntza bat munduratzeko. Latina behar izan genuen 
Erromaren garaian, eta erabili genuen. Espainola eta frantsesa behar izan 
ditugu azken mendeetan eta erabili ditugu. Orain ordea, jada espainol eta 
frantsesaren itsaso orojaleak inguratuta eta urtuta gauzkan honetan, au-
to-immolazio zuzena baino ez da guretzat lehentasunez hizkuntza hauek 
aukeratzen eta erabiltzen jarraitzen baldin badugu mundura irteteko, mun-
dua ezagutzeko, mundua geureganatzeko, eta geure burua munduan saltze-
ko. Beti ibiliko gara espainolen eta frantsesen atzetik.

Gure abantaila da gaur egun dagoeneko ez espainola, ez frantsesa ez di-
rela mundua mugitzen duten hizkuntzak, nahiz oraindik gure aldean erral-
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doi ikaragarriak izan. Baina bi hizkuntza hauek munduan oraindik garran-
tzizkoak baldin badira da errentetatik bizi direlako, aurreko mendeetako 
hala-moduzko herentzien ondorio. Gaur egun mundua ingelesez mugitzen 
da. Ekonomia eta merkataritza ingelesez mugitzen dira. Zientzia ingelesez 
zabaltzen da. Aurrerapena ingelesez dator. Turismoa, gizarteen arteko el-
kartrukea… ingelesez bideratzen dira. Hedabideak, telebista, zinema, se-
rieak… Berri eta erakargarri den guztia, edo ia, dator ingelesez eta ingele-
saren bidez.

Ingelesa:

•  1.500 milioi pertsona inguruk darabil munduan

•  400 milioi inguruk jatorrizko hizkuntza gisa

•  Beste 400 milioik bigarren hizkuntza gisa

•  Eta beste 700 milioi pertsona inguruk 'atzerriko' hizkuntza gisa

•  Ia 100 herrialde eta estatutan da hizkuntza ofizial (munduan, Nazio 
Batuen Erakundean 193+3 estatu dira guztira)

•  Eta nazioarteko erakunde, gehiago edo gutxiago, guztietan.

Soilik ingelesarekin bat eginda, ingelesa aliatu erabilita lortu genezake gure 
bizitzetan, euskaldunon bizitzetan, ez (hain) ezinbestekoa izatea frantsesa edo 
espainola. Ingelesa baldin badaukagu, zenbat eta ingeles gehiago daukagun, 
orduan eta lehenago eta errazago iritsiko gara mundura, ekonomiara, merka-
tura, zientziara, aurrerapenera, informaziora, munduak partekatzen duen har-
tara guztira…, espainolaren / frantsesaren zain egon beharrik gabe. Euskaraz 
gain ingelesa baldin badaukagu, zertarako beharko dugu espainola edo fran-
tsesa errealitate horietara guztietara lehen eskutik hurbiltzeko?

Euskara eta ingelesa askoz gehiago dira, euskara eta espainola edota eus-
kara eta frantsesa baino.

euskara + ingelesa > euskara + espainola

euskara + ingelesa > euskara + frantsesa
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Ingelesa da gure aliatu naturala, eta berak bakarrik lagundu diezaguke 
ondoko glotofagia espainol eta frantsesaren aurka. Espainola eta frantsesa 
ezin dira lehiatu ingelesarekin, ez dira (ia) ezer ingelesaren aldean gaur 
egungo munduan, etorkizuneko munduan. Gu ingelesarekin aliatzen baldin 
bagara, gure umeek euskara ongi baldin badakite lehen (edo bigarren) hiz-
kuntza bezala, eta ingelesez ongi moldatu daitezen lortzen badugu (beste) 
bigarren hizkuntza bezala, ez dute jada gure ondoko hizkuntza glotofagikoen 
(horrenbesteko) mendekotasunik, ez beharrik, izango. Ingelesaren parean, 
frantsesaren edo espainolaren ahalmenak, ezerezean geratzen dira. Ez die-
zaiegun bada heldu espainolari eta frantsesari munduratzeko eta gure etsaiei 
lagundu. Heldu diezaiogun ingelesari, gure etsaien etsaiari!

Ingelesa geureganatzen ez dugun neurrian, kondenatuak gaude, mun-
duan ibiltzeko (are etxetik irten gabe ere) ingelesez egin ahal izango ge-
nukeen guztia, espainolez edo frantsesez egitera. Hori bai, beranduago, 
okerrago, nola edo hala itzulia, beti estatu espainolaren eta frantsesaren 
interesen arabera filtratua, eta bide batez gu bihurtuta espainolaren eta 
frantsesaren merkatu potentzial hoberena, gure hizkuntza glotofagiko zu-
zenon beharrik handiena dugunak, sustatzaileak eta defendatzaileak, bes-
tela ez dakigulako munduan zer jazotzen den. Eta hori ezin izan liteke gure 
interesa.

Eta hau da gure 3. gidalerroa. Ingelesa bihurtu behar dugu ezinbestean 
gure bigarren hizkuntza. Eta horrek ez du esan nahiko uko egin behar dio-
gunik bat-batean espainola edo frantsesa ondo jakiteari, eta komeni zaigu-
nean erabiltzeari. Gure gaurko gizartean ezinezkoa da, eta gure herritar as-
koren lehen eta bihotzeko hizkuntza dira frantsesa eta espainola. Baina 
euskaldunon komunitateak ere garbi izan behar ditugu gure lehentasunak, 
zein den gure lehen hizkuntza, zein gure bigarren hizkuntza eta zein gure 
hirugarren eta laugarren hizkuntzak…

3.1. Eta horixe da gaur egungo munduaren esperientzia…

Horixe besterik ez da izan hainbat hizkuntza txiki/gutxituk egin dutena 
iraun ahal izateko, indartzeko.
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•  Hala egin dute Islandian, 300.000 herritarrak mintzo diren islandiera-
rekin ezin dutelako munduan ibili, txapela jantzita edo txapelik gabe. 
Baina ingelesari helduta gainditu ahal izan dute beretzat benetako 
etsai lehiakidea zen daniera.

•  Eta beste hainbeste egin dute Maltako irletan, denera malteraren 
500.000 hiztun, bestela jango zituen italieratik babesean.

•  Eta finean ere berdin egin dute:

•  Danimarkan –5,75 milioi herritar–

•  Norvegian –5,25 milioi herritar–

•  Suedian –10 milioi herritar–

•  Herbehereetan –17 milioi herritar–

•  Israelen –8,6 milioi herritar; arabiera guztiz baztertzeaz gain, noski–

•  Eta alde guztietan

•  Are Finlandian ere –5,5 milioi herritar– (oraindik ere suediera –
etsai lehiakide historikoa– herritarren % 50ek duenean –% 5ek 
lehen hizkuntza, % 44k 2. hizkuntza– eta errusierak ere bertan his-
torikoki eta etorkinen bidez duen pisu ikaragarri handia gorabehera 
ere, jada herritarren % 70ek du ingelesa 'atzerriko' hizkuntza).

•  Eta berdin, ingelesarekin borroka zuzen handiena duten askoz hizkun-
tza garrantzitsuagoek ere, beren hizkuntzaren lehentasuna jokoan du-
telako munduan, ingelesa dute ezinbestean bigarren hizkuntza:

•  Alemaniak

•  Frantziak

•  Espainiak

•…

Eta guk euskaldunok berriz, zer egin behar dugu? Gure bigarren hizkun-
tzatzat hartzen segitu espainola / frantsesa? Hala jarraituz gero, maiz imaji-
natu dut ingelesa inoiz espainola eta frantsesa irenstera iritsiko balitz hauen 
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jatorrizko lurraldeetan, guk jarraituko genukeela, euskaldunok –edo euskal-
dun jada ohiok– Euskal Herrian, espainolaren eta frantsesaren azken arnas-
gune izaten… Ez goaz inora horrela. Ez da posible.

Nik euskara + ingelesa
Behintzat txinera edo beste gainditzen ez zaion bitartean…, ezta?! Baina 

beste menderen bat beharko da horretarako oraindik…

3.2.  Nora goaz ordea munduko hizkuntzarik glotofagikoena den 
ingelesarekin?

Badakit. Hizkuntzen bizitzen larritasunak kezkatzen gaituen guztiontzat, 
eta oso bereziki Euskal Herrian azken hamarkadetan sektore euskaltzaleena 
izan denarentzat, oso gai sentibera da ingelesak munduko beste hizkuntza 
askori deragien hil ala biziko arazoen aurrean, halako solidaritate puntu bati 
uko egin behar izatea… ingelesaren kontra. Baina ez daukagu zertan.

Ingelesa dela gaur egun munduko hizkuntza glotofagikoena. Bai. Eta? Ez 
diegu horregatik utziko gure glotofago partikular espainol eta frantsesari 
beraiek irentsi gaitzaten, ingelesak bi hizkuntzoi dakarkien glotofagia arris-
kuagatik. Gaur egun ingelesa gure aliatu izan liteke ez delako gure etsai 
zuzena. Gure artean ez dagoelako ingelesa lehen hizkuntza gisa duen popu-
lazio arriskugarririk. Ingelesarekin benetako arazo izaten jarraitzen dute 
Irlandak eta Quebecek. Ingelesa delako bere zuzeneko hizkuntza etsai lehia-
kide eta glotofagikoa, munduko lehen hizkuntza ahaltsuena… Horixe izan 
da guk frantsesarekin eta espainolarekin izan dugun arazo nagusia. Eta 
oraintxe zorionez jada izkin egiten hasi gatzaizkiekeenean ingelesari heldu-
ta, ingelesari egin behar diogu muzin eta ezikusia? Utikan! Tibeten ere ara-
zoa ez dute gaur egun ingelesarekin.

Oraintxe Islandian ere ingelesa hasi zaiela arazo bihurtzen gazteen artean 
hartzen ari den indarrarengatik eta islandierari modu serioagoan hasi lekio-
keelako lurra jaten? Bai. Hori dute orain arazo. Eta horri egin beharko dio-
te orain aurre. Baina islandierak bere lurrean lortu duen indar posizio bate-
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tik egingo dio aurre, aurreko hamarkadetan ingelesa erabili ahal izan 
dutelako bere etsai glotofagiko zuzen zen danierari aurre egin ahal izateko. 
Aurreko hamarkadetan ingelesa ezin erabili izan balute danierari aurre egi-
teko, gaurko islandiera dagoeneko guztiz jota edukiko luke danieraren pi-
piak, eta ezinbesteko lukete mundura irteteko. Hain zuzen, espainolak eta 
frantsesak gu gauzkaten moduan.

Betor gugana ingelesaren arazoa. Betorkigu! Aurretik espainolaren eta fran-
tsesaren arazoa gainetik kentzen lagundu badigu islandiarrei daniera bezala.

Eta esango nuke bide horretatik ekin nahi diotela gaur egun Groenlan-
dian ere –56.500 herritar–. Ingelesari heldu, azkenean guztiz zabaldua duten 
danierak irentsi ez ditzan, oraindik ere danieradun elebakar den populazioa-
ren % 12 indartsuenak. Ingelesa lehen mailatik irakasten da jada derrigo-
rrezko hizkuntzan.

3.3.  Gure gazte sektore euskaltzaleenaren kezkak eta distantzia 
ingelesarekin

Eta aipatu berri ditugun kezkek, ingelesaren identifikazio glotofagikoak 
munduko potentzia inperialistenetakoekin, pentsatzekoa zen bezala, eragina 
izan du gure euskaldunon komunitatearen sektore gazteen arteko jarrere-
tan, dirudienez sektore euskaltzaleenetan, hauek adierazten bide baitute 
gaitzespen jarrera aktiboena ingelesarekiko gure gizartean. Gure plantea-
menduetan, ezinbestean argitu / konpondu / aldatu beharreko jarrera bat.

Ondoren jasotzen ditugu bizpahiru azterketa lanetatik ekarrita, gazte 
sektore euskaltzaleen horien ingelesarekiko distantziak adierazten dituzte-
nak:

•  «Con respecto al inglés, los alumnos con euskera como L1 explicitaron 
una actitud más negativa que los de castellano = L1.» (Lasagabaster 
2003, 348)

•  «La conclusión principal de este estudio fue que la lengua materna de 
los alumnos seguía influenciando sus actitudes, independientemente 
del tipo de cuestionario que se utilizara. De hecho los alumnos con 
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castellano como L1 mostraban unas actitudes más positivas hacia el 
trilingüismo que aquellos que tenían el euskera como L1.» (Lasagabas-
ter 2003, 349)

•  «El autor [Lasagabaster] concluye que el efecto que la lengua materna 
ejerce en las actitudes lingüísticas es indudable y que estos resultados 
deberían hacer recapacitar a todas aquellas personas inmersas en las 
instituciones educativas vascas, ya que lo que Baker (1992, 136) tilda 
de actitud bunker –entendida como defensa a ultranza contra todo lo 
que se considera enemigo– con respecto a una lengua minoritaria, pue-
de acabar por convertirse en la muerte de dicha lengua.» (Lasagabas-
ter 2003, 34; nahiz eta Lasagabasterrek berak dioen segidan bertako 
emaitzak interpretatu litezkeela ere hizkuntza minorizatuari laguntza 
gehiago eman beharreko eske gisa edo).

•  Berdintsu, 2001-2 ikasturteko 1.087 ikasle unibertsitarioen gaineko 
ikerketan: «Las actitudes hacia el inglés de los estudiantes de L = 1 
castellano son más positivas que las de los de L1 = ambas, o aún más 
favorables que las de L1 = euskera.» (Lasagabaster 2003, 479)

Nahiz aurrerago zehazten duen: «A pesar de que el grupo de L1 = eus-
kera es el que menos favorable aparece con respecto al inglés en 7 de los 10 
ítems, también es el grupo que apoya en mayor medida que el inglés es una 
lengua muy útil cuando se compara con otras, lo que reflejaría la clara con-
cienciación por parte de este grupo con respecto a su valor instrumental.» 
(Lasagabaster 2003, 519)

Beste ikuspuntu batetik eta beste modu batera baldin bada ere, antzeko 
ondorioak adierazten dituzte geroago Azurmendi, Larrañaga eta Apalategik 
(2008a):

•  «Bestelako emaitzak lortzen dira, aldi berean, gainerako hizkuntzak 
ezaugarri modura kontuan hartzen badira (ingelesa, frantsesa eta bes-
te hizkuntzaren bat). Lorturiko emaitzek honako joerak adierazten 
dituzte –joerak, indar txikiarekin, modu ez-esanguratsuan agertzen 
direlako–:

Euskera 2016_61_2.indd   358 24/10/17   13:28



Euskera. 2016, 61, 2. 241-373. Bilbo
issn 0210-1564

hidAlgo, B.: Irabazteko gidalerro bila 359

1)  Espainiartasuna gainerako hizkuntza horiekin positiboki lotzen 
den bezala,

2)  Euskalduntasuna negatiboki lotzen da ([…] –kezkagarria gure 
testuinguruan–). (145-6)

•  «Emaitza kezkagarrien artean ezin dugu aipatu gabe utzi euskaldunta-
suna identitate munduan agertzen diren beste hizkuntzekiko joera 
negatiboak ere –[a]palak badira ere–. Gaur egun eraikitzen ari den 
elebitasunetik eleaniztasunera joan beharreko diskurtso berrian, nola 
interpretatu euskalduntasun mundua positiboki ez kokatzea?» (147-8)

Hau da, espainoletik abiatzen diren ikasleak ongi saiatzen dira ingelesa-
rekin. Euskaratik abiatutakoak ez horrenbeste nonbait. Beraz ondorioztatu 
genezake, euskaratik abiatutakoek espainola gehiago beharko dutela / 
gehiago erabiliko dutela mundura hurbiltzen saiatzeko, ingelesaren eska-
sian. Ondo gaude.

Halako jarreren inguruko lan interesgarri gehiago eta berriagoak ere izan 
litezke Lasagabaster 2001, 2004, 2005, 2008?, edo Caruana eta Lasagabas-
ter 2011, 2013.

Hala, ohartzekoa iruditzen zaigu gure gazte euskaltzale sutsuenetako as-
kok erakusten duten zaletasun berezia Hego eta Amerika Erdiko herrialdee-
kin, aldian-aldian interes handieneko herrialdeak aldatu litezkeen arren 
(Kuba, Nikaragua, Txiapas, Venezuela, Txile, Ekuador…) Ote da ere he-
rrialde horietan erraz erabili lezaketelako harremanetarako, bidaiatzeko… 
ongi menderatzen duten espainola? Ez da, herrialde horiek ez dutela intere-
sik edota kasuan-kasuan laguntza beharrik… Baina makina bat gehiago ere 
badira munduan barrena… Horietarako ordea ingelesa ezinbestekoa litza-
teke seguru asko… Bitartean gu gure espainolarekin, aurrera?

3.4. Hala ere ari gara pausoak ematen ingelesaz jabetzeko

Hala ere aspaldi ari gara pausoak ematen ingelesa hezkuntzan sartzeko. 
Ikastolek 1991tik abiatu zuten Eleanitz proiektua (Ingelesaren ezartze goiztia-
rra 4 urtetik aurrera…). Aspaldi zabaldu da ere ingelesaren (eta ere ingeles 
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bidezko) irakaskuntza EAEko eskola sisteman. Nafarroa Garaian ere eta 
hala erabili dute euskararen kontra baliatuz herritarren ingelesarekiko zale-
tasuna / beharra (ik. esaterako Lasagabaster 2008a edo Cenoz 2011).

Oraintsu eman diote amaiera euskara/ingelesa proiektu elebidun irado-
kigarrienetako izan den The Balde 15 urteko aldizkari elebidunari, Koldo 
Almandoz sustatzaile, 89 ale eder argitara eman eta gero. Elhuyar zientzia 
aldizkariak ere aspaldi iradokitzen ditu ingelesezko liburu eta webguneak 
bere artikuluen osagarri43.

Eta bide horretatik jarraitu beharko dugu.
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