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25. URTEURRENEAN EAEko EUSKARAREN LEGEA HIZPIDE 
EUSKALTZAINDIAK: KRONIKA

KRONIKA

Euskaltzaindiak XI. Jagon Jardunaldiak egin zituen 2007-XI-23an Bilbo-
ko bere egoitzan. «Euskararen Legea, 25 urte Euskal Autonomia Erkidegoan» 
izenburupean egindako jardunaldia izan zen, Sabino Arana Fundazioarekin 
batera antolatuta. Besteak beste, lege hori ondu zutenak omendu zituen bertan 
Akademiak. Hizkuntza-zuzenbidea. Testu bilduma euskaraz liburukia ere aur-
keztu zen bertan.

Sabino Arana Fundazioarekin batera antolaturiko Jardunaldi horretan, eta 
10/1982 Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko Legearen 25. urteu-
rrenaren karietara, arlo ezberdinetako hausnarketa bultzatu nahi izan du Aka-
demiak: legea onartu zeneko giro historiko, sozial eta politikoa, bai eta ordu-
tik hona euskarak izan duen garapena ere aztertu ziren. Azkenik, Euskal 
Herriko beste lurraldeen ikuspegia ere adierazi zuten Ipar Euskal Herriko eta 
Nafarroako ordezkariek.

Horrezaz gain, beste bi ekitaldi burutu ziren: batetik, Akademiaren Jagon
Bildumaren 5. liburukia aurkeztu zen, hots, Hizkuntza-zuzenbidea. Testu-bil-
duma euskaraz izenekoa. Eta bestetik, Euskararen Legea ondu zutenei ome-
naldia eskaini zitzaien.
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XI. JAGON JARDUNALDIAK

«Euskararen Legea, 25 urte Euskal Autonomia Erkidegoan» Jardunaldiaren 
baitan parte hartu zutenek adierazitakoaren laburpentxoak dira jarraikook, alegia.

Jose Luis Lizundia

Euskararen Legea onartu zeneko garaia gogora ekarri zuen Lizundiak 
bere hitzaldian: tramitazioa, alderdien jarrera, protagonistak. Legeak akordio 
zabala lortu zuela nabarmendu zuen. Era berean, prozesu hura bere testuingu-
ru politikoan kokatu zuen. Legearen baitan aipatzekoak, Lizundiaren ustez,

euskararen normalizazioa alorrez alor garatzeko irizpideak, Nafarroarekin 
eta Ipar Euskal Herriarekin hizkuntzarekiko hitzarmenak egiteko adostasuna, 
Euskara Aholku Batzordearen oinarria, edota justizia arloaren ahulezia.

Joseba Intxausti

Euskara ofizialtasunaren eremu historikoan kokatu zuen Joseba Intxaus-
tik, legezkoa dela edo praktikoa dela. Ibilbide horretan, ofizialtasun erreala 
mugatu duten baldintza historiko sozialak aipatu zituen. Batetik,

«botere bateratzaile baten faltan, administrazio ezberdinek gobernatu dute 
euskal lurraldea; agintari zibilak bezala eliztarrak, bakoitza bere gisara ibili da 
hizkuntzarekiko». Bestetik, «euskara beste hainbat hizkuntzaren artean aurkitu da, 
eta lehia zailean».

Euskararen garapenaren mugarriak gogora ekarri zituen Intxaustik, XIII. 
mendean erromantzearen erabilera nabarmentzeko ahaleginetatik hasi eta 80ko 
hamarkadako instituzionalizazioraino. Tartean kokatu zituen ere Joana Albreteko-
aren hizkuntza-politika, Trentoko Kontzilio ondoko erreformak Iparraldera ekarri 
zuen euskara mintzatuaren nolabaiteko ofizialtasuna, XVIII. mendean larramen-
ditarrek eta Euskal Herriaren Adiskideek aurreratutako lana, edota 1931ko 
Errepublikako Konstituzioak euskarari eskainitako babes juridiko gorena.

Gotzon Egia

Gotzon Egia azken 25 urteotan zer nolako urratsak eman diren adminis-
trazioaren euskalduntze-prozesuan saiatu zen argitzen. Argi utzita ere, aipatu 
prozesua ez dela oinarritu duela 25 urteko Legean, 1997ko apirilaren 15eko 
Dekretuan baizik, administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko pro-
zesua arautzen duena.
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Anaje Narbaiza

Euskararen aldeko legeriak lanaren esparruan ere eragina baduela aitor-
tuta, Anaje Narbaizak bere mintzaldian nabarmendu zuenez, horren gainetik 
ere eragileen borondate kolektiboa izango dela motore nagusia euskara sendo-
tuz joango bada. Hori, kontuan hartuta, gaur egun oraindik gainditzerik ez 
dauden oztopoak: legeria bera aintzat hartuta, euskararen lurraldea hiru eremu 
administratiboetan zatitua dagoela; eta euskararen garapena motela dela gaz-
telaniaren indarraren ondoan.

Dena den, aurrerabiderako pausoak eman direla adierazi zuen. 2007an, 
150 enpresa aurkeztu dira (48.500 langile) Euskal Autonomia Erkidegoan 
euskara planak garatzeko deialdira. Ehuneko 1 baino ez dira, baina oinarri hori 
erdietsita, bere ustez, «une garrantzitsua da euskara laneko hizkuntza bihur 
dadin».

Mikel Zalbide

Mikel Zalbidek hitzokin laburbildu zuen Euskara Legeak irakaskuntzan 
izan duen garapena:

urrun dago elebitasun funtzionaletik. Horrek ez du esan nahi Legea agortu-
ta dagoenik. Are gutxiago, euskararen aldeko emaitza hobeak ekartzeko formula 
adosturik eskueran dagoenik. Legezko zehaztapenez gainera bestelako adostasun-
bilaketa soziokulturalak, bestelako konpartimentazio soziolinguistikoak eta beste-
lako aplikazio operatiboak behar dira horretarako. Azterkizun eta eginkizun dago 
hori, mende berri honen atarian. Hori gabe alferrik da EEN Legearen bertuteez 
eta berezko ezintasunez jardutea.
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Beroren agerpenean, egindakoak eta oraindik bete gabe daudenak aipatu 
zituen. Maila formalean, bere ustez, ezagutza eta erabilera bultzatzeko araute-
gien onarpena aipatzeko da, eta hutsen artean, Irakasle Eskolaren trataera jo-
rratu ez izana mahairatu zuen. Maila operatiboan, ereduen bilakaera, irakasle-
en prestakuntza, ikas-materialak, erabilera indartzeko ekimenak azpimarratu 
zituen, eskola-jardunak gizarte-jardunean txertatzeko beharra gogora ekartzeaz 
batera. Bere ustez, bada, egin Euskararen Legean jasotzen diren helburuak 
betetzea, ez da eskolaren erantzukizun bakarra.

Julian Beloki

Julian Belokiren aburuz, Gernikako Estatutua mugarri izan zen baita 
euskarazko hedabideentzako ere. Aurretik gizartean agerikoa zen horren alde-
ko eskariari erantzunez, bere babespean sortu ziren Euskadi Irratia eta Euskal
Telebista. Handik aurrera izan den garapenaz mintzatu zen bere berbaldian:

hogeita bost urteon buruan, ibilbidean, sustapenaren aldeko ekimen eta ba-
liabideak nabarmendu dira, inolako zalantzarik gabe. Publikoak hein handi bate-
an, baina baita pribatuak ere. Nolanahi ere, utzikerien, ezintasunen eta bete ga-
beko eginkizunen zakuak ere badu bere karga.

Andoni Sagarna

Andoni Sagarnak azaldu zuenez, 1982an, hain zuzen, Informazio eta 
Komunikazio Teknologiak (IKTak) gure gizartean zabaltzen hasiak ziren, le-
henbiziko ordenagailu pertsonalen bitartez. Ordutik hona bazter guztietan 
sartu dira eta bizitzaren arlo guztietan izan dute eragina. Denbora horretan 
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ehunka produktu sortu dira euskaraz, bereziki irakasmundurako eta gutxieste-
koa ez den presentzia hartzen joan da euskara Interneten. Herri Erakundeek 
diru-laguntzen bidez bultzatu dute produktuen garapena. Aurrera begira, ordea, 
aztertu beharra dago eredua. IKTetan euskarak duen lekua ez da Hezkuntza 
eta Kultura sailetako kontua soilik eta ezta diru-laguntza bidez soilik konpon 
daitekeena ere. Sail guztiek parte hartu beharreko gaia da, bereziki Industriak. 
Zenbait arlotan oso erronka gogorrak datoz, esate baterako Osasun arloan, 
osasun-txartel digitalarekin eta historia kliniko digitalekin.

Sagrario Aleman

Sagrario Alemanek Nafarroatik ikusten du Euskararen Legea. Berak esan 
bezala, «legea bera eredugarri ikusi izan dut Nafarroakoa egiteko. Zoritxarrez, 
ordea, Nafarroakoan, hobetu ez, baina, txartu egin zuten, eredu izan zitekeen Lege 
honetatik urrundu, zonifikazioa ezarri. Ofizialtasuna Nafarroan eskualde euskaldu-
netan bakarrik izatea delarik normalizaziorako zailtasun eta oztoporik handiena».

Legearen garapenaz, hauxe azpimarratu zuen:
zerbitzu guztiak euskaraz eskaini nahi eta zerbitzu horietako lanpostuak 

betetzeko euskara ez dela derrigorrezkoa ikusi dudan bakoitzean amorrazioa 
sentitu dut.

Bestalde, Legearen garapenak zenbait jenderengan sortu duen ezinegona 
ikusita, kezkatu egin dela aitortu zuen.

Labur esanda, baina, onuragarria iduritzen zaio Euskal Autonomia Erki-
degoko Euskararen Legea Nafarroan ere:

bai hizkuntzaren prestigioa eta balioa handitzean, bai euskarazko komuni-
kabideak ikusi eta entzun ahal izateko aukeran, eta baita ikasketak euskaraz egin 
ahal izateko erraztasunean ere, Lege honek onura ekarri du Nafarroara.
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Erramun Baxok

1982ko Oinarrizko Legea Iparralderentzat eredu izan bazen, harez geroz-
tik esparru mugatuagoan garatu dira euskararen aldeko aginpide publikoak. 
Koofizialtasuna bera onartzeke, aurrerapena beste bide batzuetatik etorri da, 
hala nola, mugaz gaindiko lankidetzatik.

Baionako Tratatuaren itzalean, baina, Erramun Baxoken esanetan:

badugu erakunde publikoen artean, mugaz-gaineko hizkuntza politika bate-
ratua.

Xede nagusiak,

euskararen transmisioa, erabilera, kalitatea eta euskararen aldeko motibazioa.

Etorkizunera begira,

uste dut, eta azken inkesta soziolinguistikoak holako zerbait erakusten omen 
du, 1982ko legeak bermatzen duen lankidetzari esker, irabazten ari garela Euskal 
Herri Kontinentalean ere.

*  *  *

HIZKUNTZA-ZUZENBIDEA. TESTU-BILDUMA EUSKARAZ 
LIBURUAREN AURKEZPENA

Euskaltzaindiaren Jagon Sailaren Sustapen Batzordeak paratu du Hizkun-
tza-zuzenbidea. Testu-bilduma euskaraz liburua eta Euskaltzaindiaren Jagon
bildumaren 5. liburukia da. Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Sail-
buruordetzaren laguntzarekin argitaratu da.

Hizkuntza-zuzenbidearen arloan nazioarteko testu garrantzitsuen bilduma 
eskaintzen du liburuak. Andres Iñigo Jagon sailburuak esan zuenez, «euskara 
ukitzen duen corpus juridikoa biltzea izan da lan honen xedea eta, ondorioz, 
han-hemenka eta hainbat hizkuntzatan sakabanatuak dauden gure hizkuntzaren 
erreferentzia juridiko guztiak euskaldunen eskura euskaraz jartzea».

Liburuaren atarikoan Andres Urrutiak, Argitalpen buruak, esaten duen 
legez,

ahots desberdinak, hizkuntza desberdinetan. Horregatik, hain zuzen ere, bere-
biziko ahalegina egin du oraingoan Euskaltzaindiaren Jagon Saileko Sustapen 
Batzordeak ahots eta mezu horiek, hizkuntza-zuzenbidearenak, euskaraz batzen eta 
biltzen, euskaldun orok eskura izan dezan hots horiek barruratzen dituen mezua.

Bilduma batera ekarri ditu Euskaltzaindiaren Sustapen Batzordeak egun euska-
rari bere herrialde guztietan aplikagarri zaizkion testu nagusiak. Ipar zein Hego 
Euskal Herrian, osterantzeko antolamendu juridikoen gainetik, hizkuntza-zuzenbidea 
helburu duten eta aplikagarri diren arauak eta bestelakoak dira honen eramaileak.
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Testu-bildumarekin batera, eranskin gisa, aurkibide analitikoak eta iturrien 
zerrenda ere eskaintzen dira liburukian.

*  *  *

Omenaldia

Aipatu liburuaren aurkezpenaren ostean, gorazarrea eskaini zitzaien 
duela 25 urte Euskararen Legea ondu zutenei, diploma bana emanez. An-
dres Urrutia euskaltzainburuak, Juan Mari Atutxa Sabino Arana Fundazio-
ko lehendakariak eta Patxi Baztarrika Jaurlaritzako Hizkuntza sailburuor-
deak, banatu zituzten egun horretarako berariaz eginiko diplomak. Diplomak 
hau dio:

Euskararen erabilera normalizatzeko 10/82 Oinarrizko Legeak 25 urte bete 
dituen honetan, lege hori ontzen aritu ziren andre-gizonak omendu nahi ditugu. 
Har ezazu diploma hau, egin zenuen lanaren aitorpen eta esker onez. Bilbon, 
2007ko azaroaren 23an.

Hauek dira omenaldian izan zirenak: Inmaculada Boneta, Ramon La-
bayen, Jose Luis Lizundia eta Jose Antonio Maturana.

Ekitaldira etortzerik izan ez zuten Pedro Miguel Etxenike, Alberto Ansola, 
Alfredo Marco Tabar eta Jon Olabarria ere aipatu zituzten omenaldi horretan.

Azkenik, Joaquin Maria Aginaga, Santiago Griñó y Rabert eta Jose An-
tonio Zaldua zenduak ere gogoan izan zituzten.





EUSKARAREN LEGEAK 25 URTE
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

Juan Mª Atutxa Mendiola,
Sabino Arana Fundazioko presidentea

Eusko Legebiltzarreko Lehendakari-ohi jauna,
Euskaltzainburu jauna,
euskaltzain andreak,
euskaltzain jaunak
eta gure gonbiteari erantzun diozuen jaun eta andre guztiak.
Egun on.

Euskal Autonomia Erkidegoko Euskararen erabilera normalizatzeko Oi-
narrizko Legeak 25 urte beteko ditu bihar, azaroak 24. Sabino Arana Funda-
zioak argi izan du mende laurdena igaro ondoren geldiune txiki bat egin eta 
atzerantz begiratzeko une egokia zela, gure fundazioaren leloak dioenez, 
«Atzokoan finkatuz gaur biharkoa bultzatzeko». Eginkizun horretan, berriz, 
Euskaltzaindiarekin egin dugu bat, Erakunde honen jakituria eta esperientzia 
lagun, Legearen hogeita bosgarren urteurren oparoa ospatu guran. 

Legea onartu zen garaiko gizartea eta orduko giro politikoa aztertuko 
ditugu, lehenengo, eta, Legea eztabaidatu eta adostu zuten legebiltzar eta go-
bernuko kideei aitortza umil bezain hunkigarria egin ostean, Legearen babes-
pean euskarak arlo desberdinetan izan duen garapenari begiratu arina emango 
diogu.

Lan-jardun oparoa gaurkoa. Mende laurdena, batzuentzat denbora asko 
izango da beharbada –Legearen babespean hazi diren gazte elebidunentzat, 
esaterako–, beste batzuentzat, berriz, denbora gutxi, kontuan izanik gurea 
bezalako hizkuntza gutxituak berreskuratzeko, euskararen ezagutza zabaldu ez 
eze, euskararen transmisioa bermatu eta euskararen erabilera areagotu ere egin 
behar ditugula.

Euskararen Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza-politikaren 
abiapuntu eta euskarria dugu; ondoren, arlo desberdinetan garatu diren dekre-
tuen garapenerako oinarria, alegia. Euskararen normalizaziorako ezinbestekoa 
da erakunde ofizialen ekimena, duda barik, baina ez da bakarra; izan ere, 
ekimen ofizialarekin batera, ekimen soziala eta ekimen pertsonala ere behar 
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izan ditu. Gaurko saio honetan, hortaz, ekimen ofizial, sozial eta pertsonal 
ugari zehatzago ezagutzeko aukera izango dugu; erakunde publikoen lana, 
talde-lana eta pertsona bakan askoren lan isilaren emaitza. Hiru lan motak 
beharrezkoak, zein baino zein beharrezkoagoak.

Aurreratu zaizuenez, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparrua izango 
dugu aztergai, baina ez ditugu Iparralde eta Nafarroa ahaztu. Lurralde batera-
ko eraginkorra den Legea ondoko lurraldeetan ere eraginkorra izan daitekee-
lakoan, euskararen lurralde eremu guztietako ahotsak entzun gura izan ditugu 
hemen; eta eraginkortasunik izan den eta, izan bada, zenbaterainokoa izan den, 
bertoko adituek adieraziko digute.

Gaur, ostera, bakoitza bere zereginetan euskararen alde lan egin dutenak 
dira benetako protagonista; sarreratxo hau egin ondoren Jardunaldion aurkez-
leari ematen diot hitza, beraz. Eskerrik asko, bertoratu zareten guztioi.



EUSKARAREN LEGEA. 25 URTE EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOAN

Euskaltzaindiaren XI. Jagon Jardunaldiak

Andres Iñigo, Jagon Sailburua

Hogeita bost urte edo zilarrezko ezteiak epe seinalatua izaten dira ospa-
kizunetarako batik bat. Bihar 25 urte beteko dituen Euskal Autonomia Erki-
degoko Euskararen Legeak ere halako ospakizun baterako motiboa ematen 
digu, zer erranik ez. Hala eta guztiz ere, festa algaran ospatzeko arrazoiak 
izanagatik, bertze gisa bateko ospakizuna egitea erabaki du Euskaltzaindiaren 
Jagon Sailak Sabino Arana Fundazioarekin batera antolatutako egun osoko 
ekitaldi honetan, alegia, 25 urte hauetako ibilbidearen inguruko hausnarketa, 
gogoeta eta balorazioa egitea.

Euskaltzaindiaren Jagon Sailaren zioetako bat euskararen inguruko go-
goetak egitea da. Horretan aritu da azkeneko urte hauetan, erraterako, 2002tik 
2005era egindako lau jardunaldietan Eliza eta Euskara gaiari eutsi zionean, 
eta iaz Europar Batasuneko hizkuntza aniztasuna eta euskararen hizkuntza 
politikak gaiaren inguruan egindako hausnarketan, eta horretan aritu nahi du 
gaurko ekitaldi honetan ere.

Erran bezala, 25. urteurrena aprobetxatu nahi izan dugu Jardunaldi hone-
tan parte hartzen duten guztien hausnarketaren bitartez Euskararen Legearen 
eragina aztertzeko, gogoeta denen artean eginez, hemendik aitzina egin beha-
rrekoa ere denen artean ahalik eta hobekien asma dezagun.

Hasi aurretik, Euskaltzaindiaren Jagon Sailaren eta Sabino Arana Funda-
zioaren izenean eskerrak eman nahi dizkizuet, gure gonbita gogotik onartuz, 
bai prestatu dituzuen txostenak denen aitzinean aurkeztera etorri zaretenoi, bai 
eta Jardunaldi hauetan parte hartzera hurbildu zareten guztioi.





EUSKARAREN OFIZIALTASUNA:
zenbait aurrekari historiko

Joseba Intxausti

0. Beren adiera zabalean, hizkuntzen ofizialtasunek historia luzea izan dute 
munduan, batzutan legezkotasun osoz aitortuta, bestetan halakorik ezagutu gabe 
baina ofizialtasun praktikoa dutela. Euskararen iraganak ere bi molde horietako 
ofizialtasunak bizi izan ditu: adiera zabaleko zenbait izaera ofizial mintzatu eta 
idatzi, eta XX. mendean, bere adiera hertsian, baita legezko ofizialtasun funtzio-
anitza ere (Euskadi 1936; Euskadi 1979, Nafarroa 1982).

1979ko Euskadiko Estatutuak aitortu eta 1982ko Erabilpen-Legeak gara-
tutako ofizialtasuna da gure hizkuntzaren historian izan dugun legezko ofi-
zialtasun-esperientziarik aberatsena; horregatik ere, ez dago batere lekuz 
kanpo Euskararen erabilpena arauzkotzeko Legea-ren 25. urte hau ospatzea.

Hizkuntzaren ofizialtasunaren hau botereen eta gizarteko hiztunen arteko 
elkarrizketa-esparrua da, usarioz edo legez bideratu izan dena, betiere hizkun-
tzen presentzia soziala arautzeko. Erakundeek beren baitan nahiz beren eskutik 
dituzten eremuetan hizkuntza jakin bati zein erabilera-eskubide eta betebehar 
aitortuko dizkioten legez erabakita uzten du ofizialtasunak. Ofizialtasun-aitor-
penak, gutxienik, estimu- eta sinbolo-balioa du, baina jeneralean Erakunde 
ofizialetarako erabilpen-eskubideren bat behintzat ezagutu eta eman ohi zaio 
hizkuntzari, holakoetan. Dena den, ofizialtasunak gisa anitzetako aurpegi juri-
dikoak har ditzake, eta era bertsuan, ondorio praktiko guztiz ezberdinak izan, 
arrazoi historiko, sozial, erlijioso, politiko edo kulturalengatik.

Hemen orain oroitzapenetan gabiltzanez, zilegi bedi azken urteetako ho-
rren aurrekari historiko zenbait gomutaraztea. Nik zortzi une edo abagune 
historiko hautatu ditut, aski esanguratsuak direlakoan:

1. XIII. mendea. 5. Frantziako Iraultza eta ondokoak.
2. Ernazimentua, Erreformak. 6. Karlismoaren eskea.
3. XVII.eko zenbait gertakari. 7. Eusko Pizkundea.
4. Euskal Herriaren Adiskideak. 8. Frankismoko parentesia.

Saiatuko naiz albiste gutxi ezagunak biltzen, baina, bistan da, euskararen 
historian oso ezaguna den eta neuk ere bestetarako erabili izan dudan hainbat 
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datu ere lagungarri izango da ofizialtasunaren hau ikusteko. Barka bekit, beraz, 
errepikapenik balego.

1. Hizkuntzen ofizialtasunaren hau gaurkotasun handikoa da munduan, 
Europan bezala Afrikan, Asian bezala Amerikan, Estatu Batuetan bezalatsu 
Txinan, frankofonian legez anglofonian edo arabofonian. Eta gisa ezberdine-
tan, eta egoera desberdinei erantzunez ari da hori gertatzen.

Elebakartasun ofizios edo ofiziala erabat nagusia zen zenbait Estatutan, 
norabide kontrajarriko erabakiak hartzen ari dira, batzuetan lehengo egoera 
zurruntzeko (Frantzia: Konstituzio osaketa frantsesa ofizial bihurtuz, 1992an, 
eta Toubon Legearekin blindatuz, 1994an), edo historia luzekoren batean 
egoera berrietara moldatzeko (Txina, 2000), eta inoiz edo beste, hizkuntza-
gutxiengoekiko estimua agertuz (partez Brasil, eta tentuz, Argentina). Bere 
garai berrietara egokituz, Hego Afrika dugu, beharbada, irekitasunik handiena 
erakutsi duenetako bat (11 hizkuntza ofizial). Europar Batasunean 23 omen 
ditugu jada, Estatu ezberdinetan lehendik ofizialak zirenak, eta gehiago izate-
kotan omen gara.

Hau dena oso berrikitan gertatzen ari den zerbait da.

Kasuan kasuko lehenengo ofizialtasunak eta ondoko egokitzapen berriak 
eten gabe ari dira gertatzen. Inoiz ofizialtasun finkatu hertsi batetik hasita 
malgutasun eta eleaniztasun berrietara pasatzen ari dira lege-politika hauek. 
Eta, bada kasurik, garai batean legezko ofizialtasunik ezagutu gabeko herrietan 
hain zuzen, hizkuntza nagusiaren mesedetan legezko ofizialtasun elebakarraren 
bandera hartu nahi dutenena edo hartzen ari direnena (Iparramerikako ingele-
saren kasua).

2. Labur-beharrez esateko, euskararen ofizialtasuna estaturik gabeko 
hizkuntza baten historia izan da. Horretan, ez du antzik, adibidez, XIII-XVIII.
mendeetako katalanaren historiarekin, edo Portugalen bere Estatua aurkitu 
zuen galizierarekin, Penintsulako bi kasu ekartzeko.

Bere iragan ofizialean/ez-ofizialean baldintza ezagunak izan ditu euska-
rak, zinezko ofizialtasun posiblea edo erreala baldintzatu dutenak. Mota ez-
berdinetako baldintza sozio-historikoak ezagutu ditugu gurean.

– Botere bateratzaile jakin baten faltan, Administrazio ezberdinek gober-
natu dituzte euskal lurraldea eta gizartea: horretan, ez dugu batasunik 
izan, agintari zibilak bezala eliztarrak, bakoitza bere gisara ibili da 
hizkuntzarekiko honetan.

– Batetik, Nafarroa, Hiru Probintziak eta Iparraldea beren Herri-Erakun-
deekin; bestetik, Eliza, gutxienez 10 Diozesitan banatuta, bere Ordena 
eta Artzapezpikutegi ezberdinekin; eta ezin da ahaztu Eliza Erreforma-
tua (XVI-XVII. mendeak).



EUSKARAREN OFIZIALTASUNA - Joseba Intxausti 1237

– Euskara beste hainbat hizkuntzaren artean aurkitu da, eta lehia zailean: 
latina eta erromantzeak batez ere, bertakoak eta ingurukoak, bakoitzak 
bere botere-antolamendua duela, hiztun-indar eta kultur baliabide ezber-
dinekin.

3. Mendeak iragan ahala, abagune historiko ezberdinak sortu zaizkio 
euskarari, erromatartzetik hasi, kristautzea bizi, Erdi Aroko mundu erromani-
koa (erromantzeak) ezagutu, Aro Modernoko une jasoenak ikusi (Ernazimen-
tua, Erreforma erlijiosoak, Argiak), eta Aro Garaikideko arazo hurbilagoetan 
murgildu arte.

3.1. Hasteko, gure oroimen bizian nahikoa isilik pasatu izan den XIII. 
mendea gogorarazi behar dut, hizkuntzen ofizialtasunarekin zerikusi zuzena 
izan zuen aldakuntzaren lekuko izan baitzen mende hura.

Penintsulan, Herri-Administrazioek erromantzeak hobetsi zituzten bere 
zereginetarako, eta erortzen utzi lehendik indarrean zegoen latina. Egokiera 
hartan, ordea, bazterrean geratu zen euskara, bizitza idatzirik gabe. Errazagoa 
izan zen, nonbait, latinetik erromantzerako jauzia, euskarara egin zitekeena 
baino.

Hala ere, gogora daiteke hemen, ordukoa dugula Merino Urrutiak Errio-
xa Goieneko Ojacastron aurkitutako lekuko hura, hango herritar euskaldunei 
epailearen aurrean euskaraz hitz egiteko eskubidea aitortzen zien epaia (c.
1237). Fernando III.a Gaztelako Erregeak onartu zuen epaia.

Hain zuzen, Fernando III.aren urteetan (1217-1252), Erret Gantzileriak 
biziki lagundu zuen gaztelania Administrazioan sartzen, latina utziz zihoan 
bitartean. 1240.ko hamarkadan erret bulegoko agirietako %60ren bat idatzi zen 
gaztelaniaz. Erromantzearen aldeko ahalegin hartan, Alfontso X.ak, Fernando-
ren semeak, eman zuen urrats erabakigarria (1252-1284), Gantzileriako dena 
eman baitzuen gaztelaniaz, eta beste Erreinuetarako agiriak bakarrik idatzi 
ziren latinez handik aurrera.

Euskal Herria ez zegoen erabaki politiko haietatik urrun; alderantziz, 
hemengo herrietara zetozen erret agiriak gaztelaniaz etortzen hasi ziren, kasik 
bat-batean (1252-1256). Gure udal artxiboetan gorde diren paperen artean 
ikus daiteke hori. Elgetan, adibidez, 1217an latinez gorde zen Gasteizerakoa 
zen erret agiri bat (bide-sariei zegokiena), baina 1254an gaztelaniara itzulita 
ageri zaigu hori Elgetan bertan. 1237an Errenteriako Forua latinez berretsi 
baldin bazen, Artxibo hartako hurrengo agiri denak gaztelaniaz aurkituko 
ditugu, eta abar.

Gure herritarrak ohartu ote ziren Administrazio idatzian gertatutako alda-
kuntza hartaz? Zer pentsatu eta erabaki ote zuten horren berri izandako esbri-
bauek? Eta herrietako handikiek? Badakigu, erret Gantzileriaren aldakuntza-
-erabakia Gaztelako zenbait herrik halaxe eskatuta ere gertatu zela. Ez dakigu 
hemengoek ezer eskatu zutenik.
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Eta Nafarroan, Erreinu beregaina eta aski euskalduna zen hartan nola joan 
ziren urak? Garaiz hasi ziren Erregeak erromantzeak erabiltzen. Antso Azkarrak 
(1194-1234) bere agirietako %20 erromantzez eman zuen. Tibalt I.ak (1234-
1253), ostera, 1244tik aurrera dena idatzi zuen erromantzez, bere aurreko urte-
etan erdiak bakarrik eman zituen arren (1234-1244). Artean, ohitura hau ez zen 
erabat iraunkorra gertatu, baina bidea erakutsita geratu zen geroagorako.

Gaztela eta Nafarroako politika ofizial praktikoa, ondoko mendeetako kultur 
garapen idatzirako eta euskal Administrazio osoarentzat, kontrako erabaki larria 
gertatu zen, euskararen ofizialtasun idatziari apenas lekurik utziko ziona.

3.2. Hurrengo abagunea Europako haize berriek ekarri zuten: Ernazimen-
tuak eta Erreforma erlijiosoek. Hark ernaldurik, euskal literatura jaio zitzaigun 
Etxeparerekin, baina Administrazioaren «plazara»sobera begiratu gabe. Elizan, 
gure ofizialtasun-arazorako garrantzizkoagoak izan zitezkeen eliz agintari erre-
formazaleak (Zumarraga, Luku, Ignazio Loiolakoa), Erreforma protestantea, 
Nafarroa Beherean berorrekin lotuta ageri zaizkigun Joana Albretekoaren hiz-
kuntza-politika eta Eliza Erreformatu kalbindarrarena (1560-1572).

1530-1570.etako urteetan gure euskal gizartean hizkuntzarekiko ageri 
zaizkigun gertakari adierazgarri batzuk azpimarratzeko aukera ez nuke galdu 
nahi. 1539an Iruñeko Kalonjeek Gotzain euskalduna eskatu zuten; bi urte le-
henago Zumarraga Gotzaina etxekoei euskaraz idazten zebilen; 1545ean 
Etxepareren mirari bibliografikoa dator, eta urte berean ama euskaldun baten 
semea Kalahorrako Gotzain izendatzen dute: ordurarte ez bezalako ardura 
jarri zuen J. B. Lukuk, Diozesian predikua euskaraz egin zedin. Gotzainaren 
eta San Ignazioren artean izandako gutun-harremanetik ezagutu ahal izan dugu 
euskarari Elizan zein leku eman nahi zioten Luku eta Ignazio Loiolakoak 
(1545-1552): jesulagun euskaldun ugari (vascongados bezala aipatuak) bidal-
tzeko eskatu zion behin eta berriz Lukuk Ignaziori, «para que se pudiesen 
enviar predicadores y confesores por la Provincia y por el condado de Viz-
caya» (1551). Lazarraga ere sasoi hartakoa dugu (1567).

Trentotik etorri bezain laster Sinodo bat bildu zuen Lukuk Gasteizen 
(1553). Zoritxarrez, Sinodoko Arauak argitara eman (1555) eta berehala hil 
zen Gotzain erreformazalea (1556), luzaroago bizi izan balitz, agian Kalaho-
rrako Diozesian hizkuntza-politika berria bideratu ahal izango zuen kanonista 
handiak.

Ordena erlijiosoek ere arduratzeko arazoa gaia zuten, nonbait, euskarare-
na, zeren eta –gaia oraindik aztertzeko badago ere– badirudi bi aldeetako 
elebakartasunak (Gaztela/gaztelania, EH/euskara) zerikusiren bat izan zuela 
frantziskotarrek beren Probintzia erlijioso berria eratu zutenean (1551). Eta, 
nolanahi ere, Gipuzkoako komentu berriak eraikitzean, predikari euskaldunak 
egotea izan zen fundaziorako baldintzetako bat (Arrasate, 1582), edo batez ere 
fraidegai euskaldunak hartzea (Zarautz, 1747). Dena den, Kontrarreforma 
Katolikoa mantso ibili zen bere euskalgintzan.
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Egoera hartan, beste Eliza batek hartu zuen erreleboa Iparraldean euskal-
gintza sustatzen: Eliza Erreformatu kalbindarrak. Kasu honetan, gainera, 
agintari zibilek eta eliztarrek bat egin zuten euskarari leku idatzi berria ema-
teko. 1560ko Gabonetan, eta Th. Bèze-koarekin hitz-aspertu luzeak izan on-
doren, Nafarroako Erregina Joana Albretekoak Erlijio Erreformatu kalbinda-
rrean eratu izan zuen Erreinuko Eliza. Erabaki horrek berarekin zekartzan 
eskakizun linguistiko batzuk ere.

Jada, 1556an, Joana Erreginak, Europan garaiko hainbat Erreinutan be-
zala, herritarren usario zaharra gordez herritarren hizkuntzari bere zeregin 
administratiboa berretsi zion, hiru Estatuen eskeari erantzunez. Biarnon berria 
ez izan arren, zinezko aukera politikoa izan zen Joana Erreginarena. Frantzia-
ko Frantses I.ari, Joanaren osaba honi, Villers-Cottterêts-eko Ordenantzaren 
bidez frantsesaren erabilera ofiziala segurtatzea suertatu zitzaion bezala 
(1539), Joanak bere Nafarroako Errreinuan biarnesari heldu zion, herri-hiz-
kuntzari ofizialtasuna aitortuz. Erreformara pasatzean, indartu baizik ez zen 
egin erromantze biarnesaren hautapen hori. Eta euskararena ere logika berean 
etorri zen.

Erreginak eta Eliza Erreformatuko Sinodoek (Paue, 1563; Oloroe, 1565; 
Salbaterra, 1565, Nay, 1566; Lescar, 1569; Paue, 1573) erabaki eta lagundu 
zuten Testament Berria eta gainerako idazkien euskal itzulpena. Erabat ofizi-
alki egindako lana izan zen Leizarraga eta lankideena.

Aurrera baino lehen, aipa dezadan –bide batez eta gehiago gabe– euska-
raren aldeko apologistika, erdarazko lanetan hain emankorra eta euskarazkoe-
tan hain antzua, ideologia sozial jakin baten zerbitzuan eraiki zela (J. Mada-
riaga). Oro har, ez dirudi ofizialtasunaren hau euskararen apologistei burutik 
pasatu zitzaienik.

3.3. Hamazazpigarren mendeak baditu, ofizialtasunaren eremuan, une 
interesgarriak: Trento ondoko Erreforma dago Iparraldean (Donibane-Sara), 
Eliza katolikoaren Sinodoak Hegoaldean, baina Elizatik kanpo, begiratzekoak 
dira Iparraldean Foru eta Erregelamenduetan emandako arauak, euskarari 
ofizialtasun mintzatua bederen aitortu ziotenak. Ordutik ezagutzen dugu, gai-
nera, Bizkaiko Batzarretako zenbait gatazka-une, debeku-arau ofizialaren 
kontrakoak (1613-1633).

Euskal Literaturan ez ezik ofizialtasunari dagokion bide honetan ere 
Iparraldea da XVII.ean une interesgarrienak eskaintzen dizkiguna. Literatura-
ren loraldia ez zen gertatu boteredunek euskararen alde egindako saiorik gabe. 
Honetan, alde batetik Eliza eta eliz agintariak daude, eta bestetik batez ere 
Nafarroako Erreinuak indarrean dituen hizkuntza-politikarako arauak.

Donibane-Sarako idazle-taldea Diozesiko Gotzainaren laguntzaz eta, se-
gur aski aginduz, ariko da euskarazko predikua eta idazlana ontzen. Bertrand 
Etxauz (1556-1641) da lehenik aipatu behar dena, Axularren adin berekoa
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(j. 1556). Baionako Apezpikua izan zen mende hasieran, hogei urte luzez 
(1598-1618), hainbat Gotzain erdaldun hutsen artean euskalduna bera. Izpegi 
Elkarteak eskaini zizkion orain urte batzuk bere ikerlanak Etxauz-i (Baigorri, 
1999), eta Villasantek gogorarazi zigun Axular liburuan Gotzain honen lekua.

Baionatik 1618an alde egin zuen Etxauz Apezpikuak, Tours-eko Artza-
pezpiku izendatu baitzuten, baina bistan da haren oroitzapena ez ezik itzala 
ere sumatu eta bizi izan zutela hemengo Lapurdiko apaizek. Irakurri besterik 
ez dago nolako estimuz mintzatzen zaion Gero liburuko sarreran autorea, 
hogeitabost urte geroago ere (1643).

Garai zailak izan ziren herrialde hartan Etxauz Baionan zegoela (sorginen 
pertsegizioan De Lancre hura, morisko etorri berriak,...). Nabaria zen bizitza 
pastorala indarberritzeko premia; orduan ekarri zituzten Ziburura frantziskotar 
errekolektoak (gogora Materre), inguruko apaiz jantzienen bilera-leku eta 
beharbada eskola ere izango zena.

Pedro Agerre Axular-ek Etxauz-i eskaini zion bere «Gomendiozko Kar-
ta»: «Neure iaun maitea, ioan zatzaizkit lurretik, baiña ez gogotik, eta ez bi-
hotzetik. Ez derauztazu iguriki», diotsa, hain zuzen Gero agertu baino bi urte 
lehenago hil baitzen Etxauz (1641), eta ondoko urtean Axular bera.

Jakina da halako aitzin-solas haiek aurreko mendeetan zer esan nahi 
zuten. Ohoratu nahi zenarekiko estimua, noski, eta sarritan ohoratuarengandik 
espero edo hartutako laguntza ekonomikoa, argitalpenak bere bidea egin zezan. 
Galde daiteke, hortaz, ez ote zion Etxauz-ek diruren bat jarri, Axular-ek luza-
ro eskuetan izandako obra kalera zedin? Esker ona dario alde guztietatik 
Gero-ko hitzaurreari, esker on pertsonala eta idazle-inguru oso batena:

eta iragaiten naizela aitzina, derradan hutsik egin gabe: Zer ere izkiriatuko 
baita euskaraz, hura guztia, euskaldunen buruzagi bezala, zuri dagotzula, zuri zor 
zaitzula.

Zalantzarik gabe apaizarte idazle saiatu baten esker ona da hau, Axular-ek 
aipatu zuen «konpainia on» harena, Sara-Donibaneko Eskolakoena. Talde 
honek Hierarkiaren laguntzaz baliaturik burutu zuen hain laudatua dugun 
idazlanketa hura. Baionako Elizak belaunaldi hartan emaitza onak eman zitu-
en, euskara idatziaren tradizio oso bat abian jartzeraino.

Bestalde, Hegoaldean eta betiere erreformen bidean, XVII.eko Kalahorra-
ko Diozesiko Sinodoen arauek (1600, 1621, 1700) zerikusi zuzena izan zuten 
ofizialtasun berriekin, euskara mintzatuarekin (predikua), eta baita hizkuntza 
idatzi eta inprimatuarekin ere (Que los Prelados hagan imprimir...). Arau 
horrek gure ofizialtasunean berritasun bat zekarren, euskara ofizial inprimatu-
arena (aurreko dotrinaren bat ahaztu gabe: Eltso, 1561). Laster jakingo dugu 
zerbait gehiago handik aitzina Hegoalde-Iparraldeetako dotrina eta katiximen 
historiaz, hori aztertzen ari baita Arana-Martija jauna.
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Sinodoko hiru Arauren izenburuek zera zioten:

X. Que los Prelados hagan imprimir cada año Doctrinas Christianas, en 
lenguage acomodado à las Provincias.

XI. Dase forma de como se han de hazer los Cathecismos de Doctrina 
Christiana en Vazquence, para que pueda aprovechar en las Provincias Vazcon-
gadas.

XII. Que en la tierra Vazcongada los sermones sean en Vazquence.

Beraz, Kalahorrako Sinodoek lortu zuten, hasteko behintzat, hizkuntza 
mintzatu eta idatziaren arteko murru kasik zeharka ezina haustea. Alde horre-
tatik, beste hainbat erabaki txiki eta handiagoren gainetik jarri behar da Dio-
zesi honen hizkuntza-politika hau.

Euskararen eliz erabilpena ez zegoen, ordea, garaiko Hierarkiaren ardu-
rapean bakarrik. Izan ere, Ipar Nafarroako Foru-arauetan agertu zen Hierarkia 
katolikoari eskatzen zitzaion beste hau ere (1691): «Apezpiku jaunak, bere 
Diozesiko barrutian, euskara dakien Bikario Jeneral bat jarriko du». Hegoal-
deko Diozesietan nik ezagutzen ez dudan araua da hau, nahiz eta agian hemen 
ere antzekorik egin izan zen (receptores edo «hartzaileak» hor egon ziren, 
behintzat, beste zeregin batzuetarako).

Bitartekari euskaldunen kezka hori bera are biziago ageri da Administra-
zio zibilari dagozkionetan (ikus Nafarroako Foruaren 1645eko edizioan). 
Notario eta epaitegietako funtzionario izateko ezinbestekoa zen, Foruaren 
arabera, herriko hizkuntza ulertzea. Lege ondoko erregelamenduek ere berretsi 
egin zuten hori: «Argibide-itaunketak, inkestak eta prozedurak euskara dakiten 
funtzionarioek egingo dituzte», dio arau batek (1691).

Euskaldunei (elebakarrak zirenak, izan ere, gehienak) euskaraz entzun 
behar zitzaien. Eskubide hori defendatu zuen A. Oihenart politikari, idazle eta 
historialariak Luis XIII.ari Donapaleun Senaskalia edo Epaitegia jarri zedila 
eskatu zionean (1639), izan ere «batez ere pobreek euskara baizik ez baitaki-
te eta ez baitute besterik ulertzen». Esaldi hau (Oihenartek bere eskarian 
emandako arrazoia, noski) Erregek bere agirian jaso zuen hitzez hitz, Epaite-
gia Donapaleu-ra lekualdatzeko argudio bezala.

3.4. Hegoaldeko XVIII.ean bi gertakari nagusi izan ziren ofizialtasun 
idatzi eta mintzaturako bidea irek zezaketenak: corpus-aren gain larramendi-
tarrek egindako lana (1728...) eta euskararen alde hedatutako ideiak, alde 
batetik (Kardaberaz, 1761), eta Euskal Herriaren Adiskideak, bestetik, behar-
bada ofizialtasunen bat lortzeko abagunea izan zezaketenak, nork jakin 
(1765...).

Euskal Herriaren Adiskideena erakargarria gertatzen da hemen, ofizialta-
sunerako historia honetan.
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Adiskideen artean, euskarari buruzko jarrera eta burubide pertsonal ez-
berdinak suma ditzakegu: hasteko, batzuk euskaldunak ziren hizkuntzaz, 
besteak ez; batzuek hizkuntzen eta euskararen balio kulturala aintzakotzat 
hartuta zeukaten (Munibe), baina egon zen horretan bestelako iritzirik izan 
zuenik ere (Foronda); kasuren batean edo bestean, euskal idazle ere izan ziren 
(Munibe, Ubillos, etab.). Horrela, bada, burubide pertsonal horietan ez zen 
egon Elkartean batasun eta berdintasunik.

Adiskideek leku eskasa eman zioten euskarari beren agerpen publikoetan; 
baina horrek ez du esan nahi Adiskideen Elkarteak, jaiotzean (Reglamento 
para los Alumnos hartan, 1766) euskara gogoan hartu ez zuenik, irakas-egita-
rauan baitzegoen euskara eta euskal literaturarena ere. Baina asmo hori ahul-
duz joan zen ondoko urteetan, segur aski desagertzeraino.

Dena den, gauza bat zen Bergarako Mintegiko lana, eta bestelakoa oso 
Euskal Herriko eskoletarako Adiskideek bultza zezaketen plangintza. Ho-
rrek hizkuntzaren ofizialtasunaren arazoa ukitzen zuen, horrela izendatu ez 
bazen ere.

Arazo honen inguruan eztabaida garratza lehertu zen Adiskideen artean: 
espresuki egon zen arazoa mahai gainean, eta iritziak oso kontrajarriak gerta-
tu ziren. Eskoletan euskal gramatikaz irakastearen kontrako jarrera erakutsi 
zuten Munibe, Narros eta Samaniego-k, adibidez, eta asmo horren alde agertu 
zen zenbait Adiskide arabar (Landazuri eta Egino, beharbada) eta Bergaran 
Oxirondoko Erretorea. Elkarteko zuzendaritzak hagitz gogor hartu zuen ara-
barren proposamena (1772), eta ez batere ondo Garitano Erretorearena 
(1775).

Adiskideek arrakasta ofizial eta sozial handia ezagutu zuten Espainian, 
eta Koroaren politikari lotu zitzaion Elkartea. Euskararen eskolako ofizialta-
sunaren alde ez zuten jokatu nahi izan, edo ezin izan zuten horrelakorik egin; 
irabazitako estimu eta itzalak eraman zituen, beharbada, Koroak abiarazita 
zeukan hizkuntza-politika «argiztatuari» men egitera.

Erregimen Zaharreko ideologia linguistiko ofiziala ezaguna da (Frantzia-
ko eta Espainiako Bourbondarren jokabidea dut batez ere gogoan), eta era 
berean baita Despotismo «argiztatuak» Monarkia ezberdinetan ezarritako 
hizkuntza-politika ere. Izenak hor daude, aski hurbil: Pombal (1757), Aranda 
(1766), Lorenzana/Karlos III (1772), Campomanes, etab.

Testuinguru hartan, Adiskideek ez zuten indarrik eta/edo gogorik izan 
euskararen aldeko ofizialtasun-borrokari heltzeko, eta ofizialtasun posible 
bakarra (Eskolari zegokiona, alegia) horrela ito zen. 1775eko Proyecto de una 
Escuela Patriótica delakoak ez zuen aipatu ere egin euskara, baina bai gazte-
lania, latina, frantsesa, italiera, alemana eta ingelesa (K. Larrañaga).

Etxeko gogo eta asmoa baino indartsuago agertu zen Despotismo Argiz-
tatuaren egitasmo politiko-kulturala, Frantziako Iraultzaren bezpera hartan.
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3.5. Hegoaldeko euskal literaturak (hizkuntza idatziak) bere urratsak 
eman zituenetik, Frantziako Iraultzan eta ondoko Liberalismoan, hizkun-
tzaren ardurak eske berriak ekarri zituen. Hori ageri zaigu Hegoaldeko Herri-
-Erakundeetan, zenbait politikari eta idazleren burutan, gure lehen liberalen 
artean bezala karlisten egitarauetan.

Frantziako Iraultzak bata bestearen segidako bi kapitulu kontrajarri izan 
zituen hizkuntza-politikan: herri guztiekiko adiskidetasun eta propagandarena, 
bata (1789-1793), eta boteretik herriak ongi lotzearena, bestea, horretarako 
eragozpen izan zitezkeen hizkuntzak baztertuz (1794...).

Frantzian Iraultza lehertzean (1789ko maiatza), burgesia eta herritarrek 
hartzen dute boterearen gidaritza. Hexagonoko eskualde eta herrietan ongi 
errotuta bizi zen diputatu askok, Parisera Etats Généraux-etara joandakoek 
beren eskualdeetako herritarrak ezagutzen zituzten, eta bazekiten hainbat 
hizkuntza erabiliz bizi zirela, diputatuak berak bezalaxe. Frantzia ez zen ele-
bakarra, eta 1792an Errepublikak zituen 27,5 milioi bizilagunetako 12 milioi 
eguneroko bizitzan frantsesa ez beste hizkuntzez mintzatzen zela.

Horregatik ere, lehenengo epealdi hartan hizkuntzei leku ofizialen bat 
eman zitzaien: itzulpen-bulegoa jarri zen, agiri ofizialak itzuli eta zabaltzeko, 
eta herrietan eginkizun horretarako lankide trebatuak bilatu ziren. Horri esker, 
ezagutzen dugu euskarazko Iraultza-literatura. Horrela, bada, une hartan gure 
hizkuntzak, Hexagonoko besteek bezalatsu, ofizialtasun idatzi maila bat eza-
gutu zuen, inprimatu ere egin zena (lege-testuak, afixak eta abar).

Baina Iraultzaren politika orokorra nahasten eta zitaltzen joan zen, arrazoi 
anitzengatik: Frantzia barruko gatazkak, kanpoko erasoak, eskaintza iraultzai-
leen aurrean herritarrek erakutsi zituzten erresistentziak, borroka ideologikoen 
gogortzea, iraultzaileen arteko botere-banaketak, etab. Bestalde, Pariseko 
Komunak eta hiriburu hartako klub iraultzaileek beren hizkuntzaren bidez 
gidatu eta kontrolatu nahi izan zuten Frantzia, frantsesez .

Hortaz, hizkuntza-politika aldatu egin zen. Egia esan, bihurgune horretan 
Erregimen Zaharreko Bourbondarren hizkuntza-politikaren ildoari heldu zi-
tzaion berriro. Frantzian frantsesak izan beharko du hizkuntza nagusia, bera 
da Iraultzaren hizkuntza, eta kontra-iraultza da herritarren patois horiek era-
biltzen dituena...

Erregimen Zaharrean sekula ez bezala, Iraultzaren ideologia politiko-lin-
guistikoak bere formulazio landua aurkituko du bigarren epealdi honetan, eta 
guztion oroimenean bi izen geratu zaizkigu batez ere: Abbé Henri Baptiste 
Grégoire (1750-1831) eta Bertrand Barère (1755-1841) jaun diputatuak. Txos-
ten bana aurkeztu zituzten (1794). Lehendik, Grégoire-k ongi ezagutzen zuen 
Errepublikako hizkuntza-egoera, 1790-1792an egindako inkestaren bidez.

Zer pentsa daiteke gaur egun azken boladako hizkuntza-politika hartaz? 
Dagoeneko eginda dago aspalditxotik haren historia kritikoa (Certeau, 1975) 
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eta berrikitan eman zaio beste begiratu bat (Julia/Revel, 2002). Orain, frantse-
saren historialari batek, Alain Rey-k, kupidarik gabe laburtu du Grégoire-ren 
inkestak eta politikak izan zuten xedea:

Hizkuntza-ugaritasunaren ezagutza berritua bizi izan zen Iraultzakoan, hain 
zuzen XXI. mendearen hasiera honetan «Frantziako hizkuntzak» deitu izan den 
horiena, baina berorien merituak goraipatzen ziren aldi berean zera ikusi ahal izan 
zen: botere-baliabide guztien bidez –botere politiko, ekonomiko eta kulturalen 
bitartez...– nola bilatzen zen hizkuntza horiek berak itoaraztea, erasotzea, umili-
atzea, deserrotzea...

Hizkuntza-politika hori izan zen ondoko urteetako Iraultzarena, eta, oro 
har, Argien eta Liberalismoaren arrastoan Frantzian bezala Espainian nagusitu 
zena, sarritan Boteretik errealitate soziolinguistikoa ukatzeraino (errealitatea 
ezkutatu eta isilarazi), eta komeni zenean zigortuz ere (debekuak eta punizioa), 
ofizialtasunerako lekurik utzi gabe.

Politika hark, molde batez nahiz bestez, eraginik franko izan zuen gure 
artean ere, Gipuzkoan bezala Bizkaian, eta Bilbon ere (J. Agirreazkuenaga). 
Euskal gizartean norabide haien aurkako erresistentziak gero eta gehiago 
agertuz joan ziren XIX. mendean, eta ez kontra-iraultza bezala ikus zitekeen 
karlismoaren barruan bakarrik; aitzitik, gaztelaniazko elebakartasun ofizialaren 
aurka azaldutako euskal liberalismotik ere.

Horren adibiderik onena Foruen etorkizunaz eta Eskolaz arduratutako 
gure liberal moderatuena da. Badago aipatzeko izenik: ezagunena beharbada 
J. I. Iztueta (1767-1845: «euskara hilez gero, Foruak ez dira biziko»), baina 
baita bi eskola-gizonena ere: Luis Astigarraga, pedagogo eta politikaria (1767-
1840) eta Agustin P. Iturriaga, apaiza eta pedagogoa (1778-1851). Eskolan 
euskarari leku ofiziala aitortzea da bi hauen guraria, eta horretarako beren 
Eskolak sortu zituzten eta eskola-lanetarako laguntza ofiziala eskatu eta lortu 
zuten Gipuzkoako Erakundeetatik. Ez luzatzearren, bien biografiez egin berri 
diren idazlanetara bidaliko nuke irakurle interesatua (Intxausti, Zalbide).

Liberal horien ondoan edo ondoren, partez bederen eskueran dugun 
Bizkaiko Batzarren XIX.eko berritasunak aipa daitezke hemen. Gaia eta bero-
rren aurrekariak A. Urrutia, C. Gallastegi eta taldeak aurkeztu dizkigute, ho-
rretaz lekukoek diotena, Batzarretako Araudiak eta urtez urte izandako euska-
raren erabilera aurkeztuz (1833-1876). Euskarazko testuak ere eskueran daude 
orain, testu-bilduma zabal batean (1846-1872), azterketa juridiko eta filologi-
koak lagungarri dituztela. Uste dudanez, urte haietara arte ezagutzen den 
euskarazko testu-bilduma aberatsena da Bizkaiko Batzarren hau ofizialtasunen 
historian, eta Batzar liberalen eskutik datorkigu.

3.6. Esperientzia horren paretsuan edo, Hegoaldeko kontra-iraultza (J. P. 
Uribarri (1775-1845) eta karlismoa ere gomutarazi behar ditugu hemen. 
Euskal kulturan bere lekua izan zuen karlismoak (López Antón), eta egon zen 
tradizio karlista horren barnean hizkuntza-politikarako unerik ere.
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Zenbait karlistak iradokita, eskuetan zituzten Herri-Erakundeetan agertu 
zen proposamen ausartik, kasu batean behintzat ofizialtasunaren arazoa zuzen-
-zuzen aurkeztu zuena. Azken gerrate karlistan, Gipuzkoa eta Bizkaiko Herri-
-Erakunde karlistetan agertu zen hizkuntza-politika aldatzeko gogo nabarme-
nagoa (1874, 1875). Gipuzkoan eskola-eginkizunei begira batez ere, eta 
Bizkaian politika orokor zabalago baten proposamenarekin.

Bizkaiko Herri-Irakaskuntzako Batzordeak ofizialtasunaz zioena bereziki 
azpimarratzekoa da (1875). Testuak ez du ispilatzen beharbada karlisten pen-
tsamendurik orokorrena, baina balio du haietako batzuen irizpide politiko-
linguistiko ausartak ezagutzeko. Ez da mugatzen eskola-kontuetara, eta begi-
ratu zabalago batekin hizkuntzaren gizarteaz, euskararen ofizialtasun-mailaz 
eta hizkuntza-politika berriaren azken xedeaz ari da hitz egiten (V. Garmendia-
ri zor diot aipua):

De suma importancia bajo todos los conceptos es el cultivo del idioma que 
como el más rico de los tesoros tradicionales nos legaron nuestros mayores. En 
el honor de Vizcaya está el conservarla, cultivarla y perfeccionarla, generalizán-
dola además por todos los ámbitos de su jurisdicción y haciéndola extensiva a 
todas las clases sociales, hasta elevarla a idioma oficial, en sustitución o al 
menos al igual del castellano que ha invadido hasta las últimas aldeas relegan-
do al olvido y aun hasta el desprecio de ciertas gentes, la veneranda lengua 
euzcara, arrinconada y abandonada al uso rutinario de las últimas clases.

Por eso la enseñanza simultánea e igualmente esmerada de ambos idiomas 
entra en las patrióticas miradas de esta Junta.

Ez dago esan beharrik garrantzi teorikoa eta politikoa izan zitzaketen 
ideia eta asmoen aurrean gaudela testu honetan. Nolanahi ere, hizkuntzarekiko 
kontzientzia politiko berritu baten aurrean aurkitzen gara, nik uste; ausaz, 
euskararen ofizialtasun orokorraren arazoa mahai gainean jartzen duen horre-
lako lehenengo testua da berori, nik dakidanez.

3.7. Hizkuntzaren kontzientzia sozialak gora egin zuen, beraz, eta hiz-
kuntza-abertzaletasuna gertatu zen hurrengo pausua, Arana-Goirik hizkuntza 
balio nazional bezala begiratzean, eta aitorpen horretarako euskara hautatzean. 
Ideia hori gertatu zen euskaltzaletasun berrien motore azkarra, Eusko Pizkun-
dean garatu eta hedatuz joan zena (1876-1936), ez noski erresistentzia eta 
kontrakorik gabe, eta betiere bakoitzak hizkuntza-politikarako asmo eta egita-
rauak bere gisara nabartuz.

S. Arana-Goirik (1865-1903) bere abertzaletasuna aldarrikatzean, pentsa-
mendu eta zaletasun horretan txertatu zuen euskara ere. Euskara ikasi egin 
zuen, hainbat lan idatzi zuen euskarari buruz (Gramática elemental del euske-
ra bizkaino, 1888, etab.), berari zor diogu neurri handi batean euskal pertsona-
izenen zerrenda berria (Egutegi bizkattarra, 1897; Deun-ixendegi euzkotarra,
1910: Iñaki, Jon, Joseba, Alazne, Miren, Jokiñe...), herritarrek berentzat hartu 
dutena eta Euskaltzaindiak ere onartua.
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Abertzaletasun sabindiarrak ez du izango, beharbada, bere nazio-balio 
nagusitzat hizkuntza; baina segurua da Arana-Goiriren euskararen aldeko 
grina bizia. Begira hogeita bat urterekin idatzitako pasarte hau (1886):

El euskara es, pues, elemento esencial de la nación euskaldun; sin él, las 
instituciones de ésta son imposibles. La desaparición del euskara causaría irre-
misiblemente la ruina de aquella nación, que moriría como muere la hoja en 
otoño al ser privada por la naturaleza de la savia nutritiva.

Azken karlistadaren ondoren, inoiz baino biziagoak ageri zaizkigu hiz-
kuntza galduko denaren susmoa eta mina. Horren lekuko literario onak dira 
bata Bizkaitik datorrena eta beste bi Nafarroakoak: Arrese Beitiaren «Ama 
euskeriari azken agurra» (Elizondo, 1879), Campìón-en biak, Blancos y negros
eleberrian eman zuen Martiniko-ren historia (1896) eta Erraondoko danbolin-
teroarena.

Gerrate-ondo latz hartan (1876...) kulturari eta hizkuntzari eman zitzaien 
lehentasuna, Euskal Herriaren nortasuna indartu nahiez edo. Horren emaitza 
izan ziren hainbat aldizkari (erdaraz lehenengo, euskaraz ere bai geroago), 
berorien inguruko taldeak, eta, azkenik, Erakundeak berak. Goraldi horrek bere 
urte jasoena 1918an izan zuen, hain zuzen lau Aldundiek Eusko Ikaskuntza 
eta Euskaltzaindia sortu zituztenean.

Euskal Herrian hizkuntzaren aldeko (edo kontrako) asmo politikoak gora 
eta gora eginez zihoazen bitartean, Espainiak ere nahitaezkoa zuen gaiaz iritzi 
eta jarrerarik izatea, XVIII. mendetik honako arrasto zurrun berean gaztelania 
bakarrik defendatzeko, edo alderantziz, Penintsulako hizkuntzei eta elebitasu-
nei bide emateko.

Bi korronte hauen topaketaren historian katalanismoa izan zen gureari 
aurrea hartu ziona, eta Madrileko Kongresu eta Senatuan eztabaida bortitzena 
sortu zuena (1916), F. Cambó Lliga-ko diputatu moderatuak katalanaren ofi-
zialtasuna eskatzen zuelarik. Gaztelanismo linguistikoaren historia egiten hasi 
gabe ere, gogora dezadan pasadizo hori.

Ez zen hura hizkuntza katalanaren arazoa Espainiako Gorteetan lehenen-
go aldiz eztabaidatzen zena, baina bai, uste dut, halako oihartzunarekin eta 
egitarau politiko oso baten barruan Espainiari hizkuntzaren ofizialtasun-arazoa 
aurkeztu zitzaion lehenengo parada. Katalanaren ofizialtasunerako Lege-pro-
posamen bat aurkeztu zen orduan. Handik gutxira, 1918 aurreko euskal mu-
gimendu politikoaren giroan, Cambó-k Donostian eta Bilbon ere bere egitarau 
politiko horren berri eman zuen.

Euskararen ofizialtasunarena bete-betean ageri zaigu handik aurrerako 
euskal autonomismoaren historian (1918-1936): jada isildu ezineko gaia zen, 
eta alderdi eta erakundeak berorren inguruko eztabaidara deituta aurkitu ziren. 
Arazoa ez zen jada isildu ahal izan ez-ikusiarena eginez, eta gaia ondoko 
Estatutu-Proiektu guztietan agertu zen.
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Aukera zegoen bakoitzean agertu zen urte haietan euskararen ofizialtasu-
naren hori: Euskal Herriko eskariei erantzunez Gorteetan aurkeztutako Estatutu-
-Proposamenean (1918), Gipuzkoako Aldundiak «Directorio Militar» delakoari 
bidalitako Mezu luzean (1923), Eusko Ikaskuntzaren Estatutu-Egitasmoan 
(1931), Lizarrako Estatutu-gaian (1931), Iruñean udalek bozkatutako testuan 
(1932), Hiru Probintzietan plebizituz onartutako Estatutu-Proiektuan (1933).

Errepublika aldarrikatu ondoren (1931), Espainiako Konstituzionalismo-
aren historian lehenengo aldiz eraman zuten maila horretako Gutun Nagusira 
hizkuntzen arazoa; aurreko beste hamaika Konstituzioetan ez zen sekula ho-
rrelakorik egin, eta Penintsulako hizkuntzek aukera berri bat izan zuten II. 
Errepublikarekin. Kataluniarrek beren hizkuntzaren ofizialtasuna kendu eta bi 
mende geroago berreskuratzeko abagunea zuten, eta euskaldunek, berriz, 
euskararen historia luzean inoiz ezagutu gabeko ofizialtasun-maila izan zeza-
keten.

Gerra lehertuta gero, azkenik, hilabete batzuetan indarrean egon zen 
Euskal Estatutua (euskaraz, Euzkadiren Berjabetasun Araudia: 1936-1937), eta 
lehen artikulutik bertatik arautu zuen modu orokorrean hizkuntzarena. Erda-
razko testuak (Espainian ulertu zutenak, alegia) hauxe zioen:

[...] El vascuence será como el castellano, lengua oficial en el País Vasco, 
y, en consecuencia, las disposiciones generales de carácter general que emanen 
de los poderes autónomos serán redactadas en ambos idiomas. En las relaciones 
con el Estado español o sus autoridades, el idioma oficial será el castellano.

Oinarrizko artikulu horren ondoren, ofizialkidetasun hori euskal gizartera 
moldatzeko arau-saila eman zuen Estatutu honek bere 7. artikuluan: «El País 
Vasco regulará la cooficialidad del castellano y el vascuence con arreglo a las 
siguientes normas», dio izenburuan. Azpimarratzekoa da nola Hiru Probintzi-
etan Aldundien egitekoa zen eremu euskaldun / erdaldunen lurraldeak izenda-
tzea, euskaldunek hizkuntzetan bata nahiz bestea libreki aukeratu ahal izango 
zuten, eta abar.

Bistan da 1936ko Estatutuak ez zuela legeztatu Euskal Herri osoko ofizial-
tasuna, ezta euskararen lurralde eta hiztun guztiena ere, baina aro berria ireki 
zion euskararekiko hizkuntza-politikari, berehala eten zena eta, hala ere, geroko 
belaunek berreskuratu dutena, Hiru Probintzietan eta Nafarroan (1979, 1982).

3.8. Gerra ostean, lehen hamarkadako deuseztapen ofizialaren ondoren 
(1939-1949), gizarteak burua jaso ahala (1950-1970), zirrikitu praktikoak be-
hartuz edo joan ginen; baina hizkuntzekiko aldeko lege-izpirik izateko 1970a 
arte itxaron behar izan zen.

Gerrateak eta ondoko urteek ofizialtasun oro ezabatzeaz gain beste 
hainbat errealitate ezabatu zuen, erro-errotik gainera: 1930. urteetan euskara-
ren alde ziharduen lagunarte kultural bizkorra preso edo erbestera joan zen, 
hemen gelditutakoek isilpera pasatu behar izan zuten. 1940an liburu bakarra 
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eman zen argitara Hegoaldean, dotrina bat, eta erdal ortografiara itzulia: 
Cristau-Dotriña (Gasteiz, 1940).

Hizkuntzaren aldeko Erakundeak (Eusko Ikaskuntza...), elkarteak (Jaun-
goiko-Zale, Kardaberaz...), aldizkariak (Zeruko Argia, Euzkerea, Yakintza,
RIEV bera...), astekariak (Argia, Ekin...), euskarari lekurik ematen zioten 
egunkariak (Euskadi, El Día...) edo egutegiak isilaraziak izan ziren Hegoal-
dean, eta Euskaltzaindia bera ere negualdi luze batean sartu zuten.

Kultura idatzi eta ofizialtasunen ametsik gabe ere, nahikoa lan zuen 
euskaldunak bizitza arrunteko euskarari berean eusten. Ezagunak dira errepre-
sio hartako modu zail eta zitalak, hain zuzen ofizialtasun guztien kontrako 
bidea eraman zutenak. Pertsonen, enpresa eta kaleetako euskal izenak debeka-
tu egin ziren, eta badago «agur» esatea bera ere debekatu nahi izan zuen to-
kiko ebazpenen bat (R. Sainz Iturria komandantea: Lizarra, 1936-09-25).

Bide batez gogorarazi behar dut, gainera, gerra gorrian geundela (1938ko 
abendua) estropezu txar bat egon zela Gobernu frankistaren eta F. J. Lauzuri-
ka Gasteizko Administrari Apostolikoaren artean, hain zuzen elizako euskara-
ren erabilera agintari zibilek beren gisara arautu nahi izan zutelako. Diozesiko 
hizkuntza-tradizio betidanik onartua eta Erregimen militar-falangistaren hiz-
kuntza-proiektua aurrez aurre aurkitu ziren, Elizan indarrean zeuden ohituren 
aurka Gobernua eskua sartzen ausartu zelako.

Hiru hamarkada joan ziren ofizialtasunen bati legezko bidexka bat ireki 
zitzaion arte. Bien bitartean, bide praktiko ibilgarriagoak bilatzen ibili zen 
euskal kultura (ikastola, irratiak, aldizkariak, liburugintza, kanta berria, bertso-
lariak...). Azkenik, 1970eko Ley General de Educación y Financiación de la 
Reforma Educativa delakoak zera jaso zuen bere testuan:

Tit. I. Cap. II. Art. 14. La educación preescolar comprende juegos, acti-
vidades de lenguaje, incluidas en su caso las lenguas nativas [...]. Art. 17. 1.
Educación General Básica. Las áreas de actividad educativa en este nivel com-
prenderán: el dominio del lenguaje mediante el estudio de la lengua nacional, el 
aprendizaje de una lengua exranjera y el cultivo, en su caso, de la lengua na-
tiva [...].

Bost urte geroago, erregimen frankistaren azken orduko bi Dekretuk 
(1975eko maiatzean eta urrian onartuek) ireki zuten bidea bestelako zabaltasun 
batekin lanean hasteko. Lehenengoak zioenaren arabera, xedea zera zen (De-
creto 1433/1975, 30 de mayo): «la incorporación de las lenguas nativas en los 
programas de Educación Preescolar y General Básica», 1975-1976.eko ikas-
tarotik aurrera. Eta bigarrenaren arabera (Decreto 2929/1975, 31 de octubre), 
«se regula el uso de las lenguas regionales españolas»: hauek espainiar onda-
re kulturaltzat hartzen dira, eta Estatuak babestekoak dira, hedabide eta argi-
talpenetarako legezko zilegitasuna aitortzen zaie, gaztelania da Estatu eta 
Herri-Erakundeetako hizkuntza ofizial bakarra, eta, azkenik, inor ezingo da 
baztertu eskualdeko hizkuntza bat ez jakin edo ez erabiltzeagatik.
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Nabaria zen garai berrien atarian geundela 1975eko udazken hartan.

4. Zenbait azpimarraketa ofizialtasunaren historia honi egitea ez da 
guztiz lekuz kanpo egongo, nahiz eta honelako saiakera-lan batek behin-beti-
rako ondorio asko ateratzeko lain indarrik ez duen.

Lehenik esan dezadan euskara hizkuntza ofiziala ere izan dela aurreko 
mendeetan, XX.aren aurretik. Hori bai, halakorik izan den bakoitzean galdetu 
beharra dago zenbateko ofizialtasuna izan duen, garai ezberdinetan, betekizun 
sozialetan, jarduera-sektoreetan, bere molde idatzi/mintzatuan, lurralde eta 
Erakundeetan, betiere aldakorra izan baita berori aipatu alde guztiotan.

Euskararen ofizialtasuna sakabanatua izan da, mundu zibilean bezala eliz-
tarrean, gure gizarteetako Botere ezberdinak bezala. Ofizialtasun ezberdinen 
bidez, Aginte-Erakunde bakoitzak euskal hiztungoa bere gisara hartu izan du.

Botere horiek kanpotik baldintzatuak ageri zaizkigu beren hizkuntza-
-hautapenetan, sarritan iraunkorki gainera, eta oso zaila gertatu da hizkuntza-
-politikan ofizialtasunerako erabakiak erabat beregainak izatea, halakorik nahi 
izan den gutxietan ere.

Begiratzekoa da euskal gizarteko talde sozialak eta interesak nola mugitu 
diren hizkuntza balioestean, beroni betekizun ofizialik ematean, edo albora 
uztean. Aztergai argigarria gerta daiteke agintari eta agintearen zerbitzariek 
bitartekari-zeregina nola bete duten jakitea, Botere ezberdinen artean (Koroa, 
Batzarrak, etab.) ez ezik klase sozial ezberdinen artean ere.

Beti ondoan izan dituen beste hizkuntzekiko harreman sozialean lekutu 
izan da euskararen ofizialtasuna, hain zuzen ofizialtasunean aurrea hartu dioten 
hizkuntzekin lehian alegia; ofizialtasun hori ez da izan sekula ezer beregain 
isolatua, inguruak baldintzatu eta mugatua baizik.

Historia honetan galdetu beharra dago, gainera, nola sortu, garatu eta bizi 
izan diren euskal gizartean hizkuntzarekiko kontzientzia apalenetik aurrera 
agertutako sentiera, jarrera eta ideologiak, itxura guztiz garrantzia baitute 
ofizialtasunaren bilakaeran.

Nabaria izan da mendez mende hizkuntzarekiko oharpena eta gogoeta 
nola joan den loratzen, klase zuzendariengan lehenengo eta herritar arrunten-
gan gero, azkenik abertzaletasunak balio nazional bezala eta autonomismoak 
arautu beharreko balio kultural bezala definitu eta egitarau politikoetaraino 
eraman arte.

Ofizialtasunaren hau gai zabala da, eta ikerlan arretatsua beharko luke 
iraupen luzeko historian lekututa, Botere, politika, gizarte eta mentalitateen 
bidegurutzetik begiratuta. Lerro hauek horrelako zerbait iradokitzeko soilik 
balio izan dute, gehiago gabe. Etorriko ahal dira lan osoago eta helduak.
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Giro politikoa, koiuntura eta negoziaketa

Jose Luis Lizundia Askondo

Eusko Jaurlaritzak 1981eko maiatzaren 11ko bilkuran onartu zuen Eus-
kararen Erabilpena Oinarrizko Lege egitasmoa eta Eusko Legebiltzarrari aur-
keztea, erakunde parlamentarioak azter zitzan. Esan behar da, Legebiltzarrean 
jadanik proposamen bat izan zela Talde Mistoaren izenean, Roberto Lertxun-
dik aurkeztua baina, egia esan, beronen arreba Isabel euskaltzale eta irakasle 
trebeak prestatua, lozorrotan zegoen Lege Egitasmo hori bizkortzeko. Lege-
biltzarreko hurrengo hilabetean, hots, ekainaren 10ean, Parlamentuko Mahaian 
onartu genuen Lege Egitasmo horren tramitazioa martxan jartzeko prozedura, 
Talde Parlamentarioei zuzenketak eta aldaketak proposatzeko 15 astegun 
emanez.

Ondorioz, sei zuzenketa izan ziren, kronologikoki honela banatuak: 
Alianza Popularrak bi osoko zuzenketa, Egitasmoa Gobernura berriz itzultzea 
eskatuaz. Euskadiko Ezkerrak 60 zuzenketa aurkeztu zituen, baina artikuluz 
artikulu eta ez Egitasmo osoari. Socialistas Vascos taldeak 26 zuzenketa. 
Euskadiko Partido Komunistako Juan Infante parlamentariak 11 zuzenketa. 
Esan behar da garai hartan Herri Batasunak ez zuela bat ere parterik hartzen 
Legebiltzarrean. Hamabostaldia igaro eta gero Hezkuntza eta Kultura Batzor-
de Parlamentarioak Lege hau aztertzeko ponentzia bat izendatu zuen, boskote 
honek osotua: Alberto Ansola Maiztegi (PNV), Hezkuntza eta Kultura batzor-
deburua; Jose Luis Lizundia Askondo (EE), Hezkuntza eta Kultura batzorde-
buruordea; Joaquin Maria Aginaga Torrano (UCD), batzorde idazkaria; Jose 
Antonio Maturana Plaza (SV) eta Juan Infante Escudero (Talde Mistoa). Azken 
hau, Talde Misto eta EPK utzi eta EEra pasatu zen, handik lasterrera, ondori-
oz, Santiago Griñó, hau ere Talde Mistoko, baina APkoa, sartu zelarik ponen-
tzian.

Prozedura guztia nola joan zen zehaztea astunegia litzateke, oso luze joan 
baitzen. Tartean Eusko Jaurlaritzako Carlos Garaikoetxea Lehendakariagandik 
Legea negoziatzeko agindua hartu zuen PNV talde parlamentarioak. Lehenda-
bizi, EE taldearekin eta, gero, beste biekin. Hala egin zen eta gogoratzekoa da 
eta horretan Pedro Miguel Etxenike Hezkuntza sailburuak eta Ramon Labaien 
Kultura sailburuak, nik baino gehiago jakin dezakete, nola atzetik «Izpiritu 
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Santu» bat izan zen, Koldo Mitxelena euskaltzain osoa, garai hartan beraien 
alderdikide zena. Beharrezko ikusten zuen errenteriar euskaltzain-irakasleak 
Lege hori ezin zela atera egitasmoa Gobernuak aurkeztuta zegoen bezalaxe, 
baizik eta ahal zenik eta akordio handi batera iritsiz. Esan behar dut horretaz 
nirekin behin baino gehiagotan hitz egin zuela, ondo konpontzen baikinen, ez 
bakarrik Euskaltzaindiko lanetan, baita ere horrelako arazoetan, alderdi dife-
rentziak mantendu arren. Urrun ikusten zuen gizona zen Mitxelena jauna eta 
euskalari ospetsua izatetik landa, bazeukan abertzale gutxik zeukaten nazio-
gintza zentzu argia. Laster heldu zen bilera eta hain zuzen Legution, billerlar 
gudari-ohi baten Bekostatuan izan genuen bilera eta lan bazkari luzea. 1982ko 
maiatzaren amaieran izan zen.

Akordio osora iristeko asmo sendoa hartu genuen han bildutakoak. Ez 
zuen esperantza hori ekarri nonbait Etxenike jaunak, bezperan Ajuriaenean 
izandako bileran, Labaienek han esandakoaren arabera. Lege egitasmoa 
%100ean negoziatzeko asmoa hartu genuen bi talde abertzaleok eta %100 
lortu ere. Geroago, negoziaketak jarraitu zuen Maturana jaunarekin –gibelean 
Ramon Jauregi bozeramailea zuen– eta horrekin ere %60-70ean esan geneza-
ke adostu genuela. Baita ere jadanik krisian sartuta zegoen UCDko taldearekin 
ere. Gehitu behar dut Joaquin Aginaga ucedista, Bilboko Ingeniari Eskolako 
zuzendari izandakoaren jarrera ere nahiko onargarria izan zela. Bera altsasua-
rra zen, baina euskara jakin ez arren, gurasoak nafar euskaldunak zituen. 
Santiago Griñó i Rabert Talde Mistoko APkoak ere bere ideologia alde batera 
utzirik bere katalan burgesiaren zentzua erakutsi zuen puntu batzuetan. Oroi-
tzen naiz nire alde jarri zela Euskaltzaindiaren zeregin akademikoa hizkuntza 
arazoetan 10. artikuluan, zeren eta bazekien, Institut d’Estudis Catalansek 
gauza bera egin zuela gerra aurreko autonomia garaian. Bistan zegoen bera ez 
zela, inondik nora ez euskaltzalea, ez abertzalea, baina bazuela horretan kul-
tura maila bat, bere alderdikide Florencio Arostegi Zubiaurre frankista bilbo-
tarrak, inondik inora ez zuena.

Lehenago esan dugu martxa oso geldoa izan zuela legegai honek, zeren 
eta ia urtebete, maiatzaren bukaeratik hurrengo urteko maiatzararte, tramita-
zioa lozorroan egon baitzen.

1982.eko martxoaren 17ko IV. Batzorde Parlamentarioaren, hots, Hezkun-
tza eta Kulturakoaren bilerako gai ordenean hau zioen deiak:

informe de la ponencia sobre el proyecto de ley de Normalización Básica 
del Uso del Euskara»: Expirado el plazo de enmiendas, el 15 de octubre de 1981 
se constituye la Ponencia que estudiará el Proyecto de Ley Básica de Normali-
zación del Uso del Euskera, y que está compuesta por los limos. Señores Parla-
mentarios: D. Alberto Ansola Maiztegui (Nacionalistas Vascos), D. José Antonio 
Maturana Plaza (Socialistas Vascos), D. José Luis Lizundia Askondo (Euskadiko 
Ezkerra), D. Joaquín Mª Aguinaga Torrano (Centristas Vascos), D. Juan Infante 
Escudero (Mixto-PCE-EPK).
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Txosten horretan legelariak ezartzen zituen zehaztapen batzuen ondorioz, 
ikusten zen bigarren oharra:

remitir a la Mesa del Parlamento Vasco las enmiendas formuladas por el 
Grupo Parlamentario Euskadiko Ezkerra al Proyecto de Ley Básica sobre Nor-
malización del Uso del Euskera, al objeto de su posible recalificación.

Ez bakarrik ez genuen bertan legelariak dioena onartu, nahi bai zuen gure 
emendakin edo zuzenketa mordoa, 60, «enmienda a la totalidad» bezala kali-
fikatzea, ez eta sinatu ere. Gure asmoa legea hobetzea eta egitasmoa negozi-
atzea zen, ez kontra bozkatzea.

Lozorrotik ateratzeko esan behar da 1982.eko otsailaren 3ko IV. Batzor-
dearen Hizkuntza eta Kultura Batzorde Parlamentarioaren agiria interesgarria 
dela, bere azken puntuan honako hau baitio:

el Sr. Presidente agradece a los representantes del Gobierno su presencia y 
comunica que se va a pasar al último punto del Orden del Día, ruegos y pregun-
tas. En este punto se establece un debate en el que toman parte todos los 
miembros de la Comisión y en el que se plantean algunos problemas relativos al 
funcionamiento interno de la misma, frecuencia de sus reuniones y aspectos re-
lativos al retraso de un tema tan importante como es el Proyecto de la Ley de 
Normalización del Uso del Euskera, concluyendo el Sr. Presidente indicando que 
la Ponencia se reunirá a la mayor brevedad posible.

Maiatzaren 21eko osoko bilkuran interpelazio bat egin nion Gobernuari 
Euskararen Aholku Batzordearen garrantzia zela eta. Ramon Labaien Kultura 
sailburuak erantzun beharrean, Pedro Miguel Etxenike Hezkuntzakoak eran-
tzun baitzidan. Erantzunean, harrigarria gertatu zen, alegia, Etxenike jaunak 
Euskararen Legea kontsentsuatzeko eskaintza egin baitzidan eta handik den-
bora gutxira egun gutxitara gertatu baitzen Legutioko bilera gogoangarria. 
Bezperan, prentsan, zenbait egunkaritan artikulu bat egin nuen:

en memoria del amigo Juan Bautista Merino Urrutia, ilustre investigador 
vascoriojanista

deritzana, zeinetan euskaltzain ohorezko errioxar hau goraipatzen nuen eta 
haren hitzak jarri, euskaltzaletasunaren aniztasunaren lekuko.

Ekainean, eten gabe, jardun genuen Lege berriari buruzko negoziaketan, 
hasiera batean, Gobernuaren aldeko Talde Parlamentarioa eta biok eta geroztik, 
beste bi taldek, ekainaren 22an, jadanik sinatuak genituen «Enmienda transa-
cional» deitzen zirenak banan-banan eta beraien zenbaitzuk eranskin gisa jarri 
ditugunak. Kontu berri hau onuragarria etorri zen eta zenbaitetan oposizioa 
izan, aipamen batzuk egitearren, esate baterako, Hezkuntza arloko zenbait 
artikulutan adostasun osora iristeak ekarri zuen, besteak beste, ondorioetariko 
bat 1983ko 118. Dekretua, uztailaren 11koa izan zena, Legea Auzitegi Kons-
tituzionaletik zenbait artikulutan igaro eta gero. Dekretu hau, Euskal Herriko 
irakaskuntza ez unibertsitarioen hizkuntza ofiziala erabileraren arautzea izan 
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zen eta klase emankizunetan ondorioz bi eranskin ziren Eskolaurrean eta Oi-
narrizko Hezkuntza Orokorrean: A eredua, B eredua eta D eredua deituko 
zirenak, eta bigarren eranskin bat BBB, UBI eta LH, alegia, gaztelaniaz, BUP, 
COU eta FP deritzanak erregulatuko zituena. Aukerarik oparoena baliatu da 
Legearen bigarren atalburu edo kapituluaz, hots, euskararen irakaskuntzako 
erabilpenaz (ikus, «X Barne Jardunaldietako» nire txostena: Euskera,
LI, 2006-2, 1009-1013, orr.:

orduko egoera politikoa oraingoa baino ahaltsuagoa zen, indar politikoen 
korrelazioa halakoxea zen eta, legearekiko negoziaketa, lanean geunden talde 
parlamentarioen artean zen posible. Gure bizkar dugu bakoitzaren euskara eta 
hizkuntza politikarekiko erantzukizun historikoa, bai partaideona eta baita parte 
hartu ez zutenena ere. Oinarrizko legea denez, Euskal Herriaren historian inoiz 
ez bezalako aukerak ematen ditu frankismo garaian ez bai genuen hainbeste 
amesten. 24 urte geroago (iaz esandako berbak dira) Oinarrizko Lege karakteris-
tika duen garapena jorratzea...).

Hori iazko gaia zen, ez, gaurkoa.

Egia esan, Justizia arloan badu legeak ahultasuna. Justizia administrazio-
an ez zuten balio izan guk egindako 10., 11., 12. eta bereziki, 16. eta 17. ar-
tikuluek. Are gehiago, Maturana jaunak ohartarazi zien Eusko Jaurlaritzakoei 
eta baita talde parlamentarioei, Justizia Administrazioan ez zeukala ezer 
erregulatzerik Eusko Legebiltzarrak. Ez zen hori egia edo egia osoa behintzat. 
Besterik da, aukera gutxi izatea. Agian, Gobernuak eta Talde Parlamentariak 
ausardia falta izan genuen nolabait adbertentzia zen horri erantzuteko eta 
zerbait bederen ezartzeko, zeharka bederen, nahiz eta gero, osorik edo zati bat, 
Konstituzionalak ukatuko bazuen ere.

10. artikulua, gero, azkenean, 8.geldituko zenak, bazeukan hirugarren 
lerrokada bat bi taldeen artean onartua. Honako hau zioena:

no obstante lo preceptuado anteriormente los poderes públicos podrán hacer 
uso exclusivo del euskara para el ámbito de la Administración, Local, cuando en 
razón de la determinación sociolingüística del municipio, no se perjudiquen los 
derechos de los ciudadanos.

Hasiera baten honela zegoen jarrita:
salvo que los interesados exijan la lengua no empleada.

Alderdi estatalistek ez zuten onartu, gehiago oraindik, Ramon Jauregik 
nolabaiteko mehatxua egin zigun Etxenike sailburuari eta bioi, Auzitegi 
Konstituzionalean ikusiko genuela elkar. Hala gertatu zen eta galtzaile atera. 
Une batez kontseilaria prest agertu zitzaidan kentzeko ere, baina nik esan nion, 
beraiek Madriletik uka dezatela eta ez hemendik, guk. Hau esan beharra dago, 
zeren eta badirudi, zenbait Udal Ordenantzak lekuko, geroago, ordenantza 
maila eskasekin soluzionatzea inbentatu dela. «Diario de sesiones» delakoan 
bilduta izango da nola adierazi genuen udal administrazio zenbaitetan hizkun-
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tza bata, gaztelania edo euskara soilik erabiltzea. Oker ez banago, adibidetzat 
jarri nuen, Urolaldeko edo Lea-Artibaiko zenbait herritan euskara hutsez edo 
Arabako Errioxa edo Enkarterriko udalen baten erdara hutsez, halan egiten 
baita bestalde, eta ez elebitasunez gaur ere. Eta baita ere Administrazio Loka-
lean sartzen baitira mankomunitateak, amankomunean zenbait eskualde, eta 
berriz aipatu nituen Lea-Artibai eta Urola, euskararen erabilpen soilerako eta 
Enkarterri eta Arabako Errioxa gaztelania soilerako.

Transazioak egindako beste zenbait artikulu interesgarri izan daitezke, 
alegia: 2. artikuluarena, komunikabideena, 18., 18.bis eta 18.ter deritzanena, 
baita ere euskararen zabalkundea, telebista-irratietan, egunkari eta aldizkarietan, 
zineman, antzerki eta ikuskizunetan, irudiaren eta hotsaren iragarpidetan.

Hurrengo akordioa ere interesgarria izan zen, alegia, 26.3. gero izango 
zena, transazioan 20. ter, alegia, aisialdietako, merkataritza, kultura, bazkun, 
kirol eta beste nolanahiko ekintzetan euskaraz ari daitezkeeneko bideak es-
kaintzeko, alegia, orain Biziberritze planean dagoen aisialdi deritzanerako.

27. artikulua izango zena, alegia, publizitate alorrekoa eta merkataritza, atse-
denezko kultura, eta bazkun ofizialez erakundetako iragarki edo publizitatekoa.

29. artikuluarekin ere eztabaida interesgarria izan zen, zeren eta hasiera 
batean 51.zuzenketa zena, hots, H artikulu berrian, Euskararen Kontseilu 
Gorena proposatu bagenuen ere, bere bi lerrokada eta bost azpilerrokadarekin, 
gero, akordioaren ondoren, 29. artikulua izango zena, zeinetan euskararen 
topagune erakunde bat sortzea erabaki baitzen, hots, gero, Euskararen Aholku 
Batzordea lege garapenez berritua izango zena.

Erabaki gehigarrietako bat, lehena hain zuzen, akordioaren bidez gauzatu 
zen eta hara hor zer dioen testuak:

el Gobierno en el ámbito de sus competencias establecerá vínculos cultura-
les con aquellas instituciones o poderes que actuando fuera del ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma realicen actividades de investigación, confección y 
fomento del euskara.

Noski, hau, Nafarroaz eta Iparraldeaz pentsatuta zegoen, bai hizkuntzaren 
Akademiagatik, Euskaltzaindiagatik, baita unibertsitate eta sor zitezkeen beste 
erakundeengatik. «Instituto Cervantes»-en antzera. Legeak, horretarako oina-
rria ematen zuen eta du, besterik da, beste bi eremu politiko-administratiboe-
tatik zer korrespondentzia izan duten, baina ez da gaurko gaia, nahiz eta 
mereziko lukeen espreski jorratzea.

*  *  *

Eta norbaitek galdetuko du ea zer giro zegoen legegintza aldi horretan. 
Hasteko 81etik 82ra, Tejeroren erasoa eta LOAPArena segidan jasango geni-
tuen. Baita ere Sozialistak 82ko urriko hauteskunde ondoren, agintean hartu 
zuten beraiek, bai euskararekiko, bai katalanarekiko eta bai galegoarekiko, 
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Gasteizko, Bartzelonako eta Santiago de Compostelako Parlamentuetan alde 
bozkatutako zenbait artikulu ere, alderdi bereko Gobernu Zentralak Auzitegi 
Konstituzionalera eraman zituen. Ez dugu izan astirik ez materialik eskura, 
banan-banan konfrontatzeko zeintzuk artikulu, gure Legebiltzarrean, aho batez 
edo beraiek alde bozkatutako artikulu zenbait, gero, Auzitegi Konstituzionale-
ra joan ziren. Esaten da Tejero, Armada eta konpainiak, zorionez, irabazi ez 
bazuten ere, zoritxarrez, eragina izan zutela gauza askotan. LOAPArena izan 
zen horietako bat, zeinetan ordurarte agintean izandako UCD eta sartu berri 
zen PSOEk, García de Enterria, Euskal Herriaren mugakide (Lanestosa eta 
Karrantza) den Ramalesko seme antieuskaldun administratibista famatua bai 
zen lege neozentralista horren zuzendaria. LOAPAren aurkako talde bat osatu 
zen: Partido Comunista (Carrillo eta Curiel), estatu eremuko alderdi bakarra; 
PNV eta EE, Euskal Herritik; CiU, ERC eta PSUC, Kataluniatik eta Partido 
Andalucista, Andaluziatik. Madrilen izan zen lehen bileran ez nintzen izan, 
baina beste hiruetan: Bartzelona, Bilbo eta Sevillan, bai eta informazio ugari 
jaso nituen, besteak beste, gaztelaniaz beste hizkuntza propiodun nazionalita-
teen konpetentziez: hezkuntza, kultura, «cuerpos nacionales» delakoen iraute 
eta bestez. Ez ziren bakarrik errudun militarren jarrerak eta ETAren atentatu-
ak, baizik eta zenbait, horien aitzakiaz, autogobernuen murrizketak. Hala eta 
guztiz ere, Auzitegi Konstituzionalera Gobernu Zentralak eramandako zenbait 
artikulutan arrazoia guri eman ziguten, ez ordea, 6., 8. eta 12. artikuluetako 
hiru lerrokadetan.

Dena dela, gaur egun baino indarren korrelazio askoz ere hobea genuen 
une hartan, atera zen moduan Legea ateratzeko. Uzta onuragarria izan zen 
dudarik gabe. Hainbesterako, zeren eta geroztik HBko Mahaikoek eredutzat 
jarri baitziguten gure Legea Nafarroarako bereziki eta amets gisa Iparraldera-
ko. Indar abertzale guztiek parte hartu izan balute seguru nago Legea oraindik 
hobea aterako zela. Orduan ahulago baitzeuden indar estatalistak, gaur, askoz 
indartsuago. Azkenengo unean, harroago, bereziki eskuina, gaztelar naziona-
lismo hegemonista ideologiara, berriz lerratua. 1981-82an, diktadorea hil da 
sei-zazpi urtera, frankismoarekiko koldar, ostenduta eta zentralismo elebakar 
zapaltzaile hurbilagatik lotsati. Gogora dakart, besteak beste eta, bat aipatze-
arren, Joan B. Culla i Clarà historiagile katalanak, hil honen 2an, El País 
egunkarian idatzitakoa, hizkuntzei buruzkoa soilik aipatuko dizuet:

... refuerza... España.

Komunikabide gehienak ondo aritu ziren, gaiari garrantzia eta jarraipen 
ona eginez, salbuespen bat izan zelarik, zeinek ponentzia parlamentarioan 
genbiltzala, lehen hiruetan testua nola finkatu zen informazio zehatza eman 
bai zuen zintzoki kazetariak, goitik kontrako agindua hartu arte, hots, ezer 
gutxi argitaratzea. Euskaltzale asko ezjakinean gelditu ziren. Horrela, handik 
urte gutxira, adiskide dudan irakasle batek ez zekien Euskararen Legerik ze-
goenik ere. Oraindik beste ikerketa zehatz asko egiteke daude. Norbaiten tesia 
partzialegia da, apriorismo ugarirekin eta ez da neutrala.
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Akordioan partaide izan edota lan egin zuten batzuk aipatzearren, sailbu-
ru biez gain, Ramon Labaien eta Pedro Miguel Etxenike, Alberto Ansola, Jose 
Antonio Zaldua Legebiltzarreko idazkari kidea, istripuz, Itziarren hil zena; 
Inmaculada Boneta, Begoña Amunarriz, Jose Antonio Maturana, Ramon Jau-
regi, Joaquin Aginaga, Alfredo Marco Tabar eta nire parlamentari taldekide 
Jon Olaberria aipatuko nituzke. Olaberriaz landa, nire orduko alderdikide ziren 
eta etxe barruko «sukaldaritzan» lagunak aipatzea ere zilegi beizkit Xabier 
Gurrutxaga, Josu Zabaleta eta hemen dugun Patxi Baztarrika.





HIZKUNTZA-ZUZENBIDEA. TESTU BILDUMA EUSKARAZ
Jagon bilduma 5 

Andres Iñigo, Jagon sailburua

Aurkezpena

Jardunaldien aurkezpenean aipatu dut Euskaltzaindia aspaldixko ari dela 
lanean eta gogoetak egiten eta, bertzeak bertze, euskarak Euskal Herritik 
kanpoko paisaian duen lekua ikusi nahian eta, aldi berean, mundu zabaletik 
euskararen mesedeetarako zer baliabide berri datorren arakatzen.

Ildo horretatik, Europar Batasuneko hizkuntza aniztasuna eta euskararen 
hizkuntza politikak gaiari ekin zion iaz, Sustapen batzordeak antolatuta, 
izandako X. Jagon Jardunaldietan.

Ildo beretik segituz, bertze urrats bat egin nahi izan du Sustapen batzor-
deak, oraingoan Hizkuntza-zuzenbideko testu garrantzitsuen bilduma argital-
pen batean eskainiz. Izan ere, euskara ukitzen duen corpus juridikoa biltzea 
izan da lan honen xedea eta, ondorioz, han-hemenka eta hainbat hizkuntzatan 
sakabanatuak dauden gure hizkuntzaren erreferentzia juridiko guztiak euskal-
dunen eskura euskaraz jartzea.

Liburu hau Jagon Bildumaren 5. zenbakia bada ere, aditzera eman nahi 
dut, Jagon Sailak, orain dela urte bat, hemen bertan 3. zenbakia (Euskaltzain-
diaren adierazpenak) aurkeztu ondotik, bere bilduma berritzea erabaki zuela, 
formatu berri bat diseinatzea. Orain dela bi hilabete Vianan aurkeztu genuen 
4. zenbakia, hots, Recuperación del Euskera en Navarra Miquel Gros jaunaren 
ikerketarekin estreinatu genuen formatu berri hori. Berehala etorri gara 5. zen-
baki honekin. Hartutako abiadura ikusita, espero dezagun hemendik aitzina 
bilduma berrituarekin batera emaitzak ere emankorragoak izanen direla.

Amaitu baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiet lan hau burutzen parte 
hartu duten Sustapen batzordekideei eta bereziki lan honetan antolaketa eta 
koordinazio gidaritza izan duen Andres Urrutia batzordekideari. Eskerrak, 
halaber, Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari argital-
penerako emandako laguntzagatik.





ATARIKOA

Andres Urrutia, Sustapen batzordekidea

1. HIZKUNTZA-ZUZENBIDEA ETA EUSKARA: TESTU-BILDUMA
BATEN ZERGATIA

Begi-bistakoak dira azken urteetan eremu urriko hizkuntzen inguruko 
kezkak eta ardurak. Sarritan bizirautea dute helburu horiek, hamaikatxo ozto-
po eta arazoren aurrean.

Funtsezkoena, ahalegin horietan, halako hizkuntzak eurak gizartean era-
biltzea eta zabaltzea, eremu berrietara heldu nahian, lehendik berezkoak
dituenak alboratu gabe. Beharrezkoena, ordea, hizkuntza horietarako berme 
juridikoa izatea, zuzenbideak eremu jakinak babes ditzan horientzat.

Hizkuntza-zuzenbide esan ohi zaio horri, horretara bildu baitira, bateko, 
hizkuntza gutxituen araubidea osatzen duten xedapenak. Besteko ere, araubide 
horrek ekarri du, lege-munduan ohikoa den bezala, eskubide eta betebeharren 
multzoa, hizkuntzaren inguruan moldatua.

Hortaz, kontzeptu berria ere sortu da, alegia, hizkuntza-eskubideena, gi-
zabanakoaren eskubideen alorrean, lehendik ezagunak direnen aldamenean 
(hots, politika-, ekonomia-, gizarte-arlokoak…), hizkuntza gutxituen hiztunak 
bere baitara biltzen dituena.

Zuzenbideak hitzetan adierazten du bere edukia: ius semper loquitur.
Hartara, euskaldunoi ere zuzenbideak hitz egiten digu ahots desberdinekin: 
batzuk, mundu-mailakoak, beste batzuk, Europa-mailakoak; ukatu gabe, Eus-
kal Herrian bertan, euskararen araubidea dela eta, indarrean ditugunak.

Ahots desberdinak, hizkuntza desberdinetan. Horregatik, hain zuzen ere, 
berebiziko ahalegina egin du oraingoan Euskaltzaindiaren Jagon Saileko 
Sustapen Batzordeak ahots eta mezu horiek, hizkuntza-zuzenbidearenak, eus-
karaz batzen eta biltzen, euskaldun orok eskura izan dezan hots horiek barru-
ratzen dituen mezua.

Bilduma batera ekarri du Euskaltzaindiaren Sustapen Batzordeak egun 
euskarari bere herrialde guztietan aplikagarri zaizkion testu nagusiak. Ipar zein 
Hego Euskal Herrian, osterantzeko antolamendu juridikoen gainetik, hizkun-
tza-zuzenbidea helburu duten eta aplikagarri diren arauak eta bestelakoak dira 
honen eramaileak.
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2. BILDUMAREN NONDIK NORAKOAK

Araubide baten bildumaz denaz bezainbatean, egitura jakineko argitalpe-
na da hau. Izatez, piramide baten antzera jokatu da kasu honetan, maila geo-
grafiko eta inoizkorik gehien duten testuetatik abiatu, eta egun Euskal Herriko 
herrialdeetan aginduzkoak direnak zehaztu arte.
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Piramide horren mugarriak honetara daude sailkatuak:

§1. Nazio Batuak; §2. LANE; §3. UNESCO; §4. Hizkuntz Eskubideen 
Adierazpen Unibertsala (Bartzelonakoa, 1996ko ekainaren 6koa); §5. Europar 
Batasuna; §6. Espainiako Erresuma; §7. Frantziako Errepublika.

Bide horretatik eskura dezake liburu honen erabiltzaileak halako ikuspe-
gi orokorra, egun Euskal Herrian ez eze, mundu osoan hizkuntza-eskubideen 
nondik norakoak egoki barruratzen dituena.

Hizkuntza-araubidea emateko orduan, bestalde, arreta eta harrera bereizia 
eskaini zaio euskarari berari. Izan ere, testu guztiak euskaraz eman dira, uste 
izanik, nazioarteko testuen jatorrizko bertsioari muzin egin gabe, behar ditu-
gula euskaldunok halako testuak euskaraz eta argitalpen fidagarri baten bidez 
bildurik izatea.

Berehala sortu du horrek egundoko arazoa, testuak, kasurik gehienetan, 
euskaraz besteko hizkuntzetan emanak baitziren, aginduzkoa eta araubidezkoa 
dutena barruratzeko. Horren jakitun izan gara, eta, hala eta guztiz ere, euska-
raz eman izan dira horiek, sakabanatuak baino, estekatuak eta lotuak izan 
ditzaten euskaldunek.

Badakigu, horrela jokatuta, gure testua ez dela hainbat kasutan (batez ere, 
nazioarteko testuen kasuan) aginduzko letrak bilduko dituena. Badakigu, 
orobat, horrek behartu egiten gaituela hainbat testu itzultzera.

Hala egin da liburu honetan. Dena den, baziren lehendik ere liburu ho-
netara bildutako testuetatik zenbaiten euskaratzeak. Horiek ere baliatu izan 
ditugu erreferentzia gisa, nahiz eta euskararen estandarizazioak azken urteetan 
izan duen bilakaera arinak beste bidetik eraman oraingo testugintza hau.

Hautua egin behar izan da. Hala nahita, gainera, hizkuntza-legeriaren 
multzoan modu askotara joka daitekeelako. Sustapen Batzordearen aburuz, 
testu nagusiak bildu beharrekoak ziren, hots, lege-maila edota nazioarteko 
hitzarmenarena dutenak. Eduki horietaz landa ere, ukaezinak dira jurispruden-
tzia eta gainerakoen zereginak. Azkenak, esan gabe doa, lan honen egitasmo-
tik baztertu ditugu, gerogarreneko jorraketa baten esperantzan.

Bada, alabaina, azpimarratu beharreko puntua halakoetan, bizpahiru sal-
buespen egin baititugu. Lehena, eta agian nabariena, egun arauzkoa izan ez 
arren, aipagai den Hizkuntz Eskubideen Adierazpen Unibertsala, Bartzelona-
koa, 1996ko ekainaren 6koa. Hurrena, Europan hizkuntza-eskubideetan bere-
biziko oihartzuna izan duten ebazpenetatik zenbait (Kuijpers Ebazpena, Pas-
quale Ebazpena eta Kililea Ebazpena). Eta, azkena, egun indarrean ez diren 
lege-testuak, nahiz eta garai batean oinarri sendoa izan mota horretako hiz-
kuntzen garatze-bidean.

Euskarari gagozkiola, bidenabar agertzen da euskarak duen araubide lin-
guistiko nagusia. Jakina da, bestalde, araubide horretan Hego Euskal Herrian 
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(Euskal Autonomia Erkidegoan nahiz Nafarroako Foru Komunitatean) duen 
ofizialtasuna, gaztelaniarekin batera. Ofizialtasun horrek ekarri du, besteak 
beste, testu ofizialak ere herrialde horien aldizkari ofizialetan agertzea. Hartara, 
testu ofizial horiek barruratu dira bilduma honetara, euren horretan, behinola 
aldarrikatu ziren modu berean.

Esan beharrik ez dago erabaki horretan pisu erabakigarria izan duela 
zuzenbidearen ikuspegitik testuen «ofizialtasunak», guztiok jakin arren, hain-
bat urteren buruan, orduko euskarak zuen itxura eta erabilerak, batez ere arlo 
juridikoan, alde handia duela egun, euskararen bilakaeran, estandarizazioak eta 
erabilera juridikoak izan duten aurrerakada esanguratsuarekin.

Jakin beza, hortaz, irakurle eta erabiltzaile horrek, halako zorra ordaindu 
behar izan duela bilduma honek, nahiz eta aringarri moduan azaldu, halako 
kasuetan eta oin-oharren bidez, ezinbesteko gaurkotze laburrak, batik bat to-
ponimiaren alorrean egin izan direla.

Lege-bilduma egituratu baten barruan usu gertatzen da testu-metatze za-
bala, zer non aurkitu zailtzen duena. Erabilera errazteko asmoarekin, testuen 
aurkibide analitikoa du erabiltzaileak, kontzeptu-sarrera pisuzkoenak zein 
testutan eta testu-barruan zein lekutan idoroko dituen argituz eta zehaztuz.

Lagungarria da, halaber, horien ondoren ematen den hurrenkera, berorrek 
lotzen baititu testu-bilduma horren iturri nagusiak.

3. SUSTAPEN BATZORDEA: BILDUMA HONEN BIDEA

Aspalditik izan du Sustapen Batzordeak bilduma hau egiteko asmoa. 
Iturriak bildu, testuak antolatu eta egitura baten barruan eman, iaz hasi zuen 
lanari segida emanez. Izan ere, Sustapen Batzordeak du horretarako agindua 
Euskaltzaindiaren barruan, batzordekide baititu euskararen gizarte-kezka duten 
adituetatik hainbat: soziolinguistak, juristak, irakasleak, funtzionarioak… hau 
da, egunero euskararekin bizitzaren hainbat esparrurekin harreman estuak di-
tuztenak, euren lanbideak direla eta. Hori aski ez balitz, gogora bedi Euskal 
Herriko herrialdeetan Euskaltzaindiak dituen ordezkariak ere kide direla, ho-
rretan ere Euskal Herriko ikuspegi osoa biltzen dela.

Batzordearen barruan, Andres Iñigoren burutzapean eta Erramun Osa 
idazkariaren gidaritzapean lan egin da, Andres Urrutia kideak koordinatu di-
tuelarik beste kide guztien ekarpenak. Kide horiek dira bilduma honen eragile 
eta egile, hauspo eta eduki-ekarleak.

Horretara jarriak, tresna lagungarria eskaini nahi izan die Jagon Saileko 
Sustapen Batzordeak Euskaltzaindiari eta euskaldunei, euskararen aitzinatze-
bidean, protagonista ez ezik, hainbat testu juridikoren eramaile ere izan dadin 
euskara, gure eguneroko bizitzan hizkuntzaren nondik norakoak erro-errotik 
markatzen dituzten testuena, hain justu ere.



EUSKARAREN LEGEA ONARTU ZENETIK HONA, 
EUSKARAK HERRI ADMINISTRAZIOAN IZAN

DUEN GARAPENAZ

Gotzon Egia

SARRERA

Hogeita bost urte joan dira, Euskararen Erabilera Arauzkotzeko 10/1982 
Oinarrizko Legea onartu zuenetik, 1982ko azaroaren 24an, Eusko Legebiltza-
rrak. Denbora luzea da, ez agian hizkuntza baten eskalatik begiratuta, bai 
ordea giza jardueraren ikuspegitik ikusita; izan ere, euskararen legeak xede 
nagusi bat izan baitzuen: gizakion jokabidea arautzea, euskarari –Mitxelenaren 
hitzak gogoratuz– «handikeriazko menturarik gabe, iraupena eta hazkuntza 
segurtatzeko behar adina tokia» aurkitzeko gure gizartean.

Gauzak asko aldatu dira euskal gizartean ordutik hona, mundu zabalean 
aldatu diren bezainbatean. Euskarak ere ez du bide makala egin 25 urteotan, 
alderdi guztietan: adierazgarria da, esate baterako, legearen jatorrizko izena 
«Euskararen Erabilera Arauzkotzeko Legea» izatea; horretan ere, ez dira ho-
geita bost urte alferrik igaro, nekez izendatuko baikenuke gaur egun legea 
«arauzkotzezko» horrekin.

Euskararen legeak nolako eragina izan du, hogeita bost urte hauetan, 
EAEko herri administrazioetan? Lehen baino gehiago egiten ote dute euskaraz 
herri administrazioek gaur? Zenbatean eta nola? Herri langileen jardun profe-
sionala euskaraz izaten al da? Nolako eragina izan du itzulpengintzak? Zen-
bateraino daude egokiturik gure herri administrazioak gizartearen hizkuntza 
eskakizunetara?

Galdera horiei erantzuten ahaleginduko gara, euskararen legeak 25 urte-
otan egin duen bidean mugarri izan diren gertakariak eta datuak azaltzearekin 
batera.

Administrazioaren esparruan, euskararen legeak ez du berariazko garapen 
luzerik izan; garapen urriak ez du esan nahi, baina, herri administrazioetan 
plangintza lanik egin ez denik, euskararen erabilera aitzineratzeko eta heda-
tzeko. Aitzitik, euskararen legeak arautu zituen beste gai-esparru batzuen al-
dean (hezkuntza, esate baterako), esan daiteke herri administrazioetan gehiago 
izan direla plangintza saioak, araugintza ahaleginak baino, euskararen erabile-
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raren alde. Euskararen legea gauzatzeko jardunbide ugariena izan denez, 
plangintza lan horren ebaluazio labur bat ere egiten saiatuko gara.

LEGE-ARAUBIDEA

Lege xedapenen aldetik, herri administrazioen esparruan euskararen lege-
ak izan duen garabide nagusi bakarra izan da 1997ko apirilaren 15eko 86/97 
Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen 
erabilera normalizatzeko prozesua arautzekoa (Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkaria, 72. zk., 1997ko apirilaren 17koa).

Dekretu horrek herri administrazio hauek hartzen ditu bere eragimen 
esparruaren barruan:

– Euskal Autonomia Elkarteko Administrazio Orokorra eta bere erakunde 
autonomoak.

– Herri Kontuen Euskal Epaitegia.
– Lan Harremanen Kontseilua.
– Foru- eta toki-administrazioak eta beren erakunde autonomoak.
– Lurralde Historikoetako Batzar Nagusiak.
– Euskal Herriko Unibertsitateko administrazioan eta zerbitzuetan dihar-

duten langileak.

Esan genezake, beraz, dekretuak arautzen duela herri administrazio 
«klasikotzat» jotzen dena, maila guztietako administrazio zentralak, alegia. 
Aitzitik, eragimen esparru horretatik kanpo gelditzen dira:

– hezkuntza
– osasuna
– Ertzaintza
– epaitegiak eta justizia administrazioa
– Estatuaren administrazio zentrala.

Esan beharrik ez dago, jakina, dekretuaren esparrutik kanpo gelditzen 
diren alor horietan euskararen erabilera sustatzeko plangintza lanak ez direla, 
beste gabe, maila berekoak izan, ez trinkotasunez, ez indar eragimenez, ez 
asmo-xedez: zer konparaturik ez du, esate baterako, hezkuntza sistemak 25 
urteotan egin duen ahaleginak, Estatuaren administrazioko erakundeek euska-
ra aintzat hartu eta erabiltzeko egin duten eginahal apurraren aldean.

LANPOSTUAK ETA HIZKUNTZA ESKAKIZUNAK

Labur esanda, 86/97 Dekretuak oinarri hauen arabera antolatzen du herri 
administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua:
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– Hizkuntza jakintzaren mailak ezartzen dizkie lanpostuei, hizkuntza es-
kakizunak (HE), hain zuzen.

– Lau maila bereizten dira, ahozko nahiz idatzizko hizkuntza trebetasunen 
gaitasun mailaren arabera: HE1, HE2, HE3, HE4.

– Derrigortasuna: lanpostuari ezarritako HEren eskakizunetara langile 
bakoitzak egokitu beharra ote daukan definitzen du.

–  Administrazioaren zerbitzuak edo unitateak sailkatu egiten ditu, hizkun-
tza helburuetan: administrazio-atal elebidunak eta euskarazko adminis-
trazio-atalak.

Oinarri horien gainean, beraz, EAEko herri administrazioetako lanpostu 
guztiek esleiturik dute HE bat. Kasu bakoitzean bete beharreko eginkizunak 
aintzat harturik, eta azterketa xehatu bat eginik, lanpostuari maila jakin bateko 
HE ezartzen zaio.

HEk ezartzen duen maila hori betetzea, hau da, une bakoitzean lanpostu-
an den langileak maila hori azterketa baten bitartez egiaztatu beharra ezinbes-
tekoa da batzuetan, ez besteetan. Dekretuak erabaki hori zentzuzko neurrieta-
ra biltzeko irizpide zehatzak ematen ditu, eta, oro har, administrazio erakunde 
bakoitzak gutxienik izan behar duen HE derrigorrezkoen portzentajea finka-
tzeko oinarriak xedatzen ditu: herri administrazio bakoitzaren eskumen espa-
rruko euskaldunen ehunekoak dira, labur beharrez, HE derrigorrezkoen por-
tzentajea erabakitzeko irizpidea.

Bestalde, herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko 
prozesuaren sistema osatzeko, 86/97 Dekretuak zehaztasun handiz xehatzen 
ditu zein diren zerbitzua bi hizkuntza ofizialetan emateko prest egon behar 
duten administrazio atalak (administrazio-atal elebidunak), eta, horrez gain, 
lanaren zati bat bederen euskaraz sortzeko prest egon behar dutenak (euska-
razko administrazio-atalak). Biztan denez, herri erakunde baten barruan admi-
nistrazio atalen banaketa horrek eragin sakona du lanpostuen HE erabakitze-
rakoan eta, jakina, derrigortasunak ipintzerakoan.

DEKRETUAREN BESTE ALDERDI ESANGURATSU BATZUK

Halaber, 86/97 Dekretuak garrantzi handiko beste xehetasun batzuk ere 
arautzen ditu, EAEko herri administrazioetan euskararen erabilera normaliza-
tzeko prozesuari dagokionez, besteak beste:

– Hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko bideak eta baliokidetzak.
– Salbuespen egoerak: HEren beharkizunaz salbuetsita dauden egoerak.

HEk egiaztatzea ezinbesteko betekizuna da lanpostuan derrigorrezko HE 
duen herri langile ororentzat; horrenbestez, egiaztatze bideak, hau da, azterke-
tak egin eta HEren «titulua» aitortzeko jardunbidea, ez da kontu hutsala, batik 
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bat aitorpen horri loturik baldin badago langilearentzat dena delako lanpostu 
horretan jarraitzea ala, nahitaez, lanpostuz aldatu beharra edo, areago, kale 
gorrian gelditzea.

Baita ere, HEn aitorpenaren baliokideak jasotzen ditu dekretuak, admi-
nistrazioaren beste esparruetan balio ofiziala duten tituluen aldean (hezkuntza 
sistemako HEk, EGA). Dekretuaren asmoa ulergarria izanagatik ere, hizkuntza 
gaitasunaren esparruko aitorpen ofizialen esparru hori nahasbide gertatu izan 
da zenbaitetan, «bi norabideko» sistema batean oinarritzen baita. Zorionez, 
badirudi laster elementu nahasgarri guztiak desagertuko direla, hizkuntzen 
ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako Erreferentzi Marko Ba-
teratua izango baita era guztietako hizkuntza titulazioen baliokidetza neurria.

Azkenik, HE derrigorrezkoak betetzeko beharkizunaz salbuetsirik dauden 
langileen egoerak arautzen ditu 86/97 Dekretuak. Langilearen adina, hizkun-
tzak ikasteko gaitasuna eta mendekotasun fisikoak nahiz psikikoak ezartzen 
ditu salbuespenaren oinarritzat. Ez modu aratz eta zalantza gabekoan, ordea: 
interpretaziorako tarte zabalegia lagatzen dio, nire iritziz, herri administrazio-
etan euskararen erabilera indargabetzen saiatu nahi lukeen orori; eta jakina da 
nahikunde hori, aurreiritziz beteta egon arren, ez dela inolaz ere urria, ez 
herri administrazioen barnean, ez kanpoan.

LANGILE KOPURUA

Dekretuaren eragimen esparrua ez da, inolaz ere, ahuntzaren gauerdiko 
eztula: hurrengo taulan ikus daitekeenez, 90.000 bat langile dira, batez beste, 
86/97 Dekretuaren eraginpean.

Herri administrazioetako langileak - 2006

EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Guztira 105.372 22.772 51.294 31.306
Estatuaren herri-administrazioa 14.418 3.271 6.922 4.225
Autonomia-erkidegoen administrazioa 59.425 12.271 29.245 17.909
Tokiko Administrazioa (Foru-aldundiak 
eta Udalak) 29.033 6.850 13.594 8.589
Unibertsitateak   2.496    380 1.533    583

Iturria: Ministerio de Administraciones Públicas.

Kopuru horiez bi ohar egin behar dira:

–  Alde batetik, esan behar da ez dagoela guztiz garbi Estatuaren herri 
administrazioko zenbat langile dagoen, legez, 86/97 Dekretuaren eragin 
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esparruaren mende; den-denak ez, noski, baina horietako batzuk bai 
(esparru batzuetako ikuskaritza zerbitzuak, gobernuaren ordezkaritzeta-
ko langileak...).

– Bestetik, unibertsitateari dagokionez, taulan ageri diren kopuru apal 
horiek AZP edo administrazio eta zerbitzuetako langileenak dira, ez, 
jakina, irakasleenak.

Nolanahi ere den, estimazio murritzena eginda ere, argi dago EAEko 
herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua erakunde 
askotako langile multzo handi bati dagokiola.

EMAITZAK, 10 URTE ETA GERO...

Modu sintetikoan esanda, eta sinplifikazio handi samar bat eginez, esan 
genezake 1997ko apirilaren 15eko 86/97 Dekretuak eragindako plangintza 
helburu guztien erdibidera iritsia dela EAEn:

– HE derrigorrezkoa duten langileen erdiek lortu dute eskatutako maila.
– Herri erakundeen % 48 euskara plan baten barruan ari da.

Zehazkiago eta xehetasun handiagoz ikus daitezke datuak hurrengo taula 
honetan:

Hizkuntza eskakizunen egiaztatze maila - 2007

Erakunde mota egiaztaturik deus ez HE1 HE2 HE3 salb. l. hutsik 

Batez beste 51,61 4,51 4,04 0,64 0,03 5,53 33,64
Udalak 53,03 8,17 7,07 1,13 0,16 6,64 23,80
Mankomunitateak 37,43 6,29 3,43 1,14 0,00 20,00 31,71
Foru aldundiak 53,91 6,22 5,66 1,02 0,00 6,42 26,76
Jaurlaritza 46,50 5,39 4,28 0,79 0,08 8,55 34,42
Herri Kontuen Euskal 
Epaitegia 70,97 3,23 9,68 0,00 0,00 6,45 9,68
Lan Harremanen Kontseilua 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Datuak Babesteko Euskal 
Bulegoa 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,43
Eusko Legebiltzarra 67,80 10,17 5,08 1,69 0,00 0,00 15,25
Euskal Herriko Unibertsitatea 31,32 1,13 1,13 0,00 0,00 1,70 64,72

Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Datu «ofizial» horien esanahia ongi ulertuko bada, lerro artean irakurtzen 
jakin behar da. Izan ere, langile kopuruaz udalak, foru aldundiak eta Eusko 
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Jaurlaritza dira, luzaz, herri erakunde indartsuenak; esan daiteke portzentaje 
orokorrak eremu horietan erabakitzen direla.

Deigarria da, hain zuzen, Eusko Jaurlaritzaren egiaztapen maila izatea, 
hiru esparru handienetan, apalena.

Bestalde, adierazgarria da baita ere dekretua eman eta handik 10 urtera 
EAEko herri erakundeen erdia soilik izatea euskara plan antolatu eta berariaz 
onartutako baten barruan. Hurrengo irudiak azaltzen du egoera orokorra eta 
herrialdez herrialdekoa:

Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Herrialde batetik bestera dauden alde nabarmenak direla eta, hizkun-
tzaren soziologiak erraz esplika dezake, esate baterako, Arabako zenbait 
eskualdetako udaletan zail izatea euskararen erabileraren aldeko planak 
eratzea, euskarazko zerbitzurik eskatuko duen herritarren kopurua benetan 
urria baita.

Aldiz, nekez azal dezake Bizkaiko zenbait eskualdetan hamar urteotan 
izan den utzikeria politikoa, biztanleriaz, langile kopuruz eta bitartekoz indar-
tsu diren udalerri batzuetan euskara plan baten arrasto xumerik ere egon ez 
dadin. Hain gutxi azal dezakete, ez hizkuntzaren soziologiak, ez euskara bizi-
berritzeko estrategia orokorrak, Gipuzkoako herri erakundeen heren bat (!) 
oraindik euskara plan zentzuzkorik gabe egotea.

BESTE INDIZE LAGUNGARRI BATZUK

EAEko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko pla-
netan esparru asko jasotzen dira, administrazio erakunde batek gaur egun bere 
gain dituen eskumen ugari eta, batzuetan, konplexuen araberakoak. Esparru 
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horietako bakoitzak behar luke, ziurrenik, azterketa xeheago bat, 86/97 De-
kretuak eragindako plangintzaren emaitzak luze-zabalean arakatzeko.

Alor horiek, baina, adierazgarri bezain lagungarri izan daitezke EAEko 
herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko egindako plangin-
tzaren emaitzak neurtzeko eta balorazio orokor bat egiteko. Horietako batzuk 
azalduko ditugu jarraian.

Arduradun politikoen euskara maila

Hizkuntza trebetasunen artean aldeak badaude ere, oro har arduradun 
politikoen erdia da, gutxi gorabehera, euskaraz egiteko gai, hurrengo irudiak 
erakusten duen gisan:

Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Datuaren egiazkotasuna guztiz zalantzan jarri gabe, argitu beharra dago, 
nolanahi ere den, herri administrazioetako arduradun politikoak ez daudela 
86/97 Dekretuak araututako gaien artean. Beraz, besteak beste, arduradun 
politikoek ez dute egiaztapen ofizialik frogatu behar hizkuntzaren aldetik. 
Pentsatu beharra dago, beraz, aurreko irudiak erakusten dituen datuak herri 
administrazioen erantzule politikoen autoebaluazio batez sortuak direla. Datu 
baikorregiak ote dira? Ez dago zehatz esaterik, baina beratasun handi sama-
rrekoak direla begi-neurriz ikus daiteke: nekez zenbatu daitezke gure herri 
erakundeetan hautetsi eta arduradun politikoen ia % 47 euskarazko ongi 
idazteko gai direnak.
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Herri erakundeen barne errotulazioa

Batez beste, EAEko herri administrazioen mende dagoen errotulazioa 
(bulegoak bezala herriko kaleak edo bideak) euskaraz egiten da % 36,2; gaz-
teleraz % 10,2; eta ele bietan % 53,7:

Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Aitortu beharra dago errotulazioaren alderdi hau izan daitekeela, alde 
askotatik ikusita, «euskararen alde» lerratzen errazena: errotuluak behin ipin-
tzen dira, irauteko, ez dira egunero aldatu edo landu behar, testu luzerik ez 
dute izaten...

Zernahi den gisaz, berriro ere, herrialde batetik bestera aldaerak badira, 
ez nolanahikoak: Gipuzkoan euskara hutsez dira herri erakundeetako % 62 
errotulu; Araban, gaztelera hutsez % 26,5.

Tresna informatikoak

Batez beste, EAEko herri administrazioek darabiltzaten tresna informa-
tikoetatik, % 34 daude euskaraz lan egiteko prestatuak; % 66, berriz, gazte-
lera hutsez. Nekez pentsa daiteke, gaur egun, administrazioak funtsezko 
langintza edo zerbitzurik egin dezakeenik tresna informatikoak, era batera 
nahiz bestera, erabili gabe. Hala ere, luzaz dira euskaraz lan egiteko egoki-
tu gabekoak:
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Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Herrialdeen artean aldeak izugarriak dira alor honetan: Arabako herri 
erakundeetan, informatika tresnetan % 92 dira gaztelera hutsez, Bizkaian 
% 64, eta Gipuzkoan % 42.

Herri erakundeen webguneak

Informazioaren eta jakintzaren aroan murgildurik bizi garelarik, herri 
erakundeen jarduerak gero eta alderdi pisutsu eta esanguratsuagoa du Interne-
ten: gero eta gehiago, administrazioaren webguneak ez dira informazio leiho 
soilak, baizik herritarrari zerbitzu zuzen eta garrantzizkoak emateko bitarteko-
ak ere.

Adierazgarria da webguneak sortzeko eta erakusteko erabili ohi den 
hizkuntza jokabidearen arteko alde nabaria:

Herri administrazioen webguneak - 2007 euskaraz gazteleraz ele bietan

Sortzen dira... 11 83 6
Erakusten dira... 12 17 71

Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Gehien-gehienetan gazteleratik abiatuta sortzen dira gure herri erakunde-
etako webguneak, egia da, baina jendaurrean plazaratzeko gutxienik bi hiz-
kuntza ofizialetara jotzen da maizenik.
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Jendaurreko adierazpenak

Batez beste, EAEko herri erakundeek jendaurreko adierazpenetan jokabi-
de arras desberdina dute, adierazpen idatziz ala ahoz den:

Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

ETORKIZUNARI BEGIRA

EAEko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko 
plangintza lanetan aurrera egin nahi badugu, ibilitako bidearen irakaspenak 
aintzat hartu behar genituzke, nire irudiz. Orobat, esango nuke 1997ko apiri-
laren 15eko 86/97 Dekretua eman zenetik igarotako hamar urteotan herri 
erakundeen hizkuntza politikak izan duela emaitza adierazgarririk, baina ez 
duela nahiaren muga gainditu.

Euskararen legeak herritarrari aitortzen dizkion hizkuntza eskubideetan 
urrats esanguratsurik eman nahi baldin bada, irauli bat beharko dugu, euskara 
izan dadin, lehendabizi, administrazioaren zerbitzuak emateko hizkuntza nor-
mala; eta, bigarrenik, administrazioaren lanaren tresna.

Etorkizuneko lan horri begira, jarraian azalduko ditut, nire ustez, aintzat 
hartu beharreko puntu batzuk.

Lana, euskaraz

Herri administrazioek euskaraz gehiago eta maizago lan egin behar dute. 
Udaletan, foru aldundietan, Jaurlaritzaren bulego eta ordezkaritzetan, lanean 
euskaraz jardungo duten guneak eratu behar dira, uhin biderkatzaile izan 
daitezen.

Besteak beste, belaunaldien ordeztearekin batera, heziera euskaraz jasoa 
duten gazteei aukera, bitarteko eta ingurune egokiak eskaini behar dizkiegu 
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herri erakundeetan euskaraz lan egin dezaten. Alferrik da administrazioan 
sartzeko hauta-probetan euskaraz jakin beharra aldarrikatu eta eskatzea, lana-
ren eremu guztiak erdaraz eratuak eta antolatuak baldin badira.

Itzulpengintzaren eragimena

Maiz entzun ohi dugu administrazioaren esparruko itzulpenaren kalitatea 
auzitan ipintzen. Nago kritika horiek ez ote duten, askotan, kritika egilearen 
ezintasuna edo, gutxienez, nagia ezkutatu nahi: administrazioak ematen dituen 
xedapen gehienak, gaiez nahiz estiloz, lehor samar izan daitezkeela aitorturik 
ere, ez du uste euskarazko bertsioak (halaxe izaten baitira euskarazko admi-
nistrazio testu gehienak: itzulpenak) gaztelerazkoak baino baldarragoak eta 
ulergaitzagoak direnik.

Aitzitik, nire irudiz oso kontuan hartu behar genuke hogeita bost urteotan 
euskararako itzulpengintzak ezarri dituela administrazio eta lege esparruko 
estandarraren oinarriak. Urte luzeotan, herri erakunde askotan egin den itzul-
pen lan jarraitu, etengabe eta saiaturik gabe nekez uler genitzake egungo ad-
ministrazio eta lege esparruko euskararen erabilera gehienak.

Hori alde batetik. Bestetik, herri erakundeetan lanean euskaraz jardungo 
duten guneak sortzen eta indartzen diren heinean, orekatu daiteke pixka bat 
gaur egungo itzulpengintzaren norabidea:

Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Euskararen eskaera urria

Aitortu beharra dago herritar gehienek erdaraz jotzen dutela herri erakun-
deetara:
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Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Baldintzapen psiko-sozial asko egongo dira, ziurrenik, herritarrek adminis-
trazioaren aurrean duten hizkuntza jokabide hori arrazoitzeko, eta baldintzapen 
horietan eragiteko tresnak edo bideak bilatu beharko dituzte herri erakundeek.

Nolanahi ere den, ez zait iruditzen administrazioari zerbitzu egokiak euskaraz 
eskatzeko joera larregi goratuko denik: % 26k eskatzen du gaur egun zerbitzua 
euskaraz EAEko herri administrazioetan. Kontuan izanik 15 urtez gorako EAEko 
populazio euskalduna % 29,16 dela... Horretan, bizitza sozialaren beste esparru 
askotan bezala, herri administrazioak urrats bat aitzinetik joan behar du.

Eta beste hainbat alorretan...

– Lanpostuen ezaugarriak eta eskakizunak egungo egoerara egokitu 
behar dira.

– Profesional gazteei euskaraz lan egiteko aukera, lanabes eta ingurune 
egokiak eskaini behar zaizkie

– Kontratazio publikoan hizkuntza irizpideak aintzat hartu behar dira 
ezinbestean.

– Prestakuntza planetan euskarazko hezierari jarraitzeko bideak zabaldu 
behar dira.

– Kudeaketa tresna informatikoak elebi(aniz)tasunaren ikuspegiaz sortu 
eta landu behar ditugu.

AZKEN HITZA

Orain del hogeita bost urte legebiltzarreko indar politikoek asmatu zuten, 
denon artean, euskararen oinarrizko legea onartzeko adostasun nahikoa. 
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Gauzak asko aldatu dira ordutik hona, baina ez nuke esango orduko giro po-
litikoa gaurkoa baino bareago eta errazagoa zenik: mutur askotako hariak 
bildu behar izan zituzten legearen eragileek, Pedro Migel Etxenike orduko 
sailburuaren zuzendaritzapean, euskararen inguruan adostasun gune zabal bat 
lortzeko.

Egun, herri administrazioetan euskararen erabileran urrats bat aitzinera 
eman nahi badugu:

– Ez genuke inoiz ahantzi behar euskararen garabideak adostasun politiko 
eta sozial handia behar duela, eta une honetan euskarak leku zentralagoa 
behar duela.

– Euskararen legea onartu zeneko adostasuna, gutxieneko mailatzat hartu 
behar genuke. Herri administrazioaren eta zerbitzuen esparruan, euska-
raren erabilerak aitzinera egingo du, lehenik, euskaldunen ekimenez, 
baina, bigarrenik, euskararik ez dakitenen adostasunez. Izan ere –eta 
berriro Mitxelena parafraseatuz–, «erdara ere gurea da».





EUSKARAREN LEGEAK ESPARRU SOZIO-EKONOMIKOAN 
IZAN DUEN ERAGINA

Anaje Narbaiza

Euskararen legea onartu zenetik euskararen garapena alor sozioekonomi-
koan aztertzea tokatu zait hurrengo artikuluan. 1992an Elay Taldean Euskara 
Plana bultzatu genuenetik zorionez euskara planak beste lantegi askotara 
hedatu dira. Administrazio, enpresa eta langileen elkarlana derrigorrezkoa da 
aurrera egiteko. Orain gauzak ondo egiten baditugu, urte batzuren buruan, 
aurten 25 urte betetzen dituen legea aldatzeko moduan izango gara, Euskal 
Herrian hitzegiten diren beste hizkuntzei erabiltzeko eskubidea aitortu ondo-
ren Euskara hizkuntza propio eta ofizial bakarra bezala aurkezteko Euskal 
Herrian.

Euskarak lan-munduarekin harremana izan du historian zehar eta bitxiak 
badira ere, balio digute euskarak ekonomian duen eraginaz jabetzeko. Gastei-
zek Gaztelarekin eta Bilbok Londresekin harreman komertzial garatuenak di-
tuzten garaien testuinguruan, euskal hiztegia eta gramatika agertu ziren. 
1562an N. Landuchiok idatzitako hiztegia Dictionarium Linguae Cantabricae 
eta mende bat beranduago 1653an R. de Mikoletak idatzitako gramatika 
«Modo breve de aprender la lengua Vizcaina», Ingalaterran azaldu zen. Hipo-
tesia bada ere suposa dezakegu harreman komertzialetan aukera gehiago iza-
teko sortu zirela. Beranduago eta gure garaietara hurbilduta aipatu XX. mende 
hasieran Eibarren ALFA sortu zenean langileak euskaraz mintzatzen zirela. 
Geroztik euskarak atzera egin du eta desagertzear zegoenean berreskuraketa 
prozesuari ekin zaio XX. mende bukaeran.

HIZKUNTZA POLITIKA EZBERDINAK EUSKAL HERRIAN

Euskal Herriak hiru administrazio ezberdinek osatzen dute eta hizkuntza-
ri hiru trataera ezberdin ematen diote 80ko hamarkadan, hots: 

– Iparraldean, euskarak ez du ofizialtasunik eta izaera bereziko hizkuntza 
bezala aurrikusten da.

– Nafarroan euskara ofiziala izan arren, iharduna hizkuntzaren araberako 
eremuetan oinarritzen da, euskalduna, mistoa eta ez euskalduna.
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– Erkidegoan berriz Euskararen legea sortzen denetik 1982an, euskara 
ofiziala da. 

Hizkuntza politika bateratu eta sendo bat ez izateak eragina izan du guzti-
ongan. Iparraldean eta Nafarroan hizkuntzak ez du garapenik izan lan-munduan. 
Erkidegoan, berriz, 1982an Euskararen Legea sortzen denean lan mundua 
urruti samar geratzen da. Garai hartan askoz aldarrikapen ozenagoak entzuten 
dira, Administrazioa, Komunikabideak eta Ikasketa ereduak euskalduntzearena: 
Lan- mundua ezezaguna da. Sindikatuek hasi berriak Hitzarmenetan euskararen 
gaia sartu behar zela planteatzen. Enpresa aitzindarietan euskara ikasteko matri-
kulak ordaintzen eta ohar elebidunak tauletan ipintzen hasita.

EUSKARAREN LEGEAK EZ DAKAR DERRIGORTASUNIK 
EUSKARARENTZAT

Egoera sozial honetan, Euskararen legeak Erkidegoan erabiltzen diren 
hizkuntzak definitzen ditu:

Euskara, hizkuntza propioa eta Gaztelania hizkuntza ofiziala. Definizio 
honek bere barnean ezina dakar euskararentzat, izan ere legea aipatzen dugu-
nean derrigorrez bete behar den zerbait etortzen zaigu burura, baina kasu 
honetan ez dago derrigortasunik euskararentzat, beraz, legea bera baino gehia-
go da euskaraz bizitzeko borondate kolektiboa eta eskubidea. 

Gauzak horrela eta legeak sortutako esparru horren barnean, 1990ean 
HPINek (Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusiak) eta ELAYko zuzenda-
ritzak, langile batzordearen adostasunarekin, lehen euskara planaren diseinua 
egiteko proiektua adosten dute eta 1992an Elhuyarrek diseinatutako plana 
martxan jartzen da:

Urtea Enpresa 
kopurua

Langile
kopurua

Dirulaguntza
HPS

Dirulaguntza
Udalak +

Diputazio + HPS

Euskara planen 
inguruko
ezagutza

1982 – – – – –
1992   1    165 – –
2007 150 48.500

fondo propioak
Ertaina

Langile-kopurua eta dirulaguntza publikoen bilakaera 1982-2007.

Euskaraz bizi izateko borondate kolektibo horretan aldaketa asko eman 
dira azken 25 urte hauetan eta gizarteko hainbat eragilek legea edukiz osatu 
dute. Euskara planak enpresetan gauzatzeko enpresak sortu dira Elhuyar, Artez, 
Emun, Ahize... euskara planen berri eman eta martxan jarri dituzte. HPStik 
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1800 enpresengana hurbildu dira euskara planen berri emateko eta zenbait 
kasutan lehen diagnosia egiteko. Euskararen kontseilutik urtean behin hainbat 
erakunde komertzio eta enpresekin duten harremana euskararen ziurtagiriaren 
inguruan. Herrietan burutzen ari diren ekimenak lan-munduari zuzenduta, 
Euskara Elkarteek egiten dituzten erabilera areagotzeko ekimenak eta beste 
hainbat sustapen lanei esker esan dezakegu, «Lana euskaraz egitea geroz eta 
ezagunagoa dela gure gizartean» beraz, gizarteak hurrengo urratsa ulertuko du: 
Euskara eskolako hizkuntza izatetik laneko hizkuntza izatera pasatzea. 

ELAY TALDEKO NEURRIRIK GARRANTZITSUENAK.
EREDU SINESGARRIA

Une garrantzitsua euskara laneko hizkuntza bihur dadin. 150 enpresa lagin 
txikia izan daiteke kontuan hartzen baditugu Euskal Herrian dauden enpresa 
guztiak (2006ko datuen arabera Erkidegoan bakarrik 14.321); aldiz, indarrean 
dauden planak ondo bideratzea ezinbestekoa da eredu sinesgarriak zabaltzeko.

ELAYko eskarmentutik ikasita horrela laburbiltzen dira hartutako neurri-
rik garrantzitsuenak:

– Hasiera-hasieratik zuzendaritza eta langileek adostutako proiektua.
– Euskaraz lana egiteko borondate kolektiboa izan du helburua.
– Euskara ikasi nahi ez zutenentzat hizkuntza eskubideen bermea.
– Enpresak hizkuntza ildo estrategikoaren barnean sartzea.
– Zuzendaritzaren/langileen inplikazioa.
– Egunean eguneko kudeaketa sistemetan oinarritutako sistematizazioan 

txertatzea.
– Enpresaren aldetik Finantziazioa onartzea.
– Euskara beste edozein proiektu lez kudeatzea.
– Ikaste /erabiltze erritmoak errespetatzea, eta helburu pertsonalizatuak 

gainditzea.

Dena den hizkuntzak badakarkio enpresari modu zorrotzean neurtezinak, 
baina ekonomian eragina duten gaiak. Boterea duten hizkuntzek eragina duten 
bezala botererik gabeko hizkuntzek ere ekonomian eragina dute:

– Enpresako komunikazioa eta kohesioa hobetzen ditu. 
– Langilegoaren parte hartzea areagotzen du.
– Lana egiteaz gain hizkuntza bat ikasi eta erabiltzeak motibazio berezia 

sortzen du langileengan.
– Motibazio bera sortzen du harreman komertzialetan ere.
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Urtea Langile kop. Oinarizko maila
ez dutenen % Erabilera %

1992 165 %35 0
2007 238 %70 %90

Elay taldeko bilakaera ulermenean eta idatzizko erabileran %.

Oraindik era badira gainditu beharreko erronka batzuk. Langileek hizkun-
tza aldaketari dioten beldurra uxatzea. Hizkuntza batean lana egitetik bestera 
pasatzeak prozesu luzeak dira, ez dira urte batetik hurrengora lortzen. ELAY-
ko kasuan Antzuolan kokatuta eta euskara ez zekitenen kopurua %35ekoa 
izanik, 15 urte pasa dira eta oraindik %10 falta da %100 erabilera lortzeko. 

Euskara ulertzen duenari, errespetuz Gaztelaniaz egiteak modu onen eredu 
izan beharrean, egin behar ez denaren eredu izatea. Euskal Herriko enpresen 
arteko harreman komertzialak euskaraz burutzen hasteak, modu egokiena da 
euskaraz egiteko beldurra galtzeko, horrek ez du produktua garestitzen eta. 

SINDIKATU, ENPRESA ELKARGO ETA ERAKUNDEEN PARTE 
HARTZEA EZINBESTEKOA

Enpresa batek, barnera begira euskararen plana gauza dezake borondate-
an oinarrituta, ez da ezinbestekoa derrigortzea, baina lagungarriak dira ingu-
ruan dituen erakundeen babesa eta bultzada, batez ere Administraziotik, Sin-
dikatuetatik eta Enpresa Elkargoetatik. Bultzada handia hartuko luke 
Sindikatu eta Enpresa Elkargoetatik euren sustapen planak bideratuko balituz-
kete euren partaideen artean eta nola ez, Lan eta Industria sailek euskararen 
planak inbertsio modura aurreikusi eta babestuko balute. Administrazio Zen-
tralarekin dauden hainbat erregistro eta komunikazio euskaraz bete ahal izate-
ko baliabideak garatuko balira. Baina batez ere Enpresek, eguneroko harreman 
naturaletan administrazioko edozein sail edo departamenturekin euskaraz 
egiteko ohitura ikusiko balute askoz lehenago normalizatuko genuke lan-
-mundua.

Gaur egun gauden egoera soziolinguistikoan, Gaztelania, hizkuntza bote-
retsuena, legez ofiziala izateak, euskararen garapena moteltzen du. Baina gaia 
sakon alda zitekeen Sindikatuok eta Politikook gutxiago begiratuko bagenio 
botoari. Euskara dela eta, botoen batuketak eta kenketak egiten ditugun bitar-
tean ez dugu urrats handirik egingo. Euskararen inguruan apustu eta helburu 
garbiek sinestaraziko digute euskara gure hizkuntza propio dela eta berresku-
ratzeko premia etikoa dugula. Urrats horiek eman eta urte batzuk pasatu on-
doren izan gintezke lege aldaketaren atarian, Euskal Herrian hitzegiten diren 
beste hizkuntzei erabiltzeko eskubidea aitortu ondoren, Euskara hizkuntza 
propio eta ofizial bakar bezala aurkezteko Euskal Herrian.



EUSKARAREN LEGEAK HOGEITA BOST URTE
ESKOLA ALORREKO BILAKAERA: BALIOESPEN-SAIOA

Mikel Zalbide

SARRERAKOAK

Hogeita bost urte egin ditu Ley Básica de Normalización del Uso del 
Euskera edo Euskararen Erabilera Normaltzeko Oinarri Lege

Sabino Arana 
Fundazioa

Euskeraren Erabilera Arauzkotzeko Oinarri Lege
Euskararen Legea EEN legea



I. ABIABURUA: NONDIK DATOR EEN LEGEA?

Charte de la Langue Française
La loi 101 en milieu scolaire: impacts et 

résultats; L’enseignement en français au primaire et au secondaire pour 
les enfants d’immigrants: un dénombrement démographique

Voces Diversae 20 Anys

 Euskal Irakaskuntza: 10 urte 
Hik Hasi Euskal Eskolaren azken 20 



I.1. Euskararen egoera soziolinguistikoa

I.1.1. Euskara-erdarak gizarte-bizitzan



erabilera eza-
guera

Reversing Language Shift
(undisputed) breathing space





baserritik



Lurraldea Biztanleak etorkinak (28) etorkin %

 (28)1. taula. EAEko biztanleak 1975ean. Kanpoan jaiotakoak zenbat (28)

language shift



per capita

modus vivendi

per capita
Renta nacional de España y su distribución 

provincial

code-switching

code-switching

language shift



language spread

Etxeko mintzaera nagusia erdara euskara

Hiriburuetan

Informe FOESSA





de facto



habitat babestua 

de fakto



kanta berria

Etendura

I.1.2. Euskara-erdarei buruzko jarrerak

a) Euskaltasun xaharkituaren kale-ikuspegi estereotipatua
vasco



residual

vasco-euskaldun
Pello Kirten, Chomin 

del Regato

Pellokirten-en eta Chomin del 
Regato-

status

vizcaíno
Lo vizcaíno en la literatura castellana

 «

autoodio

deje



kaletar vasco

vasco gehien aitechu mia 

vasco-
vasco 

Vasco

b) Euskara arrisku-iturri

Domingo,

nazionismo



vasco

c) Euskaltasunaren defentsa esplizitua.



Continuum

plus plus
modus

vivendi

d) Jarrera nagusi berriaren adostasun-puntua: euskal eskolaren beharra.

Pellokirten»
per se

Continuum

aldeko/kontrako

ren eta commitment
lan-

guage loyalty ezina ekinez egiten 
intertranslatability



Language loyalty-ren
adaska

modus
vivendi

Araba Bizkaia Gipuzkoa

3. taula. euskararekin zer egitea komeni da? Jendearen erantzuna



I.1.2. EAEko hiztunen elebitasun-moldaera

club



standard

batetik aurrera euskaldun berriak

Euskaldun berri

Euskaldun berriekin euskaraz



I.2. Hezkuntza elebidunaren egoera operatiboa

Nation-
building language



Ley General de Educación

Transitional Bilingual 
Education

Transitional Bilingual Education 

Euskal Mundu Batzarra Euskaltzaleen 
Biltzarra



Gordailuren eta Saioka

Elhuyar
UZEI



I.3. Aurrelanak, autonomia aurreko epealdian

I.3.1. Aurrelanak, Gobernu Zentralean

Euskara batua zertan den. 



Euskararen Irakas-
le Diploma 

I.3.2. Aurrelanak, Eusko Kontseilu Nagusian

A, B eta D ereduak moldatzea



Euskararen Irakasle Diploma Eus-
kararen Irakasle Diploma

  Irakasle-eskola publikoen birmoldatzea.

Batxilergorako (eta Lanbide Heziketarako) irakasle-gai euskaldunak 
prestatzea.



I.4. EAEko lege-marko nagusia, hezkuntza alorrean

status

I.5. EEN legea, Legebiltzarrean eta Konstituzio Epaitegian

Oinarri-



II.  EEN LEGEAREN EZAUGARRI NAGUSIAK, HEZKUNTZAREN 
IKUSPEGITIK

II.1.  Legearen azken xedea, denentzat berdina



lengua vehicular lengua curricular) 

II.2. Nork du eskola-hizkuntza erabakitzeko eskubidea?



II.2.1. Hizkuntza-eskubideen norbanako eta lurralde-irizpideak, EENren
arabera



the principle 
of personality of the linguistic rights the principle of te-
rritoriality



 continuum
ontinuum

lurralde/norbanako

ren alorreko ama-hizkuntza zonalde so-
ziolinguistikoa

II.2.2. Ama-hizkuntza eta hizkuntza-eskubideen norbanako irizpidea

ez



behar

beharra
eskubidea

behar

II.2.3. Zonalde soziolinguistikoa eta hizkuntza-eskubideen norbanako
irizpidea



II.3. Pausoz pauso eta epe-muga jakinik gabe garatzekoa



II.4. Hezkuntzari dagokionez, jeneralista

de facto

II.5. EENren ezaugarriak, laburbilduz



ikasle guztiek jakin behar dute euskaraz eta gaztelaniaz

Gurasoek edo ikasleek 
beraiek dute eskola-hizkuntza auke-
ratzeko eskubidea.

Pausoz pauso aplikatzeko legea

noiz egin tempo

Jeneralista da EEN

nola egin

III. EEN LEGEAREN APLIKAZIO NORMATIBOA

slogan

slogan



III.1. Lege bidezko arautze-lana

III.1.1. Madrilgo Gorteen legeztatze-lana



III.1.2. Eusko Legebiltzarraren legeztatze-lana



III.2. Dekretu eta agindu bidezko arautze-lana

III.2.1. Madrildik

III.2.2. Gasteiztik



Noizko EHAA ZERTAZ ZER

4. taula. Eusko Jaurlaritzak EEN legea garatzeko lehen urteetan egindako
arautze-lana



a) Hiru ereduen arauzko zehaztapena

b) Euskal plazak definitzeko arautze-lana



c) Euskara(z) irakasteko behar den euskara-maila arauz definitzea

d) EAEko eskola-curriculuma zehazteko arautze-lana

e) Garapen-programa jakinen arautze-lana



Glotodidaktika eta HGA IRALE
, EIMA  NO-

LEGA ULIBARRI

Glotodidaktika eta HGA 

IRALE

IRALE

EIMA 



NOLEGA  ULIBARRI 

IV. EEN LEGEAREN APLIKAZIO OPERATIBOA



IV.1. Gurasoek seme-alaben eskola-hizkuntza aukeratu ahal izatea

IV.1.1. A, B eta D ereduak eratu eta zabaltzea

bottom-up

ko modus operandi 



IV.1.2. Irakasleen hizkuntza-osaera egokia segurtatzea



Euskal Hizkuntza eta Literatura



IV.1.3. Euskarazko ikasmaterialgintza



IV.2.  Ikasleek hizkuntza ofizial bien ezagutza praktikoa eskuratu ahal 
izatea

jakin beharra eskubide

 factum



a) Euskara, ikasle guztien asignatura



b) Hizkuntzen trataera

c) Irakasleen prestaera glotodidaktikoa



d) Ikasleen hizkuntza-maila neurtu eta aditzera ematea

EAEko ikasleen elebitasun-maila: zenbait ebaluazio-lan



eragina

5. taula. Hezkuntza-administrazioaren eraginez ikasleen elebitasun-mailaz egindako
hainbat ebaluazio

e) Euskararen erabilera indartzea, gela barruan eta handik kanpora



IV.3. Eskola-giroa euskaldunduz euskararen erabilera indartzea

Eskola hiztun bila.



input-output



V. OINARRIZKO LAN-PROZEDURA TEKNIKOAK

Eskola Hiztun Bila



V.1. Gaitasun-agirien jestioa (HGA)

V.1.1. Euskararen Gaitasun Agiria (EGA)

Euskararen Gaitasun Agiria



D tituluak



Urtea Matrikula EGAdun Urtea Matrikula EGAdun

Guztira 317.365 81.707

6. taula. EGAko azterketari- eta agiridun-kopuruak, 1982-2007

Association of Lan-
guage Testers in Europe

agiriak Gaitasun Operatibo Eraginkorra 

V.1.2. Irakasleen hizkuntza-eskakizunak (HE1, HE2, HLEA)



HE1

HE2

HLEA (Hezkuntzako Langileen Euskara Agiria):

a) Deialdi irekiko emaitzak, urterik urte

sorrera



noiz aurkeztu gainditu % noiz aurkeztu gainditu %
* *
* *

Guztira 35.504 12.081 34,0 Guztira 19.661 3.432 17,5

7. taula. HE1, deialdi irekia 8. taula. HE2, deialdi irekia

b) deialdi itxiko emaitzak, urterik urte

noiz aurkeztu gainditu % noiz aurkeztu gainditu %

Guztira 6.120 3.414 55,8 Guztira 7.789 3.641 46,7
9. taula. HE1, deialdi itxia 10. taula. HE2, deialdi itxia



V.1.3. Hizkuntza Eskola Ofizialen (HEOen) gaitasun-maila

gaitasun-maila

urtea matrikula gainditu % urtea matrikula gainditu %

guztira 36.972 6.533 17,7
12. taula. HEOko deialdi libreak,

urterik urteguztira 8.336 2.990 35,9

11. taula. HEOko deialdi ofizialak,
urterik urte



V.1.4. Hizkuntzazko Gaitasun Agirien baliokidetza-sistema berritzea



V.2. Irakasleen hizkuntza-prestaera (IRALE)

V.2.1. IRALEren oinarri-oinarrizko ezaugarriak



V.2.2. IRALEren dimentsioa, urteen joanean





1. irudia. irakastorduz kanpoko ikastaroen matrikula-kopuruak, 1981-82tik 1993-94ra

2. irudia. irakastorduz kanpoko behe-
mailako ikastaroen eskabide- eta

matrikula-kopuruak, 1994-95etik 2007-08ra

3. irudia. irakastorduz kanpoko goi-
mailako ikastaroen eskabide- eta

matrikula-kopuruak, 1994-95etik 2007-08ra



4. irudia. irakastordu barneko behe-mailako ikastaroak: matrikulak

5. irudia. irakastordu barneko goi-mailako ikastaroak: matrikulak



V.3. Ikasmaterialgintzaren jestioa (EIMA)

V.3.1. kalitatea ziurtatzeko mekanismoak



Edukiaren onespen-azterketa. L

Hizkuntzazko onespen-azterketa. 

Teknikazko egokitasun-azterketa. 

Orotariko kalitate-saria. 

Ixaka Lopez-Mendizabal eta Migel Altzo



V.3.2. Ikasmaterialak sortzeko eta produzitzeko diru-laguntzak

EIMA

EIMA

EIMA

Ixaka Lopez-Mendizabal
Migel Altzo

13. taula. urteroko EIMA-deialdiak



V.3.3. Ikasmaterialen produkzioa

a) Ikasmaterial inprimatuen produkzioa



Urtea Liburuak Ikaslib % Urtea Liburuak Ikaslib %

14. taula. ikasliburuen produkzioa eta ezarpen-proportzioa

b) Ikus-entzunezko ikasmaterialen produkzioa, 1982-2007 epealdian

Urtea Guztira Bideo Audio Beste



Urtea Guztira Bideo Audio Beste

15. taula. ikus-entzunezko ikasmaterialen bilakaera, 1982tik 2007ra

c) Hezkuntza-softwarearen produkzioa, 1982-2007 epealdian

Urtea Guztira Jator Itzulp

Urtea Guztira Softw.
arrunt

CD-
Rom

Inter-
net

16. taula. hezkuntza-softwaregintzaren oraindainoko bilakaera



V.3.4. Ikasmaterialen zabalkundea eta kontsumoa

a) Ikasmaterialen katalogazioa

b) Aukeran dauden materialen informazio-zabalkundea

c) Materialen erabilera-azterketa



V.4. Erabilera indartzeko eskola-ekimenak (NOLEGA eta ULIBARRI)

Euskararen erabilera ezagutza

corpus



6. irudia. Eskola-antzerkigintza.
Urtero zenbat ikastetxe

7 irudia. Eskola-bertsogintza.
Urtero zenbat ikastetxe

8. irudia. Eskola-kantagintza.
Urtero zenbat ikastetxe

9. irudia. Eskola-irratigintza.
Urtero zenbat ikastetxe



10. irudia. Eskola-kontalaritza.
Urtero zenbat ikastetxe 11. irudia. Euskal Idazleak Eskolara.

Urtero zenbat emanaldi

Urruzuno eta Barriola Euskal 
Idazleak Eskolara

EIE



12. irudia. ULIBARRI programan urtero zenbat ikastetxe

VI. EREDUEN BILAKAERA: IKASLE-KOPURUAK



VI.1. Haur-jaiotzak eta ikasle-kopuruak

13. irudia. Jaiotza-kopuruak EAEn, 1970-2005



14. irudia. Ikasle-kopuruak EAEn, 1982-83 tik 2007-08ra

VI.2. Ereduen bilakaera, oro har



15. irudia. Ereduen bilakaera globala (maila guztiak: HH, LMH, DBH, BATX eta LH).
Zenbaki absolutuak, «X eredua» barne



16. irudia. Ereduen mende-laurdeneko bilakaera portzentuala (maila guztiak: HH,
LMH, DBH, BATX eta LH). Portzentajeak, «X eredua» barne



VI.3.  Ereduen bilakaera Haur Hezkuntzan (HH) eta Lehen Hezkuntzan 
(LMH)

17. irudia. Ereduen bilakaera EAEko HHn eta LMHn (hasieran EAn eta OHOn),
zenbaki absolutuetan



18. irudia. Ereduen bilakaera portzentuala EAEko HHn eta LMHn
(hasieran EAn eta OHOn).



HH eta LMHko bilakaera, sektoreka



19. irudia. Ereduen bilakaera EAEko
HHn eta LMHn: sektore publikoa

20. irudia. Ereduen bilakaera EAEko
HHn eta LMHn: sektore pribatua



VI.4. Ereduen bilakaera Bigarren Hezkuntzan



21. irudia. Ereduen bilakaera, EAEko Bigarren Hezkuntza osoan



22. irudia. Ereduen bilakaera, Bigarren Hezkuntzako herri-ikastetxeetan

23. irudia. Ereduen bilakaera, Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuetan



VI.5. Eredu-banaketaren izaera dinamikoa



24. irudi-multzoa. Ereduen bilakaera, mailaz maila. Azken hamarkadaren azalpen
kontrastiboa.
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VII. EMAITZAK: NOLA DAUDE KONTUAK 2007-08AN?

Ikusia daukagu gorago, txosten honen VI. atalean, 1982-83tik aurrera 
zernolako bilakaera izan duen EAEko eskola-munduak hainbat alorretan. 
Atentzio berezia eskaini diogu ereduen bilakaerari. Beste zenbait alor ere 
kontuan izan dugu V. atalean: irakasle elebidunak lortzeko hartu diren neurri-
ak, ikasmaterialen prestaera bultzatzeko zer egin den, euskararen erabilera 
bultzatzeko eraman den bidea eta abar. Zein da, ordea, gaurko egoera konk-
retua? Nola daude kontuak 2007-08 ikasturtean? Bete al dira Euskararen 
Erabilera Normaltzeko oinarri-legeak agintzen zituen xede nagusiak? Ba al 
dago, gaur egun, euskaraz zein gaztelaniaz ikasterik? Ikasleek lortu al dute 
hizkuntza ofizial bietan behar adinako ezagutza praktikoa? Zabaldu al da 
euskararen erabilera, eskola-munduan eta, azken batean, gizarte osoan? Gal-
dera horiei erantzun nahi zaie atal honetan.

VII.1. Ereduek hartu duten hedadura

Galdera biri erantzungo diogu hemen, funtsean: a) zer hedadura dute hiru 
ereduek 2007-08 ikasturtean?; b) hedadura hori zenbat aldatu da EEN legea 
onartu zenetik hona? Galdera bi horiek adierazten dute argien, ereduen garapen 
kontuan zer gertatu den. Biak ikusiko ditugu hortaz, hurrenez hurren.

VII.1.1. Ereduen hedadura 2007-08 ikasturtean

Ereduen banaketa ez da uniformea: ez ikastetxe motaz, ez lurraldez eta 
ez ikasmailaz da uniformea. Ikasmaila guztietan ez dute ereduek, hasteko, 
hedadura bera: B eta D ereduek garapen zabalagoa izan dute behe-mailetan 
eta txikiagoa goi-mailetan. Badakigu, era berean, garapen-maila diferentea 
lortu dutela ereduek ikastetxe publikoetan eta pribatuetan: publikoetan zabal-
duago dago D eredua, eta pribatuetan Asko hedatu da B. Lurralde kontuari 
dagokionez, azkenik, D eredua nagusitu da Gipuzkoan eta hori baino garapen 
banatuagoa izan dute ereudek Bizkaian eta Araban.

Ereduak ikasmailaka, 2007-08 ikasturtean.

Lurralde batetik bestera dauden diferentziak eta publiko/pribatu bereizke-

erabiliko ditugun siglen esanahia: HH: Haur Hezkuntza bi edo hiru urtetik sei urtera arteko 
ikasleak; LMH DBH: Derri-
gorrezko Bigarren Hezkuntza: hamabi urteetik hamaseira arteko ikasleak; DBHO: hamasei urtetik 
gorako ikasleak.
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dagokienez, EAEko ikastetxe publikoak eta pribatuak osorik hartuta honako 

X A B D Guztira
Ikasmaila ikasleak % ikasleak % ikasleak % ikasleak % ikasleak

HH   426 0,49 4.782 5,49 21.795 25,00 60.168 69,02 87.171
LMH   826 0,77 10.541 9,85 32.625 30,49 63.015 58,89 107.007
HH+LMH 1.252 0,61 15.665 8,05 54.440 27,98 123.234 63,33 194.591
DBH   504 0,73 14.947 21,61 18.139 26,23 35.556 51,41 69.156
HH+LMH+DBH 1.756 0,67 30.612 11,61 72.579 27,52 158.790 60,20 263.747
Batxilerra   194 0,65 14.949 50,15    390 1,31 14.275 47,89 29.808
Lanb Hezik     0 0,00 20.002 76,84    697 2,68   5.333 20,49 26.032
DBHO   194 0,35 34.951 62,59 1.087 1,95 19.608 35,12 55.840
GUZTIRA 1.950 0,61 65.563 20,51 73.666 23,05 178.408 55,82 319.587

17. taula. A, B eta D ereduen hedadura 2007-08an

Atzekoz aurrera hasiko gara datuok azaltzen. Hots, jeneraletik kokretura 
joko dugu. Horrela, EAEko ikastetxe publiko eta pribatu guztiak batera 
hartuta, honako emaitza hauek dira 2007-08an nagusi:

a)  Guztira, unibertsitatera arteko mailetan, ikasleen %55,82 D ereduan 
dabil, %23,05 B ereduan eta %20,51 A ereduan. D eredua da beraz 

iristen). Azkenik, ikasleen %20 dabil A ereduan. Hori da 2007-08ko 
datu-azalpen osoa. Xehetasunetara pasatuz,

hamasei urte arteko ikasleen artean). Bere ondoren B eredua dator: 

c)  D ereduaren nagusitasuna oso deigarria da Haur Hezkuntzan eta Lehen 
Hezkuntzan: bi eta hamabi urte arteko ikasle guztien ia bi heren 

HHko eta LMHko lerro berezietan. Taulatik kanpora utzi da, bestalde, Helduen Hezkuntza. Ze-
reginen Ikaskuntza, azkenik, Lanbide Heziketaren multzoan sarturik dago.
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d)  Nagusitasun hori are deigarriagoa da Haur Hezkuntzan: ikasle guztien 
-

rik, HHko ikasleen %6 biltzen du soilik.

e)  DBHn ere nagusi da D eredua. Nagusitasun hori ez da, ordea, behe-

sei-zortzi urteko datuen errainu da, nolabait, gaurko DBHko egoera.

D). Jakin badakigu, behe-mailetan orain dela hamar-hamalau urte 
ageri zen egoera islatzen dela egungo Batxilergoan, D ereduari dago-
kionez. Diferente da kontua, aldiz, Lanbide Heziketari dagokionez: 
bestelako azalpena du bilakaera horrek.

Ereduak ikastetxe-motaka, 2007-08 ikasturtean. Esan dugu, bestalde, 
ikastetxe publikoen eta pribatuen bilakaera diferentea izan dela EAEn. Ikus 
sare bien 2007-08ko egoera, hamabi urtetik beherako ikasleak hartuz batetik 
eta hamabi urtetik gorakoak bestetik.

2007-08 % X % A % B % D

HH+LMH publ 0,00 4,65 14,11 81,24
HH+LMH prib 1,29 11,44 41,81 45,47
DBH+DBHO publ 0,00 35,81 6,96 57,23
DBH+DBHO prib 1,08 43,76 23,25 31,91

18. taula. Ereduen portzentajea sare publikoan eta pribatuan, 2007-08an

Funtsezkoa da bereizkuntza hori: txostenaren VI. atalean bilakaera aldetik 
esandakoa bizi-bizirik dago egungo kurtsoan ere: D eredua askozaz garatuago 
dago sare publikoan, eta pribatuan askoz hedadura zabalagoa du B ereduak. 
Diferentzia hori ulertu gabe ez dago ezer asko entenditzerik, nire ustez. Are 
diferentzia nabarmenagoak ikusiko genituzke, gainera, sektore pribatua bitan 
banatuko bagenu: hots, alde batean ikastolak jarriko bagenitu eta bestean 

Kristau Eskola eta gainera-
koak). Oso kontuan izan behar da hori guztia, egungo egoera eta aurrera be-

orain arte. Orain arte hala izanak ez du bermatzen ordea, gorago azaltzen saiatu naizenez, 
hemendik aurrera hala izango denik. Urak nahasten direnean, eta oso nahastu dira azken aldian, 
zail da predikzio zentzuzkorik egitea. Ur nahasten dabilenak inork baino gogoanago izan behar 
luke hori.

dezake.
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VII.1.2. Legea onartu zenetik honako aldaketa

Tentazioa izan dezake irakurleak, goiko puntuan esandakoak irakurrita, 
ereduen garapen guztia EEN legeari zor zaiola uste izatekoa. Horri zor zaiola 
edota, gutxien-gutxienez, EEN onartu zenetik hona lortu dela hori guztia. 
Gauzak ez dira horrela. Legea onartu zenean, 1982-83 ikasturtean, euskarazko 
irakaskuntza ez zegoen hutsean: gogoratu txosten honen I. atalean esandakoak. 
Ez da egia, beraz, ereduen egungo garapen-maila EENren eraginpekoa denik 
osorik. Legearen benetako eragina zenbatekoa izan den baloratzeko, orduko 
eta oraingo datuak konparatu behar dira, eta kenketa egin. Hots, 1982-83tik 
2007-08ra hiru ereduen hedaduran zenbateko aldaketa gertatu den analizatu 
behar da. Ondoko bi taulek ematen dute 25 urteko trasformazio horren berri.

HH +
LMH

1982-83 2007-08
Ikasleak % Ikasleak %

X 73.404 19   1.252 0,64
A 222.744 56 15.665 8,05
B 41.270 10 54.440 27,98
D 58.751 15 123.234 63,33

Guzt 396.169 100 194.591 100

DBH +
DBHO

1982-83 2007-08
Ikasleak % Ikasleak %

X 24.300 19     698 0,56
A 95.017 75 49.898 39,92
B   3.188   2 19.226 15,38
D   4.948   4 55.174 44,14

Guzt 127.453 100 124.996 100

19. taula-bikotea. Ereduen neurri-aldaketa, EEN onartu zenetik

Hamabi urtetik beherako ikasleen datuak begiratuz batetik, eta hamabi 
urtetik gorakoenak bestetik, zera ikusten da:

transformazio handia gertatu da 1982-83tik hona. Hasieran A ereduan 

eta B+D ereduak %91 baino gehixeago dira. Bada, beraz, aldea.

b)  Antzeko transformazioa gertatu da DBHn eta DBHOn. Hots, gutxi 

%94tik %40,48 jaitsi da, B eredua %2tik %15,38ra igo eta D eredua, 
azkenik, %4tik %44,14ra igo. Bada aldea, beraz, ikasmaila hauetan 

Gipuzkoa) biltzen ditu kontu-errendatze honek, HH eta LMH hartuz konparazio-gai. Kontuz, 
halere: 1982-83an ez zegoen Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzarik, Eskolaurrea eta OHO 
baizik. Orduko eta oraingo segmentazioak ez datoz bat, ehuneko ehun: orduan hiruzpalau urtetik 
hamalaura arteko neska-mutilak zebiltzan EAn eta OHOn, nagusiki. Orain, berriz, bizpahiru ur-
tetik hamabira artekoak dabiltza batez ere HHn eta LMHn. Konparazioa ez da funtsik gabea, 
halere: argazkia ez dago oso distortsionatua.
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ere: B+D ereduak %6 izatetik %59,5 izatera pasa dira Bigarren Hez-
kuntzan, EEN legea onartu zenetik.

Taula-bikote honek gauza bat baino gehiago erakusten du, labur bilduz: 
B eta, bereziki, D ereduek hartu duten pisua eta hedadura, lehenik eta behin. 
Hori baino gehiago ere ondoriozta liteke, ordea, datu horietatik: bilakaera 
horren izaera dinamikoa. Behe-mailetan urrutirago iritsi da D eta B ereduen 
ezarpena, eta eskema hori gorantz hedatuz doa urtetik urtera.Aurrerago heldu-
ko zaio berriro gai honi.

Gorago esan denez, bestalde, ereduen bilakaera ez da uniformea izan sekto-
re publikoan eta pribatuan. Ikastetxe publikoetan aurrerago iritsi da D eredua. 
Ikastetxe pribatuetan, aldiz, leku zabalagoa eskuratu du B ereduak. Bietan ere, A 

1982-83 2007-08
Ikasleak % Ikasleak %

X 60.796 31,10
A 106.403 54,42 4.522 4,65
B 19.699 10,08 13.714 14,11
D   8.612 4,40 78.946 81,24

Guz 195.510 100 97.182 100

1982-83 2007-08
Ikasleak % Ikaslea %

X 12.608   9  1.252 1,28
A 109.572 77 11.143 11,44
B 11.113   8 40.726 41,81
D   8.746   6 44.288 45,47

Guz 142.039 100 97.409 100

20. taula. Ereduen bilakaera EAEn, HHko 
eta LMHko herri-ikastetxeetan

21. taula. Ereduen bilakaera EAEn, HHko 
eta LMHko ikastetxe pribatuetan

D eredua asko zabaltzen ari dela. Baina ez nolanahi: gurasoak behartu egin 
dira, beren seme-alabak B eta, bereziki, D ereduko gelara bidaltzera. Horre-

VII.2. Euskaraz edo gaztelaniaz ikasteko aukera

Euskaraz ikasi nahi duenak euskaraz ikasi ahal izango duela dio EEN 
legeak, eta gaztelaniaz ikasi nahi duenak gaztelaniaz. Ba al dago benetan 
aukerarik, euskaraz edo gaztelaniaz ikasi nahi duenak euskaraz edo gaztelaniaz
ikas dezan? Zer neurritan errespetatzen da gurasoen aukera, beren haurrek 
hizkuntza ofizial batean edo bestean ikasi ahal izatekoa? Erantzun erraza du 
galdera horrek eta, aldi berean, zaila.

-
re bi direnak, hiru ziren orduan: publikoa, pribatua eta ikastolak. Azken hauen osaera, urte-ingu-
ru hartan, 4. eranskinekoa zen.
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Erraz da galdera horri erantzuten, baiezko biribila emanez. Inoiz ez da izan, 
jakina denez, azken 25 urteotan bezain aukera zabalik ikasketak euskaraz edo 
gaztelaniaz egiteko. Segurtasun handiz esan liteke, inoiz baino aukera zabalagoak 

utzita) euskararen zokoratzea izan da eskola-munduan arau, lautatik hirutan. Gutxi-
tan izan du euskarak eskola-hizkuntzaren statusa, eta gutxi horietan ere maizago 

transitional bilin-
gual education gisa: cf. Fishman eta Lovas, 1970). EEN legeak ofizialtasun betea 
eman dio euskarari, gaztelaniaren pare, EAEko eskola-munduan. Hori bakarrik ez: 
euskaraz ikasteko aukera zabaldu egin da, oro har, azken mende-laurdenean. Orain 
dela 25 urte, beren seme-alabentzat euskarazko ikasbidea nahi zuen hainbat gurasok 
ez zuen hartarako aukerarik izan. Ez zegoen irakasle euskaldunik, eta irizpide 
murrizkorrez jokatu behar izan zen, hainbat kasutan, bai B edo D ereduko lerroak 

-
nitzerakoan. Irizpide murrizkor horrek eraginik kaleratu zen adibidez 1986ko uz-
tailaren 4ko Agindua, jendeak komunzki 4/4 dekretua deitu izan zuena. Gerora ere 
zuhur jokatu behar izan zen maiz, B edo D ereduko gela bat irekitzeko orduan. 
Inoren eskubideak urratzekotan B eta D eredua eskatzen zutenen gurasoen eskubi-

ereduaren aldekoek izan zituzten nagusiki, ez A ereduaren aldekoek. Urteen harian, 
lehen hamarkadako muga-ezintasun hura arinduz joan izan da: gero eta irakasle 
gehiago elebiduna da eta ikastetxeek beraiek, motibo bategatik edo bestegatik, 
merkatuaren eskabide nagusira egokitu ahal izan dute beren eskola-eskaintza. Ez 
dago dudarik, alde horretatik, neurri zabalean segurtatzen dela gaur egun, derrigo-
rrezko ikasmailetan bereziki, euskaraz ikasteko eskubidea.

Eta gaztelaniaz ikasteko aukera? Bermatzen al da gaztelaniaz ikasteko esku-
bidea ere?. Hasieran, 80ko hamarkadan ez zegoen horretarako arazorik: hiri eta 
herriburu gehienetako ikastetxeek erdaraz funtzionatzen zuten, erdi- eta goi-mailan 
bereziki, eta seme-alabentzat erdarazko eskolaketa nahi zuen hiritarrak aukera 
zabala zeukan eskueran. Euskarazko eskola nahi zuenak baino askozaz zabalagoa 
normalean. Urteen joanean, ordea, aldatu egin dira gauzak eta egungo egunean, 
ikasmaila eta eskualde jakinetan bereziki, zail da erdara hutsezko aukera handirik 

oro har. Jakin badakigu, bestalde, lege-urratzearen kexa gutxi iritsi zela epaitegietara.
marginalia sozialarekin identifikatu izanak ekarri 

duela A ereduaren gainbehera bizia, ez gurasoen nahiak. Zail da horrelako baieztapenei erantzun 
biribilik ematea, alde batera zein bestera. Dudarik ez da A ereduko hainbat ikastetxerentzat kal-
tegarri gertatu dela, luzera begira, une batean salbamen-taula zirudikeena. Ez da egia, ordea, es-
tratifikazio sozialaren ikuspegitik A eredua unibokoa denik. A ereduko hainbat ikastetxe, sektore 

-
aren goi-geruzetako ikasleen bilgune da. Hots, justu marginaliaren antipodetan dauden ikasleen 
bilgune. Sinplifikazioekin kontuz ibili behar da, beraz.
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ez dutenik azken mende laurdenean eta, beraz, eskola-munduan gertatu den bila-
kaera beren gogoz kontrakoa, goitik inposatua edo induzitua alegia, izan denik. 

-
bide, 1999), gauzak aski berez bere joan direla uste izateko.

Mende-laurdeneko balorazio globala gauza bat da, dena den, eta oraingo 

da gaur egun, bere haurrarentzat A ereduko eskola nahi duten gurasoei auke-
ra hori eskaintzea. Are zailago etxetik hurbil eskaintzea. Hasieran B eta D 

Lehen Hezkuntzan. EEn legea ez al da beraz betetzen. Ez nuke nik halakorik 
esango. Datuak behar dira, eta ez dut halakorik, A eredua eskatzen duten 

edo D eredura joatera behartzen direla esateko. Zailtasuna hor dago, dena den: 
itsuenak ere ikusten du hori.

Ez dago dudarik eredu-aukeraren printzipio handi horrek, gizarteko 
printzipio handi gehienek bezala, beren eragozpenak eta muga-arazoak dituz-
tela paperetik praktikara pasatzean. Euskaraz ikasteko aukera-murriztapenei 
dagokienez, goi-mailetan eta arauz kanpoko ikasbideetan daude gaur egun 
arazo nagusiak. Lanbide Heziketan, esate baterako, ezinezkoa da orain ere 

zenbait gaitan aurrera egin den arren mende-laurden osoan erabat konpondu 
ez dena). Beste horrenbeste gertatzen da musika-kontserbatorio eta musika-
eskoletan. Batzuetan euskarazko taldea egiteko zailtasuna izan ohi da eragoz-
pen larriena. Besteetan, berriz, irakasle euskaldunik eza. Erdaraz ikasteko 
aukera-murriztapenei dagokienez, aldiz, justu alderantziz dira kontuak: behe-
-mailetan eta arauz kanpoko ikasbideetan daude arazo nagusiak. DBHn, Ba-
txilergoan eta Lanbide Heziketan ez dago inolako arazorik A ereduko ikasbi-
dea hautatzeko: bai, aldiz LMHn eta, bereziki, Haur Hezkuntzan. Horrelako 
kasuetan ez dago, jakina, erdaraz dakiten irakasleen faltarik. Gela osatu ahal 

larriena. Gutxienezko ratioetara ezin iritsi izatea.

Kontuak termino erlatiboetan hartzen badira, ondorioa argia samarra da: 
hezkuntza-mundua da, askogatik, zerbitzu publikoa euskaraz edo gaztelaniaz 
antzeko neurrrian jasotzeko garantiarik handiena eskaintzen duen esparrua. 
Hezkuntzatik kanpora ez dago, urrundik ere, neurri horretako aukera-berdin-
tasunik. Hel diezaiogun, konparaziorako, kultura-esparruari: EAEko hiritarroi 

irratsaioak, telebista, musika, zinea,..) nabarmenki txikiagoa da euskaraz, 
gaztelaniaz baino. Administrazioaren zenbait ataletan ez dago zuzenean eta 
osorik euskaraz atenditua izateko ia inolako aukerarik. Hizkuntza aukeratzeko 
eskubideari dagokionez, hortaz, erraz da ondorio hau ateratzea: esparru gutxi-
tan lortu du EEN legeak hezkuntza-alorrean bezainbateko betetze-maila zaba-
la. Salbuespenik eta frikzio-punturik ez da han edo hemen falta izan mende-
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laurden honetan. Orain ere bada han-hemen halakorik: batzuetan irakasle 
euskaldunik ez dagoelako, eta besteetan gutxienezko ratiorik ez dagoenean 
aukerabidea konplikatu egiten direlako. Mende-laurden honetan dokumentatu-
rik dagoen neurrian salbuespen izan dira, ordea, frikzio horiek. Arau nagusia 
aski bermatua dago, itxuraz, EAEko irakaskuntza ez-unibertsitarioko kasu eta 
maila gehienetan: seme-alabentzat euskarazko/gaztelaniazko eskolaketa nahi 
duten gurasoek badute gaur egun, oro har, hartarako aukera. Ez ezinbestean 

-
rrian, ratioen edo irakasle euskaldunen eskasia kontuengatik. Baina eskubidea 
badute, oro har, ikasle gehienek.

Zaila da, beste aldetik, galdera horri hain baiezko erantzun biribila 
ematea. Zergatik aukeratzen dute gurasoek A eredua, B edo D? Zergatik 
nabrmendu da mende-laurden honetan, hain era uniforme eta etenik gabean, 
D ereduaren aldeko joera? Gurasoak gero eta euskaltzaleago direlako? D 

-
tza kontuan bakarrrik)? Ez dago motibo sendorik, ene ustez, ez lehenengo 
galderari eta ez bigarrenari baiezko biribilez erantzuteko. Ez baiezko biribilik 
eman dakieke galdera horiei, zenbaitek uste ohi duen moduan, eta ez, beste 
hainbatek aldarrikatzen duenez, goitik beherako erantzun ezezkorrik eman li-
teke oro har, datu ezagun, kontrastatu eta behar bezala metatuen gainean. 
Wishful thinking delakoak pisu handia du, iruditzen zaidanez, gure jardunean. 
Are handiagoa, nik uste, horrelako argudioak mahai gaineratzen ditugunean. 
Gutxiegi da, zinez, kontu horietaz dakiguna, eta gutxi horretatik nekez atera 
liteke hain ondorio sakonik.

Non dago hortaz gakoa, gurasoen D-ranzko joera-lerrakuntza handi hori 
azaltzen lagun dezakeena? Ez litzaidake hain funsgabea irudituko, hipotesi mo-
duan bada ere, guraso askoren buruan etorkizun-prognosi pragmatiko batek eragin 
eta eragiten duela esatea. Hizkuntza ofizial biko Autonomia Erkidegoan bizi 
garela jakinik, eta lege-marko horren barruan euskara ondo jakiteak hainbat 

komunikabide publiko, Osasun Zerbitzu eta irakasletza,..) sarbide-aukerak zabal-

horrek zera lekarke bidelagun: probableena dirudien etorkizun-eszenario horreta-
rako ahalik eta ongien ekipatu nahi izatea beren seme-alabak, eta ekipamendu 
hoberena, alde horretatik, D ereduak eskaintzen duela sentitzea. Hipotesi hori egia 
izatera, han-hemen indar betean funtzionatzen duen fenomeno baten aurrean 

-
kizun nabar baten aurrean beharrezkoa gerta litekeen irteera-aterik seme-alabei 
ez ixteko) jarrera kolektiboaren aurrean. Pauta nagusietarako egokitze-saioak mila 
dira gizartean, gurean eta beste edozein lekutan. Baita hizkuntza kontuan ere, oro 
har. Eskola-mundutik aldendu gabe fija gaitezen, adibidez, atzerri-hizkuntzen 
azken mende-laurdeneko eskola-hedapen zabalean. Beren seme-alabek atzerri-
-hizkuntzak ondo ikas ditzaten saiatzen dira Espainiako eta Europako gurasoak, 
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gero eta sendoago. Guraso horiek ez dituzte ordea atzerri-hizkuntza guztiak 
neurri eta maila berean eskatzen beren seme-alabentzat. Unibertsitate aurreko 
eskoletan eta Hizkuntza Eskola Ofizialetan, oro har, gutxi dira beren seme-alabek 

-
niera, txekoa, irlandera, servioa, albaniera, suediera, maltesa edo portugesa 

da gurasoen eta 16 urtetik gorako ikasleen eskabideen %90 baino gehiago. Ho-

kontra ez daukate ezer, guraso horiek. Espainiako gurasoei dagokienez ez dira 
bereziki frankofoniaren zale, ez eta anglofilo edo germanofilo itsu. Baina hiru 
hizkuntza horietako bat eskatzen dute seme-alabentzat hamarretik bederatzik edo 
gehiagok. Are gehiago: eskatu-eskatu ingelesa eskatzen dute guraso gehienek 

-
tzen diote eskolari, txiki-txikitatik hainbatean, eta prest daude atzerriko egonal-
diak ordaintzeko ere, poltxikoak hartarako aukera ematen dien neurrian. Horren 
guztiaren oinarrian dagoena ez da ingeles hizkuntzarekiko zaletasun anglofilo 
neurrigabea, oso bestelako mekanismo soziala baizik. Etorkizuneko gizartean 

eta beren seme-alabak begiz jotako etorkizun horretarako ahalik eta ongien eki-

bere pisua izan du EAEn, ene ustez, mende-laurden honetan. Etorkizuneko 

-
tzen duen eredura, D-ra alegia, bidaltzen ditu.

Badago hautapen-kontu honetan guztian, azkenik, gogoan izan beharreko 
beste faktore bat ere, eredu bat edo beste aukeratzeko orduan bere eragina izan 
dezakeena:kasuan kasuko eskolaren irudia eta erakarmena. Zergatik aukeratzen 
dute gurasoek eskola hau, eta ez beste hori edo harako hura? Irakasteredu 
elebidunagatik bakarrik? Beren seme-alabek hizkuntza ofizial batean edo 
bestean ikastea nahi dutelako, soil-soilik? Ez dut uste. Eskolaren idearioak, 

konfiantzazko irakasle ezagunik tartean izateak, lehendikako esperientzia fa-
miliarrak edo oroitzapen pertsonalak eta, gero eta maizago, ikastetxea konflik-
tu-iturri ez izateak plus nabarmena ematen dio eskola bati, ereduak berak 
ematen dionaz gainera. Plus partzialak dira horiek guztiak: partzialak baina 

kasualitaterik, gizarte-mekanismo jakinak eragindako eskaera-eskaintzen ohiko jarduera baizik.
Languages of Wider Communication -

ko komunikazio hizkuntza nagusiak).
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eragingarriak eta, zenbaitetan, eredua bera bezain garrantzitsuak. Plus horien 
guztien baturak erabakitzen du, askotan, seme-alabak zein ikastetxetara bida-

batuketa, ereduari zentraltasun handiagoa edo txikiagoa asignatuz eta, azkenik, 
batura horren araberako lehentasun-ordena ezarriz. Egokiagoa da beraz, alde 
horretatik, ereduen hautapen-askatasuna bere hutsean baino areago beste 
hainbat lehentasun-irizpiderekin batera hezurmamitzen dela esatea. Lehentasun 
horiek ez dute hizkuntza-eskubideen norbanako irizpidea ezabatzen: modulatu 

VII.3. Zonalde soziolinguistikoa kontuan hartzea

Euskal Autonomia Estatutuak zera dio bere seigarren artikuluan: Autono-
mia Erkidegoaren amankomuneko Erakundeek, leku batetik besterako desber-
dintasun soziolinguistikoak kontuan izanik, hizkuntza bien erabilera garantiza-
tuko dutela, beren izaera ofiziala arautuz eta beren ezaguera ziurtatzeko behar 
diren neurri guztiak hartuz eta bideratuz. Antzeko gauza dio EEN legeak: 
zonalde soziolinguistikoa ere kontuan izango dela. Hala egiten al da? Has 

-
ari dagozkion datuetan aldea dago eredu-banaketan, lurralde batetik beste-

kontuan hartzen dela, urterik urteko praktikan: ez espreski, baina bai praktikan. 

Ondoko irudiak lagungarri gerta litezke:

bidaltzen saiatu. Beren gogozkoena den ikastetxean 
lekurik ez da hainbatetan izaten.

-
bilago dagoela uste izateko. Seme-alaben eskola-aukera faktore linguistikoak bakarrik motibatuko 
balu, beste zenbait alorretan halatsu litzateke. Ez da hala, ordea: irrati-telebistetako kontsumoan 
adibidez, D ereduko kontsumoa eskoletakoa baino nabarmen txikiagoa da: bai helduen artean eta 
bai, dakigun neurrian, neska-mutilen eta gazteen artean. EAEko telebista kontsumoan X eredua 
da, askogatik, nagusi. Irratietan, berriz, X, A eta B. Faktore asko sartzen dira tartean, hizkuntza-
-aukera egiterakoan. Hori ez da ahaztea komeni. Liburuen eta aldizkari-egunkarien kontsumoan 
ere erdara da nagusi.

batetik bestera. Zonaldez zonaldeko azterketak oso luze joko liguke ordea: txosten honetan ezin 
diogu gai horri hainbateko tarterik eskaini. Lurraldekako emaitzak aski adierazgarriak dira, gai-
nera, zonaldeen arteko gorabeherak esplikatzeko.

mekanismo konplexu samarrez loturik egon liteke zonalde soziolinguistikoa de facto kontuan 
hartze hori. Mekanismo horiezaz gainera, jakina, azken berrogei urteko galdeketa soziologikoek 
eta zentso-azterketa demolinguistikoek behin eta berriro azaldu duten fenomenoa kontuan hartu 
behar da: partez edo osoz euskaldun diren gurasoen artean zabalagoa da euskarazko eskolaren 
eskea, erdaldunen artean baino.

-
tzentualak.
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25. irudia. Haur Hezkuntzako ereduak,
lurraldeka

26. irudia. LMHko ereduak, lurraldeka

27. irudia. DBHko ereduak, lurraldeka

28. irudia. Batxilerreko ereduak,
lurraldeka

29. irudia. LHko ereduak, lurraldeka

Ondorio batzuk argi samarrak dira. Ereduen presentzia ez da berdina 
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan: ez zenbaki absolutuetan eta ez, bereziki, 
portzentajeetan. Zonalde soziolinguistikoaren eragina hor dago beraz. Beste 
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zerbait ere esan behar da, ordea: orain dela hogeita bost urte baino txikiagoa 
-

rrenbeste gertatzen ari da eskola-munduan. Eredu-banaketaren tarteak txikitzen 
ari dira lurralde batetik bestera. Baina ez da egia diferentziarik ez dagoenik, 
edo diferentzia hori hutsaren hurrengoa denik. Soziolinguistikoki eragingarria 
den faktore horrek eskola-munduan ere badu bere oihartzuna. Hori dela-eta,

a)  Gipuzkoan, lurralderik euskaldunenean, erabat murritza da A eredua, 
HHn eta LMHn bereziki. Hori bakarrik ez: DBHn eta Batxilergoan 
ere nagusitasun argia du D ereduak Gipuzkoan, eta Lanbide Heziketan 
bertan presentzia nabarmena eskuratu du.

b)  Araban eta Bizkaian ere asko murriztu da A eredua, D eta B ereduen 
atzean gelditu delarik HHn eta LMHn. Baina Bigarren Hezkuntzan 
gauzak aski diferente dira. Bigarren Hezkuntzan A eredua da Bizkai-
-Arabetako eredurik zabalduena: beherantz dator hor ere, baina nagu-
si da gaurkoz.

c)  Bizkaiko datuak eta Arabakoak ez dira, gainera, portzentualki berdi-
nak. D ereduak pisu handiagoa du Bizkaian.

Lurralde mailatik eskualde mailara pasako bagina beste horrenbeste 
ikusiko genuke: zonalde euskaldunenetan indar handiagoa du D ereduak, eta 

egoera zehatz azaldu nahi bada. Zonalde soziolinguistikoen arteko diferentzia 
ahultzen ari da, gorago esan denez: orain dela gutxi arte baserri-giroan mur-

-
ez betetzen ari dira; industrialdeak nonahi zabaltzen ari dira, orobat, eskola-
garraioaren irismena zabaltzen ari da eta bide-sareen berrikuntzak birrindu 
egin ditu zonalde batzuen eta besteen arteko tarteak.

Bestetik, euskaldun asko hirietara joan da bizi izatera eta familia 
euskaldun ugari dago hiriburuetan. Bilbo batean, hori dela-eta, Durangon 
baino euskaldun gehiago bizi da egungo egunean. Horregatik, euskaltasun-

badira zail da gaurko zonalde soziolinguistiko gehienetako mintzajardunean 
Lehen bezalako bereizkuntza zorrotzik egitea. Gertaera horrek, eta elearte-
ko nahas-ezkontzek, lehen baino ahulduago utzi dute zonalde soziolinguis-
tikoaren orain dela ehun urte inguruko banaketa argi hura. Azkenik, eta 
berritasun gisa, gero eta guraso erdaldun edo nahas-eledun gehiagok mur-

-

euskaldunenak zertxobait apaltzen ari dira euskaltasun-mailari dagokionez, eta erdaldunenak 
igoten. Tarte-bitarteko berdintze-modu bat ari da hortik sortzen.

informazioez baliatzen ari naiz atal honetan.
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giltze-bidea aukeratzen dute beren seme-alabentzat: gurasoen nahia zonal-
dearen irizpidearen gainetik dago EAEko hezkuntza-legerian, funtsaren 
funtsean.

Faktore batek baino gehiagok eragiten du eskola-munduko eredu-banake-
tan. Zonalde soziolinguistikoak badu bere eragina, ikusi dugunez, eta ez txikia. 
Baina faktore geografiko hori beste askorekin batera hartu behar da kontuan, 
egungo errealitatea xuxen deskribatzeko. Bere hutsean hartuta kamuts gerta-
tzen da. Gero eta kamutsago, gurasoen aukera-eskubideak duen lehentasun 
operatiboa kontuan hartzen ez bada.

VII.4. Irakasleen hizkuntza-osaera

EEN legearen aurreikuspenetan, EAEko irakasleek elebidunak izan behar 
dute. Ikus zer dioten 19. eta 20. artikuluek:

Artículo 19 19. artikulua
Las Escuelas Universitarias de 

Formación del Profesorado, adaptarán 
sus planes de estudio para conseguir la 

total capacitación en euskera y castellano 
de los docentes, de acuerdo con las 

exigencias de su especialidad.

Irakasleen prestakuntzarako unibertsitate-
-eskolek beren ikasketa-planak egokituko 
dituzte, irakasleek euskara eta gaztelania 

erabat menperatu ditzaten, nork bere 
espezialitatearen eskakizunen arabera.

Artículo 20 20. artikulua

el derecho a la enseñanza en euskera, 
establecerá los medios tendentes a 

una progresiva euskaldunización del 
profesorado.

1. Jaurlarizak, euskarazko 
irakaskuntzarako eskubidea gauzatzeko, 

irakasleria gero eta euskaldunagoa 
lortzeko bitartekoak jarriko ditu.

Irakasle guztiek elebidun izan behar dutenik ez da legean espreski esaten, 
baina agintzen diren neurriek helburu argi samarra dute: EAEko irakasleak 
euskaraz zein gaztelaniaz irakasteko gai izatea, oro har. Lortu al da helburu 
hori, handik 25 urtera? Irakasle-eskolen kontua hurrengo atalerako utzita, 

-

den-denak elebidun/euskaldun izatea ez da lortu. Milaka irakasle dira, EAEn, 
-

hori aski neurri zabalean lortu da. Gero eta irakasle gehiago da, EGA edo HE2 
maila eskuratua duena. Gatozen emaitza numerikoen azalpen grafikora: irakas-
-sistema osoko azken datu erabilgarriek, 2006-07 ikasturtekoek, ondoko 
emaitza eskaintzen dute:
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30. irudia. EAEko irakasleen osaera, hizkuntza-gaitasunari dagokionez

Irakasleen ia hiru laurdenek bazuten EGA edo HE2 maila 2006-7 

Transformazio handia gertatu da, beraz, irakasleen artean. Transformazio 
hori bat dator, gainera, sektore bietako eredu-banaketarekin, irakasmaila 
diferenteetan ereduek duten presentziarekin eta irakasleen adin-gradiente-
arekin. Horrela.

a)  sektore publikoaren eta pribatuaren artean aldeak daude irakasleen 
hizkuntza-osaeran. Sektore publikoan aurreratuago doa irakasleen 
euskalduntzea, pribatuan baino. Bietan aurrerapen nabarmena egin da 
ordea.

b)  D eredua zabalduago dagoen mailan, Haur Hezkuntzan, irakasle eus-
kaldun gehiago dago bestalde. Aldiz D ereduak presentzia laburragoa 
duen mailan, Bigarren Hezkuntzan, irakasle gutxiagok du EGA edo 
HE2. Ondoko irudiak ematen digu gradazio-eskala horren berri.

31. irudia. Irakasleen hizkuntza-osaera, irakasmailaka

zabalagoak izan litezke kurtso honetan.
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c)  Kontuan izan behar da, azkenik, irakasle gazte gehienak euskaldun 
direla. Beste hitzetan esanik irakasle erdaldun elebakarrak zaharrago 
dira adinez, oro har. Ikus ondoko irudiak: lehenengoak datu globalak 
ematen ditu, hurrengoak sektore publikoari dagozkionak eta hirugarre-
nak sektore pribatukoak.

32. irudia. EAEko irakasle guztien hizkuntza-osaera, adinaren arabera

33. irudia. Herri-ikastetxeetako irakasleen hizkuntza-osaera, adinaren arabera

34. irudia. Ikastetxe pribatuetako irakasleen hizkuntza-osaera, adinaren arabera
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Labur bilduz: Aldakuntza nabarmena gertatu da irakasleen euskalduntze- 
edo alfabetatze-alorrean, eta euskalduntze-lan hori ongi ezkontzen da ereduen 
garapen-joera nagusiarekin. Gehiago egin zitekeela egia da. Irakaslea EGAdun 
edo HE2ren jabe izateak ez du, gainera, euskaraz ongi irakasteko gai denik 
ziurtatzen beti. Goiko zenbaki horiek ez dute, beraz, inor liluratu behar: asko 
dago oraindik egiteko, euskarazko irakaskuntzak kalitate osoko mailari eutsiko 
badio. EGA edo HE2tik gorako hizkuntza-prestaerak horrexegatik du, besteak 
beste, hain arrakasta zabala. Jartzen diren erreparoak jartzen direla bistan dago, 
ordea, pauso handia eman dela legeak dioen bidean. Sektore publikoan, OHO 
mailan, irakasle euskaldunak ez ziren 1977an %5era iristen. Ehuneko laurogei 
baino gehiago dira orain. Badago aldea, eta ez nolanahikoa.

Irakasle-eskolak euskaldundu al dira? Bai eta ez. Saio handia egin da, 
hasieratik beretik, irakasle-eskoletan euskal adarrak eratzeko: hots, hasi eta 
buka euskaraz ikasi ahal izateko lerroak antolatu dira, ikasle euskaldunak 

-eskola hori baino urrutiago joan da eta legeak dioena hitzez hitz betetzen du: 
ikasketa guztiak euskaraz eskaintzen ditu oro har eta, normalean, bertako 
ikasketak amaitzen dituzten ikasleak euskaraz irakasteko gaitasun-agiriaren 

ez da osorik betetzen: ez osorik eta ez %75ean. Hutsune objektiboa dago hor, 

etorkizuneko) irakasle-gai berri guztiak irakasle-eskoletan sortzen ez direlako: 
0-3 alorrerako kandidatu berrien leku naturaletako bat Lanbide Heziketa da, 
eta behar bezala atenditu gabe dago alor hori. Era berean, DBH eta DBHOra-
ko hainbat profesional ere beste fakultateetan eta goi-eskola teknikoetan 
prestatu ohi dira eta ez dakit zer neurritan hartzen den prestaera-behar hori 
kontuan.

VII.5. Hizkuntza ofizialen ezagutza praktikoa

-
di berriak elebidun bihurtzea. Ez da hori orain dela 25 urteko berrikuntzen 

legeak bere 17. artikuluaren lehen pasartean:

-
le-eskola publikoa ere oso hurbil dago egoera horretatik. Bilbon ere hala dira kontuak, %70ean. 
Gasteizen, euskaraz ikasten dutenen proportzioa %60tik gorakoa da baina bertako euskal adarre-
tako ikasle guztiek ez dute gaitasun-agiririk. Bizkaiko irakasle-eskola pribatua, aldiz, datu ezagu-
nak egiazkoak izatera oso urruti dago EEN legeak dioen egoeratik.

dio, azken helburua zein den.

batera hau da, dudarik gabe, EEN legeak hezkuntza-alorrean duen agindurik zorrotzena.
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Artículo 17 17. artikulua
El Gobierno adoptará aquellas 

medidas encaminadas a garantizar 
al alumnado la posibilidad real, en 
igualdad de condiciones, de poseer 
un conocimiento práctico suficiente 

de ambas lenguas oficiales al 
finalizar los estudios de enseñanza 

Jaurlaritzak, derrigorrezko ikastaldia 
bukatzerakoan ikasleek ,aukera 

berdinetan, bi hizkuntza ofizialak 
benetan erabiltzeko adina 

menperatuko dituztela ziurtatzera 
bideratutako neurri guztiak hartuko 

Argia da, alde batetik, artikulu-atal hori: eskola-munduak zer norabidetan 
arraun egin behar duen seinalatzen du. Euskaraz eta erdaraz, bietan jakin behar 
dute gazteek. Hori da asmo nagusia; horretan ez dago interpretazio-auzirik. 

-
-

aukeratzea ez dela hutsaren hurrengo erabakia: aski ondorio diferenteak atera-
tzen dira, segun bidegurutze horretan bide bat ala beste aukeratzen den. Le-

izan ahal izateko aukera bera eskaintzea ikasle guztiei. Bigarren interpretazioa 
aukeratzen baldin bada, aldiz, hizkuntza ofizial bien parez pareko ezagutza 

pareko hizkuntza-gaitasuna behar dute euskaraz EAEko ikasleek, derrigorrez-
ko eskola-aldia amaitzerakoan. Gaitasun-maila hori eskuratu behar dute edota, 
gutxienez, gaitasun-maila hori eskuratu ahal izateko bidea jarri behar zaie 
eskueran.

conocimiento práctico suficiente
batean zein bestean jarduteko behar adinako gaitasun praktikoa, ez ezagutza 
teoriko hutsa, eskuratu behar dute ikasleek: argi esana dago hori. Definizio 

-

osoz, oinarri. Bigarren interpretazioak ere badu, ordea, aldezlerik: interpretazio horri ere argudio-
-

puntua ez da isilpean uztea komeni. Dudamuda hori ez da erabatekoa ordea: ematen den inter-
-

de argikoa da. Edozein interpretazio ez da aizu.
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ratzen dituela euskara eta gaztelania? Esaldiari iruzurrik egin nahi ez bazaio, 

adierazitakoa da: HUISen esanean Europako erreferentzia-marko bateratuaren 
B2 maila har liteke, operatiboki, hizkuntza batean zein bestean jarduteko 

-
-

tzak. Hartu al dira neurriak? Lortu al da helburu horretara iristea? Lehen 
baino hurbilago al gaude helburu horretatik? Zenbat gaztek egiaztatu du 

jarduteko gaitasuna? Ikuspegi zabalenetik hasiko gara, urratsez urrats informa-
zio teknikoagora hurbilduz. Zabalenetik hasita, berriz, honako bi baieztapenok 
egin litezke huts egiteko arrisku handiegirik gabe.

a)  Bere osoan hartuta, elebitasun praktiko jeneralizatuaren helburua ez 
da bete. Are gutxiago parez pareko elebitasun jeneralik. Neurri eta 
molde askotako elebitasun-mailak lortu eta lortzen dituzte EAEko 
ikasleek. Ikasle guztiak ez dira ordea elebidun praktiko: are gutxiago 
parez pareko elebidun funtzional. Bada noski parez pareko elebidun 
funtzionaltzat har litekeen gazterik: hitzez, idatziz edo bietara berdin-
tsu moldatzen dira halakoak, hizkuntza ofizial batean zein bestean. 
EAEko gazte gehienak ez dira ordea horrelakoak. Hizkuntza batean 
bestean baino errazago moldatzen dira gehienak. Badira euskaraz 

gutxi dira horrelakoak. Badira, bestalde, euskaraz baino erosoago 
moldatzen direnak gaztelaniaz: ahoz, idatziz edo bietara gaztelaniaz 
erosoago edo askoz erosoago egiten dute horiek. Eta badira, hainbat 
daturen arabera, euskaraz hitz egiteko gaitasun praktikorik ez dutenak. 
Labur bilduz: euskara-mailari dagokionez aniztasun zabala dago 
EAEko gazteen artean, eta aniztasun zabal horren barnean asko dira 
euskaraz ahul dabiltzanak. Legearen ezinbesteko lausotasun kontzep-

-
nak salbuespen; euskaraz ez.

b)  Horrek ez du esan nahi, azken aldian halakorik entzuten bada ere 
maiz, EAEko eskolak porrot egin duenik belaunaldi berrien euskal-
duntze-alfabetatze alorrean. Are gutxiago, ezer lortu ez duenik. Gauza 
asko lortu du eskola-munduak azken mende-laurdenean, lege horren 
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babesean. Honako bi gauza hauek, besteak beste: batetik, etxetik er-

%80) neurri batean euskalduntzea lortu du; bestetik, etxetik euskaldun 
-

Zertan konkreta liteke beraz, urterik urteko praktika arautuan, eskola bi-
dezko euskalduntze eta alfabetatze horren output-a? Ikuspegi zabal-lausoenetik 
zehatz-kontrastatuenera joaz, hiru neurpide ditugu eskueran: galdeketa sozio-
linguistikoen ondorio globala erabil daiteke, batetik; aldian behingo ebaluazio-
lanen emaitzetara jo liteke, bestetik; hamasei urtetik gorako ikasleek egiten 
dituzten hizkuntza-azterketak eta lortzen dituzten hizkuntza-agiriak kontuan 
izan litezke, azkenik. Ikus ditzagun hirurak, hurrenez hurren.

VII.5.1. Galdeketa soziolinguistikoen ondorio globala

Zenbat gaztek daki orain euskaraz? Lehen baino gutxiagok, mundu zaba-
leko hiztun-herri txiki-ahuldu gehienetan gertatzen ari den bezala? Lehen be-
zainbatek, gutxi gorabehera? Lehen baino gehiagok? Aurrera egin da jakite 
kuantitatibo horretan, ala atzera? Erantzuna argia da: lehen baino gazte gehia-
gok daki orain euskaraz. Lehen baino ikasle gehiago dira orain, bai portzen-
tajez eta bai kopuru absolutz, euskaldun.

-
den azken datu publikoekin) konparatzea: 1981ean baino ondotxoz gehiago 
dira, proportzioan zein zenbaki absolutuz, euskaraz badakitela dioten gazteak. 
Ikus, esate baterako, III. mapa soziolinguistikoaren 1981-2001 aldiko emaitza 

hizkuntza-gaitasunak gora egin duela nabarmen. Hortik aurrerako adin-tartee-
tan, aldiz, beheranzkoa da kurba Bizkai-Gipuzkoetan. Gazteen elebitasun-go-
rakada horren atzean, besteak beste eta aski neurri ohargarrian, azken mende-
laurdeneko eskolatze-sistema dago.

Hori da, beraz, galdeketa soziolinguistikoetatik atera ohi den lehenengo 
ondorio globala. Erabateko baikortasuna piztu ohi du gertaera horrek zenbai-

gauzak gehiegi sinplifikatzen ditu ikusmolde horrek eta sinplifikazio horrek ez 

azpimarratu nahi da, hori baita plusa: erdaraz, aurreko sistemak ere alfabetatzen zituen.
-

tuela hiztun-elkarte baten bizi-indrra neurtzeako orduan. Are gehiago hiztun-elkarte horren etorki-
zuna iragartzeari dagozkionetan. Hizkuntza bat jakitetik hizkuntza hori erabiltzera tarte handia egon 
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hiztunen kopurua garrantzitsua da, oso, hizkuntza horren osasun-egoera anali-
zatzeko; baina hori bakarrik ez da kontuan hartu behar.

Jakite kontuari dagokionez, hasteko, beste lau aldagai hauek ere kontuan 

leku askotan sakabanaturik dauden, edota leku gutxitan edo bakarrean kon-

diren, edo adin guztietan banaturik dauden) eta, d) beren ezaguera maila 

huts, euskal-elebidun, elebidun orekatu edo erdal-elebidun).

Guztia ez da, bestalde, jakite-kontua. Hizkuntzaren erabilera eta hizkun-
tzei buruzko iritzi-jarrerak ere kontuan izan behar dira. Erabilera da, hasteko, 
hizkuntzen osasun-termometrorik zorrotzena. Jakin bai baina erabiltzen ez den 

-
ra-kontuak ere neurtu eta aintzakotzat hartu behar dira, hortaz, bide onetik 
goazen edo ez esan ahal izateko. Demolinguistikazko inkesten jakite-azalpenak 
oso onuragarriak dira, egungo egoeraren neurri modu bat eskuratzen laguntzen 
digutelako. Lagungarri izanik ere ez dira, ordea, aski. Are gutxiago gurea 
bezalako ingurumenetan, hizkuntza jakitetik hizkuntza hori erabiltzera hain 

kontuei buruzko datuetatik atera ohi den ondorio baikor hori ez da beraz aski, 
ahuldutako hizkuntza baten osasun-diagnostiko zorrotzik egiteko. Pista batzuk 
ematen ditu, eta oso baliagarriak dira; baina argitasun horiek ez dira aski 
osasun-diagnostiko globalik egiteko.

Euskaraz jakitearen hazkunde kuantitatiboaz galdeketa soziolingusitikoek 
eskaintzen duten testigantza metatua huskeria iruditu ohi zaio gure arteko 
hainbati. Esan berri ditugun beste faktoreak gogoan izanik, eta faktore horien 

-
tenen kopurua bakarrik ez da aski, hiztun-elkarte baten bizirik iraun ahal izateko neurpidea zehaz-
teko orduan. Ikus Giles, Bourhis eta Taylor-en 1977ko Ethnolinguistic vitality-ren formulazioa 

kontzentrazioak eta dentsitateak duten garrantziaz ikus, adibidez, Mackey 1983 eta Fishman 
1991.

demokratikoetan aginte-indarrez ezarritako) arauak, hizkuntza bat jardungune eta situazio batera-

-
tan erabili ahal izateko aukera objektiboak, eta c) hizkuntzaren ezagutza-mailak. Erabilerari bu-
ruzko informazioa ere jasotzen dute, gero eta zehatzago gainera, galdeketa soziolinguistikoek: 

-
teko aukera ematen dute galdeketok. Aurrerago helduko diogu gai horri, X. atalean.



EUSKARAREN LEGEAK HOGEITA BOST URTE - Mikel Zalbide 1395

garrantzia eta lehentasuna azpimarratuz, jakite-aitormen hutsezko emaitza 
soziolinguistikoei apenas ematen diete aparteko garrantzirik. Euskararen osa-
sun-diagnostikoa egiterakoan eta EEN legearen gorabeherak zehazterakoan 
hanka-punttaka pasa ohi dira, hori dela-eta, hazkunde demolinguistiko horren 

erdara entzuten da, lehen baino gehiago ez bada. Hori da benetako neurria. 

dioena: eguneroko jardun arruntaren zenbatekoak eta zer-nolakoak garrantzi 
aparta du hizkuntza baten osasun-diagnostikoa eratzerakoan. Baina zuzen-zu-
zen ere ez dabil, sozioliguistikazko inkesta-datuak alboratzerakoan. Jokabide 

izanik ere, emaitza demolinguistikoak ez dira gutxiestekoak. Gogoan izan 
behar dira horiek ere, balorazio globala egiterakoan. Ezaguera kuantitatiboaren 
adierazle horiek ere kontuan hartu beharra dago, hizkuntzaren osasun-egoera 
eta, ondorioz, EEN legearen balantzea egiteko orduan.

Adierazle demolinguistiko horiek kontuan hartzen baldin badira, argi 
dago emaitza: ezagueraren ikuspegi kuantitatiboari dagokionez aurrera egin du 
euskarak EAEko neska-mutilen eta gazteen artean, EEN legea onartu zenetik 
hona. Eskola izan da aurrerapen horren lehen eragilea: horretan ez dago duda 

-
liogabetzera dator emaitza hori.

VII.5.2. Aldian behingo ebaluazio-lanen emaitzak: B2

Aztertu berria dugun ikuspegi kuantitatibo-global hori ez dugu aski, go-
rago esan denez, hizkuntzaren osasun-egoera eta eskolaren mende-laurdeneko 
ekarpena neurtzeko. Zenbatek dakiten euskaraz, euskaraz dakiten horiek 
kontzentraturik edo sakabanaturik dauden eta bizi diren parajeetan zer dentsi-
tate duten garrantzizko informazioa da, baina ez da aski. Datu kuantitatiboak 
edo estentsiboak eskuratzeaz gainera informazio kualitatiboa edo intentsiboa 
behar dugu jakite kontuen esparruan: euskaraz dakiten ikasle horiek zer neu-
rritan elebidun diren, eta bereziki zer neurritan euskaraz egiteko gai diren, 
jakin behar dugu. Jakite-esparrutik erabilera-alorrera pasa beharko dugu gero, 

-
maten da batez ere eta, kopuru aldetik, mugatua da eskola-datuen ondoan. Etxea eta kalea, berriz, 
ez dira alderatzeko neurrian ere euskaldundu. Eskolaren emaitza da beraz, lehenik eta behin, 
gorakada hori.

-

erraz edo errazago moldatzen dena) bi gauza dira oso. Gaitasun-mailaren ikuspegi kualitatibo hori 
nahi eta nahi ez erantsi behar diogu, hortaz, hiztun-kopuruaren ikuspegi kuantitatibo jeneralari.
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Gatozen beraz jakite-mailaren alderdi kualitatibora, intentsibora. Zer 
neurritan ditugu euskaldun, euskaldun direla dioten EAEko neska-mutilak eta 
gazteak? Lehen baino euskaldunago? Euskaraz ulertzeko, hitz egiteko, irakur-
tzeko eta idazteko lehen baino trebeago? Gauza batzuetan trebeago eta beste-

-
rriak behar genituzke hori jakiteko: EEN legeak derrigorrezko eskola-aldian 
lortu beharreko hizkuntza-gaitasuna aipatzen duenez espreski, orduan eta orain 
16 urte inguruko gazteen lau trebetasunen berri izan behar genuke, bietan 
bateratsu neurturiko emaitzak konparatu ahal izateko.

Ez dago halako neurketarik. Hasieran ez zen halakorik egin eta gero ere 
ez dira urtero-urtero egiten. Konparazio hertsirik egin ezin baliteke ere, orain 
zer maila duten jakiteko argitasunik badago han-hemen. Zentra gaitezen argi-
bide horietan, eta birformula dezagun hasierako galdera beste era honetan: zer 
mailatan dakite euskaraz, eta zenbatean gaztelaniaz, 16 urte inguruko gazteek? 
EAEko ikasleen hizkuntza-maila aztergai duten ebaluazio-lanez balia gaitezke, 
besteak beste, galdera horri erantzuten saiatzeko. HUISen ebaluazio-lanei 

adibidez, txosten honen IV.2 ataleko 5. taulan azaldutakoa). Har dezagun 
ebaluazio horietako bat: aukera dezagun, azken urteotan aipatuena bera denez, 
ISEI-IVEIren B2

emaitza jasotzen du ebaluazio-lan horrek. Proba ez zitzaien ikasle guztiei pasa, 

eta D ereduko ikasleen proportzio honek gainditu zuen B2 proba:

a)  Lagin orokorraren emaitzak (lau trebetasuneko emaitzak). B eta D ere-
duko 1191 ikasleri trebetasun hauek neurtu zitzaizkien: irakurmena, 
idazmena, entzumena eta hizkuntzaren ezagutza. Mintzamena ez zitzaien 
neurtu. Ikasleen hizkuntza-gaitasuna horrela neurturik, honako emaitza 
hauek lortu ziren DBH4n: B ereduko ikasleen %27,5ek gainditzen zuen 
proba hori, eta D ereduko %57,2k. Guztira, B eta D ereduko ikasle-lagin 
horren %47,3k gainditzen zuen mintzamenik gabeko B2 proba.

b)  Bost trebetasunen emaitzak. Goiko horrezaz gainera B2ko mintzamen-
proba pasa zitzaion 1191 ikasle horien azpilagin bati; konkretuki 243 

emaitza numeriko konkretu horien atzean justu zer dagoen ulertu ahal izateko. Diogun, horrela, 
idatzizko alorrean galderen %60 edo gehiago gainditu zutenei aitortu zitzaiela B2 maila. Beste 

izan balitz) diferentea izango zen emaitza. Mintzamen-proba azpimultzo bati bakarrik pasa zitzai-
on, gainera. Kontuan izan behar dira datu horiek, ateratako emaitzen balio-indarra zehazteko. 
Xehetasun horietarako eta beste hainbatetarako ikus, nolanahi ere, ISEI-IVEI 2005.

-
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izanik, DBH4ko B ereduko ikasleen %32,6k eta D ereduko ikasleen 
%68k gainditzen zuen B2 proba. Guztira, mintzamen-neurketa kontu-
an izanik B eta D ereduko ikasle-lagin horren %53,7k gainditzen zuen 
B2 proba.

c)  Besterik ere ikusi ahal izan zen neurketa horretan: neskek errazago 

euskaldunetakoek zonalde erdaldunetakoek baino errazago gainditzen 

gurasoen seme-alabek maila bajuagokoenek baino puntuazio hobea 

ez zen aurreikusten erraza) eta etxean euskaraz egiten zuten gazteek 

puntu horri dagokionez, nabarmena da aldea. Etxean erdaraz egiten 
zutenak harturik batetik, eta etxean euskaraz egiten zutenak bestetik, 
diferentziok agertu ziren: B ereduan, gainditze-portzentajea %26,6koa 
zen etxean erdaraz egiten zutenen kasuan, eta %47,5ekoa etxean 

-

Beste hainbat ebaluazio-lanek ere zabaldu eta zehaztu ditu EAEko ikasleen 
hizkuntza-gaitasunen emaitzak. Era askotako ondorioak ageri dira ebaluazio-lan 
horietan. Ez da hau lekua, xehetasun horiek guztiak banan-banan ikusteko. 
Merezi du, aldiz, ebaluazio-lan horietan antzematen den zenbait ñabardura az-
pimarratzea. Zer diote, funtsean, han-hemengo ebaluazio-lan horiek?

a)  Gaztelaniaren ezagutza bermatua dago, oro har, EAEko ikasleen arte-
an. Bertan jaiotako neska-mutil guztiek dakite gaztelaniaz, adin batetik 

bizi eta D ereduan ikasten ari diren gazteek ere bai. Hain da gaztela-
niaren gizarte-eragina eta ingurumeneko harreman-sare informaletarai-
noko sarbidea sendoa, non gizarte-eragin horrek beste elementuak 

egiten dituen eta, adin batetik aurrera, haurrik euskaldunenak ere 
gazte elebidun bihurtzen. Horrek ez du esan nahi, gazte euskaldun 
horiek inolako hobetu beharrik ez dutenik beren gaztelaniazko trebe-

ondotxoz lotura ahulagoa zen hori.

ikasten dute gaztelaniaz, normalean, euskaraz baino. Etorkinen hurrengo belaunaldiko seme-ala-
bak ere laster iristen dira, oro har, gaztelaniaz ikastera. Euskaraz jakitea, aldiz, aski lotua dago 
eskola-hizkuntza nagusiarekin eta, batez ere, bizi diren ingurumen hurbilarekin. Azpeitian Donos-

nahiz batean zein bestean eredu berean ikasi.
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-
lako edo Andaluziako batek antzeko trebetasun-pautak ageri dituztela 
batezbestean. Hots, hangoak bezain erdararen jabe direla hemengo 
gazteak, aldeak alde eta ñabardurak ñabardura.

b)  Horren parekorik ez da euskararekin gertatzen. EAEko ikasle guztiak 
ez dira elebidun: ez, behintzat, hizkuntza batean zein bestean hitzez 
eta idatziz antzera-edo jarduteko gai. Alde handiak, oso handiak, 
daude euskarazko trebetasunean: alde horiek handiagoak dira hizketan 
eta idazketan, ulermenean eta irakurmenean baino. Lau trebetasunetan 
daude, ordea, alde nabariak.

Errazago moldatzen dira, normalean, euskaraz edo gaztelaniaz. Eus-

falta gure artean, gorago esan denez. Ikasle elebidun gehienak beste 
era batekoak dira ordea: erdal-elebidunak. Euskaraz baino hobeto 

-
razko bilingual dominance configuration horrek berak erdaraz jardu-

d)  Ereduak badu eragina ikasleen euskara-mailan: D ereduko ikasleak 
elebidunago dira, oro har, B eredukoak baino, eta B eredukoak eus-
kaldunago A eredukoak baino. Faktore garrantzitsua da hori. Autono-
mia Estatutuak eta EEN legeak euskarazko gaitasun kontuaz diotena 
betetzeko orduan, ez dago dudarik D eredua dela eragingarriena. 
Gaztelania mailan ere badu eragina ereduak: D ereduko ikasleek 
baino hobeto egiten dute gaztelaniez A eta B eredukoek. Halere, 
gaztelaniaren jakite-mailan eredu batetik bestera ageri diren aldeak 
euskararen jakite-mailakoak baino nabarmenki txikiagoak dira.

e)  Eredu batetik bestera ageri diren aldeak ez zaizkie, beti eta osorik, 

badakite ikasleek, diferentzia hori ez da ezinbestean ereduagatik. 
Ikusi dugu gorago, etxeko hizkuntzak zer eragin duen: eredu berean 
dabiltzan ikasleek arras euskara-maila diferentea dute, etxeko hizkun-
tzaren arabera. B ereduari dagokionez, etxean euskaraz egiten ez duten 
ikasleen artean %26,6k gainditzen du B2; etxean euskaraz egiten du-
tenen artean, aldiz, %47,6k. Beste horrenbeste gertatzen da D ere-
duarekin: etxean euskaraz egiten ez dutenen artean %47,5k gainditzen 

gaztelaniaz, ez da gaur egun besterik gabe ontzat ematen. Alderik badago egon, batez ere lehen 
eskola-urteetan, batzuen eta besteen artean. Kontua zera da: alde hori eta euskarazko jakite-mailan 
ageri diren aldeak oso bestelakoak direla intentsitatez.

dominance configuration 
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du B2, eta etxean euskaraz egiten dutenen artean %74,1 k. Etxeko 
hizkuntzari kaleko, lagunarteko eta gelako ikaskideekiko hizkera in-
formalaren eragina erantsiko balitzaio, are matizatuago geldituko li-
tzateke ereduaren eragimena.

Labur bilduz: aldian behingo ebaluazio-lanek argitasun garrantzitsuak 

beste neurri batean, gaztelania-mailaz). Bistan da parez pareko elebitasun 
praktikoaren helburutik urrun dagoela eskola-errealitatea. Bistan da, orobat, 
pauso garrantzitsuak eman direla elebitasun-xede horretarantz eta, bide horre-
tan aurrera egin nahi bada, eskola-esparruko saio isolatuak gaindituz gizarte-
-alor desberdinen interazkzio-eskema zabalagoetan oinarritu beharko dela 
herri-aginteen eta gizartearen jarduna. Jakite kontuak egite kontuarekin lotu 
beharko dira, bereziki.

VII.5.3. Hizkuntzazko gaitasun-agiriak: urtean zenbat gazte EGAdun

Era askotako erantzuna eman badakioke ere galdera horri, bat da oraingoz se-
guruena. Hizkuntzazko gaitasun-agiriak ditugu, gaur-gaurkoz, eskola-amaieran 

baten hizkuntza-gaitasuna neurtzeko bide formalizatu seguruena, kontrastatuena 
eta urterik urte errepikatuena hizkuntzazko gaitasun-azterketak dira. Azter ditza-
gun EAEko euskarazko gaitasun-azterketak eta gaitasun-agiriak, beraz.

Hamasei urtetik gorako ikasleek egiten dituzten hizkuntza-azterketen saile-
an eta lortzen dituzten hizkuntza-agirien alorrrean oinarri zabala dago ikusgai. 
Hizkuntza Eskola Ofizialetako azterketa ugariak hor daude, adibidez: milaka 
gaztek eta helduk egiten du urtero, EAEko hizkuntza-eskola ofizialen batean, 
maila bateko edo besteko azterketarik: bai euskara-azterketa, bai atzerri-hizkun-

-
ko gaitasun-neurketa kontrastatuei dagokienez hor dago, bereziki, 25 urtetik 
gorako traiektoria luzea duen EGA agiria, Europako C1en parekoa. Urtean 
15.000 azterketatik gora egiten dira EGAn. Azterketa horietariko asko, ez denak 
baina bai gehienak, 17 eta 25 urte arteko gazteenak dira. Dagoeneko 300.000 
bat herritarrek egina du azterketa hori azken mende-laurdenean eta, horietarik, 

ditu eskola-sistemak bakarrik sortu. Asko bai ordea.

duten gazteak erantsi behar zaizkio, batetik. Bestetik, EGA gainditu ez duten arren hitzez edo 
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Norbaitek esan dezake emaitza ahula dela hori. Horren arabera urruti, oso 
urruti gaudela EEN legeak markatzen duen elebitasun praktikotik. Are gehia-
go parez pareko elebitasun funtzionaletik. Arrazoi al du halakok? Bai eta ez. 
Zer mailatako hizkuntza-azterketak neurtzen du zehatz, gazte batek hizkuntza 

kasuan EGAn) jartzen baldin badugu, badakigu maila hori gutxi gorabehera 
zenbat gaztek gainditzen duen: mende-laurdeneko esperientzia etengabea 
daukagu horretan, EAEn. Badakigu euskaraz ongien moldatzen diren ikasleak 
aurkezten direla bertara, maiz asko, eta horietarik laurdenak inguruk gainditzen 

zenbat eta langa beherago jarri, orduan eta gehiagok.

Labur bilduz: atal honetan orain arte azaldutakoak ez du esan nahi, 
zenbaitetan entzutea suertatu ohi den moduan, azken mende-laurdeneko euskal 
eskolak ezer lortu ez duenik. Gauza asko lortu du. Honako bi gauza hauek, 

populazioaren %80 inguru) neurri batean edo bestean euskalduntzea; bestetik, 

alfabetatzea. Harritzekoa da, zer aitormen txikia jaso ohi duten aurrerapauso 
bi horiek hainbaten ezpain-lumetan. Harrigarria da, hedadura handiko eta 
prezedente argirik gabeko berrikuntzak baitira bata zein bestea: bai gure arte-
an, mendeetako perspektiba sozioedukatiboan, eta bai Europa osoko hiztun-

VII.6. Hizkuntza ofizialen erabilera, eskola-munduan

EEN legearen asmoa euskararen erabilera normaltzea da. Halaxe du 
izenburua ere: Euskararen Erabilera ezaguera, jarrerak edo besterik) 
Normaltzeko oinarri-legea. Bai ekola-munduari dagokionez, eta bai gizarte-
-bizitza bere osoan hartuta, hona EEN legeak erabiltze kontu horretaz zer 
dioen:

idatziz hainbatean moldatzen direnak. Ez baita egia azterketa edo ebaluazio bat gainditu ez dute-
nek, denek edo ia denek, euskaraz ez dakitenik. Hori guztia ere kontuan izan behar da, mende-
laurden honetan lortutako emaitzen balantze pausatu eta errealista egitekotan.

euskaraz ez dakienik. Zenbait gaztek badu ahozko gaitasuna, baina idatzizkoan kamuts dabil. Bada 
alderantzizkorik ere: idazten hor-nonbait moldatzen den arren hitzezko jardunean du hainbat 
gaztek benetako traba. Gazte horiek ere, halako neurri batean, euskaraz jarduteko gai dira: ez dira 
inola ere ahaztu behar, balantze orekatu bat egiterakoan.

azpimarratu nahi da, hori baita plusa: erdaraz, aurreko sistemak ere alfabetatzen zituen

hezkuntza elebiduna hain ahotan izatea behin eta berriro.
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Artículo 17 17. artikulua

ambiental del euskera, haciendo del 
mismo un vehículo de expresión 

normal, tanto en las actividades internas 
como externas y en las actuaciones y 

centros escolares).

du, euskara [ikastetxeetako] barne- 
nahiz kanpo-jardueretan eta 
administrazio-ekintza eta -

dokumentuetan ohiko tresna bihurtuz.

Artículo 26 26. artikulua
Los poderes públicos vascos tomarán 

las medidas oportunas y los medios ne-
cesarios tendentes a fomentar el uso 

del euskera en todos los ámbitos de la 
vida social, a fin de posibilitar a los 

ciudadanos el desenvolvimiento en di-
cha lengua en las diversas actividades 
mercantiles, culturales, asociativas, de-

portivas, religiosas y cualesquiera 
otras.

Euskal herri-aginteek neurri egokiak 
hartuko dituzte eta beharrezko bitarteko-
ak jarriko gizarte-bizitzako alor guztie-
tan euskararen erabilera sustatzeko, he-

rritarrek salerosketako, kulturako, 
elkarteetako, kiroletako, erlijiozko edota 
beste edozein motatako jarduera guztiak 

euskaraz garatu ahal izan ditzaten.

Zer neurritan? Lehen baino gehiago egiten al dute? Batez ere zein kontestutan? 
Hizkuntza-gaitasunaren puntua konplexua baldin bada, honako hau ez da 
sinpleagoa. Badakigu, hasteko, jardun-esparruak eta rol-harremanak hizkuntza 
batera edo bestera makurtzen dutela sarri elebidunaren hizkuntza-hautua: nork 
ez du ikusi amari eta irakasleari eskaraz egiten dien haurrak edo gazteak bere 

Badakigu bestelako elementu asko ere badirela tartean, eta horiek ere nabar-
men eramaten dutela eskola-umeen mintzajarduna alde batera edo bestera: 
lagun-taldearen praktika lingustikoaz gainera funtsezkoa da, itxuraz, solaski-
deen euskaltasun-maila: lagunok euskal-elebidun dira, elebidun orekatu edo 
erdal-elebidun?) Ez da batere erraza, hori guztia dela medio, EAEko ikasleen 
egungo mintzajardunaz, beren eguneroko eskola-bizitzan bereziki, zer hizkun-
tzaz norekin, noiz-nola eta zertarako baliatzen diren zehaztea. Hori guztia 
horrela izanik ere, argitasunen bat nahi litzateke.

-
ra: hori da egungo egunean gero eta maizago antzeman litekeena. Noiz ordea 
batera, eta noiz bestera? Eta, batez ere, zergatik? Honako galdera honi eran-
tzutea komeni da, horretarako: ikasleen ezaugarri pertsonal eta mikrosoziolo-

kontuan izanik, zein elementuk iragartzen du ongien EAEko ikasleen eskola-
-alorreko hizkuntza-erabileran antzematen den aldakortasun handia? Galdera 
horri erantzun arteza bilatu nahian ari da Soziolinguistika Klusterra, Hezkun-
tza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin hitzarturik. ARRUE proiektuaren 
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asmo nagusia horixe da: aldakortasun hori ongien iragartzen duten elementu-
ak identifikatzea. Laster izatekoak dira ARRUE proiektuaren orain arteko 
emaitzak jendaurrean; hartara jo beza, hortaz, datu zehatzen egarri denak. 

-
tu) hauek eskain daitezke.

barruko eta gelaz kanpoko mintzajarduna. Gelan euskaraz egiten duen ikasle 
-

du gaur-gaurkoz gela barruko mintzajardnaren moldaera nagusia. Askozaz 
context-free edo berez berekoago da, aldiz, jolas-lekuko mintzajarduna. Hots, 
eskolako atseden-aldietan ikasleek beraien artean ageri duten erabilera. Ikas-
leek eskolako jolas-lekuan euskaraz, gaztelaniaz edo bietara egiten duten 
neurtzerakoan, eta erabilera horren aldakortasuna goiko faktore guztiekin uz-
tartzerakoan, orain arte ikusi denetik badirudi ondoko datuok kontuan hartze-
koak direla:

a)  ikaslearen hurbileko harreman-sarea da, askogatik, bere jolaslekuko 
hizkuntza-erabilera ongien iragartzen duena. Orain arte egindako 
azterlanaren arabera hori da ikasleak jolaslekuan euskaraz edo gaz-
telaniaz egingo duen iragartzeko elementurik sendoena. Ikaslearen 
jolaslekuko mintzajarduna oso lotua dago bere taldearen hizkuntza-
-erabilerarekin.

b)  Taldeko erabilerak duen pisua aski ezaguna izanik, adierazle hori 
erregresio anizkoitzetik kanpora utziz zera ikusten da: hurbileko 
harreman-sareetan euskara erabiltzen duten ikasleak direla, maila 
indibidualean, euskaraz gehien egiten dutenak. Hurbileko harreman-
sare horien artean herriko lagunekiko erabilera, eta anai-arrebekikoa, 
dira ikaslearen jolaslekuko erabilerarekin lotuenik ageri diren alda-
gaiak.

c)  Maila indibidualean, ikaslearen hizkuntza-ezaugarrietan, bere euska-
razko erraztasun erlatiboa da jolaslekuko erabilerari ongien egokitzen 
zaiona. Erraztasun erlatiboa, bestalde, lehen hizkuntzari lotua dago 
aski neurri handian. Ikaslearen idatzizko gaitasuna, berriz, bere eskola-
-errendimenduari eta gela barruan euskara erabiltzeko ohiturari lotua 
dago. Gaitasun honek berak ere, ikaslearen erraztasun erlatiboak 
azaltzen duenaz gain, ikaslearen jolaslekuko erabileraren zati garran-
tzitsu bat azaltzen du.

osatzen dute laginaren %78). Eredua ez da, beraz, aztergai nagusi 
izan. Hala ere, jolaslekuko erabilerarekin duen lotura begien bistakoa 
da aztertutako datuetan: A ereduko ikasleen batez besteko erabilera, 
jolaslekuan, %0koa izan da. B eredukoena %12koa izan da eta, az-
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kenik, D eredukoena %68koa. Kontuz, ordea, lotura kausal erraze-
giak egitearekin: etxetik eta kaletik euskaldun garbi diren neska-
mutilak, denak edo ia denak, D ereduan daude. Horiek beren artean 
euskaraz egiten dutelarik jolaslekuan, ezin liteke esan, besterik gabe, 
ereduagatik egiten dutenik euskaraz. Faktore biren edo gehiagoren 
arteko harremana gauza bat da, eta beraien arteko kausa-ondorio 
izaera bestea.

Gauza argi-argirik, erabateko aurkikuntzarik, nekez esan atera liteke 
oraingoz ikerlan zabal horretatik. Baldintzapen asko ditu orain arteko lanak, 

bereziki, tresneria kontzeptual sofistikatuagoz) analizatu beharrak daude ingu-
rumen-baldintza guztiak. Pausoz pausoko lana eskatzen du horrek. Oso berri-
kitan hasi gara gure artean alor hau zientzia-arauz arakatzen eta urteetako lana 
dago aurrean, seguru asko, halako ondorio seguru samarretara iritsi ahal iza-
teko. Lortutako emaitzak atentzio handiz aztertzea komeni da eta, azkarregi 
ondorio definitiborik atera gabe, zuhur jokatuz ahalik eta informazio enpiriko-
ki kontrastatuena eta kontzeptualki landuena osatzea.

Bere ahuldade guztiekin ere, argitasun-printzak eskaintzen hasi da 
ARRUE. Orain badakigu, 1977-82 urtealdian ez bezala, eskola-bide hutsak 
ezin duela bere baitarik eta bere hutsean, eredurik euskaldunenaz ere, belau-
naldi berriaren mintzajarduna nabarmenki modifikatu, are gutxiago itzulipur-
dikatu. Hizkuntza ahula indarberritzeko aurrebaldintzak jar ditzake eskolak, 
eta oso kontuan hartzekoak dira horiek. Eskola-saio horren ekarpena baino 
mila bider konplexuagoa da ordea mintzajardunaren gizarte-moldaera, eta 
konplexutasun horretan jokatzen da gure neska-mutilen eta gazte-jendearen 
euskarazko jardunaren atzera-aurrera. Politago litzateke, jakina, besterik esan 
ahal izatea. Baina horrela dira gauzak, dakigun neurrian, hemen eta hemendik 
kanpora: atzerriko oinarri teoriko eta enpirikoei dagokienez ikus J. A. Fishman 

-

begirako planak egiterakoan.

VII.7. Euskara batua eta kasuan kasuko euskalkiak eskola-munduan

Badu EEN legeak, orain arte aipaturikoez gain, eskola-munduarekin ha-
rreman zuzena duen bestelako punturik. Euskara batuaren eta euskalkien es-
kola-erabilera, besteak beste. Corpus- eta acquisition-plangintzekin hain harre-
man hurbila duen kontu hori ere gogoan izan zen 1982an. Honela dio EEN 
legeak, horretaz ari delarik:
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Del uso del euskera como lengua escrita 
oficial

Euskararen erabilera hizkuntza idatzi 
ofizial gisa

Artículo 30 30. artikulua
El Gobierno velará por la unificación y 

normalización del euskera en su 
condición de lengua escrita oficial 

común en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, 
sin perjuicio del respeto a los diversos 
dialectos, parte esencial del patrimonio 
cultural del País Vasco, en las zonas en 

que son hablados.

Jaurlaritzak euskararen batasuna eta 
normalizazioa begiratuko du, Euskal 

Herriko Autonomia Erkidegoaren 
lurralde osoan idatzizko hizkuntza 

ofizial komun denez, Euskal Herriaren 
kultura-ondarearen funtsezko zati diren 

euskalkiei bizirik diren tokietan zor 
zaien begirunea gora behera.

Bistan da eskola esparruaz gainetik ari dela hor legea, hitzez hitz hartuta: 
euskara batuaren eredu-finkapena batetik, eta lekuan lekuko aldaerei zor zaien 
begirunea bestetik, horiek dira artikulu horren xede nagusiak. Kontu horiek ezin 
dira ordea, praktikan, eskola-mundutik hain erraz disoziatu. Arauzko hizkuntza-
-ereduen finkapen hutsa ezer gutxitarako izaten da, hasteko, jendeak eredu hori 
ikasten eta, idatziz bederen, erabiltzen ez badu. Idazteredua ikasteko orduan, 
nahi eta nahi ez, hor dago eskola: ez da hartarako leku bakarra, inondik inora, 
baina bai beharrezkoa eta garrantzitsua. Nola daude beraz hezkuntza-kontuak, 
euskara batuari eta kasuan kasuko euskalkiei dagokienez? Nola daude idatziz-
ko zereginetan, artikulu?xedapenak berariaz aipatzen duen moduan, eta nola 
hitzezko jardunean? Ikus ditzagun puntu biak, gaingiroki bada ere. Euskarazko 
irakaskuntza Bizkaian. Arazoak eta zenbait proposamen.

Leku egokia da hezkuntza, alde batetik, corpus-plangintzaren gai horri 
-

enez) eskolan daudelarik ikasleak, non hor baino aukera ederragorik euskararen 
idazteredu bateratua erakusteko, lantzeko eta erabiltzeko? Non leku hoberik, 
orobat, lekuan lekuko aldaera bizien ezaugarriak eta berezitasunak era egitura-
tuan azaldu eta ikasleen errepertorio linguistikora hurbiltzen saiatzeko? Egin al 
da halakorik, mende-laurden honetan? Egiten al da? Zer bai eta zer ez?

a)  Euskara batuaren zabalkunde-lan ohargarria egin du eskolak, hogeita-
bost urteotan. Ez dago dudarik, hasteko, euskara batua eta eskola-
mundua oso elkarren eskutik ibili izan direla hasieratik beretik: ikus, 
urrutirago gabe, K. Mitxelenaren Arantzazuko txostenaren sarrerako 

-
ra batasun bidean jartzea. Haur eta gazteei euskaraz irakasten baldin 
bazaie, eta euskaraz irakatsi behar euskara biziko baldin bada, pre-

izan du hezkuntzak, ikuspegi hori dela-eta, euskara batuaren sorreran 
eta zabalkundean. Orain ere ez dago dudarik: euskara batuaz idazten 
dakiten profesional gehienak, askogatik, irakasleak dira. Irakasleak 
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-prestatzaileak, argitaratzaileak,..). 22.000 irakasle daude une honetan, 
EAEko irakasmaila ez-unibertsitarioetan, HE2, EGA edo baliokideren 
bat dutenak. Horiek guztiek, normalean, kontaktu zuzena izan dute 
hizkuntzaren aldaera jaso, formal, idatziarekin. Eta kontaktu hori, 
hamarretik bederatzietan, euskara batuaren bidez edo euskara batua 
kontuan hartuz gertatu da. Eskola-liburuetan ere hedadura handia du 
euskara batuak. Pierre Broussain-en eta R. M. Azkueren garai bateko 
ametsa neurri zabalean bete da: badugu belaunaldi berri bat, etxeko 
edo eskualdeko hizkera-moldeaz gainera orotariko eta orotarako alda-
era jaso-neutroa ikasi duena eta, hainbatean, erabiltzen dakiena. Ez 

egoera horretan daudenak. Milaka dira, ordea. Lehenengo aldia da 
gure historia ezagunean, halakorik gertatzen dena.

b)  Guztia ez da txuri-gorrizko egoera, ordea. Irabaziarekin batera, agian 
konturatu ere gabe, asko ari gara galtzen. Eguneroko eta lagunarteko 
hizkera-molde fresko naturalak berekin izan ohi duen gatza eta pipe-

-
garrizko berba-zartada eta amets gozoenen ihes-kabirako arintasuna, 
indartu ordez ahultzen ari dira oro har. Galera handia da eguneroko 
eta lagunarteko hitz-aspertu xume, bizi eta zirraragarrien galera. Ga-
lera hori ez da konpontzen bina euroko hitz potoloak erantsiz han-
hemen, hizkera-molde aseptikoaren erdian. Galera hori ez da berdin-
tzen, orobat, orain gutxira arte hitz-labur baina sarkorrez esan izan 

denean eta, bereziki, behar ez denean. Erakutsi egin beharko luke 
eskolak, hitzek eta hitzarteek beren lekua dutela eta hitz-forma baka-

aberastasun-seinale. Eskola leku zarpaila da ordea, inon zarpailik 
bada, aldaeren aberastasunaz jabearazteko, hizkera sinplearen abantai-
lak nabarmentzeko eta berba-egikera gozoa indartzeko. Ikasgelan 
sortzen den jardunak, gaiak hartaraturik batetik eta irakasle-rolak 

jaso-asmokoa) indartu ohi du sarrien: ikasleen arteko txutxumutxu 
bihurri eta bihozkorretik urrutien dagoen erregistroa. Ez da konpondu 
ezineko kontua, baina bai konpontzen zaila eta, dakidan neurrian, 
orain arte ahul atenditua.

Euskaltasunaren batasun-zatikatzaile sentitu izan da euskalkia, ehun urte 
luzez. Euskaldunon errepertorio linguistikoaren funtsezko osagai dela errazegi 
ahaztu dugu gehienok, zatikatze-arriskuaren sentiera horrek bultzaturik. Egia 
zentral hori ahaztu izanak, berriz, hobera ordez okerrera eraman du auzia. 
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Asko gara horretan errudun: ez daukagu ezinbestean ezker-eskuin begira hasi 

erraztasunik ez duen gazteak gaztelaniaz kanalizatuko dituela normalean bere 
baitako ametsak eta gorrotoak, ilusioak eta beldurrak. Eta hori dena gaztela-
niaz kanalizatzen duen gazteak, zertarako behar du euskara? Ruffiniren teore-
ma buruz ikasi, azterketa-egunean nola edo hala azaldu eta lehenbailehen 
ahazteko? Horretarako behar al genuen euskal eskola?

Hori dela-eta, hasiera-hasieratik eta aurrez aurre heldu izan zaio euskal-
kiak eskolan behar duen gaiari, zenbait esparrutan. Horren fruitu da, esate 
baterako, Euskararen Aholku Batzordearen oniritziz Hezkuntza Sailak 
1982anargitara emandako gomendio-dokumentua, eskola-munduan hainbat 
aplikaziotarako ate praktikoa zabaldu zuena. Geroztik ere, administrazio-alo-
rraz kanpotik besteak beste, hainbat ekarpen baliotsu egin da kontu hori oreka 

Kodifikazio aldetik aski definitutzat ematen zuen Mitxelenak, 1982an, 

izan da, oro har, ordutik honako eginkizun nagusia. Ez dago dudarik asko egin 
-

gutarazteko, hedatzeko eta indartzeko. Asko da ordea, oraindik, soziolinguis-
tikaren hasi-masietatik bertatik ikasi beharra daukaguna, eskuartean dugun 

dute gazteek euskara batua. XXI. mendean ez du euskarak bizi-esperantzarik, 
orotarako aldaera hori gabe. Lanean eta astialdian, supermerkatuko etiketajean 
eta kultura-kontsumoan, informatikako aplikazio gero eta ugariagoetan eta 

-

euskarak: eguneroko mintzajardun xumeak, lekuan lekuko moldera egokituak, 
ehoten du hiztun-elkarteari belaunez belauneko etorkizun-aukera eskaintzen 
dion berba-sare posible bakarra. Horretaz jabetzen eta jabearazten jakin behar 

bagara. Egia da garo- eta kresal-usaina galdu beharra zeukala euskaraz, 
hainbatean. Egia da, orobat, bai azalpen-prosaren estilo-lanketan eta termino-

eta kresal-zaporerik gabeko euskarak ez du ordea hiztun trebearen mihia ne-
katzen, ez eta hiztungai berriarena zorrozten. Bata eta bestea, biak behar di-
tugu eta biei lagundu behar lieke eskolak bidea egiten. Asko egin da, dudarik 
gabe, EEN legeak 30. artikuluan agindutakoaren bidetik. Baina asko dago 
egiteko: geure burua argitzea eta errepertorio linguistikoen izaeraz eta garran-
tziaz jabetzea, hori dugu lehen eginkizuna.

Luis Goikoetxea, 2003; Julian Maia, 2000, 2001a eta 2001b).
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Are gehiago: dibertsifikatzen ari da errepertorio hori, soildu ordez, azken 
mende-laurdenean. Euskalkiez eta euskara batuaz gainera ez euskara batutik 
eta ez behialako euskalkitik edaten duen bestelako euskara modu bat ari da 
guztion ezpain-belarrietara hedatzen, eskola-munduan eta hortik kanpora. 
Batez ere hizkera-molde informalean, eguneroko mintzajardunaren bizkarre-
zur barrenkoi-intimoena osatzen duen horretan, ari da beste euskara modu 
hau zabaltzen. Irakasleen eta adin batetik gorako ikasleen artean, esate bate-
rako, erregistro formalaz kanpokoetan oso maiz entzuten dira honelakoak: 

 pasada atope ari gaituk azterketak zu-

enprincipio -
torren astean ez dela eskolara agertuko esan du Txominek, komokienokiere-
lakosa keme-
tienefrito
euskara-erdaren gure arteko kontaktu-moldeak eta gure arteko bilingual do-
minance configuration nagusiak hartaraturik, eguneroko mintzajardun arrun-
tean. Maileguzko hitzen esparru hutsetik arras urrunago doa joera hori, inter-

ikus U. Weinreich 1953) bereganatuz. Garrantzi handiko fenomenoa da hori, 
eskola-esparruko azalpen jasoa baino maizago hizkera-molde arrunta izan ohi 
baita gizartean zabaldu eta hurrengo belaunaldira transmititzen dena. Orain 
artekoan baino atentzio handiagoa eskaini beharko diogu hortaz aldaera berri 

euskararen biziak kezkatzen baldin bagaitu lehenik eta behin. Euskara-molde 
hori gutxietsi eta ez ikusiarena egitea ez da bidea. Ia huts-hutsik eskola-giro-
an erabiliko litzatekeen eta onenean ere eskola bidez L2 gisa transmitituko 
genukeen euskara ederraren miresmenetan ito nahi ez badugu, Joan Argenter-ek 

euskañol modu horri.

VII.8. Nafarroarekiko eta Ipar Euskal herriarekiko hezkuntza/
hizkuntza harremanak

-
rantzago zabaltzen da ordea Euskal herria. Gogoan izan zen funtsezko gerta-
era hori legea egin zenean, eta gogan izatekoa da orain ere. Honela dio 1982ko 
EEN legearen lehen xedapen gehigarriak:

hizkuntza-trataera propioa du eskolan. Aldeak alde, lau eredu daude Nafarroako eskoletan inda-

aplikatzen den X). Informazio zabala dago horretaz guztiaz. Ikus, adibidez, Eduardo Aldasoro 
2003, M. J. Goikoetxea 1994 eta Pakita Zabaleta 2006.
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DISPOSICIONES ADICIONALES XEDAPEN GEHIGARRIAK
Primera.–El Gobierno, en el ámbito de 
sus competencias, establecerá vínculos 
culturales con aquellas instituciones o 

poderes que, actuando fuera del ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma, 
realicen actividades de investigación, 

protección y fomento del euskera.

Lehenengoa.–Jaurlaritzak, bere 
eskumenen esparruan, Autonomia 

Erkidegoaren lurraldetik kanpo jardunik, 
euskararen ikerketan, babesean eta 

sustapenean lan egiten duten erakunde 
edo aginteekiko kultura harremanak 

bideratuko ditu.

Nafarroarekiko eta Ipar Euskal herriarekiko hezkuntza/hizkuntza harre-
manak aztertu nahi dira, berariaz, ataltxo honetan. Hezkuntza/hizkuntza alo-
rrean egin eta egiten al da ezer? Bai, zerbait egiten da: Hezkuntza-munduari 
dagokionez hogeitaka urteko harremana izan da EAEko eta Nafarroako EGA 
agiri-arduradunen artean. Boletinean ezarria dago lotura horren oinarria, eta 
normaltasunez funtzionatu du mende-laurdenez. Hain harreman espliziturik ez 
badu ere, EAEko NOLEGA edo ULIBARRI proiektuek batetik eta Nafarroa-
ko parez pareko ekimenek bestetik harreman zabal eta lagun-girokoa dute, 
orobat, aspaldidanik. Hizkuntza-trataeraren alorrean ere izana da, hain aspaldi 
ez dela, alde bateko eta besteko goi-arduradunen eta arduradun teknikoen ar-
teko lan-bilerarik. IRALEren esparruan ere izana da horrelako harreman 
konkreturik, behar puntualen arabera.

Goian esandako harreman horiek lotura esplizitu-formalak dira. De facto-
zko harreman-lotura inplizituak eta informalak erantsi behar zaizkie, bestetik, 
erlazio formal edo instituzional horiei. Harreman-lotura inplizituotan hiru dira, 

eta D), nahiz eta eredu bakoitzaren pisua aski diferentea izan EAEk, batetik, 

lotura-bide trinkoagoa dakar horrek, ele biko hezkuntzaren ikuspegi operati-
boari dagokionez; b) EAEko irakasle-gai askok Nafarroan bilatua du lan-lekua, 
eta alderantziz; c) batean eta bestean antzeko testu-liburuak eta ikasmaterialak 

-
tzarako jardunaldi askotan batera ibili ohi dira EAEko eta Nafarroako Foru 
Komunitateko irakasleak. Autonomia Erkidego bien arteko harreman faktuala 
ohargarria da beraz, hori guztia dela medio. Horrek ere bere eragina du alde 
bietako hezkuntza/hizkuntza harremanei dagokienez. Handia oro har, eta uste 
dena baino handiagoa hizkuntza-normalkuntzaren ikuspegitik: xedez eta lan-
moldez, aplikazio operatiborako baliabidez eta emaitzen neurpideez aski an-
tzekoak dira alde bateko eta besteko saioak.

Badakit zer esango zaidan: kontua bestea dela. Lege-agindua ez dela 

aurre.
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Idoiari hau eta hori komentatzea eta, beraz, hango eta hemengo profesionalen 
artean nolabaiteko harreman informala de facto esistitzea. Beste maila bateko 
harreman eta adostasun-maila ofiziala eskatzen duela EEN legearen xedapen 
gehigarriak. Egia da hori. Alde horretatik, EEN legeak begiz jotako harrema-

daudela esan liteke. Besterik da, jakina, normaltasun-falta horren iturburuei 
buruzko pertzepzioa, batzuen eta besteen artean. Are gutxiago, kausa-efektu 
loturabide objektiboa bilatu nahi izatea. Alferrik da, horrelakoetan, balioespen 
zorrotzagorik egitea.

Eta iparraldearekiko haremanez, zer? Harreman horiek ez dira, dakidan 
neurrian, Nafarroarekikoak bezain estuak. Izan badira, ordea, kasu honetan ere. 
EAEko EGA agiria eta iparraldekoa baliokide dira, esate baterako. Horrela 
izan dira azken hogeitabost urtean eta horrelaxe dira orain ere. Hortik gora-
koetan, eskola-munduko harreman instituzional zabalagoen alor horretan, ezer 
gutxi dut esatekorik. Badago gure artean, ordea, kontuok argituko dizkigunik. 
Erramun Baxok-ek du gai horri buruzko hitzaldia, jardunaldi honetan. Bere 
azalpen argigarrira jo dezake, beraz, gai horretaz informazio zabal eta zeha-
tzagorik nahi duenak.

VIII. GIZARTE-BERRIKUNTZA, GARAPEN-NEURRIEN
EZINBESTEKO HINTERGRUND

Eskola-esparruan egin denaz eta egin gabe edo oker eginik geratu denaz 
balio-iritziren bat eman nahi nuke, jasotako enkargu-gonbita ere horixe bainu-
en, txosten honen amaieran. Horretara pasa aurretik, gure gizarteak 1982tik 
hona izan duen bilakaera analizatu behar dugu. Ezinbestekoa da analisi hori, 
EENren garapenean egindako lana bere kontestuan situatu ahal izateko. 
Kontestu baterako egokia den jarduera, izan ere, desegokia gerta liteke beste 
baterako. Hartutako neurriak egokiak edo desegokiak izan diren juzkatzen hasi 
aurretik, neurri horiek zer kontestutan hartu diren jakin behar da: horixe az-
tertu nahi da zortzigarren atal honetan.

EEN legea ez da vacuum sozial isolatu eta egonkor baten gainean garatu, 

transformazio sozialen altzoan aplikatu da legea, urratsez urrats. Transforma-
zio horien nondik norakoa, baita zenbatekoa ere, funtsezko datuak dira mende-
laurden honetako garapen-neurriak ondo situatzeko. 1982ko ezaugarri demo-
grafikoak, ekonoteknikoak, soziokulturalak, politiko-operatiboak eta 
lurralde-antolamenduzkoak aldatuz joan dira hogeita bost urteotan: ezaugarri 
batzuk gutxixeago aldatu dira eta besteak nabarmenago; guztietan gertatu da 
ordea aldaketa nabaria. Eskuartean dugun analisirako gogoan izatekoak dira, 
besteak beste, 25 urteotako gizarte-berrikuntzaren ezaugarri hauek.
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VIII.1. Bilakaera demografikoa

1982tik honako bilakaera demografikoak hiru ezaugarri nagusi izan ditu, 
eskola-esparruko hizkuntza-normalkuntzaren ikuspegiari dagokionez: haur-
jaiotzen erabateko jaitsiera, gazte euskaldunen emigrazioa eta atzerritarren 
immigrazioa. Ikus ditzagun hirurak, gain-gainetik bada ere.

VIII.1.1. Haur-jaiotzen erabateko jaitsiera

Haur gutxi jaio izan da azken hogeitabost urtean EAEn. Bikote-moldae-

goiko VI.1 atala eta beheko VIII.1.3. puntua). EEN onartu baino lehenxeago 

ziren orduan eta, zenbait urtez 16.000 jaiotza eskasera jaitsi ondoan, 20.000 
haur inguruan gabiltza orain. Erabateko jaitsiera da hori. Ondorio zuzenak izan 
ditu bilakaera horrek esparru askotan. Baita hezkuntza-alorreko normalkuntza-

bidez alfabetatzen eta euskalduntzen ari diren gazteak) lehen baino multzo 
txikiagoa bihurtu dira. Eskolaren euskalduntze-eragina, horregatik, jaiotza 

VIII.1.2. Gazte euskaldunen emigrazioa

Hamarkada luzez immigrazio-gune izan da, batez ere, EAE. Orain, aldiz, 
indartzen ari da emigrazioa. Gazte guztiak afektatzen ditu emigrazio horrek: bai 
erdaldun hutsak, bai erdal-elebidunak eta bai euskal-elebidunak. Gatozen azken 
multzo honetara: euskaldun gazte, alfabetatu eta erdi- edo goi-mailako ikasketak 
egindako asko EAEtik edota Euskal herritik kanpora doa lanera: Madrila edo 
Espainiako beste hainbat lekutara, Europara edo mundu zabalera. Motibo nagu-
sia badakigu zein den: bere alorreko lan egokirik ez du hemen aurkitzen, edo 

kanpora joatea eskatzen dio. Emigrazio horri EAE barruko lantoki- eta bizigune-

zaio gai horri). EAEko euskaldunen kopurua, kontzentrazioa eta dentsitatea 
ahultzera dator fenomeno hori. Eskola bidez hamabost edo hogei urtean eginda-
ko esfortzua neutralizatu egiten du hainbatean, gauetik goizera, emigrazio ho-

-
kuntza-legearen aplikazioa: haur gutxiago euskaldundu eta alfabetatu behar izan denez, baliabide 

ez zekiten irakasleen lanpostu-asignazioak okerrera egin izan du hainbat urtez. Horretaz guztiaz 
gorago hitz egin da, eta han esandakoak ez goaz hemen berritzera
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rrek. Doan lekuan nekez jardun ahal izango du euskaraz gazte-heldu horrek, 
pareja mailan edo familia-giro itxian ez bada. Ele biko eskolaren eragina ahuldu 
egiten du, ezinbestean, emigrazio horrek: eskolak egindakoa asko edo gutxi izan 

orekatua egin nahi duenak kontuan izan behar du hori ere.

Fenomeno zabalago baten altzoan koka liteke, azken batean, moderniza-
zioaren orbitako hiztun-elkarte txikien indargaltze etnolingusitiko hori: irispi-
dez urrunagoko, jardun-esparru transetniko eta formaltasun idatzian zentratu-
agoko harreman-sareen indargarri izan ohi dira goi-mailako ikasbideak, oro 
har. Horien indargarri eta, beraz, jatortasun etnolinguistikoaren eragozle. Ez 

ongi deskribatua duen social dependency relation -
gina baizik. Hiritar gehienok nahi dugu gure seme-alabek ahalik eta ikasketa-
-maila altuena eskura dezaten. Ikasketa horiek euskaraz izatea desio dugu, 
horrezaz gainera, gutako hainbatek. Horrela jokatuz, seme-alaben etorkizun 
sozioprofesionala bermatzearekin batera hizkuntza ahulari berari mesede egi-
ten ari garela uste izan ohi dugu eskuarki. Ebidentzia enpirikoak eta dokumen-

biko ezpata da goi-mailako ikasbidea, gurea bezalako hiztun-herrien bizi-
iraupenerako. Mesedegarrizko efektuez gainera kontra-eraginik ere badu bide 
horrek. Ez da beti erraza aurrez asmatzea, bi efektuon artean zein gertatuko 
den indartsuena. Interesatuenik egon behar genukeenok ez gara funtsezko 
gertaera horretaz hain erraz konturatzen. Baina hala da, hemen eta nonahi.

Bere ondorio mingarrienetako bat, guri dagokigunez, goian esandakoa da: 
euskaldun gazteen, bereziki ongien formaturikoen, emigrazioa eta, beraz, euskal 
harreman-sareekiko eta euskal hiztun-elkartearekiko deskonexio partzial edo 
totala. Beste ondorioetako bat honako hau da: emigratzera iritsi gabe ere gazte 
horietariko askok gero eta interakzio-sare erdaldunagoetan txertatu behar izatea 
edo, hainbaterako behar objektiborik ez izan arren, ingurumen-baldintzek gaz-
teon jarduna erdarazko interakzio-sare horietara makurtzea. Kasu batean zein 

unibertsitatearen) hamar, hamabost edo hogei urteko esfortzua nabarmenki 
ahultzen eta, zenbaitetan, zeharo hutsaltzen du emigrazioak zein euskal harre-
man-sareekiko deskonexio domestikoak. Berriro hutsetik-edo hasi beharko dute, 

Language Loyalty in the 
United States famatuan bada, urrutirago gabe, gertaera horren gaineko gogoeta mamitsurik 

horietara zenbatean hurbiltzen ari den konturatzeko ikus, bereziki, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, 
Aurrekontu eta Kontrol Ekonomikoaren 2007ko Programa de Contexto Económico y Reformas 
para el Crecimiento y el Progreso Social de Euskadi 2006-2009
Presupuestos y Control Económico, 2007).
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kasurik hoberenean, egoera horretara iritsitako gazteek, beren bikote-bizitzan eta 
familia-eraketan euskal-girorik berreraiki nahi badute. Hori ez da berez euskal 
eskolaren porrota, euskal eskolaren emendiozko ahalmen-mugen seinalea baizik. 
Muga horretaz jabetzeko dugun zailtasuna ez da, orobat, gutxiestekoa.

VIII.1.3. Immigrazioaren goraldi berria

1975 inguruan etenik-edo geratu zen immigrazioa, hainbat motibo zela 
medio. Egonkorturik-edo zirudien giroak 1982an, EEN legea onartu zenean. 
Aldatu egin dira kontuak, berriro: inarrosaldi sendoa izan du immigrazioak 

denez bertan, eta koiuntura ekonomikoak lan-eskalaren behereneko edo esfor-
tzu gordineneko mailetatik aldentzeko aukera eskaini digunez bertakooi, 
kanpotik etorri dira bertakook bete gabe utzitako zuloa estal dezaketenak. 
Kanpotik etorriko dira eta, itxura guztien arabera, hala egiten segituko dute 
begien bistako etorkizunean.

Zer esan liteke immigrazio horretaz, hizkuntza-normalkuntzaren ikuspegi 
hutsetik? Balorazio bikoitza egin liteke hemen ere, argi-itzalak azpimarratuz. 
Immigrazioa arrisku-iturri da, batetik, euskararentzat. Aukera berria dakar 
berekin, bestetik. Gatozen lehenengo alorrera: arrisku erantsia izan ohi da 
etorkin-uholdea, hamarretik bederatzietan, euskaldunon moduko hiztun-talde 
ahulduentzat. Arrisku ukaezina da immigrazio hori, batez ere, euskal arnasgu-
neetako mintzajardun arruntarentzat: horrelako ingurumenetan antzematen da 
argien, erdaldun bat edo bi bertaratze hutsaz nolako aldaketa eragiten den 
ordura arte euskaraz ziharduen tabernan, harategian edota, oro har, herri-bizi-
tzan. Samaldan etortzen badira erdaldunak, eragina nabarmenagoa da. Lehen-
dik aski delikatua den panorama are delikatuago bihur dezake etorkinen 
uholde masiboak. Beste aldetik, eta hor dago immigrazioaren alde positiboa 
hizkunta-normalkuntzarentzat, biharko elebidun edo eleanitz potentzialak dira 
egungo etorkinak eta, batez ere, beren seme-alabak: jakin ongi dakigu etorki-
nen euskalduntzea ez dela ezinezko fenomenoa. Behin baino gehiagotan ger-
tatu da hori lehen, gure historian, eta gero ere gertatu ezinik ez du. Euskaldun-
-jendearen autorregulazio soziokulturalaren neurria eta modua da, batez ere, 
arrisku ukaezina aukera eder bihur dezakeena.

EEN legeak ez du atzerriko etorkinez aurreikuspen espresurik. Hurbile-
neko kontua, euskara ikasi beharrik izango ez duten ikasleen salbuespen-
-klausula da: badakigu ordea klausula hori ez zela atzerriko etorkinentzat 
pentsatu, oso bestelako situazio trantsitorioei irteera modu bat emateko baizik. 

Europaren ekialdea edo Asia: hori dute jatorria oraingo etorkin gehienek.



EUSKARAREN LEGEAK HOGEITA BOST URTE - Mikel Zalbide 1413

Hori baino trataera globalagoa, eta luzera begiragokoa, eskatzen du immigra-
zioak: trataera globalagoa bai eskolan, bai lan-esparruan, bai auzogintzan eta 

interbentzioak ezin du desoreka nabarmena berdindu: gaztelania mila bider 
probetxugarriagoa du etorkinak, eskolak eskaintzen dion euskalduntze-saioa 
auzogintza bizi-emakorrean eta aurrez aurreko harreman-sareetan txertaturiko 
herri-langintzan oinarritu ezean. Aparteko eskakizun-baldintzak dakartza bere-
kin, gainera, kanpotik etorri berriei edo haien seme-alabei hezteak. Eskakizun 
horiei eta beste hainbati erantzun nahirik ari da hezkuntza-sistema. Aurrez 
inork definitu gabeko ibilbidea eratzen eta osatzen ari dira EAEko eskolak, 
irakasleak, aholkulariak eta hezkuntza-arduradunak azken hamar urteotan. 
Aniztasun soziokulturala onartzen, kudeatzen eta euskarari bere lekua egin 
nahirik ari dira saio horretan, askotan aski era esperimentalean. EEN legeak 
dioenaz gainera beste hainbat kontu mahai gaineratu ditu, azken urteotan, 
etorkinen eskolaratzeak. Horien hizkuntza-trataerak dimentsio berria erantsi 
dio hizkuntza-normalkuntzaren jatorrizko formulazioari.

Labur bilduz: 1982an ez bezalako koiuntura du EAEk demografia aldetik, 
eta koiuntura berri horrek eragin nabarmena du EEN legearen aplikazioan. 
Orduko egoera demolinguistikoa ahula eta zatikatua baldin bazen euskararen 
aldetik, nekez esan liteke oraingoa ondotxoz sendoagoa denik. Egia da euska-

da guztia. Orduan ez bezala aski adin-piramide itzulipurdikatua du oraingo 
populazioak; gazte euskaldunen emigrazioa eta atzerritarren immigrazio-uhin 
berria erantsi zaizkio horri. Eszenario demolinguistiko berria eratu da mende-
laurden honetan, eta eszenario horretan jardun beharko da, itxuraz, begien 
bistako etorkizunean. Eszenario horretan ari dira, dagoeneko, EAEko eskolak: 
aitzindari ere badira, hainbat kasutan, beren jarduera sozioedukatiboa egoera 
berrira egokitzeko orduan.

VIII.2. Bilakaera ekonoteknikoa

Labur-labur helduko diogu gai honi ere, eskola-esparruko hizkuntza-nor-
malkuntzaren aldetik pisuzkoenak-edo diruditen elementuak azpimarratuz. In-
dustriaren birmoldaketa sakona jasan zuen EAEk, ezaguna denez, EEN legea 
onartu eta handik gutxira. Bizkai-Gipuzkoetan izan zuen birmoldaketa horrek 
eraginik biziena. Harrez gero aurrera egin du transformazio horrek, etengabe, 
hiru lurraldeetan. Nolabait esateko, burdingintzaren eta burdin lanketaren jar-
dueratik ezagutza teknologiko berrien aplikaziora bidean jarri da bertako lan-

eta eskola-munduak kontuan hartu behar izan du aldaketa sakon hori.
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berrikuntza ekonotekniko horren haritik: industrialdeak. Beste lan-kultura bat, 
beste harreman-sareak eta beste hizkuntza-konfigurazioa dakarte lan-inguru 
berriok berekin: gaztelaniaren presentzia jeneralizatzeaz gainera atzerri-hiz-

-
tzen ari dira industrigune horietariko hainbat lanpostutan. Aski neurri fragmen-
tario eta oro har periferikoan izanik ere, leku bat eskuratzen ari da euskara 
kontestu berri horretan. Horrekin guztiarekin kontatu beharra du eskolak, lekuz 
kanpo gelditu nahi ez badu.

Industria-sektorea berritzeaz gainera zerbitzu-sektorearen zabalkundea 
gertatu da, aski era ohargarrian, azken mende-laurdenean. Batez ere alor pu-

hemengo udalak eta erakunde autonomo publikoak zein ofizialak). Hortik 
kanpora ere factum bat da, salbuespena baino areago, zerbitzu-sektorearen 
zabalkundea. Jendeak ez du lehengo ofiziorik ikasten: mahai batean lan egiten 
dugu gero eta sarriago, ordenagailuaren aurrean. Ordenagailua, telefonia mo-
bila, e-posta, internet eta, oro har, komunikazio-teknologia berriak leher-ez-
tanda bizian etxeratu zaizkigu denbora gutxian: EEN legeaz geroztikako be-
rrikuntzak dira horiek, ia ehuneko ehun. Lan-inguramendu berriaren oinarri 
nagusietako bat bihurtu dira berrikuntzok. Euskarari dagokionez, jarduera 

hitzezkoaz gainera idatzizkoa, erantsi diote.

Lan-inguramendu horretan era malgu eta aldakorrean jardun ahal izateko 
prestatu behar du eskolak gazte-jendea. Gaztelaniazko, ingelesezko eta, zenbaite-
tan, euskarazko harreman-sareetan txertatu eta interaktuatzeko prestatzen du esko-
lak, dagoeneko, bertako gazte-jendea. Hori da arau berria, gero eta zabalduagoa. 
Konfigurazio berri hori nekez izan zezaketen gogoan EEN legea prestatu eta 
onartu zutenek. Ez haiek eta ez inork: geroztikako bilakaera ekonoteknikoa da 
hori, lautatik hirutan. Hizkuntzen erabilera profesionalean, lan-esparruko harre-
man-sareen bilakaeran, hizkuntzazko konpartimentazio soziofuntzionalaren aplika-
zioan eta horrek ezinbestekoa duen eskola-trataeran ondorio garrantzitsuak ditu 
teknologia berrien eta lan-esparruaren transformazio sakon horrek.

VIII.3. Bilakaera soziokulturala

Gemeinschaft-etik Gesellschaft-erako transformazio sozialak aurrera ja-

orokortu egin da. Ondorio nabarmenak izan ditu transformazio horrek gizajen-
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dearen eguneroko bizimoduan: sekularizazioa areagotu egin da, besteak beste, 

indartu; turismoa eta aisialdi antolatua nabarmen zabaldu dira, eta familiaren 
moldaera bera errotik aldatu da. Bilakaera horrek gogor erasan du 1980 ingu-
ruko gizarte-bizitzan indarrean zegoen hainbat iritzi eta uste-sinesmen, jarrera 
eta balio, lehentasun eta jokabide: hots, eguneroko bizimoduaren oinarri so-
ziokulturala. Mende-laurdeneko bilakaera hori, eta bilakaera horrek eskola-
-esparruko normalkuntza-saioan eragindako hainbat ondorio, ez dira hitz bitan 
azaltzen errazak. Eragingarrienak diruditen elementuak seinalatuko dira he-
men, soil-soilik. Has gaitezen moldaera soziokultural tradizionalean birsorkun-
tza-gune nagusi izandako instituzio ezagunetik: familiatik.

VIII.3.1. Familiak eta ingurumen hurbilak lehen baino babes-indar ahulagoa

Familiak eta auzoak, lagunarteak eta aurrez aurreko lan-mundu arruntak 
segurtatu izan du, menderik mende, euskararen belaunez belauneko transmi-
sioa. Ikusia dugu gorago, txosten honen 1. atalean, gogor erasanik iritsi zela 
transmisio-bide hori 1980 ingurura. Familia gertatu ohi zen ordura arte, erdal 
erasanari aurre eginez, euskal belaunaldi berrien sorgune eta indargarri nagu-
si. Erdal eskolak ez zuen, halakoetan, familia euskaldunen hazia erabat hon-
datzen. Bospasei urterekin eskolara hasi arte etxean, auzoan eta herri-giro 
hurbilean jardun ohi zuten haur horiek elkarrekin, gurasoekin eta familiarte-
koekin. Etxean izaten zen ama, etxekoandrea, goizetik gauera. Orain baino 

horietan ikasten zuten haurrek etxekoen eta auzokoen moduan hitz egiten, 
komunikatzen eta gizarteratzeko lehen urratsak egiten.

Bukatu da, ia erabat, familia-molde zabal eta trinko hura. Behinolako fa-

Familia nuklearrera pasa gara erabat, oro har, eta familia monoparentalak ere 
ugaritzen hasi dira azken urteotan. Familia-eredu berrian aita-amak biak ari 

bidaltzen dira sarri. Etxearen eta familia osoaren euskalduntze-ahalmena ahuldu 
egin du, oro har, berrikuntza horrek. Lehen baino pisu eta itzal txikiagoa du 

-multzoen garaian). 1970 ingurutik aurrera gauzak gogor aldatzen ari baziren ere etxean egoten 

solteraren bat ere bai, hainbatetan. Familia molde horrek euskararen belaunez belauneko transmi-
sioan izan duen garrantzia eta 1970 ingurutik honako bilakaera xeheago aztertu beharra dago: ez 
da hau horretarako lekua.

metodo berriak 1975etik aurrera; beste hainbat ohitura, balio eta jokamolde hori baino hamar-
-hamabost bat urte lehenago. Ikus horretaz, esate baterako, Mitxelena 1982, 73.
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familiak oraingo haurren eta neska-mutilen sozializazio-lanean eta euskararen 
belaunez belauneko transmisioan. Funtsezko gertaera da hori. Eskola etsai izanik 
ere euskarazko bizimoduak aurrera egiten zuen lehen, hainbat kasutan, familiak 

eta euskarazko etxe-giro sendo hori hizkuntzaren transmisiorako behar adina 
oinarri gertatzen zelako. Orain ez dira horrela kontuak: nahas-eleko ezkontzak 

nagusitzen da sarri. Etxean ez daudenean, berriz, erdal komunikabideen irrup-

Lehen ere familia askotan erdara nagusiturik zegoela esan dezake norbai-
tek. Deskribatzen ari garen gertaera hori ez dela mende-laurden honetako 
berritasuna eta, beraz, ez dagoela hor familia-bizitzaren euskalduntasuna 
ahulduz doala esateko motibo sendorik. Arrazoirik ez zaio falta, hein batean, 
halakorik dioenari. Ez da egia, ordea, gauzak aldatu ez direnik. Asko aldatu 
dira mende-laurden honetan, eta aldaketak aurrera darrai, aski ziztu bizian. 
Euskaldun gehienon eguneroko esperientzia biografikoa dago batetik, gertaera 
horren egiaz, batez ere joera horren azelerazioaz, zabal eta ozen mintzo dena. 
Ez dago horri ez-ikusia egiterik. Han-hemengo esperientzia biografikoei iris-
men zabaleko datu estatistikoak erants dakizkieke, bestetik. Fragmentarioak 
edo aitormen hutsezkoak izanik ere funtsezkoak dira datu estatistikook, goiko 
baieztapen hori enpirikoki oinarritu ahal izateko. Demolinguistikazko estatis-
tika ofizialei beste zenbait datu erants dakioke: EGAren urterik urteko infor-
mazio ofizial metatua batetik, eta han-hemen egindako ikersaioak, bestetik. 
Ikus ditzagun biak, hurrenez hurren.

EGAko datuak

EGAren informazioa ez da iturririk makalena, euskaraz ongien-edo mol-
datzen diren gazteen etxe-giroko bilakaeraz ondorio artezik ateratzeko. Eskue-
ran ditugun datuen artean fidagarrienetakoak dira, ene ustez, urtero EGAra 

-

erantsi behar zaio: gero eta sarriago, familiak eta gizarteak bere gain hartu ohi zituen eginbehar 
ugari eskolari leporatu nahi izaten zaizkio egungo egunean, hezkuntzaren soluzio-ahalmena aski 
mugatua dela ahaztuz behin baino gehiagotan. Ikus, esate baterako, Eli Alba 1998: 17.

urtero lantzen eta banatzen duen txostenetik jasoak daude datuok. EGAra aurkezten diren azter-
ketari gehien-gehienak 17 eta 25 urte artekoak dira. Adin-tarte horretako hamar mila gaztetik gora 

-
pagai duguna eta beste zenbait) eskuratzen dute, beren biografia soziolinguistikoa azalduz. Bai 
kopuruz, bai urterik urteko izaera metatuaz eta bai datu-emaileen izaera aski uniformeagatik be-
reziki kontuan hartzeko datuak dira horiek, nahiz eta lanketa zehatzago baten beharrean dauden. 
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erdal-elebidunetan), azken mende-laurdenean. Zehazkiago esanik, euskara hu-
tsezko jarduna galduz joan da EAEko etxe-giroan eta ele bikoa zabaldu da bere 

Etxean, umetan Eskolan nola
ikasi? Etxean, orain Lagunartean,

orain
Euskaraz %34 D ereduan 67 Euskaraz %25 Euskaraz %25
Bietara %20 B ereduan 12 Bietara %26 Bietara %36
Gaztelaniaz %45 A ereduan 16 Gaztelaniaz %49 Gaztelaniaz %39

X ereduan 5 Besterik %0 Besterik %0

22. taula. EGAra aurkezten diren azterketari guztien etxeko eta lagunarteko hizkera. 
2007ko datuak.

Jauzi handia dago hor, etxean haurtzaroan ikasi eta egiten zen ama-hiz-

azken gordelekua bera nabarmen ahuldu den seinale. Ahultze-lan hori ez da, 
gainera, osorik amaitu: aurrera darrai, aitzitik, gure begien aurrean. Urtetik 
urtera antzematen da joera hori nagusitzen eta gotortzen, EGAra datozen mi-
laka gazteen artean. Diagnostiko horren indargarri da, ezer izatekotan, ondoko 
taula-pareak eskaintzen duen ebidentzia. Euskara hutsezko jarduna gainbehera 
dator etxe-giroan eta lagunartean, ele bikoa bere horretan-edo mantentzen da 
eta, bereziki, gaztelaniazkoa ari da indartzen:

eusk biak gazt
2003 28 27 45
2004 27 26 47
2005 27 27 46
2006 26 26 48
2007 25 26 49

eusk biak gazt
2003 29 37 33
2004 29 36 35
2005 28 37 35
2006 27 36 37
2007 25 36 39

23. taula. EGAko azterketari guztien
etxeko hizkera. Urterik urteko datuak

24. taula. EGAko azterketari guztien
lagunarteko hizkera. Urterik urteko datuak

Eginkizun dago azterlan zehatzago hori, oraingoz, eta emaitzak aldatu egin ditzake zertxobait. Ez 
dut uste, ordea, erabat aldatuko dituenik.

gaitezen etxetik euskaldunenak direla, sarri, 17 urterekin edo handik gutxira EGAra aurkezten 
diren gehienak. Datu hori bat letorke, besterik agertzen ez den artean, beren aitormen horrekin. 
Kontuan izatekoak dira gorago aipatu ditugun hedadura handia eta urterik urteko errepikapen aski 
uniformea ere.
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Norbaitek esan dezake, eta ez arrazoirik gabe, lagin desegokiaren distor-
tsio-efektua izan litekeela hori. EGAra aurkezten diren pertsonen perfil so-
ziolinguistikoa aldatzen ari dela urteen joanean eta justu horrexegatik agertzen 
direla bilakaera-seinale horiek. EGAra ez dira, hasteko, eskolatik irten berri-
ak bakarrik aurkezten eta ez da arrazoizkoa 25 urte, 30, 35, 40 edo gehiago 
dituzten azterketariak kontuan hartzea, eskolaren eta eskola-ondoaren eragi-
naz ari bagara. Ezin da arrasto berean sartu, gainera, etxe euskaldun-euskal-
dunetako bilakaera eta lehendik erabat edo nagusiki erdaldundurik zeuden 
familietakoa. Etxe euskaldunetako datuetan zentratu behar dugu, bere joeraz 
hitz egin ahal izateko. Egia da hori guztia: EGAdun guztien multzoa aukera-
tuz badago arriskua, jeneralizaio okerrik egiteko. Saia gaitezen, hortaz, bi 
distortsio-iturri potentzial horiek saihesten. Har dezagun, batetik, soil-soilik 
17 eta 20 urte arteko azterketari-multzoa, EGAra aurkezten diren gainerako 
guztiak kanpoan utziz. Zentra gaitezen, bestetik, etxetik euskaldunenak diren 

aurkezten diren guztiek, azterketa hori gainditzen dutenek baizik) betetzen 

azterketari gazte horiekin zer gertatzen den. Zer diote datu ofizialek, EGA 
gainditzen duten 17 eta 20 urte arteko gazteez? Har dezagun, adibidez, 
2006ko EAE osoko informazioa. Ondoko taulak ematen digu gazte-multzo 
horren azalpena:

Etxean, umetan Eskolan nola ikasi? Etxean, orain Lagunartean, orain

Euskaraz %69 D ereduan 94 Euskaraz %57 Euskaraz %58
Bietara %17 B ereduan 5 Bietara %25 Bietara %28
Gaztelaniaz %14 A ereduan 1 Gaztelaniaz %18 Gaztelaniaz %14

25. taula. 2006an EGA gainditu duten 17 eta 20 urte arteko gazteen ezaugarri sozio-
linguistikoak

22. taulan esandakoa orpoz orpo kunplitzen da azpimultzo honetan ere: 

zuen etxean, ume-garaian, eta ehunetik 94k D ereduan ikasi du eskolan. Orain, 
ordea, %57k bakarrik egiten du etxean euskaraz, eta %58k lagunartean. Bie-
tara egiten dutenak, aldiz, nabarmen ugaritu dira. Hots, diglosiarik gabe gel-

lagunarte hurbila, begien bistan indargabetzen, ahultzen eta galtzen ari zaigu 
azken urteotan. Ondorio berbera atera liteke EGAdun berrien urterik urteko 
estatistika ofizialetatik. Berriro ere 17 eta 20 urte arteko gazteetara mugatuz 
analisia, hona azken bost urteotako emaitzak.

esaldi hori. Datuen argitan ez dago ordea besterik esaterik, non eta trenari hegazkin eta hegazki-
nari tren esaten segitu nahi ez dugun.
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Etxean umetan
zenbatek
euskaraz?

Eskolan zenbatek
D ereduan ikasi?

Etxean orain
zenbatek
euskaraz?

Lagunartean
orain zenbatek

euskaraz?

2003 %68 %93 %56 %57
2004 %67 %94 %54 %53
2005 %65 %94 %53 %52
2006 %64 %93 %51 %51
2007 %62 %93 %51 %49

26. taula. 17 eta 20 urte arteko EGAdunen ezaugarri soziolinguistikoen bilakaera

Aski etxe euskalduneko gazteak dira 17 eta 20 urte arteko EGAdun 
berriok. Gaur egun EAEn sortzen ari den belaunaldi gazte euskaldunena 

eta ia guztiak D ereduan ikasitakoak dira. EAEko gazteriaren segmentu 
euskaldunena osatzen dute beraz, oro har. Zer gertatzen da segmentu eus-

nagusiki hori) erabili izan zuten gazteen portzentajea behera doa, batetik: 
hori da datu deigarria, gutxiegitan aintzakotzat hartzen dena. Horren haritik 
dator, hainbatean, bigarren ondorioa: familian zein lagunartean orain eus-
karaz egiten duten gazte EGAdunen portzentajea ere behera doa. Lehen 
ondorioa bezain funtsezkoa da bigarren hau. Aldaketa hori ez da ezinbes-
tean, halere, egungo egunekoa bakarrik. Lehendik, 15 edo 20 urte aurrera-
gotik, dator: oraingo EGAdun berrion ume-garaian joana da etxe-giroa er-

dela hamabost-hogei urtetik) dator euskarazko jardunaren ahultze-joera 
-

-
dakoa konfirmatu egiten du joera horrek: familia eta hurbileko ingurumen 

hutsezko) bizi-giroa. Datu garrantzitsua da hori, EEN legearen balioespen 
linguistiko zentzuzkorik egin nahi bada. Oso kontuan hartzekoa da hori 
eskolaren euskalduntze-ahalmen osabetezkoa baldin badugu gogoan, ez 

-

askorik. Erdal elebidunen eragina, berriz, badakizu zein den euskarazko 
jardunerako mugatua.

egun.
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Erdara nagusiturik den kale-giroko datuak: Lasarteko gazteen mintzajarduna

gazteen mintzajarduna azaldu da goiko taula horietan. EAEko gazte gehienak 
ez dira ordea hain etxe- eta kale-giro euskaldunekoak. Beste ingurumen bate-
an jaioak eta haziak dira EAEko gazte gehienak: erdara zeharo nagusi den 
etxe- eta kale-giroan sortu, hazi eta heziak. Zer ari da kale-giro erdal-nagusi 
horretan gertatzen? Ez dugu eskueran, estatistikoki landurik, ingurumen horri 
aurrez aurre erantzungo liokeen EGAko daturik. Bada, ordea, horrelako zen-
bait hirigunetan berariaz egindako azterketarik: Lasarteko informazioa da, 
agian, guztietan landuena, sistematizatuena eta fidagarriena. Lasarteko13 eta 
24 urte arteko gazteen azterketa soziolinguistikoa eginik du Pello Jauregik 

argigarriak dira oso eta, besterik frogatzen ez den artean, Lasarteren antzeko 
-

ralizagarriak direla pentsa liteke lehen hipotesi moduan. Horra Lasarteko 
zenbait ezaugarri:

jardunak; gora gehien egin duena erdara hutsezko jarduna da ordea 

hurbilago dagoen moduan) egiten bada, ondorioak honako hauek dira: 
beti edo gehienetan euskaraz egiten duten gazteen portzentajea %6,5 
hazi da, eta beti edo gehienetan erdaraz egiten dutenena %4,5.

EGAdunen artean ez bezalako populazioa dugu hor aztergai: EGAdunena 
baino ondotxoz erdaldunagoa. Etxetik erdaldun edo erdal-elebidun dira Lasar-
teko gazte gehienak. Euskara etxean eta lagunartean lehendik aski ahuldurik 
zegoen bertan. Ingurumen horretan euskarazko jardunak ez du erabat atzera 
egin. Izatekotan indartzen ari da, ez ahultzen, beti edo gehienetan euskaraz 
egiteko jokabidea. Euskararen aldeko fenomenoa gertatu da hortaz, itxuraz, 
Lasarteko familia erdaldun berri ugaritan: umetako lehen hizkuntza ezkontide 
batek edo biek erdara izana duten gazteez osaturiko bikote berriak seme-alabei 
euskaraz egiten saiatzen dira hainbat kasutan: beraiek izan zuten baino etxe-
giro euskaldunagoa eratzen ahalegintzen ari dira. Aski mugatua izanik ere, eta 
Lasarteko datuak noranahi ezin jeneraliza balitezke ere, funtsezkoa da feno-
meno berri hori.

Balantze global gisa zera esan liteke, agian: arnasguneetako eta, oro har, 
harreman-sare euskaldun sendoenetako bizi-giroa erdaldundu egin da batez 
bestean. Etxeak eta lagunarteak, belaunaldi gazteen ingurumen hurbilak oro 
har, gero eta zailtasun-neke handiagoa du euskarari eguneroko mintzajardun 
arruntean bizirik eusteko. Hori dela medio aurrerabidea egin du erdarak ingu-
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rumen horretan. Lehen baino ahulagoa da gaur eguneko familia euskalduna, 
bere euskaltasun hori etxean eta familiartean bizirik gordetzeko eta belaunaldi 
berriei indar betean transmititzeko. Euskarak mendez mende bere baitan izan 
duen transmisio-bide nagusietako bat ahuldu egin da, indartu ordez, azken 
mende-laurdenean. Aldiz familia erdaldun edo erdal-elebidun zenbaitetan go-
ranzko joera nabari da: euskarazko edo ele biko jarduna indartzekoa. Eskolak 
aparteko eragina izan du buru-jasotze horretan. Buru-jasotze partziala da hori, 
ez erabatekoa: erdara nagusi da Lasarten eta bere antzeko giroetan, etxeko eta 
lagunarteko harremanei dagokienean. Baina gora bideko joera ageri da hor. 
Agian gertatzen ari dena, EAE betre osoan hartuta da, berdintze modu bat da: 
eskualde, jardun-esparru eta harreman-sare euskaldunenak erdalduntzen ari 
dira eta erdaldunenak euskalduntzen. Igualazio modu baten aurrean gaude oro 
har. Horrela esanik enpate moduko emaitza bat iradoki liteke, agian. Ez dira 

den aurrerakada horrek ezin du berdindu euskararen transmisio-leku ohikoan 
gertatzen ari den atzerakada: ez du hartarako behar adina indar.

Kontuan hartzekoa da, azkenik, mende-laurden honetan familia-giroan 
gertatu den batez besteko ohitura soziokultural berria: lehen etxekoak ziren 
obligazioak instituzio publikoei leporatzekoa. Atzerriko beste hainbat lekutan 
bezala, familiaren soziokulturazko hainbat erantzukizun-ardura eskolari lepo-
ratzen zaizkio orain. Baita hizkuntza kontua ere: eskolak egin behar du, 
ikuspegi horren arabera, etxeak egiten ez duena. Senar-emazteek erdaraz egin 

eskolak konponduko du etxeko defizit hori. Ahaztu egiten da, halakoetan, 
gurasoen garrantzia zentrala dela hizkuntzaren belaunez belauneko transmisio-
an eta familia-giroan, auzoan, lagunarte hurbilean eta herri-giroan oro har ezin 
ordezkatuzko eginkizuna duela: eginkizun hori zentrala dela haurren soziali-
zazio-lanean eta euskaltasunaren transmisioan. Ikusmolde berri horrek joera 
nabarmena du, egia zentral hori baztertzeko eta, horren ordez, hizkuntza 

-
ra botatzeko. Karga-arduren ikuspegi orekatu eta konpartituagoa ezinbestekoa 
da, eskola bidezko saioak ondoren onik izango baldin badu: bai haurren esko-

VIII.3.2. Sekularizazioa indar betean

Topiko akademiko-popularrak besterik badio ere, eliza eta euskara ez dira 
eskuz esku ibili sarri. Eliza ez da, hainbat kasutan, euskararen babes-leku irmo 
eta iraunkorra izan. Are gutxiago eskolatze-esparruan, idatzizko jardunean eta 

-
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konpartimentazio soziofuntzionala onartu eta indartu izan du erlijio-esparruak, 

ez euskaldun elebakar hutsez) osaturiko ingurumenetan. Euskarazko arnasgu-
neetan, bereziki, erlijio-bizipenak eta kristau-fedeak lotura nabarmena izan du 
euskarazko bizi-moduarekin. Uste-sinesmen eta balio-iritzi sakonenetan txer-
taturik egon izan da erlijio-bizipen hori. Bere emaria argi islatu izan du egu-

-
kaldunen pentsamoldean ez ezik gizarte-bizitza osoaren ohiko egikeretan ere 
presente egon izan da kristautasunaren eta euskarazko bizimoduaren arteko 
lotura hori: bataio eta ezkontza, komunio eta hileta-elizkizun, gabon-festa eta 
herriko jai-ospakizun, euskarazko herri-bizitzaren agerleku eta indargarri izan 
dira maiz. Hots, euskararen aterpe eta babesgarri gertatu izan dira eliza, erlijio-
-bizitza eta kristau-fedea euskaldun askoren artean. Gainbehera bizian zetorren 

eta kristau-bideak 1970 eta 1980 artean, euskaldun-jendearen artean: batez ere 
adin batetik gorakoen artean.

Gainbeherako joerak aurrera egin du eta gauzak areagotu egin dira ordu-
tik hona. Hirurogeiko hamarkadan hasi eta 1980ra arte sekularizazioak urrats 
handiak egin zituen gure artean. Orduan hasitako bideari jarraipen snedoa 
eman zaio gero. Sekularizazioa, hori dela-eta, nabarmenkiro gailendu da azken 
mende-laurden honetan: bai pentsaeraz, bai hitzez eta bai egitez. Rikardo 

 euskaldun=fe-
dedun ekuazioa hautsi eta birrindu egin da nabarmen, gazte-jendearen eta 

egin dio euskal gizarteak, aski neurri ohargarrian. Horrekin batera, elizaren 

jarduera jaso-formalenetatik hasi eta erromerietaraino) moteldu egin dira. 
Behera egin du alde horretatik, ez gora, bizimodu tradizionalaren euskarazko 
eliz osaera etnolinguistikoak. Erlijio-gaien kontsumo kultural idatzia ere erori 

Kopuruz eta indarrez 1980tik hona garatu den euskal eskolarentzat ondo-
rio nabarmena izan du sekularizazioak: eliz giroan ondu eta zabaldutako 

-
karak 1950 ingurura arte. Garai zaharragoetara bagoaz, berriz, are defizit linguistiko nabarmena-

izaten ziren elizgizonek bitxikeria bakanetik oso urrun dagoen factum soziala osatzen zuten.
-

barmen.

1936-75 epean. 1976-94 epean, berriz, euskarazko argitalpenen %3,1.
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euskara jasoaren gainbehera gertatu da batetik; gizarte sekularizatu horretan 
euskarazko harreman-sare, interakzio-molde eta situazio komunikatibo berriak 
eratu eta indartzea zaildu egin da bestetik. Ohiko euskara jasoaren galerarena 
begien bistan dago: elizako predikua izana da, 1980 ingurura arteko hainbat 

eta jendaurreko erabilera zainduaz hizkuntza-errepertorioaren lagungarri gerta 
zitekeen hizkera-molde jaso hori ezin izan du elizak herri-bizitzan indarrean 
gorde; ez lehengo neurrian behintzat. Atzera egin da alde horretatik, aurrera 
ordez, belaunaldi berrien euskal girotze edo euskalduntze-lanean. Eskolako lau 
hormetatik kanpora nekez bilatzen du oraingo ikasleak, oro har, idatzizko eta 
ahozko hizkuntza landuaren erreferente zabalik. Lehen baino bakardade han-
diagoan utzi du atzerapauso horrek eskola. Zaildu egin du bere lana, EEN 
legeak dioena txukun bete ahal izateko: eskolaren zeregin nagusietako bat 
ikasleak euskaraz ondo alfabetatzea baldin bada, eskolatik kanpora euskaldun 

ahuldu egiten du eskola-saioaren etekina. Errazegi ahazten dugu atzeranzko 
fenomeno hori eta bere eskola-eragina.

VIII.3.3. Aisialdi antolatuaren eta turismoaren zabalkundea

mende-laurden honetan. Hiztunen ohituretan eragin bizia dute horiek: lehen ez 
bezalako ingurumenetan mugitzea eskatzen dute askotan, euskaraz ez dakiten 
edo erdaraz diharduten solaskideekin jardutea eta etxe-giroan ikasitako kon-
tsumo kulturala bestelakotzea. Erdarazko aisialdi- edo turismo-sareetan osatzen 
den jardunak esperientzia aberasgarri askotarako ateak zabaltzen ditu sarri. 

-
an erdaraz) ikusteko astero Lazkaotik Donostiara jaisten den lagun-taldeak 
denbora eta diru gutxixeago izan ohi du eskueran, euskarazko eleberriak ira-
kurtzeko edo euskal kantaldietara joateko. Modernitateak berekin dakartzan 
kultura-kontsumoaren aukera gehienak erdaraz datoz: gaztelaniaz gehienak eta 

Orain dela hogeita bost urte neska-mutilek eta bereziki gazteek familian 
eta auzoan, lagunarte hurbilean eta herri-giro arruntean murgildurik pasatzen 

eredu murritza jaso dezakete bertatik haurrek eta gazteek. Eredu zuzen-egokia bai, hainbatetan, 
eta hori ez da gutxi. Baina etxetik eta eskolatik aski murriztua daukaten beren hizkera-sorta hori 
aldaera landu-formalaz osatzeko modukorik nekez.

-
pezializatuak, musika- eta dantza-saioak, aste-bukaeretako txango antolatuak, artearen edo gastro-
nomiaren inguruko bisitaldiak, espezialitate-alor askotako kirol-lanketa eta abar.
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sartzen dituzte, orain, ordu horietariko asko. Harreman-sare eta jardun-gune 
-

raz) erdara den heinean, euskal eskolaren ahulgarri da turismoaren eta aisialdi 
antolatuaren eskaintza berria. EEN legea onartu zenean ez zitzaion gai horri 
asko erreparatu. Gaur ezinbestekoa da: hori gabe kamutsa da eskolaren ahal-
mena, euskaldun biziak sortzekoa.

VIII.3.4. Atzerria etxean: ingelesaren irrupzioa

Azken mende-laurdeneko bilakaera soziokulturalak osagai asko ditu. 
Horietariko bat, ez txikiena, ingelesaren irrupzioa. Atzerri-hizkuntzek aspaldi-
danik izan dute beren presentzia gure artean: batez ere frantsesa izana da, X. 
medearen 60ko hamarkadara arte, hemengo atzerri-hizkuntza nagusia. Ordutik 
hona ingelesak hartu du gidaritza, eskolan eta gizarte-bizitzan. Bere lekua 
indartu eta errotu egin da goi-mailako ikasketa alorrean, ikerketa-munduan eta 
teknologian, komunikabideetan, musikan eta gainerako pop-kultura masiboan, 
turismoan eta kontsumo-produktu eta moda-zerbitzu anitzetan. Aditional lan-
guage edo osagarrizko hizkuntza bihurtzen ari zaigu ingelesa, Europako erdi-

-
bioetan) azken berrogei urtean gertatutako bilakaeraren haritik. Funtzio 
batzuetan ohiko, eta zenbaitetan ezinbesteko, hizkuntza bihurtzen ari da inge-
lesa. Bere inpaktua izan du horrek guztiak, ezinbestean, gure arteko euskara-
erdaren egoeran: bere lekua irabazten ari da ingelesa, bietako baten edo bien 

-
laniaren) funtzio-esparrua birmoldatzea dakar. Ez ordea, inola ere, gaztela-
niatik ingeleserako language shift edo mintzaldaketa luze-zabalekoa.

Kontu horiek direla medio eleaniztasuna indartuz doa EAEn. Motibo 
sendoak daude, gainera, aurrerantzean joera hori indartu egingo dela uste 
izateko. Mundu osoko fenomeno baten aurrean gaude, alde batetik, eta gure 
arteko gertakari sakonagoaren aurrean bestetik. Ahuldutako hiztun-herri txi-

-
rrek,..) baino behar handiagoa dugu oro har. Gure eskolak kontuan izan behar 
ditu ezaugari horiek eta hartara egokitzen saiatu behar du. Tove Skutnabb-

necessary it is for the children to become high-level multilinguals, in order to 
be able to obtain the basic necessities needed for survival. The mother tongue 
is needed for psychological, cognitive, and spritual survival – cultural rights. 

children live, are needed for social, economic, political and civil rights. A child 

-
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-
nia zaintzeko eta lantzeko mandatua eman zitzaion eskolari, orain mende-

landu beharreko hizkuntzen katalogoa.

VIII.4. Bilakaera politiko-operatiboa

Labur-labur helduko diogu gai honi ere. Hizkuntza-normalkuntzaren esko-
la-esparrurako oinarrizkoak diruditen elementuak seinalatuko ditugu huts-hu-
tsik. Hots, gizartearen bilakaera politiko-operatiboak eta hizkuntza-normalkntzak 
ditzten konexioak azaldko ditugu labur-labur. Hizkuntza-normalkuntza ez da 
izan ere, zenbaitek nahi lukeen moduan, jarduera ideologikoki neutrala, value-
free modukoa. Ez zen horrela lehen, EEN legea onartu zenean, eta ez da orain 
ere. Lotura-bide horietan, berriz, hainbat gauza dira azpimarragarri: bai beren 
izaera estrukturalgatik eta bai, bereziki, 1982tik hona izan duten bilakaeragatik. 
Has gaitezen errazenetik: sistema autonomikoaren ezaugarri nagusi bitatik.

VIII.4.1. Sistema autonomiko kontsolidatua, egonezin kronikoaz

Sistema autonomikoa kontsolidatu egin da EAEko eskola-munduan, 
mende-laurden honetan. Gasteizko Legebiltzarrak ezartzen eta onartzen ditu 
urtero, ez Madrilgo Gorte-etxeak, hezkuntzarako aurrekontuak. Eusko Jaurla-
ritzak ordaintzen ditu, ez Espainiako Gobernu Zentralak, bai sektore publiko-
an eta bai pribatu-kontzertatuan lanean ari diren irakasleen soldatak. Gasteiz-
ko Hezkuntza Sailari egiten zaio kexu, ez Madrileko Ministerio de Educación 
y Ciencia-ri, eskola kontuan zerbait oker dabilenean edota nahi bezain zerbitzu 
egokia jasotzen ez denean. Hezkuntza Sailak onartzen ditu eskolarako euskal 
ikasmaterialak, eta diruz laguntzen. Bera arduratzen da irakasleen kontratazio-

-
culumaren zati ohargarri baten definizioa Autonomia Erkidegoaren esku dago. 
EAEko hezkuntza-politikaren gidaritza hauteskunde autonomikoetan sortutako 
gehiengo-moldaeraz antolatzen da, eta bere jestio administratiboa Lakuatik 
bideratzen. Hezkuntza-munduko hizkuntza-politika basikoa, ororen buru, 
marko konstituzional-autonomikoaren baitan finkaturik dago. Ezin ukatuzko 
kontsolidazioa erantsi dio horrek guztiak EAEko sistema autonomikoari oro 
har eta bertako hezkuntza molde elebidunari bereziki.

Egonezin handiko kontsolidazioa da, ordea, goiko hori. Konfrontazio-giro 
bortitzean murgildurik dago, urtea joan eta urtea etorri, 1978-79an abian jarri-
tako prozesu soziopolitikoa. Formulazio antagonikoetarako bide ematen du 
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mende-laurden osoko eta egungo konfrontazio-giro horrek. Gauzak burubiko 
poloetara laburtzea sinplifikazio handiegia bada ere, bistan da alde bietako 
insatisfakzio-zantzuak ageri direla egungo egunean eta zantzu horiek polo bi 
horietan islatzen direla argien.

Estatuak EAEri 1978-82 epean eskumen gehiegi entregatu ziola uste du 
bi polo-korronte horietariko batek. Eskumen horiek berreskuratu artean ez 
dugu onik izango, bere esanean. Euskararen izenean edozein atropello egiten 
da eskoletan. Haurren garapen kognitibo-akademikoa gogor baldintzatzen da 

maistren) lan-eskubideak hankapean hartzen dira, bakezko bizikidetza eta egia 
zientifikoa edo objektibotasun historikoa itzulipurdikatu egiten dira ikasmate-

-
tzen ari da. Kontuak horrela segitzen badu, gaztelaniak berak desagertzeko 
arriskua du gure artetik. Labur bilduz: entregatutako eskumen horiek gaizki 
jestionatzen dira; eskumen edukatibo zabalen jestio molde autonomiko honek 
ondorio kaltegarriak ditu. Kalte horiek azpimarratzea da ikuspegi honen modus
operandi nagusietako bat. Bestea, berriz, hezkuntza-hizkuntza kontuan Madril-

Gatozen beste polora. Euskal herriak eskumen gutxiegi eskuratu zuen, 
bere esanean, Franco hil ondoan. Euskal herria bera, hasteko, itxuratxarki 
zokoratu zen bere osotasunezko izaera soziokultural eta historikoan, EAE 

bestalde, ganorazko esparru politikorik eraiki eta, esparru beregain hori gabe, 
alferrik da euskararen eta euskal kulturaren defentsan jardutea: erdal munduak 
jan egingo gaitu nahi eta ez. Sistema autonomikoak ez ditu gutxienezko gara-
pen-garantiak eskaintzen, eta sistema hori defenditzea iruzur egitea da: eus-
kaltzale-jende fina enganiatu nahi izatea, bost koartoren truke. Sistema auto-

eta euskal kulturak orain ez bezalako prominentzia izango duten marko poli-

izango den hezkuntza-sistema eratu. Horra, lbur-labur, bigarren pentsa- eta 
ekin-molde honen arrasto nagusia.

Ez dira bi polo horiek, inondik inora, indarrean dauden bakarrak. Kopu-
ruz nagusi ere ez, ezinbestean. Tarte-bitarteko formulazioak ugari dira aitzitik. 
Mende-laurdeneko ibiliari eta hauteskunde-emaitzei erreparatzen bazaie, tarte-
bitarteko formulek erakarmen-indar handia izan dute eta, orain ere, hala luke-
tela pentsa liteke. Isilago egoteak ez du esan nahi, honetan ere, argudioz 
ahulago edo argudiorik gabe egotea. Batak ez du bestea kentzen, ordea. 
Tentsio-egoera nabarian murgildurik bizi da EAEko hezkuntza-sistema elebi-
duna. Euskara-erdarek, eta beraiei asoziaturiko kulturek, izan behar duten le-
kua eta itzala sistema autonomikoaren eztabaidagai gordin bihurturik daude. 
Ez da hori bakarrik, inondik inora, autonomia-bidearen eztabaida-gune baka-
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rra. Bai, ordea, egonezin kroniko horren iturburuetako bat. EEN legeak ez du 
lortu, oinarrizko eztabaida hori gainditzea.

Ezintasun hori estrukturala edo berezkoa da, hein batean. Beste lekuetan 
ere, Europan zein mundu zabalean, aski ezaguna da hizkuntza-plangintza, den 
modukoa dela ere, istilu-iturri izan litekeela eta maiz aski halaxe izaten dela. 

bai. Gauza bitxia da hori, ondo pentsatzen jarrita: hizkuntza-plangintzaren 
jatorrizko ikuspegia problem-solving
konpontzeko aplikatu nahi izaten da hizkuntza-plangintza, bai corpus eta bai 
status alorrean. Problemak konpontzeko sortu ohi den dispositiboa nolatan 
bihurtzen da han-hemen, lautatik hirutan, problema-iturri? Halaxe da ordea: 

Kenneth McRae-k ere argi azaldua du, behin eta berriro, era bateko zein 

eta1997). Ez gara gu bakarrik, hortaz, gaitz horrek jota gaudenak. Persona-
lity principle delakoan oinarrituriko hizkuntza-politikak ez dira, bere esanean, 
istilu-arrisku txikienekoak.

Egonezin hori aldatuz joan da mende-laurden honetan, bai intentsitatez 
eta bai orientazioz. Intentsitateari dagokionez, egonezina areagotu egin da alor 
batzuetan, itxuraz, eta besteetan arindu. Zerikusi zuzena izan du horretan EEN 
legearen garapen-mailak eta erritmoak: une batean oso konfrontazio-iturri 

esate baterako) arindu egin da orain, sektore publikoan bereziki, irakasleen 
%80 inguruk gaitasun-maila hori egiaztatu duelarik. Aitzitik beste bi kontu 

bidenabar tratatu ohi zirenak, egungo tentsio-gune nagusi bihurtu dira. Orien-
tazioari dagokionez, berriz, gogoan izatekoa da gizarteak urte hauen joanean 
bere aukera ideologiko hobetsietan agertu duen bilakaera. Hizkuntza-normal-
kuntza eta hauteskundeen emaitzak ez dira korrelazio lineal hutsez juzkatze-
koak, baina zeharo lokabeak direnik ere nekez inork baiezta dezake. Hurrengo 
puntuan heldu nahi zaio orientazio kontuen bilakaerari, xeheago.

VIII.4.2. Formulazio ideologikoen bilakaera

Euskarari bere lekua ematearen aldeko planteamenduak nagusitu ziren 
1977tik 1982ra arteko epean, Konstituzioa, Autonomia Estatutua eta EEN 
legea onartu eta indarrean jarri zirenean. Biziko bazen hiztun gehiago behar 
zituen bertako hizkuntza ahulduak, batetik; jardungune eta harreman-sare ge-
hiagotarako sarbidea ziurtatu behar zitzaion, bestetik. Indarberritu egin behar 
zen euskarazko jarduna, ez neutral-itxurako laissez-faire politika aplikatu; are 
gutxiago ahuldutako hizkuntza baztertu eta debekatu. Bere lekua berreskuratu 
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Euskal herri osoan). Argi zehaztu gabe egon arren, adostasun zabala zegoen 
berreskuratze-lanaren oinarrizko izaera horretaz. Mitxelenaren 1982ko pasarte 

vida de una lengua pequeña sobre aislada, hablada por añadidura por una 
población que en parte la conoce y en parte la ignora, plantea problemas de-
licados. Nada se consigue sin entusiasmo y sin esfuerzo, pero nada puede 
hacer las veces de una prudente previsión. Sobre el papel, y acaso también en 
la realidad, parece que la clave estaría en encontrar un locus, un nicho o 

behar zitzaion euskarari, berekasa moldatzen utzi ordez, zenbait esparru eta 
hainbat hiztun-multzo irabazten. Zer esparru eta zer hiztun-multzo ordea?

emate horrek izan behar zuen neurriaz eta abiaduraz. Batzuen ustez berehala 
hartu behar ziren neurriak, eta neurri horiek jeneralak izan behar zuten: EAEren 
esparru fisiko-geografiko osoan aplikatu behar ziren, ezarpen-eremu soziofun-
tzional guztietara hedatuz berreskurapen-saioa. Beste batzuentzat, aldiz, aparteko 
presarik gabe egin behar ziren gauzak, euskararen aldeko eskaria bizi-bizirik 
zegon lekuetan aplikatuz, beti ere oso kontuan izanik euskararen kanpo- eta 

-
lanahi ere, eskolaren garrantzia. Lehentasunezko esparrua zen hezkuntza. Estatu 
osoan bazegoen halako adostasun bat, ele biko hezkuntza moldearen alde. 
Bultzatu egin behar zen, ez toleratu edo onartu bakarrik, euskararen lekua esko-

-
-

tza zen horrelakoetan, dudarik gabe, onbideratu beharreko elementu nagusietako 
bat. Normaldu egin behar zen gizartean, hemen eta estatuko beste hainbat he-
rrialdetan, bertako hizkuntzen erabilera. Hizkuntza-normalkuntzaren konstruk-
tua, herrialde katalenetan sortua, aukeratu zen onbideratze-lan horretarako oina-

normaltzeko legeak. Oinarrizko adostasun-giro horretan sortu zen EEN legea: 
-

goi-mailako irakaskuntza bateraezinak zireneko iritzia oso atzetik zetorren, are Unamunoren 
1901eko ateraldiaz aurretik.

-
ko eztabaida guzti-guztien eta legearen tramitazio-bide osoaren berri ematen duen argitalpen hau: 
Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco 1991: Ley Básica de Normalización del Uso del Euske-
ra. Gasteiz, Eusko Legebiltzarra.

-

hutsezko) baten paradigmari eusten zioten hiritar eta iritzi-sortzaileena.



EUSKARAREN LEGEAK HOGEITA BOST URTE - Mikel Zalbide 1429

Askotxo aldatu dira iritziak eta formulazio ideologikoak, ordutik hona. 

euskaltzale instituzionalistak ez du orain uste, bide hura zuzena denik. Hiz-
kuntza-normalkuntzaren esparruan jasotako fruituak ez dira orduan esan, 
adostu edo amets egindakoak, eta desajuste argi horren konponbidea lege hobe 
batek bakarrik ekar dezakeela uste du. Bidelagun ditu, oraingoan, 1982ko le-
gearen konponbide hartan sinesten ez zuen hainbat euskaltzale. Hauen argu-

ez zuela balio: denborak arrazoi eman digu. Kostata, baina azkenean onartu 

dioen euskaltzale-multzoa: euskararen ajeak lege kontuan baino ondotxoz 
-

kretuan) ikusten duena eta, hortaz, bere irtenbideak ere perspektiba zabalago 
horretatik planteatzen dituena. Zail da, egungo egunean, hiru multzo horietatik 
nor gailentzen ari den esatea. Egon hor daude ordea hirurak. Hori da gauza 
seguru bakarra: bibliografia eta, bereziki, hemerotekak lekuko.

Euskaltzale mundutik kanpora ere aldakuntza ohargarriak gertatu dira, bai 
EAEn eta bai Estatu osoan. Gatozen zabaletik konkretura. Garai bateko 
onarpen soziala, gai honi buruzkoan, nekez esan liteke indartu egin denik 
hizkuntza propiorik ez duten Espainiako herrialdeetan. Bukatu ziren, aspaldi, 
hasierako erreparazio-formula haiek. Indartu den ikuspegia argi antzematen da 
oro har: badugu lege-markoa, Konstituzioak eta Autonomia Estatutuek zeda-
rriztatua, eta marko horrek seinalatzen du joko-esparru zehatza. Hortik aurre-

ere, aukera politikoen orduko eta oraingo indar-banaketarekin. 1982tik hona aldaketa ohargarria 
izan du Eusko Legebiltzarrak, bere osaeran eta aulki-banaketan. Osaerari dagokionez hirurogei 
aulki ziren orduan, eta hirurogeita hamabost dira orain. Banaketari dagokionez, berriz, honako 
bilakaera gertatu da mende-laurdenean:

Legebiltzarreko indar-banaketa
1982an

Legebiltzarreko indar-banaketa
2007an

taldea boto % aulkiak taldea boto % aulkiak
EAJ 38,1 25 EAJ+EA 38,67 29
HB 16,55 11 PSE-EE 22,68 18
PSE 14,21 9 PP 17,40 15
EE 9,82 6 EHAK 12,44 9

UCD 8,52 6 EB 5,37 3
AP 4,77 2 ARALAR 2,33 1

EPK 4,02 1

27. taula. Indar-banaketaren bilakaera
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eman. Harantzago ere iritsi da iritzi-esparru horietariko zenbait, bere formula-
zioetan: Konstituzio-garaian urrutiegi joan zen Estatua, hainbat eskumen 

behar lirateke eskumen horiek, partez edo osoz. Are gehiago dioenik ere bada 

besteko hizkuntza horiek) babesteko. Horra, hainbat bueltaren ondoan, berriro 
ere aspaldiko paradigma zaharra zenbaiten gogoan: laissez faire, the survival 
of the fittest; azken- azkenean, munduko hainbat lekutako glotopolitika zahar 
eta berrik hain berea duen oihaneko legea

Ez da hori, itxura guztien arabera, iritzi nagusia; ez estatu guztian eta ez, 
bereziki, EAEko euskaltzale mundutik kanpora. Badago azken multzo honetan, 
halere, 1982an nekez antzeman ziteken desadostasun edo atsekabe-giro zaba-
la, oso gogan izan beharrekoa: eraman den bideak atentzio, baliabide eta es-
fortzu gehiegi eskaini dio euskarari, bere ustean, eta euskaraz ez dakitenak 
kaltean atera dira. Hezkuntza-mundua izango da, seguru asko, iritzi horren 

legearen aplikazioz egin dena: euskaldunak primatzen ditu eta erdaldunak 
baztertzen, nahiz eta azken hauen artean irakaskuntzarako doai apartak dituen 
profesional asko egon. Euskara bultzatu beharraren beharraz, taliban linguis-
tiko bihurturik dago euskaltzale zenbait. Ez kalean bakarrik: baita herri-diru-
peko soldatadunen artean ere. Demasia da oraingo bide hori.

Ohargarria da, alde horretatik, mende-laurden honetan gertatu den aldakun-
tza nagusia: hizkuntza-normalkuntzaren kontzeptua bera auzitan dago orain, 

hainbat iritzi-guneren ahotan. Tabu bihurtu da eta, zenbaitetan, hizkuntza-nor-
malkuntzaren 1982ko konstruktua bera auziperatu egin du hainbatek. Auzipe-
ratze hori eragin duten faktoreak ez dira, soil-soilik, hizkuntza-plangintzaren 
alorrekoak. Are gutxiago eskola-esparruko hizkuntza-plangintzari dagozkionak. 
Eskolaketaz eta eskola bidezko euskalduntze-bideaz ari garenean ez gara asko-
tan esparru horretako hizkuntza-politikaz bakarrik ari, horren oinarrian dagoen 

-
daduraz eta aurrera begirako formulazio operatiboez) batzuek eta besteok ditu-
gun iritzi diferente eta kontrajarrien errainu dira, hainbatean, desadostasun ho-
riek. Beste alde batetik, kontsiderazio pragmatikoagoen eragina erantsi behar 
zaio ikuspegi etnoproiektibo horri: hizkuntza-normalkuntza horrek, aurrera 
doakeen neurrian, norberaren eta bere ingurukoen gizarte-status-ean, gorabideko 

-
ziki) lan-espektatibetan izan ditzakeen ondorio konkretuak lehen baino begien 
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zabalduz eta nabarmenduz doaz ureen harian. Argudio-bide pragmatiko horiek 
ez dute goragoko kontsiderazio etnoproiektiboek baino eragin txikiagoa, bene-
tan zer-nolako gizarte moldea nahi dugun zehazteko orduan. Motibo batek zein 
besteak leku berera garamatza hortaz. Batzuek eta besteok buruan dugun etor-
kizuneko gizartean euskara-erdarek zer leku behar luketen, eta horretarako 
nolako eskola modua nahi dugun, egungo eztabaidaren muinetako bat bihurtu-

-
ten eta, batez ere, adosten asmatu. Ez da asmatu eta orain, hobera ordez, oke-
rrera egin du gizarte-bizitzako eztabaida-giro ideologiko horrek.

Argi dago, beraz, hainbat lorpen ohargarri eskuratzeaz gainera insatisfakzio 
handi samarra sortu duela EEN legeak, alde batetik eta bestetik. Gutxi dira, 
han-hemen publikatzen eta esaten denari kasu egin nahi bazaio, oraingo egoe-
rarekin asebeterik daudenak. Insatisfakzio-giro horrek gero eta pisu handiagoa 
hartu du. Bertako mundu akademiko-intelektualak eta zenbait protoelite euskal-
tzalek zein euskal detraktorek hizkuntza-politikazko formulazio ideologikoetan 

paradigmaren defendatzaile sendo, jendaurrekoak urritu egin dira, oro har. Aldiz, 
-

VIII.4.3. Euskara irabazpide

eta gizarte-eskalan gora egiteko aukerak zabaltzea elkarren eskutik doaz orain, 

osorik) bete ez izana, hori da gaur egun, lehen ez bezala, maizenik entzuten edo irakurtzen den 
abiaburua. Aldeak daude hor ere, batzuen eta besteen artean: baina legea betetzeko gai ez izana, 

-
an ere badira aldeak, beren artean. Horrela,

a)  ezinezko bidean barrena goazela dio pentsaera batek: contra naturako saio bat dela EEN 

Berezko eta ezin gaindituzko ezintasun-mugak ditu 1982ko proiektu elebidunak: asmoz 
eta jakitez zuhur jardun arren, gainditu ezin izango diren eragozpen-mugak.

b)  eskola bidezko elebitasuna eskuragarria da EAEn, baina desegokia ere bai. Luze-zaba-

duen) hezkuntza moldeak, eta aldakuntza hori ez da mesedegarri. Gizartearen etorkizuna 

oztopatzen ari da. Konpartimentazio etniko estu-itogarriak gaindituko dituen elebakarta-

oinarrituriko eskola da, berez, formulazio normal, egoki eta desiragarria.
Bide bat zein beste hartu, azken helburua asmatzen ez da oso zaila: ahaztu ditzagun hiz-

kuntza txikien kontuak eta bizi gaitezen lasai, gizartea bere osoan hartuta, guztiona bihurturik 

duenak nahi duena egin beza.
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dutenez, hara bidaltzen ere dituzte gero eta neurri zabalagoan. Egia al da 
euskarak lagundu egiten duela gero, eskola-aldia amaitu ondoan, gizarte-eska-
lan gora egiten? Zer neurritan laguntzen du, baiezkotan? Zer neurritan da la-
gungarri huts, eta zer neurritan ezinbesteko baldintza?

Ez dago dudarik administrazioan oro har, eta hezkuntza-sisteman berezi-
ki, irabazpide dela gaur euskara. Batez ere hezkuntza-munduan antzematen da 
hori nabarmen: gero eta irakasle-plaza gutxiagotara irits liteke orain hiritarra, 

-

eragina du fenomeno horrek. Ez da harritzekoa, alde horretatik, gurasoen 
hobespen-formula.

Euskararen beharrizan sozialaren ikuspegi nagusi horrek ere kontestazio 
nabarmena du, ordea, egungo gizartean. Gaztelania aski dutelarik hazi eta 

ondo baldin badakigu guztiok edo gehien-gehienok, zergatik bizia konplikatu? 

horri: konplikazio-tasaren bat onartzeko prest daudenek ere errazago onartzen 

azken hamabost urteko historia ikusi besterik ez dago: euskaragatik lan-auke-
ra galtzeko arriskuan dauden profesionalen, eta beren aldekoen, jarrerak ezin 

-

Labur bilduz: egia da euskaraz jakitea plus bat dela egungo egunean, 
EAEn. Lanpostu bat eskuratzeko orduan irabazpide osagarria da hainbat ka-
sutan, eta ezinbesteko baldintza zenbaitetan. Analisi xeheagoa behar litzateke 
halere, berrikuntza horren zenbatekoaz eta abiaduraz jabetzeko. Ikuspegi so-

-
-

dunek ere) beren seme-alabak.

Aldiz azken urteotan, gisakoa denez, lanera sartu aurretik eskatzen da elebidun trebe izatea. 
Sentido komunak hala agintzeaz gainera horretara behartzen du EEN legeak berak, irakasle-esko-
len alorrean emana daukan aginduaz. Irakasle gehienek partez edo osoz euskaraz jardun behar 
dute, eta irakasle-eskolek irakasle-gai euskaldunak sorteko agindu legala jasoa badute orain dela 
25 urte, zer sentidu du irakasle erdaldun elebakarrak kontratatzen jarraitzea? IRALE programaren 
ahalmenak eta mugak ongi samar ezagutzen dituenak nekez bide hori betierekotzea gomenda 
dezake.
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ziologikotik argi dagoena zera da, nolanahi ere: gaztelania ezinbesteko baldin-

edozein kargutara) iristeko eta postu horretan lan egin ahal izateko; %100eko 
beharkizuna da hori, de facto. Euskararen beharkizuna partziala da, aldiz, eta 
intentsitatez zein aplikazio-abiaduraz modulatua. Ikuspegi politiko-operatibo-
tik, are argiagoa da hizkuntza bien arteko tartea. Zeinahi eszenario definitzen 
dela ere begien bistako etorkizunean, beharrezko eta lagungarrizko hizkuntza 
izango da gaztelania. Aldiz, euskararekin gauzak ez dira horrela: mende-
laurden honetan eskuratu duen beharrezkotasuna hezkuntza-munduan bakarrik 

administrazioan, komunikabide publikoetan eta abar) duen beharkizuna aldian 
aldiko bilakaera politikoaren araberakoa izan litekeela sentitzen du jendeak. 
Bai batzuek eta bai besteek. Halako prekario-kutsua ematen dio horrek euska-

esparrua berriz irabazteko aukera; lortu dena gutxiegi dela sentitzen dutenek, 

beharra sentitzen dute. Liskar-gatazka giroa du, hori guztia dela medio, eus-
kararen irabazpideak berekin.

VIII.5. Lurralde-antolamenduaren bilakaera

Aginte-esparru gehienetako elementu nagusi bihurtu da lurralde-antola-
mendua, mende-laurden honetan: Udal eta Foru Aldundi, Jaurlaritza eta Go-
bernu Zentral, gero eta lurralde-antolatzaile konszienteago bihurtu dira guztiak. 
Komunikazio-bide eta lotune berrien konfigurazio espazialak, zabor-hondaki-
nen jestioak eta, oro har, ekologiaren baldintza-eskakizunak, etxegintza masi-
boak eta turismo-ustiapenak lehen mailako garrantzia eman diote lurralde-
-antolamenduari. Eskuartean dugun gaiarekin ere lotura zuzena du: 
hizkuntza-politikaren lehen-lehen mailako elementu bihurturik dago lurralde-
-antolamendua. Komeni da, horregatik, ikuspegi hori ere kontuan izatea.

VIII.5.1. Bide-sare berritua

Bide berriak zabaldu dira han-hemen, eta lehengoak hobetu. Distantzia 
fisikoa laburtu egin da sarri. Halakorik gertatu ez denean ere, distantzia 

baino errazago, eta askoz denbora gutxiagoan, iristen zara orain leku batetik 
bestera. Baita lekurik izkutuenera ere: errepide nagusietatik, hirietatik eta in-
dustrigune handietatik isolatuenik zeuden herriak, herrixkak eta mendi-zokon-
doak aski eskueran gelditu dira. Alde handia dago 1982ko errepideetatik 
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2007koetara. Egunero Donostiatik Gasteiza joan-etorrian gabiltzanok ondo 
dakigu hori. Kontuak ez dira, bestalde, hor amaitu: aireportuak jende- eta 
karga-trafiko handiagorako egokitu dira, eta itsasportuak karga-deskarga ero-
soagorako egokitu. Ondorio nabarmena izan du horrek guztiak hiritarren 
mobilitatean, autoen proliferazioan eta garraio-sistema zabal eta malguagoen 
antolamenduan.

VIII.5.2. Hiriak gainezka egin du eta kanpora irten da

Gainezka egin du hiriak, lekuz kabitu ezinik eta prezioen igoerak eragi-

urteak gertatu dira gogorrenak. Orain gutxira arte baso eta zelai, larre eta 

residencial direlakoak), baina natura hutsaz aparteko lur-sail interbenitu. Hiri-
gintzaren inarrosaldi bizi hori ez da hiri-barnera eta hiri-ingurura mugatu: auzo 
osoak eta landa-etxe berriak eraiki dira ugari, banaka edo multzoka, ordura 

Olaberri edo Mutiloa, esate baterako). Herri-herrixketako bizimodua urbaniza-
tu egin da ia zeharo. Baserrietakoa ere bai, askotan: orain baserrian bizi den 
familia asko ez da baserritik bizi, ez partez eta ez osoz. Txalet isolatuaren 
alternatiba funtzional bihurtu da baserri asko, azken urteotan: hiriko estanda-
rretan bizi da jendea, hiritik kanpora ere.

VIII.5.3. Industriaren kokaera berria

Kokagune berriak bilatu zaizkie lantegiei. Hiritik edo herritik kanpora 
joan da industria edo zerbitzu-enpresa asko. Industrialdeak, merkatalguneak, 
zentro logistikoak eta teknologia-parkeak sortu dira han-hemen: horiek dira 
lan-munduaren eta zerbitzu-eskaintza berriaren paradigma. Egunaren zati on 
bat lanean pasatzen dugunez helduok, lan-gune berriok eta bertgako interakzio 
moldea gero eta garrantzi handiagokoak dira euskara-erdaren erabilera-eske-
man. Normala da orain, lehen ez bezala, egunean zortzi ordu zure alboan di-
tuzun lankideak 100 Kmko tartetik etorriak izatea. Euskarazko lan-taldeen 
homogeneotasun-aukerak ahuldu egiten ditu horrek sarri. Euskalki berekoen 
artekoak are nabarmenago erasaten ditu. Lanean euskaraz egin nahi duenak 
berak ez bezala hitz egiten duen euskaldun-jendearekin jardun behar du gero 
eta maizago, eta selektiboa izan behar du maiz bere solaskidetzan. Ez da hori 
oso lan erraza, ezin gaindituzkoa ez bada ere.

egiteko. Ez da hau ordea lekua, zehaztasun horietan sartzeko.
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VIII.5.4. Harreman-sare berriak

Motz geldituko ginateke aurreko aipamen horiekin, lurralde-antolamen-
duaren mende-laurdeneko berrikuntza bere dimentsio fisiko-geografikora 
mugatuko bagenu soil-soilik. Dimentsio birtuala, ikus-entzunezko komunika-
bideen leher-eztandak eta IKTen garapen biziak berekin dakartena, oso kon-
tuan hartu behar da orobat. Telebista-kate bi ziren erdaraz, 1982an EEN legea 

-hizkuntzetako hainbat aukera erantsi behar zaizkio gaztelaniazko kate-eskain-
tza ugari horri. Internetek eta bestelako lotura-bide informatikoek erabat za-
baldu dute gainera, azken mende-laurden honetan, harreman-sare birtualen 
mundua. Jendeak telefonoz, telegrafoz, eskutitzez eta, pasiboki, irratiz edo 
liburuz gaindi zezakeen 1982an, normalean, aurrez aurreko harreman-aukera 
fisikoa. Orain, aldiz, erruz zabaldu da handik harako interkonexio-aukera eta 
mundu zabaleko lotura moldea. Telefonia mobilak, emailak eta internet-ek 
sekulako iraultza eragin dute mende-laurden honetan. Aho biko ezpata dira 
lotura-bide berriok gurea bezalako hizkuntzentzat.

Aurrez aurreko harreman-sare baliagarri zirenak ahuldu egin ditu, alde ba-

gizartera, are gutxiago mundu zabalera, solaskide erdaldunekin honetaz edo 
hartaz jardutera. Lotura-bide berriok hori dakarte, berriz, hainbatean: zuk zeuk 
erdal munduarekin jardun beharra, batetik, eta erdal mundua etxekotzea, bestetik. 
Erdal mundua etxekotzen ari garen heinean, auzolagun euskaldunak selektiboki 
isolatzen ari gara gutxi-asko: gai honetaz edo hartaz diharduten solaskideekin, ez 
hurbilen bizi direnekin, jarduteko aukera zabaltzen digute harreman-sare berriek, 
eta aukera paregabe horretaz gero eta maizago baliatzen gara. Batean sartzen 
dugun denbora, jakina, bestearen kaltean izaten da. Distantzia fisikoak eta harre-
man-sare lokalak indarra galdu dute hori dela medio, eta urrunez urrunekoek inoiz 
ez bezalako lehentasuna eskuratu mende-laurden honetan.

Dena ez da galera izan, ordea, hor ere: euskaldunon dentsitate fisiko-te-
rritorialean izandako galera etengabea berdindu edo orekatu egin dute, hain-
batean, telefono mobilak, euskarazko irrati-telebistek, egunkari-aldizkariek, 
emailak eta internetek. Elkarrengandik urruti eta banandurik egon arren eus-
karaz egiten jarrai dezakegu orain, teknologia berriei esker. Laguntza-bide 
ohargarria da hori gurea bezain ahuldutako hizkuntzentzat: harreman-sare 
berriok euskaraz eratzeko eta euskaraz baliatzeko erraztasuna ematen du ho-
rrek guztiak. Baita eskola-giroko neska-mutilen artean ere: txateatzeko orduan 
balegoke aukera, esate baterako, han-hemengo gazteek beren artean euskaraz 

zuen horrezaz gainera, aparteko moldaeraz. Gutxiengo nabarmena zen ikusle multzo hori.
-

nok, zahar eta gazte, eta zergatik. Badago zehar-daturik, esate baterako, etxetik euskaldun den eta 
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VIII.6. Labur bilduz

Bilakaera demografikoak, ekonoteknikoak, soziokulturalak, politiko-
-operatiboak eta lurralde-antolamenduzkoak eragin bizia izan ohi du hizkuntza 
kontuan. Gure arteko bibliografia teknikoak aitortu ohi duena baino nabarmen-
ki handiagoa. Aurrez aurreko eta are urruneko harreman-sare tradizionalen 
birmoldatzaile gertatzen dira, sarri, bilakaera horiek. Eskola bidez mende-
laurden osoan lortu nahirik ari garen elebitasun zabal eta funtzionala gogor 
baldintzatu eta, are, eragotzi egin dezakete. Demagun, esate baterako, bilaka-

Gatika eta Loiu. Etxegintzak bultzada gogorra izan du herri horietan, azken 
hamabost urtean. Hori bakarrik ez: herri horietatik kanpora jaiotako bizkaitar 
edo ez-bizkaitar erdaldunen erresidentzia-leku bihurtu dira herriok, hainbatean. 
Herritik haranzko harreman-sare berrien lotura-gune ere bai. Lurralde-antola-
menduaren alorrean izandako berrikuntza horiek ondorio ezin argiagoa izan 
dute lau herrion bilakaera demolinguistikoan. Ikus ondoko taula.

Udalerria
5 urteko edo hortik gorako

biztanleak Bertako biztanle euskaldunen %

1981 1986 1991 1996 2001 1981 1986 1991 1996 2001

Bakio 1.082 1.162 1.194 1.341 1.654 73,57 70,65 74,37 67,04 60,4
Gamiz-Fika   844   835   852   945 1.139 95,62 94,85 91,67 87,83 76,73
Gatika   838   806   901 1.058 1.219 90,93 87,97 89,46 84,03 77,85
Loiu 1.711 1.634 1.654 1.640 2.102 54,76 52,20 53,63 53,54 42,91

28. taula. Bizkaiko zenbait udalerrik izandako bilakaera demolinguistikoa: 1981-2001

Bost urteko edo hortik gorako bakiotarrak %74,37 ziren 1991n euskaldun; 
handik hamar urtera, aldiz, %60,4. Gamiz-Fikan are nabarmenagoa izan da 
jaitsiera, hogei urteren buruan: %95,62tik %76,73rakoa. 2006ko datu demo-
lingusitikoak argitara gabe dauden arren, badago motiborik aski joera horrek 
aurrera egin duela eta, are, bizkortu egin dela uste izateko. Menderik mende-
ko status quo -
koa) legealdi bakarrean edo bitan erauzi da Gamiz-Fikan eta Gatikan. Alda-
keta sakon horren ondorioak ez ditu euskal eskolak berehalakoan berdinduko. 
Mendeetako ibiliak ondutako eramolde soziokulturala erro-errotik itzulipurdi-
katu delarik, alferrik da eskolari bere esku ez dagoen osabiderik eskatzea: 
alferrik eskatuko zaio eskolari lehengo status quo soziokultural eta linguistikoa 

D ereduan dabilen gazte askok erdaraz txateatzen duela uste izateko. Gaurko gaitik kanpora 
eramango gintuzke kontuak, eta alde batera utziko dugu. Badago, ordea gaiari aurrez aurre hel-
tzeko arrazoirik aski.

-
ko adibiderik.
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-
nak ere, ezin du halakorik egin. Fenomenoa ez da erabat berdina Bakion, eta 

Loiun. Horietan ere joera nagusi berberaren aurrean gaude ordea: herritar 
euskaldunen dentsitatea nabarmen ahuldu da eta, horren ondorioz, beren aurrez 
aurreko harreman-sareetan solaskide euskalduna izateko aukera murriztu egin 
da. Hots, eguneroko mintzajardun arruntaren oinarri naturalak murriztapen 
ohargarria jasan du.

Kontua ez da lau herri horietakoa soilik. Hortik kanpora ere aski ezaguna 
da fenomeno hori: mende-laurden honetako bilakaera nagusiaren ezaugarri 

Language shift edo luze-
zabaleko mintzaldaketaren eszenario bihurtu dira, mende-laurden honetan, 
arnasgune horietariko zenbait. EEN legea onartu zenetik hona eskolan egin eta 
egiten den indarberritze-saioa eta eskolatik kanpora eragiten dena ez doaz 
askotan elkarren eskutik: elkarren kontra doaz hainbat kasutan, eskolagintza 
euskalduna eta lurraldearen berrantolamendu erdalduna. EAEko hizkuntza-
-politika ez da Kultura eta Hezkuntza Sailetan bakarrik erabakitzen. Funtsez-
koak dira, horiezaz gainera, populazioaren hazkunde moldea, lurralde-antola-
mendua eta lan-esparruaren ordenazio berria hurbilenetik eta sendoenik 
eragiten duten instantziak. Goiko bi esparru tradizionalok baino funtsezkoago, 
oro har, ikuspegi demolinguistiko globaletik. Beste hiru instantzia horiek 

ordenazio berria) izan dira, azken mende-laurden honetan, EAEko hizkuntza-
politikaren parametro askoren eragile nagusiak. Beren eraginaren nagusitasuna 
areagotu egingo da, itxuraz, hurrengo mende-laurdenean.

Lurralde-antolamenduak eta lan-esparruaren ordenazio berriak ahuldutako 
hiztun-taldeen autorregulazio soziokulturalean duten garrantzia hain nabarmena 
izanik ere, ez dago motiborik modernizazioaren aurrez aurreko planteamendurik 

-
koetan. Are gutxiago demarkazio eskualdekatu hutsean, Irlandako Gaeltacht-ak 
ere behar adinako neurrian azaldua duenez. Biziko bada lana eta jana behar du 
arnasguneetako jendeak, lehenik eta behin. Mundutar zabal sentitzeko komuni-
kabideetarako lotura-aukera eta bizimodua itxura gabe ez oztopatzeko behar 

erakargarria ere bai, herrian geldituko bada beste norabait lekualdatu gabe. 
Gazteak herritik kanpora joaten dira bestela, eta zaharrak bertan hil ahala behe-

lan-eremuan eta, azkenik, lehengo hainbat bizilagunen etxean eta familiartean bertan garbi ari da 
antzematen ahultze hori.
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rantz hasten da herria: kanpotikakoen demografia-hazkunderik gabe ere galtzen 
dira han-hemen, sarri asko, hiztun-taldeak eta hiztun-elkarte osoak.

Emigrazioa immigrazioa bezain galgarri izan liteke, luzera begira. Eragi-
na are nabarmenagoa gerta liteke, bertako populazioaren emigrazioari kanpo-
tarren immigrazioa eransten zaionean. Ondoko adibide parea, esate baterako, 

Udalerria
5 urteko edo hortik gorako

biztanleak Bertako biztanle euskaldunen %

1981 1986 1991 1996 2001 1981 1986 1991 1996 2001

Zeanuri 1.252 1.187 1.121 1.111 1.091 94,89 96,04 93,93 93,52 90,01
Zeberio 1.028   954   931   860   941 93,09 92,03 86,68 86,40 82,25

29. taula. Zeanurik eta Zeberiok izandako bilakaera demolinguistikoa: 1981-2001

Soluzio majikorik ez dago: faktore asko hartu behar dira kontuan, horre-
lako ebaluazioa egiterakoan. Kontestu multifaktorial horretan txertatu behar 
da, ezinbestean, EEN legearen mende-laurdeneko garapenari eta emaitzei 
buruzko balioespena ere. Azken mende-laurdeneko gizarte-berrikuntza dugu, 
labur bilduz, eskola esparruan euskara indarberritzeko hartu diren garapen-
-neurrien ezinbesteko Hintergrund. Horiek kontuan hartu gabe eskola alorreko 
hizkuntza-politika baloratzea alferlana da. Fenomeno soziala da hizkuntza, 
kontestu elebakarrean zein elebikoan. Dimentsio soziologiko hori gabe hutsa-
lak dira, hortaz, hizkuntza-politikaren alorreko formulazio sozioedukatiboak.

IX. ORAIN ARTE EGINDAKOAREN BALIOESPEN-SAIOA

Balioespen gutxi egin da txostenean: ahalik eta gutxien. Deskribapena 

inguruko) egoera zehaztu nahi izan da, batetik, azalpen-saio horretan. EEN 
legearen zenbait ezaugarri deskribatu dira ondoren, eta mende-laurden honetan 
emandako pauso nagusiak zehaztu ditugu gero. Eskola bidez lortutako emai-
tzen ebaluazioa egin da hurrena eta, azkenik, neurri-emaitza horiek zein gizar-
te-kontestutan gertatu diren azaldu nahi izan da. Azalpena eta datu-ematea izan 
da horretan guztian nagusi. Bada beraz ordua, Jagon-sailetik jasotako enkargua 
kontuan izanik hezkuntza/hizkuntza alorrean urteotan egindako bideaz eta 
lortutako emaitzez balio-irizpenik egiteko. Ondo egin al dira gauzak, EAEko 
eskola-munduan, azken mende-laurdenean? Zertan huts egin da, eta zertan 
asmatu? Zertan egin liteke hobekuntzarik, aurrera begira? Hiru galdera horiei, 
eta horien antzekoei, erantzun nahi zaie hemen.

baliotsuak jaso ahal izan ditut halere. Apreziazio okerrik egin badut nirea da, nolanahi ere, errua.
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IX.1. Ondo egin al dira gauzak eskola-munduan?

Ez da batere lan erraza, hemen eta nonahi, honelako lege baten garapenaz 

difficile d’établir le bilan, même sectoriel, de la mise en oeuvre d’une politique 
publique. Quand il s’agit d’aménagement linguistique, domaine fortement 
volontariste qui vise à transformer la société et dont les échecs, sur le plan 

horrelakoetan, errazena. Erosotasun merkea badirudi ere, irtenbide hori ez da 
ezinbestean itxuragabea: baikor eta ezkor izateko motiboak, biak eskaintzen 

2002: 78). Horrekin bakarrik ezin konformatuko gara ordea. Onetik eta txa-
rretik gauza ugari dagoela esatea ez da aski. Objektiboki froga litekeen edota 
argudio-bide koherentez azal litekeen zehaztapen konkreturik ere eskaini be-
harko dugu. Horretan saiatu nahi nuke azken atal honetan.

Zertan asmatu den, eta zertan huts egin, esan aurretik dudamudazko 
egoerak seinalatzea komeniko da halere. Hona dudamudazko zenbait puntu: 
betetzen al da legea? nolako hiztunak eta nolako idazleak ari gara sortzen? 
Gizartearen eskutik al doa eskola, edo aski aparte? Galdera horiek EAEren 
kontestu soziolinguistikoan txertatzen ahaleginduko gara oraingoan ere.

IX.1.1. Betetzen al da legea? Zuzen aplikatzen al da?

Hezkuntza-esparrura mugatuko gara orain ere. Gorago, idazlanaren VII. 
atalean, legearen hezkuntza-alorreko agindu jakinak zer neurritan bete diren, 
eta zer neurritan ez, azaltzen saiatu gara. Agindu konkretu asko, ez denak 
baina bai gehienak, aski neurri zabalean betetzen direla ikusi da. Erantzun 
baikorra eman behar zaio beraz, lehenik eta behin, goiko galdera nagusiari: 
EEN legea indarrean dago, eta bere xedapen gehienak bete egiten dira.

Hori horrela izanik ere, besterik entzuten da gero eta maizago. EEN legea 
ez da aplikatzen: hala dio hainbatek. Aplikatzen ez den legea edo, nahiago 
bada, zuzen aplikatzen ez den legea omen da EEN. Era askotako erreparoak 
jartzen dira mahai gainean, ondorio horretara iristeko. Erreparorik gogorrena, 

-
tica es una ley para no ser cumplida: ¿a qué viene, entonces, esta propuesta 

-

hutsaren iritzi xumeaz ari. Ikuspegi horretatik abiatzen bagara, bistan da ondorio baikor handita-
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tu ahal izateko. Aplikatzekoak diren eta aplikatzekoak ez diren legeak inda-
rrean egotea ezin justifika liteke zuzenbidezko aginte-esparruan. Argitara eman 
eta handik hurrengo egunean, goizeko zortziretan, aplikatzeko modukoak dira 

-
dualki ezartzekoak izan ohi dira beste zenbait: aldi baterako xedapenek, bes-

-
ko bidea ezarri behar dutenei). Bigarren horietarikoa da, hainbatean, EEN. 
Gradualtasuna ezin izan liteke, ondo bidez, desaktibazio mugagabearen estal-
ki. Bada ordea gure artean, gainerakoan aski legearen bidetik ibili-zale izanik 
halakorik esaten edo egin nahi izaten duenik. EEN legeak berekin duen han-
dicap ohargarria da, nolanahi ere, hainbaten desaktibazio-ikuspegia.

Ez da hori, halere, egungo egunean maizenik entzuten den balioespen 
ezkorra. Ondoko bi puntuotan dago, funtsean, egungo gaitzespen-oinarri na-
gusia: a) Ikasleak ez dira eskolatik, 16 urterekin-edo, benetan elebidun irteten; 

beren seme-alabek gaztelaniaz ikasi ahal izateko. Gatozen lehenengo errepa-

betetzen ez dela dioenak. Esana dago gorago, elebitasun funtzional orekatuaren 
desideratum-helburutik urrun dagoela egungo gazteria: bi hizkuntza ofizialak 
ez ditu gazte askok, legeak hori agindu arren, benetan erabiltzeko adina 
menderatzen. Legearen pausoz pausoko aplikazio gradualaren izaerak esplika 
dezake, partez, gabezia hori. Bere osoan hartuta gradualtasun kontu horrek ez 
du balio, ordea, erreparo hori indargabetzeko: oraingo bidetik jarraituz ezin 
esan liteke, zinez eta benaz ari bagara, elebitasun-egoerak nabarmenki hobera 
egingo duenik hurrengo bost edo hamar urtean. Hori horrela da: arrazoi du 
beraz, horrainokoan, argudio-bide ezkor horrek. Gatozen bigarren erreparora: 
ereduz aukeratzeko askatasunik ezaren kexura. Badu honek ere, dudarik gabe, 
bere arrazoi-zatia: eskolako ikasbide-hizkuntza aukeratzeari dagokionez bada-
go, egon, teoria hutsean geratzeko arriskua. Hemen eta orain ez da erraza 
guraso eta ikasle guztiek beren nahia bete ahal izatea. Batez ere A ereduan 
ikasi nahi dutenek dute orain eta hemen

auzoan) ikastekoa, ez du egungo sistemak beti eta nonahi segurtatzen. Sako-
neko erreparoa entzuten da, beraz, alde bietatik. Bai elebitasun orekatuaren 

ra nekez iritsiko garela: hori edo horren antzekorik diotenen artean arazoa ez da EEN legea ondo 
betetzen den ala ez, legea bera baizik. EEN Legea ideologia jakin bateko gizarte-sektorearen 
inposizio unilateraltzat hartzen du zenbaitek, eta ez du uste bere aplikazioa betebehar demokrati-
koa denik. Beste lege-aplikazioak bezain demokratikoa eta bete beharrekoa da ordea: pausoka, 
tentuz eta urratsez urrats, baina osorik bete beharrekoa. Ikuspegi horren ildotik diharduten hirita-
rren kritika ez da legearen garapen-mailari dagokiona: legearen zilegitasuna dago horrelako juz-
kuetan jokoan.

edo Musika-kontserbatorioetako D ereduaren aukera-kontua.
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xedea eta bai ikasbide-hizkuntzaren aukera-askatasuna ez dira osorik betetzen. 
Horrezaz gainera beste hau ere badiote gaitzespen horiek: legez agindutakoa 

Administrazioarena) da. Administrazioak ez ditu hartzen, beren esanean, hel-

neurriak: ez neurri guztiak behintzat. Hori da problema: Herri Aginteen edo 
Administrazioaren erruz, hezkuntza-atalari dagokionez EEN legea ez da bete-
tzen. Horregatik gaude, gauden egoeran.

Horrela al dira kontuak? Nik ez dut uste gauzak, bere osoan hartuta, 
horrela direnik. Gustatu ala ez hanka biko legea da EEN, ez hanka bakarrekoa. 
Konpromiso bikoitzeko formula da, beste hitzetan esanik, 1982an EAEko 

Konpromiso biak, ez bat edo beste, dira kontuan hartu beharrekok. Hori dela-

bakarrik erreparatzen diotenek) herren egiten dute. Hanka biak kontuan har-
tzen badira, eta ez hanka bakarra, nekez esan liteke EEN legearen mende-

uztartzeko eta aplikatzeko saio handia egin da EAEn: bai irakasleek, bai es-
kola-arduradunek, bai hezkuntza alorreko aholkulari teknikoek eta bai Admi-
nistrazioak berak, goi-arduradunak buru direla, gogor ekin diote ele biko 
hezkuntzaren bidegintza berriari. Gogor ekin diote eta, mila akats xumez eta 
larriz jositako bide luzea egin dutelarik, goitik beherako transformazioa eragin 
diote EAEko irakas-sistema osoari. Trasformazio hori EEN legeak dioen bi-
detik, ez kontrako norantzan, joan da nagusiki. Segun nola begiratzen den, 
batez ere nondik abiatu behar izan genuen kontuan izanik, buruzagi da EAE-
ko irakas-sistema Europako hiztun-herri txikien artean, ele biko hezkuntzaren 
eta ahuldutako mintzaira eskola bidez indarberritzeko saioen alorrean: nola 
esan liteke porrota denik hori, helmuga hori baldin badugu helburu? Oso 
bestelako, hezkuntza-esparru hutsaz haraindiko, asmo-xedeen argitan ez bada 
nekez ontzat eman liteke han-hemen hain erraz astintzen den erabateko porro-
taren gaitzespen-kontu hori.

Ikuspegi orokorretik gatozen, bestalde, erreparoen detaile-kontura. Has 
gaitezen ikasbide-hizkuntzaren aukera-askatasunaren eskubide faltarekin. Au-
kera-eskubidea behar bezala zaintzen ez deneko argudioa ez da egia, oro har. 
Aitzitik: lehen baino aukera zabalagoa dago gaur egun, eredu bateko edo 

horretan, ez atzera: aukera-eskubidea zabaldu egin da mende-laurdenean, ez 
murriztu. Aukera-zabaltze hori egiterakoan gogoan izan da, oro har, gurasoen 

ikasleen garapen kognitibo egokia, lehenik eta behin.

baino hobeto errespetatzen, inondik inora, gurasoen aukera-eskubideak. Orduko nahi eta ezinen 
berri duen orok argiegi du hori, orain ez ikusia egiten hasteko.
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-eragileen gogoa. Horrekin batera ez da ahaztu, jakina, eskolak baduela legez-
ko mandatu espresua, norbanako gurasoen aukera-eskubidea bezain aginduz-
koa, belaunaldi berrien elebitasun benetakoa lortzen saiatzeko. Langintza hori 
ez da eskolarena bakarrik, askok hala uste duen arren. Baina berea ere bada: 
hezkuntza-eremuaren eginkizun zentrala da hori, Autonomia Estatutuak berak 
hala aginduta. Ez eginkizun zentral bakarra, zenbaitek aldarrikatzen duen 

-

eredu-aukerarekin batera, lege bidez eraman izan da aurrera, oro har. Gatozen 
bigarren erreparora: ez da egia porrot egin duenik eskolak, erabat, ikasleen 
elebitasun orekatua bultzatzerakoan. Elebitasun funtzional orekatua ez da luze-
-zabal eskuratu; urruti daude ikasle gehienak desideratum horretatik. Baina 
pauso asko eta ohargarriak eman dira norabide horretan. Bestea bezain egia 
da hori, egiago ez bada. Zergatik ahazten da, beraz, hain funtsezko elementua? 
Ikuspegi globalik eza da ezespen horretan ere nagusi. Elebitasun funtzional 
orekatua bada, izan, legearen xede: ez, ordea, xede bakar. Seme-alabek eus-
karaz zein gaztelaniaz ikasteko gurasoek duten aukera-askatasuna elebitasun 
orekatuaren xede hori bezain xede da.

Labur bilduz, ebaluazio pausatuagoa eta globalagoa zor zaio EEN legearen 
eskola alorreko garapen-kontuari, bai gaitasun-mailaren gaitzespen-ikuspegitik 
eta bai aukera-askatasunarenetik. Puntu bakarrera begiratzen duen balioespen 
negatibo hutsa herrena eta desorekatua da funtsean, mende-laurden luzez lane-
an ari diren milaka profesionalentzat deskalifikazio mingarria izateaz gainera. 
Lege nagusi guztien konpromisozko izaera, eta bertako desideratum nagusien 

Desidera-
tumak bere osoan ez betetzea ez da, berez, inolako kalte barkaezin. Horretara 

konstituzio gehienak ez direla betetzen. Hiritar orok lan egokia, etxebizitza 
duina, legezko babesa eta behar bezalako osasun-asistentzia izateko eskubidea 
duela esaten dute konstituzio horiek, nork bere moduan eta neurrian. Europako 
eta mundu zabaleko estatu aurreratuenetan ere hiritar guzti-guztiek ez dute 

bezalako osasun-asistentzia izaten beti. Okurritzen al zaigu esatea, horregatik, 

Gauza askotan motz gelditzen dira oinarri-legeak, jakina. Zer hobetua asko 
izaten dute beren baitan. Hori bezain egia da, ordea, han-hemengo konstituzio-

1978tik 1982ra bitartean eraikitako lege-markoa.

osasun-asistentzia izateko eskubiderik bermatzen ez duen konstituziorik hobestea? Ez al da egia 
mundu erdia, eginahalean, desideratum horiek dituzten konstituzio-lekuetara bizi izatera etortzen 
saiatzen dela?
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ek eta hainbat oinarri-legek konpromisozko izaera horretan dutela beren oinarri 
sendoena, batetik, eta desideratum horietara begira jartzen dutela gizartea, 
bestetik: lehentasunezko lan-ildoak ezartzen dituzte desideratum horiek, pausoz 

lan-tresna baliotsuak dira. Horrexegatik dira desideratum horiek garrantzitsu: 
ez %100ean betetzen direlako gauetik goizera, gizarteak bere osoan nora joan 
nahi eta behar duen seinalatzen dutelako baizik.

Zergatik ez zaio EEN legeari antzeko trataera eskaintzen? Konpromisoz-
ko ikuspegi global horren falta, edo bestelako ezadostasun sakona, dago ene 
ustez jokabide unilateral horietan. Gauzak muturrera eramatea da hori. Oinarri-
oinarrizko adostasun-giro baten falta adierazten du horrek. Orain dela ia hiru 
hamarkada abiaturiko autonomia-bide euskaltzale hispano-konformea da, 
itxura osoz, EEN legearen kritika-modu horien azpian kritikatzen dena. Ba-
tzuentzat motz gelditu zelako da txarra, besteentzat urrutiegi joan zelako. 
Bientzat da ordea, itxuraz, autonomia-bide hori egonezin nagusiaren iturburu. 
Autonomia-bide efektiboa gaitzesten den neurrian, EEN legea ere zaku berean 
sartzen da. Gure gizartearen azken 30 urteko fisura ideologikoen oihartzun da, 
gehienetan, balioespen ezkor hori. Alferrik da desadostasun hori eskola-porro-
taz mozorrotzea.

IX.1.2. Nolako hiztunak eta nolako idazleak ari gara sortzen?

Euskal hiztunak ugaritu egin dira EAEn: batez ere gazteen artean. Esko-
lari zor zaio, lautatik hirutan-edo, hiztun gazteen ugaritze hori. Euskaraz jar-
duteko gaitasun-maila mugatua dute, ordea, hiztun horietariko askok. Euskaraz 

Kapaz dira gazte-gaztetxook hizkera-molde bateratuan esaten zaien gehiena 

ulertzeko ere gai dira. Ondotxoz gehiago kostatzen zaie, aldiz, txukun idaztea 
eta garbi hitz egitea. Hitzez eta idatziz ondo, erraz eta zuzen moldatzen diren 
neska-mutilak eta gazteak ez dira nabarmen ugaritu EAEn, mende-laurden 
honetan. Ugaritu ez eta, agian, gutxitu egin dira, ahozko jardunari dagokione-
an: hitz-etorri bizian eta doinuera jatorrean, joskera aberats eta ulerterrazean, 
hitz-eraketa emankorrean eta itzulika jorien sormenean,.. aurrera ordez atzera 
egin da hainbat kasutan. Lehen ere baziren, jakina, euskara mordoiloan jardun 
ohi zutenak. Orain asko dira.

Ikasleez diogun hori irakasleen multzora ere zabal daiteke, halako neurri 

Unibertsitate aurreko mailetan 20.000 irakasletik gora dira orain, EAEn, 
hezkuntzako HE2, EGA edo baliokidearen jabe. Erregistro formalaren erabi-
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-
le horien artean hedatzen. Ez irakasle guztien artean, inondik inora: milaka 
profesional dira euskara ederraren jabe, hitzez eta idatziz: inoiz baino gehiago, 
trebetasun biak barne hartuz. Batak ez du bestea kentzen, ordea: irakasle asko 
dira gaur egun, beraien ahozko edo idatzizko produkzioari erreparatzen bazaio, 

Gutxi idazten da euskaraz, eskola-munduan. Idazten den horrek, berriz, zer 
pentsatua ematen du sarri: etxeetara iristen diren azalpen-idazkiak har balitez 
lekuko, edota administraziora bidaltzen diren gutun-eskutitzak, badago moti-
borik uste izateko hizkera idatziaren aberastasun-maila ertainera ere nekez 

ikasleen artean eta are irakasle askoren jardunean.

Jakitearen hedadura-kontuan irabazi egin da, dudarik gabe: lehengo alde-
an asko dira, orain, ahoz eta idatziz nolabait jarduteko gai diren ikasle-irakas-
leak. Hiztun-idazle horien ezpain-lumetatik jaulkitzen den hizkuntza moduari 
dagokionez, aldiz, oso egoera diferenteak ageri dira eguneroko praktikan: hi-
tzez zein idatziz zoragarri egiten dutenetatik hasi eta ezinean ari direnetara 
arte, gaztelaniaz edo frantsesez nekez aurkituko den aldakortasuna da gurean 
nagusi. Aldakortasun hori hor egonik ere, ezin da baztertu joera nagusia: 
ikasle asko dira ahul, ezinean bezala, ari direnak euskaraz. Irakasleen artean 
ere antzematen da halakorik. Mila bider lasaiago, aberatsago, doiago eta 
errazago egiten dute ikasle-irakasle horiek, normalean, gaztelaniaz. Ez gara 
hemen hizkuntzaren preziosismo-kontuez ari, gaitasun linguistikoaren oinarri-
-oinarrizko falta-gabeziez baizik. Horiek gabe zaildu egiten da komunikazio-
lana: agortu egiten da, hasteko, eguneroko hizkuntza biziak berekin ekarri ohi 
duen eta behar-beharrezkoa duen ñabardura-zantzuen, emozio-itzuliken eta 
naturaltasun-printzen lilura-ahalmena. Ezaugarri horiek bakandu edo agortu 
ahala, eta erdara hain eskueran egonik, etengabeko tentazioa indartzen da han-

-
painian), gaztelaniara salto egiteko. Mintzaldatze-kontu hori ez da tentazio 
hutsean gelditzen: egin ere erdaraz egiten da sarri, halako situazioetan.

Neke-oztopo eta zailtasun horien ondoan bada bestelako egoera ere. 
Etxetik, kaleko lagunartetik edo eskolatik euskal elebidun diren gazteak lehen 
baino euskaldun konpletoago dira orain, oro har: hitz egiten jakiteaz gainera 
euskaraz irakurtzen eta idazten ere badakite, hainbatean, oraingo gazte horiek. 
Beren aurrekoek ez bezalako aberastasun bikoitza dute berekin. Lekuan leku-

-
betatu) gehienekin euskaraz jarduteko, . Bestetik, hi-
tzezko trebetasunei idatzizkoak erantsi dizkiete beren hizkera-sortan. Hitzez 
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dena) idatziz azaltzen badakite: letrari beldurra galdu diote, hainbatean. Lehe-
nengo aldiz gertatzen da alfabetatze masibo hori, euskararen historian. Ez da 
alde batera uzteko kontua, oso gogoan izatekoa baizik. Demolinguistikazko 
zenbait iturrik besterik iradokitzen badu ere, EEN legea onartu zenetik hona 

baina ohargarri baten) artean. Gazte horiek osatzen dute, nolabait esan, parez 
pareko elebidun trebearen desideratum betera, %100era, gehien hurbiltzen den 
hiztun-multzoa. Multzo txikia da hori: gazte gehienak ez daude hor, elebitasun 
osatuzko desideratum bete horren %75ean, %50ean edo, maiz aski, %25ean 
baizik. Txikia izanik ere multzo garrantzitsua da ordea goiko hori, fundamen-
tala, euskarak XXI. mendean etorkizunik izango badu.

Balioespen objektiboa egiterakoan zail da, beraz, egoera horren argitan 
txuri eta beltz artean zorrotz hautatzea. Irabazi eta galdu, biak egin dira bide-
an: kopuruz gora egin da oro har, kalitatez ez. Tonika nagusia erdal-elebidunek 
osatzen dute: euskaraz baino errazago erdaraz egiten duten euskaldunek. Bada 

euskaraz lasai eta ganoraz jarduteko gai dena. Hiztun-masa kritikoa ezinbes-
tekoa du hizkuntzak, bizirik aterako bada: ez dakienarekin ezin da euskaraz 
egin. Demolinguistikazko masa kontu horrek bakarrik ez du balio ordea: 
gaitasun-maila egoki bat ere ezinbesteko baldintza da. Euskaraz behar bezala 
egin ezin duenarekin zail da, berak eta besteok hala nahi izanik ere, luzaroan 
hizkuntza horretan jardutea. Gaitasun-mailaren kontua ezin da alde batera utzi. 
Funtsezko elementua da hori, EENren babespean lortutako emaitzen argi-
-itzalak baloratzeko orduan.

IX.1.3. Gizartearen eskutik al doa eskola?

Aurrera egin du euskarak, halako neurri batean, eskolatik kanpora ere. 
Gizartearen eskutik doa beraz eskola, neurri horretan. Adibideak bilatzea ez 
da hain zaila. Euskal egunkari-aldizkariek eta irrati-telebistek, hedadura zaba-

Leiho mugatua, halere, audientzia- eta salmenta-indizeak zuzen badabiltza. 

dakiten hiritarrek nekez konektatzen dute euskarazko jardunguneekin, harre-
man-sareekin eta euskarazko eskaintza kulturalarekin zein aisialdikoarekin. 
First things first irizpidea ulertzen, ikasten, asumitzen eta luze-zabal aplikatzea 
lortzen ez den arte, nekez lortuko da alor horietan aparteko aldaketarik. 
Kontsumo-ohitura horiek aldatzen ez badira, berriz, gero eta jigante bakartia-
ren itxura handiagoa hartuko du euskarazko irakaskuntzak. Galdetu ere egingo 
dio bere buruari, batek baino gehiagok: zertarako hainbat esfortzu eta hainbat 
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neke, saio osoak gero ondorio praktikorik izan behar ez badu gizarte-bizitzan? 
Hori ez da konponduko euskarazko klaseei enfasi handiagoa emanaz.

Eskola ez da mundu isolatua, gizartetik horma zurrunez berezia. Aitzitik, 
gizartearen ur-zurrunbiloan murgildurik dagoen azpisistema da eskola. Azpisis-
tema garrantzitsua, baina azpisistema. Gizartearen aldian aldiko ordainsarien eta 
zigor-debekuen orbitan mugitzen da eskola. Irakasleak ere, zenbaitek besterik 
uste izan arren, ordainsari- eta zigor-sistema horren mendeko dira oro har. 
Orobat ikasleak, une batetik aurrera. Txikiak diren artean posible da eskolak 
bere ordainsari- eta zigor-sistema berezia ezartzea ikasle-jendeari. Posible da, 
hainbatean, neska-mutiko horien artean euskal maitezko ordainsari- eta zigor-
sistema berezia indarrean mantentzea eta, horrela, euskarazko jarduna indartzea. 
Adin batetik aurrera jai du, ordea, bide intraeskolar hutsak. Ikasleak sozializatu 
egiten dira, gizarteratu eta gizartekotu: gizartean nagusi diren balioak eta usteak, 
sinesmenak eta iritziak, ametsak eta gorrotoak bereganatzen dituzte hein handi 
batean. Horren gainean, ez hortik kanpora, garatzen dute nork bere askatasun 
indibidualaren esparrua. Ondorioa ezaguna da nonahi: gazte-jendeak gizarteari 
egiten dio kasu, eskolari baino areago, jakintza kontuen transmisio hutsetik 
haratagoko gauza inportanteenetan: lagun-taldearen eraketan eta barne-jardueran, 
neska-mutilen hurbilketa-prozesuan, auzoko harreman-sare hurbilen moldaeran, 
lan-mundurako orientazioan eta abar. Gizartearen pultsio horretatik urruntzen 
den eskola-plangintzak arrisku handia du, borondaterik onena izanik ere, hone-
tan edo hartan huts egiteko. Baita euskalduntze-saioan ere.

Gizartearen eskutik al doa EAEko eskola, azken mende-laurdenean? Bere 
kontura al dabil, libre? Gizarte-uren joera nagusiaren kontra ari al da? Gizar-
tea euskalduntzeaz bat ari al da eskola euskalduntzen? Gizartearen bide-era-
kusle eta ildo-berritzaile al da eskola, euskalduntze-alorrean? Eskolaren ondo-

mende-laurden honetan, eskolan egin den normalkuntza-saiorik eta, batez ere, 
euskara indarberritze aldeko transformazio zabalik? Erantzuna, itsuak ere erraz 
ikus dezakeena, guztiok dakigu zein den: ez, konparatzeko saiorik ez da egin. 

eta ez urrunik) beste sektoreetan: komunikabideetan, merkataritzan, kirolean 
-

artean eta abar. Har dezagun adibide bat: ikus-entzunezko komunikabideak; 
hots, irrati-telebistak. Demagun euskara hutsean edo nagusiki euskaraz ari 
diren irrati-telebistak D eredukotzat hartzen ditugula, erdizka-edo ari direnak 
B eredukotzat eta erdara hutsean edo nagusiki erdaraz ari direnak A ereduko-
tzat. Egin nahi al dugu proba, hiritar guztiak edo 25 urtetik beherako gazteria 
aztergai harturik, eredu bakoitzak zenbat hiritar-ordu bereganatzen dituen? 
Konparatu nahi al dugu taula hori txosten honetako 7. atalarekin? Non geldi-
tzen da, horrelako emaitzen argitan, eskolaren motore-izaera famatu hori?

Gizartearen eskutik joan behar du eskolak, bertako hizkuntza-normalkun-
tzak probetxurik izango badu. Zertarako nahi ditugu D ereduko eskolak baldin 
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eta ikasleek etxean eta kalean, lagunartean eta lan-munduan erdara hutsean 

-
ma horren sustraitiko ahuleziaz gogoeta egiteko? Benetan jarraitzen al dugu 
uste izaten, munduko teoria soziolinguistiko osoaren eta mende-laurden hone-
tan eskuratu dugun ebidentzia enpiriko zabalaren kontra, eskolak belaunaldi 

politika egoki bat eratzea dela kontua eta, hori egiteaz bat, euskarak berez bere 
jasoko duela burua gizarte-bizitza osoan? Benetan jarraitzen al dugu uste 
izaten munduko dokumentazio soziolinguistiko osoa deskuidatua dagoela eta, 
dokumentaio horrek besterik esan arren, eskola dela benetan gizarte-berrikun-
tzaren motore, luze-zabaleko mintzajardunari dagokionez?

Gogoeta-lan sakon baten beharrean dago gure esparrua, funtsezko puntu 
honen gainean. Hori egiten ez den artean, gero eta hurbilago egon ordez gero 
eta gizartearen pultsio jeneraletik urrunago ibiltzeko arriskua du eskolak, 
hizkuntza-normalkuntzari dagokionez. Gero eta bakartiago gera liteke gizarte-
-berrikuntzaren espektro jeneralean, gero eta bere baitan kontzentratuago eta 

badugu amets: arrisku horretaz jabetzen ez bagara bide okerretik gabiltza. 
Gizarte-berrikuntzaren ahalegin-sorta osoarekin batera joan behar du eskolak, 
ez ahalegin horren erabat aurretik edo, okerrago, joera jeneralaren kontrako 
norabidean. Eskolari gero eta helburu zailagoak, ausartagoak, erabatekoagoak 
ezartzeagatik ez dugu emaitza hoberik eskuratuko. Are gutxiago gizartearen 
joera nagusietatik aldenduz. Gizartearen molde nagusira makurtuko dira be-
launaldi gazteak, eskolan erakutsitakoa gorabehera. Bide laburra izango du 

eragiten badu etengabe. Ondorio nabarmena ateratzen da hortik: eskolan au-
rrera egin nahi bada normalkuntza kontuan, eskolan baino hagitz sendoago, 
sakonago eta zabalago gizarte-bizitzan egin behar da lan: hizkuntza-normal-
kuntzak gizarte osoan jardun behar du buru-belarri, mintzajardunaren gizarte-
-moldaeran funtsezkoak diren esparruei, jardunguneei eta harreman-sareei 
orain arte ez bezalako atentzioa eskainiz. Hizkuntza-normalkuntzaren jarduna 
gizarte-perspektiba zabalean txertatu behar da, eskolak bere zatia aportatuz 
noski baina eskolan zentratu gabe lautatik hirutan edo hamarretik bederatzie-
tan. Gizarte-bizitza osoaren %10ik ez du betetzen eskolak, berez. Zergatik 
jarraitzen dugu, hortaz, eskola-esparruko interbentzio hutsa proposatuz behin 
eta berriro? Eritasun larriak jotako gaixoa aspirina batek osatu ez badu, solu-
zioa ez da aspirina bi edo hiru ematea.

IX.2. Defizitak eta hutsuneak: zertan ez da asmatu?

Kontsiderazio jeneralak izan dira orain artekoak. Gatozen balioespen 
konkretuetara: zertan ez da asmatu mende-laurden honetan, EEN legearen 
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aplikazio operatiboari dagokionean? Zertan geratu dira egin beharrekoak 
erdi-bidean? Alor horretan egindako hutsegite eta moztade guztiak banan-
banan azaltzen hasiko bagina, bagenuke puska baterako. Hutsegite edo 
moztade nagusietan zentratuko gara hortaz. Horiek ere ez dira, gainera, 
guztiak patroi berekoak: horrelako askotxo ez zaizkie jakinaren gaineko 
erabaki okerrei zor izan, ezinbestean eraman behar izan den esplorazio-bi-
deari baizik. Aurrez dokumentatu eta ibili gabeko bidean jardun behar izan 
dute, askotan, hezkuntza alorreko agintariek eta teknikoek, eskola-ardura-
dunek eta banakako irakasleek: bide berrietan barrena ibili beharraren be-
harrak ekarri ditu, sarri asko, orain erraz antzeman litezkeen baina orduan 
inork aurreikusten ez zituen moztadeak eta oker-egiteak. Trial and error 
jarduera aplikatu behar izan da sarri eta, espero izatekoa zenez, beste espa-
rruetan bezainbat ustegabeko eta hutsegite sortu ditu jarduera horrek. 
Ahaztu egin ditugu orain baina, dudarik gabe, trial and error horren alo-
rreko error batzuk txapela kentzeko modukoak izan ziren bere garaian. 
Demagun adibide-pare bat: A ereduak 600 bat klase-ordurekin euskaldun 

baikorrago jokatu genuen IRALEn, handik urte gutxira, egunean bospasei 
orduko ikastaro trinkoen bidez hiruzpalau hilabetean irakasle-sail osoak 
masiboki euskalduntzea begiz jo genuenean. Atzeak erakutsi digu, horrela-
koetan, aurrea nola dantzatu. Ibilian-ibilian zuzendu behar izan ditugu ha-
sierako uste okerrak. Baina zuzendu egin ditugu, hainbat kasutan, eta lehen 
baino kontuzago jokatzen ikasi dugu gehienok. Hutsegite haiek aldi bate-
koak izan ziren hortaz: aurrera egin ahala zuzentzen eta gainditzen ikasi 
genuen, eta orain nekez kontabiliza litezke hutsegite larrien artean. Garran-
tzitsuak izanik ere ez dira oker-egite haiek, atal honetan berariaz aztertu 
nahi ditugunak.

Badira, aldiz, erraz aurreikustekoak izan arren bere garaian behar bezala 
planteatu ez ziren kontuak. Badira, orobat, hasieran ondo samar planteatu arren 
gero, urteak aurrera joan ahala, alde batera edo behar bezala garatu gabe utzi 
ditugun kontuak. Ondotxoz egingarriago ziren xede operatibo horiek eta, ha-
lere, partez edo osoz eginkizun gelditu dira. Hutsegite konkretu eta estruktural 
horietan zentratuko gara hemen. Labur-labur, aski balioespen pertsonaleko 
hautapen-irizpidez, azalduko ditut EEN legearen hezkuntza-atalak mende-
-laurden honetan izandako eskasia zenbait.

montante de horas que en opinión de los especialistas en la materia es más que suficiente para 

-
-

-
ak beste?
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IX.2.1. Irakasle berrien prestaera, burutu gabe

EAEko irakasle-eskoletan EEN legea ez da erabat aplikatu. Baieztapen 
horren kontraesan hutsa diruditen bi puntuotatik abiatuko gara, ondorio horre-

publikoetan eta bai pribatu sorberrietan) bertako jarduera hezkuntza-marko 

-eskolak eginbehar horretan; b) Hainbat irakasle-eskolak urrats handiak egin 
ditu gainera, ordutik hona, bide horretan barrena. Horri eskerrak, EAEko es-
kola-munduak behar zuen baino irakasle euskaldun-elebidun gehiago sortu 
izan dute oro har, laurogeiko hamarkadaren bigarren erdialdetik aurrera eta 

Hori guztia horrela izanik ere, egia da izenburuan azaldutakoa: EAEko 

aplikatu. Irakasleen prestakuntzarako unibertsitate-eskolek, bere osoan hartuta, 

Irakasle-eskola batzuek bai, zeharo edo aski neurri zabalean egin dute egoki-
tze-lan hori; guztiek ez. Eskoletan irakasle-gai euskaldun berririk falta izan ez 
den neurrian, irakasle-eskolen egokitze-lan partziala aski izan da. Aski bai, 
baina ez EENren araberakoa: gaurko egoera ez da legeak agintzen duena. 
Gradualtasuna nekez izan liteke kasu honetan esplikazio bakarra. Mende-
-laurdena aski epe zabala zen, helburu hori osorik betetzeko. Irakasle-eskolei 
buruzko lege-xedapena arras konkretua zelarik, uste izatekoa zen dagoeneko 
lege-agindura bildurik izango zirela irakasle-eskola guztiak. Urruti samar 
gaude oraindik, erabateko egokitze-egoera horretatik. Gabezia hori nabarme-
nagoa da orain, Haur Hezkuntzan eta LMHn irakasle-gai berrien beharra 
areagotu denean eta irakasle-eskolen urterik urteko outputa beharrizan hori 
asetzera nekez iristen denean.

Esparruz zertxobait aldatzea bada ere, Bigarren Hezkuntzarako irakasle-
gai euskaldunen prestaera-alorrean ere motz gelditu da hasierako birmoldatze-
-lana: 1979-80an emandako pausoetatik ezer gutxi gehiago egin da aurrera, 
euskaraz jarduteko irakasle-gai trebatuak berariaz sortzeko. Moztade-muga 
ohargarria da hori: nahiz eta goi-mailako titulatu euskaldunen aukera begien 
bistakoa den, irakasle-gai euskaldun trebeen prestaera ez da berariazko aten-
tzio-gune zentral bihurtu. Legearen garapen-bidea nekez esan liteke aurrez 
aurre planifikatu eta bere osoan burutu denik Bigarren Hezkuntzari begira. 
Gaur da eguna, hainbat espezialitatetako irakasle-gai euskaldunak falta direna. 
Dakidan neurrian kontu txikia edo mugatua da hori, estatistikoki: baina aurrez 
planifika zitekeena, eta konponbidean jarri. Hala egin zitekeen eta, legeak 

banago, Donostiako Elizbarrutiaren irakasle-eskola itxi beharra.
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Legearen aplikazio-defizita da hori, hortaz.

IX.2.2. Giza baliabideen epe ertain eta luzerako planifikazioa, ahul

Gauza bat da irakasle berriak sortzea, eta beste bat lehendik irakaslanean 
ari direnak artez kudeatzea. Buruhauste handiak ekarri ditu, ongi ezaguna 
denez, bigarren puntu honek. Haur-jaiotzen gainbehera larriak batetik, eta 
eskola-munduaren birmoldaketa linguistikoak bestetik, irakasle-beharren eta 
irakasle-aukeren arteko desoreka kronikoak sortu izan ditu EAEn. Ezinbesteko 
buruhausteak izan dira horiek, partez. Jaio diren haurrak jaio dira mende-
-laurden honetan, ez gehiago, eta eskola askok gero eta ikasle gutxiago izan 

-
terik gabe elebidundu ahal izango zenik, irakaslanean ari ziren profesional 
gehienak erdaldun elebakar izanik hasieran.

-

Epe ertain eta luzerako aurreikuspen handirik gabe jokatu izan da hainbatetan, 
jakinaren gainean edo ustez uste gabean, irakasle-jendearen kontratazio- eta 

-
tren kontratazio berrietan sarri gertatu izan da, lehen hamar-hamabost urtean 
bereziki, batez ere unean uneko beharra kontuan hartzea, EEN legearen ildotik 
martxa bizian zetorren birmoldaketa sakonaren epe ertain eta luzerako beharrei 
kasu handirik egin gabe. Erraz da orain horrelako erreparoak jartzea, horren 

gaiari heldu egin zaiola azkenik eta konponbiderik eskueran izan litekeela berandu baino lehen: 
ikusi egin beharko. Besteetan, Lanbide Heziketarako hainbat espezialitatetako langile-trebakun-
tzan, ez dirudi gauzak onbideratzen ari direnik. Nekazaritza-esparruan gertaturikoa bereziki dei-
garria da, dakidan neurrian: bezeriarik euskaldunena duen sektorea izan da, Fraisoro eta beste 
kasuren bat alde batera uzten badira, gutxien atenditu dena mende-laurden osoz. Askok uste izan 
dezakeen baino garrantzi handiagoko moztadea da hori: euskaraz lan egiten duten baserritarrak 
euskaraz atenditzeko eta beren seme-alabek euskaraz lanean jarrai dezaten formatzeko lana ongi 
bideratzen ez badugu, zertan ari gara euskarazko tesi doktoralak gora eta euskarazko base termi-
nologikoak behera? First things first irizpidea debeku al da gure artean? Egia da atzeraka doan 
sektorea dela nekazaritza, arrantzarekin batera: ikus, esate baterako, Eusko Jaurlaritzako Ogasun 

-
puestos y Control Económico, 2007). Atzeraka doan sektorea izanik ere zentrala da euskararen 
indarberritze-lanean: ikuspegia daukagu hor oker, eta ez dut ikuspegiz aldatzeko seinale-marka 
handirik ikusten.

-

hori txosten honen aztergai nagusi, ordea, eta bego horretan.
-

dera: BOSTAMAR informea eta antzekoak ildo horretatik joan izan dira. Egia da ordea, guztiarekin 
ere, ez dela hori izan jokabide nagusia: ez sektore publikoan eta ez pribatu-kontzertatuan.
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azpian zegoen situazio kritikoa eta irtenbide praktikoen moztadea behar beza-
la baloratu gabe. Arriskua hor egonik ere, ezin ukatuzkoa iruditzen zait epe 
laburreko plangintzak emendiozko eragozpenak sortu dituela luzera begira. 
Giza baliabideen epe ertain eta luzerako planifikazio ahulak albo-ondorio ja-
kinak izan ditu. Begiz jotako garapen-neurriak, irakas-sistema elebakarra 
elebiduntzekoak, zaildu eta gogortu egin ditu maiz epe laburreko jokabide 
horrek. Irakasle erdaldunen egoera ere okertu egin izan du luzera, hobetu or-
dez: sartzen ziren irakasle berriak euskaldunak izan balira, lehengo erdaldunek 
segurtatuagoa zuketen beren L1eko irakasbidea.

bizkar gainera bota izan da maiz konponbidearen zati nagusia. Bere egitekoak 
ez zirenak leporatu izan zaizkio, horrela, IRALEri: irakasle euskaldunak alfa-
betatzeaz eta erdaldunak euskalduntzeaz gainera koarto-sokorro funtzioa bete 
izan du, sarri, hartarako pentsatua ez zegoen programak. Irakasleen euskaldun-
tze-lana bera, kontestu horretan, aski baldintzatua gertatu izan da: kalitateari 
eustea lan gogorra bihurtu da maiz, kantitatea eta presa gailen ibili diren gi-
roan. Lan gogorra eta eskergaiztokoa izan da hori guztia, bai irakasleentzat eta 
bai, bereziki, ikasketarien gaitasun-maila epaitzen jardun behar izan duten 
arduradun teknikoentzat. Hori guztia hor dago, eta balioespen serio batek ez 
luke alde batera utzi behar.

Gero eta maizago entzuten da han-hemen, kontuotan aditu direnen artean 
bereziki, horrela euskaldundutako hainbat irakasleren euskara-maila ez dela 
nahi bezain egokia. Ez da espezialista handiegia izan behar, L2ko irakasleez 
osaturiko irakas-sistema bat zeharo atipikoa dela ikusteko eta, beraz, balioes-
pen kritiko horrek egiaren zati bat berekin duela antzemateko. Arazoa ez da 
hor amaitzen: irakaskuntzako profesional askoren insatisfakzio-iturri bihurtu 
da euskalduntze-behar hori. Lana segurtatua izateko euskaldundu-behar zorro-
tza buru gainean izatea nekez gerta liteke inoren gozagarri, hartarako eman 
diren aukerak arras esku-zabalak izanik ere. Etekin edukatiboaren aldetik, 
orobat, aukeratu den bidea ez da ezinbestean hoberena. Euskarazko irakaskun-
tzaren kalitatea nekez atera da jokabide horrekin irabazian. Ikasle askotxok, 
euskaldunenek bereziki baina ez haiek bakarrik, nabarmen nozitu behar izan 
dute epe laburreko beharrizanek eragindako konponbide ad hoc horien ondo-
rioa. Denborak gozatu egin ditu kontuak, egia da. Baina atsekabezko egone-
zina hor dago, lau saihetsetarik isuri bizia dariola.

IX.2.3. Curriculumaren euskal dimentsioa, landu-arin

EEN legeak ez du gai hori berariaz aipatzen. Badakit, beraz, hainbatek 

Ez da hain borobila, ordea: baditu bere ertzak, eta ez hain kamutsak. Haste-



1452 EUSKERA – LII, 2007, 3

ko, euskara eta euskal kultura ez dira arras isolaturiko bi gauza, elkarri lotu-

legeak esplizituki aitortzen duena, xede zabalago baten altzoan emanik dago: 

oso argi utzi du euskara ezin indarberritu litekeela, eskola-munduaren ere, 
euskal kultura alde batera utzita: zerbaitetarako balio izan behar die ikasleei 

euskal kulturarekin loturik dago lautatik hirutan: pakete berean doaz biak. 
Azkenik, irakasleen eta ikasmaterialen kontua dago tartean: euskaraz dihar-
duten irakasleak eta euskarazko ikasmaterialak dira, praktikan, eskola-mun-
duko euskal kulturaren bilgune eta zabalkunde-iturri: horretan ere elkarren 
eskutik doaz, erabat, euskal hizkuntza eta kultura. Nekez alde batera utz 
daiteke beraz, EEN legearen balioespen-saioa egiterakoan, soziokulturazko 
osagai hori.

Alor honetan ere ez da gaizki etorriko, egindako bidearen aitortzatik 
abiatzea. Euskal Hizkuntza eta Literaturako alorrean askotxo egin da, hasteko, 
eskola-curriculumari euskal dimentsioa txertatzeko: mende-laurden honetako 
aurrerapen nagusietakoa da hori. Geografian eta historian, musikan eta artean, 
antropologian eta soziologian erdi-garaturik daude aldiz egungo egunean ere, 
eskola-munduan garapen osoagoa behar luketen gaiak. Dimentsio-lanketa hori 
Euskal curriculumarekin nahastu izanak frenatu egin du azken aldian, azele-
ratu ordez, lanketa-bide hori.

Euskal dimentsioa landu-arin egotearen kontua ez da, askok hala deito-
ratzen badu ere, curriculum-dokumentu ofizialetara mugatzen. Beteago edo 
ahulago, esplizituago edo inplizituago, aspaldidanik heldu izan zaio gai horri 
curriculum-dekretuetan eta Sailaren dokumentazio ofizialean. Hortik kanpora 
dago, nire ustez, defizit nagusia: ikasmaterialetan, irakasleen unibertsitate-

-
kanismoetan. Ikus ditzagun hiru puntuok.

a) Curriculumaren euskal dimentsioa ikasmaterialetan. Landu-arin dago 
euskal dimentsioa, oro har, EAEko Lehen eta Bigarren hezkuntzako testu-li-
buru eta ikasmaterial gehienetan. Landu-arin eta, berariaz lantzen denean, 

mundu zabaleko lege orokorra baizik. Lokarri sendoz bilduak egon ohi dira, hemen eta nonahi, 
hizkuntza jakin bat eta hizkuntza horretaz baliatzen den etnokultura: kultura horren zati, adieraz-
pide eta sinbolo-ikur izan ohi da, besteak beste, berarekin estuenik asoziaturiko hizkuntza. Ez da 
asoziazio biuniboko hertsia, bien artekoa, ez eta urteen joanean aldaezina. Bai, ordea, hein batean 
benetakoa eta eragingarria. Lotura horren zernolakoaz ikus, esate baterako, Fishman et al 1985 
eta Fishman 1991.

dago, ordea, asmo horren benetako izaeraz. Ikus bestela, konfigurazio juridiko berriaren hasiera-
hasierako iturrira joaz, 1978ko Konstituzioaren sarrera.
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hainbaten ustez desegoki landua. Eztabaida eta kexu askoren jomuga da, as-
paldiko urteotan, gai hori. Okerrera egin duela esatea gehiegi bada ere, bistan 

eta, inplizituki, zer izan nahi dugun: hori dago egon, hainbatean, eztabaida 
horren oinarrian. Eskola-kontu hutsaz haraindiko eztabaida soziohistorikoa 
dugu, beraz, eskolaratua. Eztabaida soziohistiroikoa eta, nola ez, egunean 
eguneko aurkaritza ideologikoa. Ez da gaurkoz, horrexegatik, ikuspegi bi 
horiek ezkontzen erraza.

Dena ez da ideologia-kontua, halere. Badago irakasleen, liburugileen eta 
hezkuntza-eragileen esku, nire ustez, gaiari ikuspegi sozioedukatibotik heltze-
ko modurik. Alde horretatik aski onargarriak iruditzen zaizkit ondoko bi bai-
eztapenok: 1. euskal dimentsioa landu-arin dago, oro har, ikasmateriale-

nabariagoa zor zaio curriculumaren euskal dimentsioari. 2. dimentsio hori 
esparru zabalagoko dimentsioekin batera lantzeak mesede egingo dio EAEko 
ikasle-jendeari, ez kalte. Adibidez, Azkoitiko zalduntxoen fenomenoa eta 
Bergarako Erret Mintegia ez dago zertan Azkoiti-Bergaretara mugatu, ez eta 
euskal fenomeno isolatutzat hartu. Espainian eta Europan garrantzi handia 
izandako korronte kultural, ekonomiko eta edukatibo baten eskutik azaltzeak 
baliotsuago egiten du euskal ilustrazio hura, ez ahulago. Antzera gerta liteke 
Erdi Aroko euskal ontzigintzarekin eta Atlantikoan zeharko itsasgintzarekin, 
batez ere XIII. mendetik XVI.era bitartekoak harturik aztergai eta euskaldunon 
Ameriketako parte-hartzeaz informazio kontrastatu eta integratua eskainiz. 
Orobat egin liteke euskal kantugintza Europako korronte nagusietan txertatuz 

zabaleko perspektiban proiektatuz. Labur bilduz, posible da euskaldunon ja-

-
tasun horrek eragindako adoktrinamendu-gogoak egiaren kontrako transmisio-leku bihurtu ditu, 
hein handi batean, bertako hainbat ikasmaterial. Euskal herria kontzeptuaren erabilera okerrak, 
bereziki, bere onetik ateratzen ditu gauzak. Oso bestelako diagnostikoa dago, bestetik, plazaratua: 
euskaltasunaren minimizazio-saioa nabari da, argi asko, EAEko ikasmaterial gehienetan: batez ere 
argitaletxe batzuek prestaturikoetan. Minimizazio hori ikasmaterial konkretuen eduki soziokultu-
raletan antzematen da batetik; bestetik, berriz, Euskal herria EAErekin berdindu nahi lukeen 
fragmentazio-asmo lausorik gabean.

Jaume Bofill fundazioaren informeaz geroztik aski identifikaturik dago 

Autonomia Erkidegoaren konpetentzia, curriculumaren %45 bertan finkatu ahal izatekoa, ez da 
normalean betetzen: ezta giza eta gizarte-alorrekoetan ere. Beste zenbait perspektibatarako ikus, 

eduki eta helburuak difinituko dituen curriculuma behar du. Curriculumak herri bezala identifika-
tzen gaituzten ezaugarri linguistiko eta kulturalen ezagutza erraztu eta bertako partekotasunaren 
ezaugarrien antzematea ahalbideratu behar dio. Edozein modutan, ulertu behar du identitate hau 
ez dela inoren aurka definitzen baizik eta beste herri eta pertsonenganako irekitasunaren oinarri 
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tortasun etnokulturala edo elkartasun soziohistorikoa zaindu eta apreziatzea, 
alde batetik, eta gizarte-berrikuntzaren aldi eta alde orotako joerak eta gerta-
kariak perspektiba zabalagoetan txertatzea bestetik, kultura eta gizarte-bizitza 
osoaren dimentsio guztiak atxikiz. Eginkizun dago, hein batean, curriculuma-
ren euskal dimentsioaren zehaztapen eta aplikazio integratu hori. Testu-libu-

-
bide motza da dudarik gabe. Dimentsio hori ahalik eta gutxien lantzea edota 

zuzenena.

b) Curriculumaren euskal dimentsioa irakasleen formazioan. Horretan 
dago bigarren korapiloa: bai unibertsitate alorreko formazioan, eta bai etenga-
beko prestakuntzan, leku meharra du curriculumaren euskal dimentsioak. 
Ondorioak ere begien bistakoak dira. Jasotako emaitzen argitan nabaria da, 

-
rio argiak ditu horrek ikasleen formazioan: ez dakiena nekez erakutsiko du 
irakasle-jendeak. Norbanakoaren afizio-hobby hutsean ezin oinarritu liteke 
prestaera hori: bere lekua behar du curriculumaren euskal dimentsioak, uni-
bertsitatean eta etengabeko prestaera-programetan, gainerako dimentsioekin 
itxura batean txertatuz bere lekua eskuratuko badu EAEko eskolagintzan. 

duen ikastaroa dira gaurkoz, oker ez banago, gai horiek osoen eta sistemati-
koen lantzen dituzten guneak. Ezagutza hori EAEko irakasmundura zabaltzen 
ari da apurka-apurka, IRALEren bidez, bereziki. Garrantzitsua izanik ere aski 
mugatua eta fragmentarioa da ordea, irakas-sistema osoari begira, mende-
laurden honetan gai horretaz egin dena: nire ustez unibertsitateak berak heldu 
behar lioke kontuari, aurrez aurre, irakasle-gaien prestaeraz arduratzen diren 
ikasbideetan leku egokia emanez.

c) Curriculumaren euskal dimentsioa irakasletarako sarbide-probetan.
Oso berrikitara arte ez da, alor horretan, ezer asko egin. Ez ezinbestean 
aginte zentralak langintza hori espresuki eragotzi duelako, hemen bertan gai 
horri zor zaion garrantzia aitortu ez zaiolako baizik. Lanerako eskatzen ez dena 

-
tzaile edo notario. Arrazoizkoa da, hortaz, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 
sarbide-probetan, bai sare publikoan eta bai kontzertatuan, ezagutza hori es-
katzea. Era eta maila neurtuan, ez itxura gabekoan, eskatu behar da ezagutza 
hori: baina bere pisua izan behar du. Hori da bide normala, gainerako irakas-
gaiekin erabiltzen dena, eta hori izan behar luke euskal dimentsioak ere, gaia 
egungo eztabaida-giro antzutik atera eta arrazoizko parametro akademikoetara 
eraman nahi bada.

dakidalarik, eta orduan ere aski neurketa apalak izan dira. Lehen hurbilketazko emaitzarik badago, 
ordea, eta ondorio batzuk deigarriak dira.
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IX.2.4. Euskara ikasteko metodologia, atentzio gehiagoren premian

Kontraesaneko baieztapenez hasiko naiz hemen ere: badira gure artean 
irakasle eta ikertzaile jakitunak, unibertsitate alorrean bereziki baina ez han 
bakarrik, metodologiazko gai horretan aski goi-mailan dabiltzanak. Ez gara 
hemen izen propioak azaltzen hasiko: guztiok ditugu gogoan, eta asko zor 
diogu haien ekarpen saiatuari. Ez dago horretan defizit nabarmenik, hortaz, 
eta bai aurrerapen ohargarririk. Hori horrela izanik ere, besterik da hemen 
defizit moduan azpimarratu nahi dudana. EAEko ikasle gehienak, %75 edo 

euskara EAEko haurrei eta neska-mutilei L2 moduan irakasteari zer atentzio 
mugatua eskaini zaion mende-larden honetan. Metodologiazko eta glotodidak-
tikazko atentzio teknikoaz ari naiz. Hobera ordez okerrera egin du atentzio-
kontu horrek, nire ustez, mende-laurden honetan. Defizit moduan hartu beha-
rrekoa da hori ere, hortaz.

Esplikazioa, esplikazio bat behintzat, honako hau dela uste dut: EAEko 
neska-mutil erdaldunak A ereduaren bidez euskalduntzea oso lan zaila dela 
ikusirik B eta, bereziki, D ereduaren berezko abantailetan jarri izan da enfasia. 
Horren aldeko konstruktu teorikoa badakigu nondik abiatzen den: zerbaiteta-
rako balio izan behar die ikasleei euskarak, ganoraz euskaldunduko badira. 
Zerbait hori, berriz, eskolako beste jakintza-gaiak ikastea izan liteke. Hori da 
murgiltze-bidea, 60ko hamarkadatik aurrera Kanadatik mundu zabalera heda-
tua eta mende-laurden honetan esku-zabalik hartu eta indar biziz bultzatu 
duguna: irakasleek, eskola-arduradunek, hezkuntza-aholkulari teknikoek eta 
Administrazioak berak gero eta garbiago ikusi uste izan du hori dela benetako 
konponbidea. Horrekin batera zabaldu izan da gure artean, errazegi nire ustez, 

Ez nago murgiltze-bidearen kontra: aurrerago hitz egingo dugu horretaz, 
argiago. Banago, ordea, L2ren metodologiazko ikaste-irakaste kontuei gero eta 

katalana, alemana, ingelesa edo nahi dena) ezin ikasi litekeenik asignatura 
moduan, halako neurri batean. Gauzak horrela balira, per se, munduko ingeles-
-akademia guztiak alferrik leudeke. Hizkuntza Eskola Ofizial guztiak ere bai. 
Baita AEK, HABE eta antzekoak ere. Ez daude alferrik, ordea: funtzionatu 

-
kustea alfer-lana? Esajerazioa da hori. Zer esan behar dugu bihar edo etzi, B 
eta D ereduek ere espero genuen emaitza txuri-gorririk eskuratzen ez dutela 

-
teke eskolaz kanpoko praktikarekin: hor dago koska, ez gela barruan. Gela 
barruan hobetu egin liteke L2ren ikasbidea, erraztu eta indartu. Leku zoraga-
rria da EAEko irakas-sistema, L2ren ikaste-irakaste bideei buruz metodolo-
giazko eta glotodidaktikazko azterlanak egin eta ikasbide horiek etekin han-
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diagoz antolatzen saiatzeko. Hobekuntza horien onura ez du, gainera, A 
ereduak jasoko: B eta D ereduak ere metodologiazko aztergune sendo baten eta 
hobekuntza eragingarrien beharrean daude: behar gorrian, zenbait kasutan. Hori 
da, labur esanik, mende-laurden honetan egin gabe edo egin-arin daukaguna.

Bada beste kontu bat, azkenik, metodologiazko eta glotodidaktikazko 
lanketa ahularen gai horrekin loturik dagoena: A ereduan, Bn zein Dn ez da 
luzaz espezializazio teknikorik eskatu, euskara-irakasle izateko. Hutsetik abi-
atu behar izan zen euskara-irakasleak bilatzen eta kontratatzen, irakasle ido-
neoen eta espezifikoen laguntzaz besteak beste, eta luxua zirudien orduan 

HE2) izatea izan da, denbora luzez, eskatu den baldintza bakarra. Gertakari 
horrek frenatu egin ditu, azeleratu ordez, unibertsitatean sor zitezkeen inizia-
tibak, euskara-irakasle berrien prestaera berariazkoa indartzeko eta hartarako 
institutu espezializaturik eratzeko. Euskal Filologiako ikasleen irtenbide pro-
fesionala ere murriztu egin izan du horrek, hainbat urtez. Ez da hori uniber-
tsitatearen errua izan, bistan da, administrazioaren beraren muga-baldintzek 
eragindako moztadea baizik.

IX.2.5. Ganorazko euskal girorik gabe, etorri oneko hiztunik ez

Etorri oneko hiztunak behar ditu edozein hiztun-taldek, hizkuntza horre-

ordea, etorri onekoak: esan behar dutena esateko gai direnak, zenbaiten iritziz 
-

kolatik kanpora ere eguneroko bizitza arruntean aparteko lotsarik gabe euska-
raz jardungo duten gazteak. Etorri oneko hiztunak sortzea lehentasun argia zen 

dut uste ingelesezko fluency-tik eta gure hitz-etorri-tik hain urrun dabilenik.
Helburua hor dago egon baina, oro har, helburu hori ez da bete. Etxetik er-
daldun diren neska-mutil gehienen artean ez da hala izatea lortu, eta etxetik 
euskaldun direnen artean ere batzuetan bakarrik lortzen da halakorik. Ez da 
moztade hori hemengo kontua bakarrik. Badugu perspektiba zabalagoko 
konparazio-aukera ederrik, eskolaren eta eskolaz kanpoko jardunaren arteko 
konexioaz. Bada Europan, urruti joan gabe, aski gure antzeko egoera sozio-
linguistikoa duen herrialdea: Gales. Saio sendoa egiten ari dira galestarrak, 
beren hizkuntza ahula indarberritzeko. Aparteko garrantzia ematen diete haiek 
ere eskola bidezko berreskuratze-lanari. Ebaluazioak eta balioespenak meta-
tzen ari dira, bertako eskola-saioaren emaitzak direla-eta. Berariaz aztertu dute 

-etorri on) hori da, berez, ezinbestekoa.
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batzuek, etxetik galesez ez dakiten gazte batzuek zergatik lortzen duten hitz-

duen gero eta autore gehiagok zera dio, Galesko emaitza horien argitan: etorri 
oneko hiztunak sortzearen gakoa eskolatik kanpora dagoela hein handi batean. 
Eskolan ikasten dutena eguneroko bizian aplikatu ahal, aplikatu nahi edo 
aplikatu behar izango duten jardunguneak, harreman-sareak eta solaskideak 
behar dituztela hiztun berriok. Solaskide horiekin diharduten neurrian eskura-
tzen dutela hitz-etorria. Ikasle horien harreman-sare hurbil, arrunt eta eskura-
garriez inguratu behar dela hortaz eskolako indarberritze-lana, saio osoa alfe-
rrik galduko ez bada. Haurrek, neska-mutilek eta gazteek ingurumen 
babesgarria behar dutela, erdal erasanaren aurrez aurre beren L2 horretan 
jardungo badute eta, horrela, jardunaren jardunaz hitz-etorria eskuratuko ba-
dute. Auzoan eta kale-bizitza hurbilean, adin bereko gazte-gaztetxoen lagun-
taldeetan, hurbileko osasun- eta kirol-zerbitzuetan, astialdi antolatuan eta 
ikasketa-aukera berezietan erabilgarri, eta erakargarri eta baliagarri gertatu 
behar zaiela hizkuntza, hartaz baliatuko badira. Gero eta maizago irakurtzen 
dira horrelakoak han-hemen. Azken-azken orduko lanei dagokienez eta L2 

ren 2007ko Social Context and Fluency in L2 Learnears. The case of Wales.
Gazteen eta helduen mundua badu ere aztergai, eskoletako euskara-ikasle as-

-

-
tive speakers is particularly crucial in the learning of lesser-used languages. 
In the case of Wales, for instance, there are large areas, such as the capital 

through the medium of English. In situations of this kind, learners have to 

ez dagoenen, oso nolabaiteko gales-hiztunak sortzen dituzte sarri bai eskolak 

2007: 3).

Ezaguna gertatzen al zaigu Galesko ondorio hori? Bai, oso ezaguna: 
hemen bertan, eta guri begira, idatzia dirudi. Bai etxetik erdaldun diren gaz-
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artean bete-betean kunplitzen dira Galesko muga-eragozpen horiek. EAEko 
eskola-mundua bere bidetik joan da, sarriegi, haurren euskalduntze- eta alfa-
betatze-lanean. Belaunaldi berriaren euskalduntze- eta euskarazko alfabetatze-
-lana osorik berea dela uste izanik, eta langintza horren motore-izaeraz zeharo 
konbentzitua, gizarte-ingurumenarekin elkarlan handirik osatu gabe jardun du 
mende-laurden honetan. Errua ez da, inola ere, berea izan. Ez, behintzat, berea 
bakarrik. Inork baino gehiago egin du eskolak, euskalduntze-alfabetatze-lane-
an, eta errua inork baino gehiago egin duenari leporatzea ez da gisako. Esko-
laz kanpoko jardunguneen, harreman-sareen eta solaskide-multzoen falta 
sentitu izan da maiz, aitzitik, eskolaren lana osatzeko. Udalak eta bestelako 
instantziak gogotsu agertu izan dira sarri, euskarazko irakastereduen alde. Ez 
dira neurri berean ahalegindu izan, aldiz, eskolako euskalduntze-saioari osa-
garrizko eta ezinbesteko jardungune eta harreman-sareok eskaintzeaz, beren 
jardun-esparru propioetan: kirolean, astialdi antolatuan, gazteentzako zerbitzu-
-eskaintzan eta, oro har, neska-mutilek eta gazteek auzoan, kalean eta gizarte-
bizitzan hiritar bihurtzen dituen hainbat ekimen kolektibotan. Egia da zenbait 
udalek eta hainbat instantziak eredugarrizko traiektoria dutela alor horretan, 
aspaldidanik, eta urtetik urtera zabaltzen ari direla beren jestio-alor hori. Egia 
da, orobat, gero eta eragile gehiago ari direla gurdi horretara biltzen. Mende-
-laurdeneko baioespena egin behar bada, ordea, kontuak bestelakoak dira: 
desoreka handia dago eskolan eta eskolaz kanpoko jardunguneotan egin dena-
ren artean.

Irakasleak, eskolak eta Hezkuntza Saila bera ari dira aspaldidanik saia-

harreman-sareak izan ditzaten eskolatik kanpora. ULIBARRI programa bera, 
-

BARRIk egin dezakeena ez da, ordea, aski. Ingurumenaren esparrua mila aldiz 
zabal-trinkoagoa da berak kontakta eta molda dezakeena baino. Ez da arra-
zoizkoa konexio- eta aktibazio-ardura ULIBARRIren bizkar gainera bota-

-
tu askok ere, ingurumeneko laguntza-bideok lekuan lekuko iniziatibaz eratuko 

-
labaiteko elebidunak, sortu nahi baditugu osagarrizko laguntza horien eta 
beste askoren beharrean da eskola. Berak bakarrik ezin du halakorik egin, ez 
orain eta ez gero.

Gazteen euskarazko aisialdi- eta atentzio-sarerik eratu ezinik ez legoke 
berez. Posible da hori, teorian eta praktikan. Baita osagarrizko diru-kostu 

-
-

beren lan zentrala) full time atenditzeko denbora gutxiago eta baliabide-aukera txikiagoak dituzte 
HNTek.
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eskiatzera, demagun) eta udako jaialdiak euskaraz antola ezin litezkeenik, 
autobus, jantoki eta dantza-leku barne? Egon ez dago ordea, praktikan, horre-
lako eskaintza handirik. Oztopo bi ageri dira hor, besteak beste: dagoen apurra 

-

hori bide egokia, luze-zabaleko gazte-atentzioa indartzeko. Halako mugarik 
tartean ez denean ere tematikak berak murrizten du, sarri, gazteentzako eskain-
tza eta beraien parte-hartzea. Ezin aste guztiak bospasei kantari-talderen disko 
berak entzuten, trikiti-jaialdira joaten eta bertsolari-saioak entzuten pasako 
dituzte gazteek. Hori baino kultura-eskaintza zabalagoa eta dibertsifikatuagoa 
eskatzen du, arrazoiz, gazte-jendeak. Hortxe dago bigarren koska: aisialdiaren 
euskarazko aukeraren murritzak eta dibertsifikazio-faltak nekez gazte-saldo 
zabalak erakar ditzake. Euskarazko eskaintza horren beharra handia da, bes-
talde, eskola bidezko saioa gaztaro bete-betean indargabetu edo ezabatuko ez 
bada. Etekin linguistikoaren aldetik, nolanahi ere, funtsezkoa da euskaldun 

eskolatik kanpora, eta beren irakurmen-mintzamenak garatzea. Batez ere 

lantze horretan eskolak izan dezakeen eragina ez da gutxiestekoa, baina bere 
neurritik ez da ateratzea komeni. Eskolatik kanpora pasatzen ditu gazteak bere 
esna-ordu gehienak, eta ordu ugari horietako hizkuntza-input bizia gabe ka-
mutsa da, oso, eskola-bide hutsez eskura litekeena.

Euskal eskolak ezinbestekoa du ganorazko euskal-girotze saiorik. Hala-
korik asko ez da eratu. Eskoletan egin den esfortzuaren ondoan ezer gutxi egin 
da, diruz eta gizajendez, antolamenduz eta baliabide materialez, baita diseinu 
teorikoz ere, hain funtsezkoa den alor horretan. Mende-laurden honetako de-
fiziten artean ez da hori, ene ustez, txikiena. Baita perspektiba ekonomikotik 
ere: zer justifikazio du eskolan egiten den inbertsioak, ondorio material 
konkreturik ekarriko ez badu? Ondorio konkretuak eskuratzeari dagokionez, 
berriz, nork esan du aste osoko klase-emankizun errutinarioek, bizi-taupadatik 
urrun eta lautatik hirutan pasiboek aste-bukaerako berritsuketa alai, bizi, gatz-
piperrezkoek baino eragin handiagoa dutenik neska-mutilen hitz-etorri lanke-
tan? Nork esan du euskarazko aisialdiaren antolamendua oraingoa baino ga-
restiagoa denik?

Bada, gai honi amaiera emateko, kontuan hartu beharreko beste puntu 
bat: Euskal-girotze saiorik bultzatu nahi baldin bada aparteko garrantzia dute, 
bai perspektiba ekonomikotik eta bai, bereziki, lanaren etekinaren ikuspegitik, 
euskarazko arnasguneek eta, oro har, gune horietatik kanpora kokaturik dauden 

trebetasunak: pedalei emanez, ez bestela, ikasten dugu bizikletan ibiltzen. Gero ere hala egin 

erori gabe. Eginez ikasten da hitz egiten eta idazten: ez dago beste biderik.
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euskarazko harreman-sare beregain arruntek. Bizirik dagoena eta bere buruari 
eusten diona, hori da euskalgintza osasuntsuaren ezinbesteko abiaburua. Baños 
de Ebron saiatzea ez da okerra, are gutxiago debekuzkoa. Baina bizia hemen 
dago, ez han, eta hemengo bizi-indar beregain honetan oinarritu behar da es-
kola bidezko indarberritze-saio osasungarria. EAE osorako formulazioa uni-
formea ondo dago, konstruktu jurilinguistiko moduan. Hori baino hurbilbide 
xume eta zentzuzkoagoa aplikatu behar genuke, ordea, eskolan ikasten denari 
ingurumen hurbilean txertagune praktikoa bilatzerakoan. Lekuan lekuko lan-

antzuak. Bizirik dagoenari bizirik eutsi, eta zuhaitz-landare berriak harizti 
bizian aldatu, hori da lehentasunezko bidea. Ez al gaude horren faltan, lehenik 
eta behin?

IX.3. Zertan asmatu da?

Kexuen eta moztadeen letania luze samarra azaldu dugu aurreko atalean. 

seguruena) isilpean utzi dudala edo hanka-punttaka pasa naizela esango du 
beste zenbaitek. Arrazoi izango dute biek, hainbatean. Ez dut uste, halere, 
gauza gehiegi izkutatzen ibili naizenik, ez eta edergailu hutsalez estali dudanik 
azalpena. Kontuak horrela ateratzen zaizkit niri, moztadeak eta defizit nagu-
siak aipatzerakoan.

Dena ez da, ordea, moztade eta defizit. Bada lorpen nabarmenik ere 
tartean. Badakigu lorpen hitza erlatiboa dela funtsean: Ipar Euskal herrian 
lorpentzat emango luketen mila kontu moztade eta defizit moduan definitzen 
du hemengo zenbaitek. Segun normaltasun-egoera aurretiaz nola definitzen 
den, halako ondoriotara iristen gara gure balioespenetan. EAEko eskolaketak 
euskara indarberritzeko orduan eskuratu dituen lorpenak nabarmenagoak dira, 
oro har, listoi moduan Europako beste hiztun-herri ahulduak hartzen badira 
kontuan. Lorpen horiek asko apaltzen dira, aldiz, gu baino autorregulazio 
soziokultural, ekonotekniko eta politiko-operatibo handiagoa duten herrialde-

ez da gainera, ezinbestean, inoren kontsolagarri. Jakitea ez da gaizki etortzen 
ordea, ranking moduko horretan non zauden jakiteko. Inorekin konparatzeko-

-
agokoekin eta beheraxeagokoekin) egitea? Ahuldutako hiztun-elkartea duten 
Europako beste esperientziak hartzen baldin badira konparazio-gune, zertan 

-
menki indar handiagoa du dimentsio horietariko gehienetan, baina bertako hizkuntza ahuldua 
indartzeko orduan nekez esan liteke gure aurretik dabilenik. Guztia ez da botere ekonomiko, 
mediatiko eta politiko. Hori baino konplexuagoak dira kontuak, ahuldutako hizkuntza indarberri-
tzeko orduan.
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gure esperientziatik, nagusiki, kanpoko adituei eta hiztun-herri horietako era-
gile saiatuei gehien atentzioa deitzen diena?

IX.3.1. Euskarak «bere lekua» topatu du eskola-munduan, epe laburrean

Kopuru-hedaduraz eta intentsitate-mailaz jauzi kualitatiboa egin du, 
mende-laurden honetan, ele biko hezkuntzak. Tradizio handirik gabeko egoe-
ratik abiatuz egin da jauzi hori, hizkuntzaren beraren izaera sozio-tipologiko-
ak eta barne-lanketa apalak emendiozko zailtasunak zekartzan aski kontestu 
delikatuan. EAEko eskola-munduan ordura arte oso sarbide mugatua izandako 
Abstand
zenbait Ausbau-hizkuntzak ez bezalako erronkei aurre egin behar izan die 
horretarako: euskaraz irakastea, eta galegoz edo katalanez egitea, ez dira 
gauza bera. Ahuldutako hizkuntzaren Abstand/Ausbau izaerak badu eraginik, 

-
mentu hutsala, xede-hizkuntza L2 gisa ikasi behar denean eta, batez ere, es-
kolan ikas litekeena ingurumen hurbilean aplikatzeko aukera edo beharra aski 
murritza denean. Barne-egiturazko edo corpus-lanketazko baldintza estruktu-
ralak ere kontuan izatekoak dira horrezaz gainera, honelako balioespena egi-
terakoan. Hizkuntza bera normatibizatzen hasi berria zelarik, ikasmaterialik ia 
gabe geundelarik, irakasle gehienak erdaldun izanik eta etxetik euskaldun ziren 

-
daraz jasoak) zirelarik egin behar izan da euskararen eskolaratze masibo hori. 
Ahaztu egiten zaigu, baina horrela dira kontuak.

Merezimendu handia izan dute ikastetxeek, bertako zuzendaritzek eta ira-

zaien korajea, amaigabeko ilusio-ahalmena, urteetako konpromiso pertsonala eta 
oker egindakoa zuzentzeko adorea agertu izan dute maiz asko, batzuek eta 
besteek. Saiatu egin dira eta asmatu egin dute beren langintza horretan, aski 
neurri zabalean. Gurasoen eragina eta jarrera, gorago esan denez, funtsezkoa 
izan da orobat: gurasoek nahi izan ez balute, edo halakorik onartzeko prest 
agertu izan ez balira, euskarazko edo elebiko eskola-sistema ez zen gaur egun 
hain hedatua egongo. Alferrik izango ziren EEN eta gainerako legeak, interes-

topatu du eskola-munduan, gurasoek hala nahi edo onartu izan dutelako besteak 
beste. Herri-aginteek eta beraien goi-arduradunek, azkenik, funtsezko protago-
nismoa izan dute ibilera horretan. Mila oker, hutsegite eta moztaderen artean 
asmatu egin dute, funtsean, elebakarreko sistema hartatik egungo irakas-sistema 
elebiduna eraikitzen. Ez al da gizalegezkoa, nori berea aitortzea?

Abstand/Ausbau
geroztikako bibliografia.



1462 EUSKERA – LII, 2007, 3

Aipamen handirik gabe pasatu ohi gara, hanka-punttaka edo ez-ikusia 
eginez, funtsezko gertaera positibo horretatik. Kanpoko adituek, aldiz, guk 
baino mila aldiz atentzio handiagoz analizatzen dute kontua, eta aski balioes-
pen baikorrez inguratzen. Gogoan dut, esate baterako, euskararen Abstand-
izaera dela-eta zer interes berezi jarri ohi zuen Jim Cummins batek, orain dela 
hogei urte pasa, hemengo saioaren bilakaeran eta lehen emaitzetan. Oso go-
goan dut, orobat, zer garrantzi eman izan dion beti Bruselako Hugo Baetens-
Beardsmore irakasleak hemengo garapen-moduari eta eredu-aukerari. Gogoan 
ditut, orobat, beste askoren goraipamenezko laudorioak. Bertako eragileen 
merezimendua izan da, euskara EAEko eskola-agendan txertatu izana. Bada 
ordua gurasoei, ikastetxeei, zuzendaritzei, irakasleei, aditu teknikoei eta jesto-
re publikoei beren protagonismoa aitortzeko. Geuk aitortzen ez badiegu me-
rezimendu hori, nork aitortuko die?

IX.3.2. Haur euskaldunak alfabetatu egiten ditu eskolak, eta elebidun
osatu bihurtzen

Bere aje-gabezia guztiekin ere funtzionatu egin du euskal eskolak, bai 
etxetik euskaldun ziren haurrekin eta bai erdaldunekin. Gatozen lehenengo 
multzora: D ereduan dabiltza, EEN legea onartu zenetik, etxetik euskaldun 
diren neska-mutil gehienak: gutxi dabiltza B ereduan, eta are gutxiago A-n. 
Euskarazko eskola-bide hori ez zaie eragozpen larria gertatzen ari. Mende-
laurdeneko ibiliaren buruan ez dago luze-zabaleko datu metatu eta esangura-
tsurik, eskola-molde hori kaltegarria edo aplikaezina dela ondorioztatzeko. Bai 
garapen kognitiboari dagokionez, eta bai euskara-erdaren ezagutza mailan, 
euskarazko eskola-bidea aplikagarri gertatzen ari da, oro har, ikasle euskaldu-
nekin. Aplikagarri gertatzen ari da eta, eskueran ditugun datuen argitan, bere 
emaitzak kaleratzen hasiak dira. Haur eta Lehen Hezkuntza bezala DBH, 
Batxilergoa eta unibertsitatea euskaraz egin duten lehen belaunaldi zabalak 
kalean dira jadanik. Parez pareko elebitasun orekatuaren desideratum-etik 
ikasle horiek ibili ohi dira, ez beti baina bai sarri, hurbilen. Lan-munduan 
euskaraz txertatzeko prestaturik daude, hartarako aukerarik izanez gero, hori-
etariko asko.

Euskaraz alfabetaturik egoteaz gainera, erdaraz jarduteko gai dira. Ez da 
D ereduko ikasle-ohi askorik ezagutzen EAEn, erdaraz jarduteko gai ez denik: 
ez ahoz eta ez idatziz. Erdaraz jarduteko gaitasuna ez die eskolak bakarrik 

hurbila lehen urteetan, eta handik harako harreman-sare zabalak gero, horiek 
dituzte erdarazko gaitasun horren iturburu nagusi: bai ahozkoan, eguneroko 

huts dira, beraz, batzuek eta besteok horretaz esan ditzakegunak. Merezi luke, zinez, gai horretan 
zentraturiko azterketarik egitea.



EUSKARAREN LEGEAK HOGEITA BOST URTE - Mikel Zalbide 1463

-

IX.3.3. Murgiltze-bidea funtzionatzen ari da hainbatean

horiekin ere funtzionatzen ari da, oro har, EEN legeaz geroztikako eskola-
-bidea. Hori da eskola-esparruko eragileen eta arduradunen iritzi nagusia, eta 
aditzera emandako ikerketa edo ebaluazio gehienetatik ezin kontrako epai la-
rririk atera liteke. Adostasuna ez da ordea, alor honetan, aurrekoan bezain 
bateratua. Eztabaidarik ez da falta, etxetik erdaldun diren haurrengan D eta B 
ereduek dituzten ondorioez.

Onuragarri dira mugiltze-bide horiek hainbaten ustean: bai B ereduak eta 
-

kalterik gabekoak dira. Beste zenbaitentzat, gauzak ez dira horrela: onurak 
baino nabarmenago dira, horien ustez, murgiltze-bide partzialaren eta, batez 
ere, erabateko murgiltze-bidearen kalteak. L2ren ikaskuntzan irabazten denak 
kontrapartida larria du, beren esanean, ikasleen garapen kognitiboan.

Eztabaida hori mahai gainean dago, ez-ikusia egiten badiogu ere maiz, 
eta ez dirudi korapiloa egun batetik bestera ebakitzen asmatuko denik: hez-
kuntza hutsaz haraindiko kontsiderazioak egon ohi dira normalean bi ikuspegi 
global horien oinarrian, eta ikuspegi horiek ez dira ebidentzia enpiriko intra-
eskolar hutsez indargabetuko. Huts egiteko arrisku handirik gabe esan liteke-
ena zera da: Espainiako eta Europako neurketen argitan ez gabiltzala oro har 
atzeraturik. Murgiltze-bidea funtzionatzen ari da beraz, hainbatean. Horrek ez 
du esan nahi, ikasketen erdia edo ikasketa gehienak L2 hizkuntza minoritario-
an egitea inolako muga-eragozpenik gabea denik ikasle guzti-guztientzat. 
Defizit edukatiboen iturburu agorrezina ere ez da ordea murgiltze-bidea, inoiz 
entzutea tokatzen den moduan. Gainditu beharreko erronka bakarra ez zen, 
bestalde, garapen kognitiboarena. Bestelako arrisku-eragozpenak ere hor 

orain arte. Antolamenduz, logistikaz eta formulazio didaktikoz garai batean 
ezinezkoa edo ametsezkoa zirudiena egingarri dela erakutsi du mende-laurden 
honek. Alde horretatik behintzat asmatu egin da murgiltze-bidearekin.

duten ikasleok. Luze eramango liguke kontu horrek. EEN legearekin zerikusi handirik ez duten 
elementu didaktikoak eta praktika sozioedukatiboak hartu beharko lirateke horretarako kontuan: 
EAEko ezaugarri propioak dira horietariko batzuk, eta Espainiako edo Mendebal Europako joera 
zabalagoen alorrekoak besteak.
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IX.3.4. Haurreskolen eta haurtzaindegien alorrean aurrera egin da

Haurtzaindegiak eta haur-eskolak ez dira, ahuldutako hizkuntzaren belau-
nez belauneko transmisio-lanari dagokionez, etxearen ordain betea. Haurtzaro 
zabaleko eskolaketa osoa kontuan izanik ikus, adibidez, Pello Jauregik zer 

Hiztunen erraztasuna, jarrera eta jokaera ikusita baiezta dezakegu etxeak es-

104). Etxearen euskarazko babes-indar etnolinguistikoa ahultzen ari da ordea, 

euskal-giroari dagokionez, ingurumen hurbilarena. Haurtzaro goiztiar horren 
garrantzia lehen bezain ohargarria da, nolanahi ere. Hona, esate baterako, 

-

haur-eskolen esparru horrek, hortaz, bere garrantzia. Familiaren ordain betea 
izango ez bada ere, familiaren ordezko euskal-giro sortzaile izaten lagun de-
zake haurtzaindegiak eta haur-eskola goiztiarrak.

Alor horretaz ez zegoen EEN legean ezer askorik esana: legeak ez zuen 
maila horren aipamen espresurik egiten. Bai, ordea, inpliziturik. EENk eta 
gainerako lege-markoak ematen duen aukeraz baliaturik, euskarari 0-3 alorre-
an presentzia sendoa eskaini ahal izateko medio humanoak jartzen asmatu da. 

Hori ere normaltasun-seinale da. eta alor horren trataera nekez esan liteke 
euskalduntze-bidearen kontrakoa denik. Asko egongo da hor ere, seguru, 
ikasteko eta hobetzeko. Eraman den bideak hainbat aukera eskaintzen du, 
ordea, zuzendu beharrekoa zuzendu eta hobetu beharrekoa hobetzeko. Aurrera 
egin da hor ere, dudarik gabe.

IX.3.5. Euskarazko irakaskuntza ez da bereziki garestia

EAEko eskolaketa, oro har, garestia da: Espainiako garestienetakoa. 
Zergatik? Erantzun bat baino gehiago eman izan zaio galdera horri. Erantzun 
horietariko batek badakigu zer dioen: euskara EAEko eskoletara sartu izanak, 
bai asignatura moduan eta bai ikasbide gisa, garestitu egin duela sistema. Asko 
garestitu ere: gain-kostu handiak erantsi dizkio horrek gure eskola-munduari. 
Horrela al dira kontuak? Zer neurritan dira horrela, eta zer neurritan ez?

Has gaitezen errazenetik: orain dela 25 urte baino nabarmenki garestiagoa 
al da EAEko eskola, egungo egunean? Garestiagoa al da kostu hori, ikasleko? 
Erantzuna argia da erabat: bai, herri-diruei dagokienez orduan baino nabar-

39 horiek lehendik zetozenak dira, eta agiria ateratzeko bidean daude hainbat.
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gatozen puntu nagusira: zergatik da garestiago? Zein dira elementu nagusiak, 
hezkuntzaren kostua nabarmen garestitu dutenak? Bizi-mailaren koste-indize-

-
dako bilakaera hartu ohi dira igoera horren iturburutzat, batetik. Ikastetxe 
kontzertatuen kopuru zabala eta kontzertazio-maila jasoa dator hurrena, eta 

hazkundea ondoren. Zerbitzu-esparrua zabaldu egin da bestetik: 0-3 urte arte-
ko haurreskolen sektorea nabarmen hedatu da, eta derrigorrezko irakasmailez 

-
rrengoa izan da oro har, goiko hobekuntza horietariko gehienetan, euskararen 
berariazko eragina. Euskarazkoa edo erdarazkoa izan zerbitzua, antzeko kostu 
standard-ak aplikatzen dira normalean.

Gero, jakina, irakas-sistemaren faktore estrukturalak daude tartean. 
Ikasle/gela ratioak jaitsi egin dira oro har, eta irakasle/gela ratioak igo. Bila-
kaera estruktural horrek izan du, oker ez banago, hezkuntza-kostuetan eraginik 
handiena. Bi ratio horien konjuntzioak igoera nabarmena eragin du kostuetan. 
Lehen baino ondotxoz irakasle-gehiago behar da orain, ikasle-kopuru bera 

-
era horren eragile nagusi. 32 ikasleko gela 18 ikasletara jaitsi arren, gela ez 

-
tza-gastuak lehengoak edo handiagoak dira, eta abar. Fenomeno horretan ere 
hutsaren hurrengoa izan da euskararen eragina. Are gehiago: eredu bateko eta 
besteko ikasgelek ikasle-ratioetan izan duten eboluzioa kontuan izanik, derri-
gorrezko irakasmailetan behintzat A ereduko gelak izan dira, hainbat urtez, 
garestienak: B eta D eredukoek baino ikasle gutxiago zuten oro har, eta ira-

euskarazkoa baino garestixeagoa izan da hainbat kasutan. Beste zenbaitetan 

jakina denez, hezkuntza alorreko gastu-iturri nagusia). Beste hitzetan esanik, 
hezkuntza-kostu nagusien alorrean euskara ez da berariazko gainkostu-faktore. 
Erdarazko irakaslearen soldata bera irabazten du euskarazkoak, eta klase-ordu 
kopuru bera ematen du oro har.

nahi duenarentzat. Ez da hori gure gaurko auzigaia, ordea, eta ez gara hortaz bide horretan ba-
rrena lerratuko. Kontu hau perspektiba internazionalean aztertu nahi duenak jo beza, abiaburu 
gisa, The Economics of Language Planning alorrera in Kaplan eta Baldauf 1997: 153-92.

-programen eta araubidez haraindiko ikasbideen zabalkundea erantsi behar zaio, besteak beste, 
goian esandako guztiari. Hori eta, azkenik, laguntza-zerbitzuen hobekuntza nabarmena, gizajendez 
eta dirubidez aski kontuan hartzekoa.

berbera, bestetik, sektore publikoan eta kontzertatuan: azken honetan merkeago da, oro har.
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Badira, halere, euskarazko irakaskuntzak berarekin ekarri dituen gehi-

zen egin beharrik izango erdara hutsezko irakaskuntzarekin segitu izan ba-

den dirua ere ez zegokeen gastatu beharrik, erdara hutsezko eskolarekin 
jarraitu izan balitz Franco hil ondoren. Berdin gertatzen da NOLEGA pro-
gramarekin, ULIBARRI proiektuarekin eta EGAn edo Hizkuntza Eskakizu-
netan egiten diren inbertsioekin. Gastu horiek bai, horiek euskarazko irakas-
kuntzak ekarri ditu berekin. Zenbatekoak dira berariazko gastu horiek? 
Hiruzpalau estudio egin dira, dakidala, gai horren gainean. Denak ez dira 
urte berekoak, eta irizpideetan ere bada batetik bestera alderik. Bi iturri dira 
nagusi: batetik F. Grin eta F. Vaillancourt irakasleek 1999an argitara eman-
dako estudioa: The Cost Effectiveness Evaluation of Minority Language 
Policies: Case Studies on Wales, Ireland and the Basque Country. Bestetik 

-
tzaz) egiten dituen estudioak. Bada batzuetatik bestera fluktuaziorik. Fluk-
tuazio eta guzti, antzera dabiltza ordea estudio gehienak beren emaitzetan: 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren urteko aurrekontuen %1,6 eta 
%3,1 artean dabilen kopurua eralgitzen da berariaz, euskarazko irakaskuntza 
bultzatzeko. Gehiago ere esan behar da: zifra hori behera doa, oro har, ur-
tetik urtera. Gainkostu handienak IRALEko liberazioek ekarri izan dituzte 
eta, gorago ikusi dugunez, kostu-atal hori jaisten ari da 2000. urte ingurutik 
aurrera. Probableena, goazen bidetik goazela, gainkostu hori aurrerantzean 
%2 baino nabarmen apalagoa izatea da.

Ondorioa argia da: euskarazko irakas-sistema ez da itxuragabeko gastu-
-hazkuntzaren iturri. EAEko irakas-sistema alderik alde itzulipurdikatu badu 
ere hizkuntza-faktoreak, gainkostu aldetik ondotxoz apalagoa izan da bere 
eragina. Egia da gastu bat handia, ertaina edo apala den argitzea ez dela 

meaningless. Any price can be considered acceptable or excessive, depen-
ding on the importance subjectively given to a commodity, in comparison 

-

teknikoetan egin litekeen bakarra, funtsean, beste hau da hortaz: hiztun-
-herri batean eta bestean ahuldutako hizkuntza indarberritzeko eraturik 
dauden politiken eraginkortasunezko analisi konparatiboa. EAEko irakas-
munduaren eraginkortasuna, alde horretatik, begien bistakoa da. F. Grin eta 

-

-
keen kontabilizazio-kontu jakin bategatik.
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-
an hitz eginik. Ohargarria da, funtsezko datu horri zein zabalkunde mugatua 
ematen zaion gure artean. Berri onak ez dira interesgarri, itxura denez, 
euskararen alorrean.

IX.3.6. Eskolan egin den lana, euskalgintza osoaren mesedegarri

Lotsa ere eman behar du, hainbatean, halako gauzak esan beharra. Esan 
beharra dago, ordea, mende-laurden honetan eramandako bideaz alde batetik 
eta bestetik entzuten diren baieztapen batzuen aurrean. Ez da egia EEN apli-
katzen ez denik. Ez da egia bere aplikazio-ahalmena agortua dagoenik. Apli-

urtetik urtera: zenbat eta irakasle elebidun gehiago izan, zenbat eta ikasmate-
rial gehiago izan hizkuntza batean eta bestean, zenbat eta normalkuntza-pro-
iektuak garatzeko borondatea duten ikastetxeak eta irakasleak ugariago izan, 
hainbat eta garapen-ahalmen zabalagoa du legeak. Txostenean zehar analizatu 
ditugun datu kontrastagarri guztiek hori diote. Ez da egia, bestalde, eskolako 
saio horrek ezertarako balio ez duenik. Asko balio du, konturatzen ez bagara 
ere. Hein batean haur euskaldunak alfabetatzeaz eta erdaldunak euskalduntze-
az gainera hona hemen, labur-labur eta besteak beste, eskolaren hainbat 
ekarpen euskara eta euskal kultura indarberritzeko orduan:

a)  Irakasle euskaldun askoren lantoki eta, beraz, ogibide da EAEko ira-
kas-sistema: 22.000 irakasle inguru dira egungo egunean, unibertsita-
te arteko irakasmailetan, euskaldun. Gehienek euskaraz irakasten dute. 
Profesional horien jira-biran eratua dago, burua jasotzen eta aurrera 
egiten nekerik falta ez badu ere, beste hainbat enpresa soziokultural: 

dinamizazio-taldeak, ikerketa-guneak eta abar. Ez du euskarak, bere 
bizian, halako oinarri profesional espezializaturik izan. Hori dela 
medio euskararen status ekonomikoa, gaztelaniarena baino hagitz 
mugatuagoa izanik ere gizarte-bizitza zabalean, ohargarria da EAEn, 

b)  Euskal kulturaren belaunez belauneko transmisioaren lagungarri da 
eskola. Gehiago ere egin dezake noski, baina egiten duena hor dago 
eta ez da gutxietsi behar. Hor sortzen dira egungo kultura biziaren 
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-
tzan eta, nola ez, herrigintzari eta gizarte-bizitzaren atzera-aurrera 

horretako babesgunerik gabe bizibide luze eta oparorik izan dezakee-
la euskarak eta euskal kulturak?

c)  Buruzagi eta iritzi-sortzaile gazteen mintegi da euskal eskola, azkenik: 
euskaraz dakiten, gaztelaniaz eta, hainbatean, ingelesez ere moldatzen 

-
tsiotik abiatuz Espainiako, Europako eta mundu zabaleko hainbat 
ezaugarri batera biltzen dituen moldaera soziokultural berria) konfigu-
ratzen ari dira gazteok: aurrera begirako kemenez eta ilusioz jardungo 
duen Euskal herriaren ernamuin ditugu, onean eta gaitzean, belaunal-
di gazteok. Hor sortzen eta trebatzen dira etorkizuneko euskal idazle-
ak, kazetariak, artistak, aztertzaileak, kirolariak, plaza-gizonak eta 
andreak. Horiek gabe jai du euskarak: etxean eta auzo-bizitzan, lanean 
eta kaleko lagunartean euskarazko bizibide jator-tradizionala atzeraka 
ari den heinean eskolak eskaintzen du gaur egun, aski era mugatuan 
bada ere, erreprodukzio soziokulturalaren euskal dimentsiorako auke-
ra-gune nagusia. Zenbaitetan bakarra. Ez da moldaerarik osasungarri-
ena, aski ortopedikoa eta behartua baizik. Ezer ez baino hobea da 
ordea. Dagoenari heldu beharra dago, eta hortik hobera egin: ez dago 
beste biderik.

Horretan guztian lagungarri izan da eskola, mende-laurden honetan. Bere 
laguntza hori gabe okerrago zegokeen euskara, gaurko gizarte-bizitzan. Esku-
eran ditugun datuak oker egon litezke, edo eskasegiak eta marjinalak izan. 
Halakorik frogatzen ez den bitartean lasai samar esan liteke, ordea, mende-
-laurden honetan eskolan egin den lana egin izan ez balitz okerrago zegokeela 

-
-

euskalgintzan ari garenoi, inori baino gehiago: erabateko joera dugu, geure 
burua engainatzekoa. Apaltasunak eta autokritikak ez du egia estali behar 
ordea: onura ugari ekarri dio eskola honek euskarari. Euskalgintza osoaren 
oinarri bihurturik dago, hainbat aldetatik.

Kalakan eta antzeko programetan irakasleek edo 
irakasletzan ibilitakoek zer multzo nabarmen osatzen duten. Eskola-munduan daude gaur egun, 
edo handik pasatakoak dira, jendaurrean txukun antzean hitz egiten eta iritzi landu samarra 
ematen dakiten euskal hiztun asko eta asko. Hori ez da, berez, hizkuntzarentzat inolako zorion: 
anormaltasun-seinale da hori, alboko hiztun-herri nagusien galga hartzen bada normaltasunaren 
paradigmatzat. Erabateko hondamendia ere ez da ordea. Hain ahuldurik dagoen hiztun-elkartearen 
baitan irakaskuntzak konparatiboki zer babes-egoera eskaintzen duen seinalatzen du ugaritasun 
horrek. Hori besterik ez, baina hori behintzat bai: bizi den eta, bere mugatuan ere, bizi-indarra 
duen seinale.
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IX.4. Zertan egin liteke hobekuntza operatiborik?

Aldatu egin behar al da EEN legea? Aldatu egin behar al da, horren on-
dorioz, hiru ereduen egungo lege-markoa? Hala dio hainbatek, itxuraz arrazoi 
tekniko-operatiboak mahaigaineratuz. Alferrik: galdera-pare horrek ez du 
erantzun teknikorik. Bestelako instantziek eta bestelako kontsiderazioek dute 
horrelakoetan hitza, eta instantzia zein ikusmira horiei dagokie galdera horri 
baiezkoa ala ezezkoa ematea. Bestela esanik, gizarteak bere zabalean, eta herri-
-gogoaren ordezkari demokratikoek bereziki, dute galdera-pare horri erantzute-
ko ahalmena. Herri-aginteek dute, konkretuki, azken hitza. Herri-ordezkarien 

Era bateko eta besteko arrazoi teknikoak ere mahai gainean izango dituzte, 
normalean, baina balantza alde batera edo bestera makurtuko duten motiboak 
eta irizpideak aginte-ordezkarien ohikoak izango dira: egingarritasuna, kome-
nentzia, interesa, kostea, estrategia eta taktika. Hala izan ohi dira gauzak gizar-
te-bizitzaren beste esparruetan, eta hala izan behar hizkuntza kontuan ere.

IX.4.1. Eredu-formulaz aldatzeko aurre-baldintzak

Plano politikoaren nagusitasun erabateko hori aitorturik, eta plano tekni-
kora mugatuz ikuspegia, zer esan liteke gai horretaz mende-laurden luzea ele 
biko hezkuntzaren esparruan lanean jardun ondoren? Besteetan esan izan du-
dana errepikatuko dut oraingoan ere: hiru ereduen markoari bere horretan 
eutsi behar zaio, hoberik asmatzen eta adosten ez den artean. Horrelako alda-
ketarik ez da abiatzea komeni, oinarrizko baldintza batzuk aurrez segurtatuak 
izan arte. Hona, besteak beste, lau baldintza funtsezko:

a)  Marko berriak oraingoak baino emaitza hobeak ekarriko dituela azal-
-

gokionez eta bai belaunaldi gazte elebidun sendoak lortze aldetik orain 
baino emaitza hobeak. EEN legeak hain berea duen hanka biko eskaki-
zun horri hezkuntza-sistema ororen puntu zentrala erantsi behar zaio, 
bide batez: ikasleen garapen kognitiboa egokia zaintzeko garantia.

b)  Alternatiba berriak indarrean dagoen lege-markoan kabida egokia 
duela erakutsi behar da, bestetik: kabida egokia duela eta, ahal delarik, 
aurrekoa bezala aldian aldiko eztabaida antzuetatik blindatua dagoela. 
Atzera egitea da bestela, ez aurrera.

c)  Baliabideen aldetik alternatiba hori egingarri dela erakutsi behar da, 
ondoren: egin ezin diren proiektu ederrez beterik dago mundua. Dirubi-

-
tezela izan.
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deak muga latza izan ohi dira sarri. Ez dira muga bakarrra ordea: giza 
baliabideen mugak dirubidezkoak bezain sendoak izaten dira sarri.

d)  Hiritarren aldetik erakargarria, ulergarria eta onargarria gertatu behar 
du formulazio berriak, azkenik. Hori gabe jai dago gure artean. Le-
hendik badugu eskarmentu argia, gizajendearen gogoz kontrako hiz-
kuntza-politikek zer ekarri izan duten jakin eta kontuak ateratzeko. 
Bizi garen gizarte pluralean ezinbestean kontuan hartzeko baldintza da 
azken hau.

Ez dut uste, horra nire iritzia, lau baldintza horiek itxura batean betetzen 
dituen proiektu alternatiborik mahaigainean dagoenik. Halakorik eratu bitartean 
ez dirudi arrazoizko, alderik aldeko berrikuntzetan sartzea. Badakit tentazio bizia 
sortu ohi dela gure artean, euskal irakas-sistemaren ajeak aztertzean gaitzaren 
sustraia egungo eredu-sistema hirukoitz horri leporatzeko. Egungo arazo askoren 
konponbidea ere, horrexegatik, egungo markoaren aldaketak ekar dezakeela 
entzun ohi da han-hemen. Ikusmolde nagusi horrek baditu ordea bere ahuldade-

-
nak) aski posizio diferenteetan daude sarri. Oraingo eredu-sistemaren kontra 
dauden batzuentzat, soluzioa A eredua debekatzea da: gutxienez B ereduan eta, 
ahal dela, ikasle guzti-guztiek D ereduan ikas dezaten nahi dute: gurasoak 
konforme ez badaude, hor konpon gurasoak. Beste zenbaitentzat, aldiz, eredu-

mugatuz funtsean: etxetik erdaldun diren ikasleek erdaraz egin ditzatela ikaske-

-

-sistemaren kontra. Ez datoz bat, ordea, minimoetan.

Ni ez naiz, egia esan, soluzio erraz horien zaleegi. Hezkuntza bezain 
esparru zabal, konplexu eta eragin anitzekoa ez dut uste lege-markoaren atal 

atala birmoldatuz) nabarmenki hobetuko denik. Eredu-markoz aldatzea, hori 
-

-

mugatuz edo are eragotziz. Irtenbide hirurak dira, besterik frogatzen ez den 
artean, heziketaren kalitatea hobetzeko eta elebidun orekatuak lortzeko baino 
arazo berri, korapilotsu eta larriak sortzeko arriskuz beteagoak. Hona, besteak 
beste, zergatik:

a)  egungo marko juridiko nagusiarekin nekez uztartu litezke goiko alter-
natiba horiek. Nik, behintzat, ez dut ikusten nola. Hizkuntza ofizial bi 
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baldin baditugu, eta bertako ofizialtasun-markoa hizkuntza-eskubideen 
norbanako irizpidean oinarriturik baldin badago nagusiki, nola erago-

-
tean zein bestean egitea ezin liteke, egungo lege-markoa aldatu gabe, 
debekatu. Marko juridikoa bera aldatu egin liteke, jakina: esan beha-

da hobekuntza-bideak indarrean dagoen lege-markotik abiatzea, baliz-
ko formula alternatiboak legez besteko irizpide honetan, horretan edo 
hartan oinarritzea baino.

b)  Gatozen, bestalde, goi-mailako kontsiderazio jeneral horietatik egune-
roko praktikara. Pentsatu al da, urrutirago gabe, formula berri horiek 

-
kin nola uztartuko diren? Gogoan izan irakasleen %25 pasatxo ez dela 
gai euskaraz irakasteko. Kontua bereziki gordina da sektore pribatuan, 
eta sektore horretan dabiltza ikasleen %52 inguru.

c)  Gatozen ama-hizkuntzaren araberako planteamendura. Pentsatu al da 
-

duaren erdia, hor nonbait) gogor murriztera edo zeharo ezabatzera dato-
rrela? Eta ez al da egia mugiltze-biderik gabe, dakigunaren argitan, bihar-
-etziko gizarte elebidunaren asmoa, Autonomia Elkartearen funtsezko 
ezaugarri den helburua, hankaz gora jartzera goazela erabat, hasieratik 

-
dun orekatuak), ikasleen hiru laurdenak A eredura-edo bidaliz?

d)  Gatozen, azkenik, eskola barruko jardunaren esparrura. Ikuspegi pe-
dagogikotik, konkretuki, zer hobekuntza dakar eredu-sistema alterna-
tiboak? Emaitza fidagarrien aldetik zer ikerketa eta zer ebaluazio-lan 
daude eskueran, soluzio alternatibo horiek benetako kalitate-hobekun-
tza ekarriko dutela esan ahal izateko? Non dago ebidentzia enpiriko 
zabala, hori horrela dela esan ahal izateko? Are ikuspegi zabalagoari 
gatxazkiola, azkenik, zer hobekuntza dakarte formulazio berriok 
atzerriko espezialistek sarri aipatu ohi dituzten lau aldagai nagusietan: 
input, context, process eta output variables direlakoetan? Ahaztu egin 
al zaigu derrepente murgiltze-metodoa, definizioz, gurasoen erabaki 
librean oinarriturikoa dela?

Aniztasun nabarmeneko gizarte konplexuan bizi gara EAEko hiritar 
guztiok, zori onez eta txarrez. Era askotara da gure gizartea konplexu: baita 

besteak beste, ez dira sarri-sarri aldatzen diren horietarikoak. Edozein unetan alda litezke, teorian: 
historiak argi dio legeak aldatu egiten direla, lehenxeago edo beranduxeago. Orduan ere ez ordea, 
ezinbestean, nahi litzatekeen norabidean.
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bere egungo osaera soziokulturalean eta aurrera begirako nortasun-formulazio-
etan ere. Konplexutasun hori aintzakotzat hartuko duten formulak behar ditu-
gu, soluzio errazak baino areago. Besterik frogatzen ez den artean, aniztasun 
horretatik abiatuz elebitasun-eredu zabalera iristeko hobea da egungo aukera-

ere eredu-aukera anitzen formulaziotik, ez aukera-bide horietatik at, saiatzea 
hobe dela uste dut.

IX.4.2. Egungo formularen hobekuntza-bide posibleak

Egungo eredu-sistemari bere horretan eutsiz ere, egon badago zer hobetu. 

guztiak) hobetzea da, ene ustez, benetako kontua: eredu-markoz aldatzea 
baino egingarriago da hori eta, ondo asmatuz gero, luzaro gabe ondorio onik 
ekar dezakeela uste dut.

a)  Irakasleen goi-mailako prestakuntza sendotu beharra dago, euskal 

kalitatea hobetzeaz ari bagara, eta horretaz ari gara noski, irakasleen 
hizkuntza-kalitatea hobetzeko bideak berariaz zaindu eta zabaldu be-
har dira. Euskaraz irakatsi behar duen irakasle-jendeak baditu, alde 
batetik, beste edozein irakas-sistematako profesionalek dituzten hobe-
kuntza-beharrak. Beharrizan berberak edo antzekoak: hots, orotariko 
hobekuntza-beharrak. Gurean euskaraz irakasten duten profesionalek 
badituzte ordea, orotariko beharrizan horiezaz gainera, berariazkoak 
ere: behar espezifikoak, gure irakas-sistema elebidun honen nondik 

1998: 106).

b)  Hizkuntzaz esandakoaren pare, curriculumaren euskal dimentsioaz ere 
hainbat gauza esan liteke: Azkoitiko zalduntxoez ezer gutxi dakienak 
nekez, borondaterik onenaz ere, XVIII. mendearen azalpen historiko 

itxura batean uztartzen asmatuko duen azalpena) eskainiko die gure 
ikasleei. Kultura-edukien eta perspektiba pluridimentsionalaren kontu 
horiek ere hor daude eta ez dira albora uztekoak. Are gutxiago berta-
ko dimentsioa, aldez aurretiko lanketaren faltaz, hain azaldu-arina 
dagoenean ikasmaterial gehienetan. Elebitasunaren erronka, arrazoizko 
aurrerabiderik izango badu gure artean, euskal perspektiba soziokul-
turala bere osoan hartuz planteatu eta gainditzekoa da.

c)  Murgiltze-bideko D eredua eta osaerazkoa atentzio handiagoz bereizi 

izaten dira; beste zenbaitetan, aldiz, etxetik euskaldun. Batzuek eta 
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besteek aski itinerario diferentea daramate beren eskolaketan, L1en eta 
L2ren eskuratze- edo osatze-prozedurei dagokienez. Atentzio handia-
goa zor zaie berezitasun horiei. Guztiak D eredura eramatea ez da aski: 
bai ikasleen garapen kognitiboaren aldetik, bai ikasle erdaldunak 
euskalduntzearen aldetik eta bai euskaldunak alfabetatzearen aldetik 
aparteko atentzioa zor zaie guztiei. Guztiei, ez erdaldunei bakarrik.

d)  Eleaniztasun-kontuei berariazko atentzioa eskaini bihar zaie eskolan: 
goazen mundura goazelarik, ingelesa edota beste atzerri-hizkuntzaren 
bat beharrezko osagaia izango dute ikasleek beren horniduran. Horrek 
ez du esan nahi, gure artean emandakotzat ematen bada ere sarri, 
soluzioa content-based teaching goiztiarra denik. Baliteke hala izatea, 
baina bakarretakoak gara Europan, bide horretan abiatu garenak. 

-
lizatzeko ordua ere badugu. Ele anitzeko hezkuntza izango da gurea, 
begien bistako etorkizunean. Hartarako bide egokienak prestatzen eta 
zabaltzen hasi behar genuke. Orain arte egindako bidea oso interesga-
rria da: ez aparteko emaitza liluragarririk eman duelako, eskola bidez 
alor horretan egingarria zer den eta zer ez den erakutsi duelako baizik 
eta, horrekin batean, atzerri-hizkuntzen eskola bidezko ikaskuntza 
formala beste bide informalekin txertatzen hasteko aukera eskaintzen 
duelako. Eredu diferenteen aukerak mesede egiten dio, ez kalte, bila-
keta-lan horri.

e)  Immigrazioa etxean dugu jadanik. Ez dago motibo sendorik, fenome-
no hori hurrengo urteetan ahuldu egingo dela uste izateko. Beste 
zenbait lekutan baino eragin txikiagoa badu ere gurean, oraingoz, bere 
pisua nabaria da eta erantzun zentzuzkoa zor zaio. Hor ere asko dago 
egiteko, orain arteko saioak oinarri hartuz. Amezketako neska-mutilen 
hezkuntza elebiduna eta Colombiatik, Txinatik edo Nigeriatik etorri 
berriena ezin dira gela berera sartuz bakarrik konpondu. Osagarrizko 
neurri-sorta eskatzen du atzerriko etorkinen edo beren seme-alaben 
trataerak, sorta horren atal bat baizik ez delarik eskola. Berriro ere 

gizarte-berrikuntza soziokulturalaren motore eta konpentsatzaile aski 
den adinakoa izan litekeela uste izatekoa. Badugu motiborik aski, bi-
garren aldiz harri berean behaztopa ez egiteko.

X. AZKEN GOGOETA-SAIOA

EEN legeak eskola alorrean izan duen bilakaera, eta mende-laurdeneko 
bilakaera horri buruzko balioespen-saioa, eskatu zitzaidan egitea. Horretan 
saiatu naiz. Ba ote dute azalpen horiek zer iradokirik? Baietz uste dut. Labur-
-labur izango bada ere, txostenari amaiera emanaz horretan saiatuko naiz atal 
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honetan. Gizarte alorreko kontuak azalduko dira batetik, eta eskola munduko-
ak azkenik. Berariazko zazpi baieztapen eskainiko dira horretarako. Badakit 
aski eztabaidagarri irudituko zaizkiola baieztapen horietariko zenbait gure 
arteko hainbati. Arrazoi argiz azaltzen saiatuko naiz, dena den, eta prest nago 
halakoen kritika arrazoitua jasotzeko: ez dago beste biderik, aurrera egingo 
badugu.

X.1. Euskara ez doa, oro har, berehala galtzera

Bere osoan hartuta, euskara ez doa berehala galtzera: ez gure bizi-den-
boran eta ez, itxuraz, gure seme-alaben aldian. Endangered language direla-
koetan alde handiak daude batzuetatik besteetara, eta euskara ez dago 
urrundik ere azken-azkeneko fasean, espezialistek moribund language esan 
ohi duten horretan. Motibo objektiborik badago, egon, baieztapen hori egite-
ko. Euskaraz dakitenen kopurua ez doa, batetik, atzera. Hainbat kasutan, are, 
aurrera egiten ari dela esan liteke. Mende bi t’erdiko atzera-martxari kontra-

-
bait eskualdetan eta ingurumenetan, bestetik, ugari egiten da euskaraz, orain 
ere: bere pisua du halako ingurumenetan euskarazko jardunak etxean eta 
kalean, lagunartean eta lan-giroan. Arnasgune horiek bizirik daudeino bizirik 
iraungo du euskarak, gainerako eskualdeetan erabat desagertuko balitz ere. 
Herri-agintea eta lege-markoa euskararen aldeko dira, hurrenik. Hala dira, 
hainbatean, EAEn eta, beste neurrian, Nafarroan. Aldeko izaera horrek bere 
korolarioak ditu egungo egunean, euskararen aldeko reward-system edo or-

aldeko jarreraz gainera konpromisozko jarduera ageri dute zenbait esparrutan: 
batez ere eskola-munduan, baina ez horretan bakarrik. Indargune ohargarria 
da hori guztia: Europako hiztun-herri txiki gutxik du, dakigun neurrian, 
maila horretako babes-indarrik egungo egunean. Euskara ez doa, beraz, be-
rehala galtzera.

Ez dezagun ahaztu, ordea, gauza bat dela jakitea eta bestea egitea. Hiz-
kuntza jakitetik ondo jakitera eta, batez ere, eguneroko jarduera arruntean 
barru-barruan eraman eta etengabe erabiltzera alde handia egon ohi da. Hala 
egon ohi da han-hemen, ahuldutako hizkuntzen artean, eta halaxe dago gure 
kasuan ere: mintzajardunaren gizarte-moldaerak bilakaera negatiboa ageri du 
hiztun-kopuruz eta harreman-sarez, belaunez belaun, euskal herrietako eskual-

-

jardun-esparruak bereganatzen) lagundu egin du, berreskuratze horren zabala eta sakona ondo 
zehaztu gabe badago ere.
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de eta herrialde osoetan. Iritzi kontuei dagokienez, bestalde, aski patroi dife-
renteak antzematen dira jarrera jenerikoetatik konpromiso konkretuetara. 
Euskara ez dago hiltzeko zorian, baina gogor ahulduta dago eta belaunez 
belauneko jarraipena segurtatu gabe dauka hainbat eskualde, jardungune eta 
harreman-saretan.

X.2. Elebitasuna, euskaldunon bizi-aukera bakarra

bilingual speech community) osatzen du euskal-
dun-jendeak. Euskaldun hutsik, euskaraz besterik ez dakienik, apenas gelditzen 

-
tzagai jasoetan edo idatzizko zereginetan batik bat) erdaraz erosoago molda-
tzen diren vasco-euskaldunak, aldiz, asko dira: multzo biak batuz, gehiengo 
zabal-zabala. Euskaraz dakien eta hala egin nahi lukeen hainbatek, goiko 
motibo horiek direla medio, erdaraz egin behar izaten du maiz. Salbuespen 
bakanak alde batera uzten badira, gauza bat dago argi: ele biko herrialdean 
(bilingual setting delakoan) bizi dela, egungo egunean, euskaraz dakien eta 
hala egiten duen gizajendea. Elebakarrez inguratua bizi da, gainera: harreman-
sare berrien indarra eta dibertsifikazioa kontuan hartzen bada, inoiz baino 
erdaldunez inguratuago bizi gara euskaldunok.

Ele biko hiztun-elkartea osatzen dugu gaurko euskaldunok eta, euskara 
zeharo ahultzen eta galtzen ez bada bidean, ele biko hiztun-elkartea osatzen 

ez dago dudarik: hasi berria dugun XXI. mende honetan, euskara hutsezko 
 Zazpi Probintzien) behi-

nolako konfigurazio etnoterritorial osabetezko hura ez da, arrazoibidez eta 
gizarte-moldaera berrien jakinaren gainean ari bagara, begin bistako etorki-
zunean egingarri. Egia da etorkizuna ez dagoela, ehuneko ehun, aurrez era-
bakia. Hori bezain egia da, ordea, gizatalde zabalen hizkera molde nagusia, 
mintzajardunaren gizarte-moldaera alegia, norbanakoaz haraindiko baldintza 
jakinez gogor eta herstuki mugatua egon ohi dela nonahi eta noiznahi. Hiz-
kuntza-soziologiak ezer erakutsi badu azken mende-erdian horixe da, hain 

da zori itsuaren ondorio, hiztun-talde jakinak hizkuntza horretaz/horietaz 
baliatzeko duen beharraren eta egokieraren emaitza baizik. Jatorrizko hitzetan 

-

-
tsezko hiztun-herri osabetezkoaren formulazioa ez da, hortaz, begien bistako 
etorkizunean eskuragai.
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X.3. Euskarak «bere lekua» behar du, galduko ez bada

Ikuskizun dagoena, zinez ari bagara, ez da alderik aldeko euskal eleba-

ez, beste kontu hau baizik: euskarak behar adinbateko indar izango ote duen 

nagusien sendoaz), bere buruari eutsi eta, belaunez belaun transmitituz, espa-
zio fisiko zein soziofuntzional jakinetan hiztun-elkarte osasuntsu baten egune-
roko adierazpide izaten jarraitzeko. Hori da galdera nagusia, hizkuntzen gizar-
te-dimentsioaren gainean zientzi arauz informaturik dagoen aditu- eta 
arduradun-jendeak bere buruari lehenik eta behin egin ohi diona. Aldian be-
hingo zentso-emaitzak gorabehera, euskaltzaleen ekimen ohargarriak eta 

instituzionala kontuan izanik ere, gure hizkuntza zaharraren iraupena da bene-
tan ikuskizun dagoena: batez ere bere habitat historiko jarraia izandako 

-
deari belaunez belauneko jarraibidea eman izan dioten bizi-esparru hurbil-

-

ez, beldur-itxuran) jardutea lekuz kanpora dago erabat. Elebitasunaren alter-

gaztelaniazko) elebakartasun gero eta zabalduagoa baizik.

-
goz, galdera horrentzako erantzun baliagarri unibokorik. Historian zehar aski 
konpartimentazio territorial edota soziofuntzional diferenteak gertatu izan dira 
bizi-oinarri. Egungo egunean ere aski formulazio diferenteak dituzte hiztun-
-herri txikiek. Luze-zabaleko eztabaidaren ondoriozko adostasuna izan liteke, 
zientzi arauzko erantzun uniboko horren ezean, irtenbide erosoena. Zer ezta-
baidatu eta zer adostu behar da, hizkuntza kontuan? Mila kontu eta mila 
ikuspegi daude gure artean, honetaz eta hartaz, eztabaidagai izan litezkeenak. 
Guztiak izan litezke interesgarri: ez dago a priori inoren analisi- eta diskusio-
biderik gaitzesterik.

Interesgarri izanik ere ez dira eztabaida guztiak, ordea, probetxu handiko. 
Zertan zentratu beharko luke eztabaidak, hortaz, euskara-erdaren elkarbizitzan 
aurrera egin nahi bada? Benetako helburua elkarbizitza hori baldin bada, eta 
irtenbiderik gabeko zuloan erori nahi ez badugu, garbi dago galdera nagusiak 

dago, aukeran, jakintza-alor hori. Besteren hutsarteak nekez indartuko gaitu ordea. Besteak beste 
direla gurea da, partez, ez jakite horren errua: saio handirik ez dugu egin, galdera horri zientzi 
arauzko erantzunik emateko. Hartarako proposamenik egin denean ere, bestalde, ugariagoak izan 
dira traba-eragozpenak lagungarrizko pausoak baino.
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zein izan behar duen: zein leku dagokio euskarari, eta zein gaztelaniari, begien
bistako etorkizunean iritsi nahi genukeen gizarte-bizitzan? Hizkuntza bi 
izango badira gure adierazpide eta gure ezaugarri, bistan da biek ezingo dute-
la espazio fisiko eta soziofuntzional berbera okupatu: ez dago munduan adi-
bide praktiko bakar bat, konpartimentaziorik gabeko funtzionamendu hori 
belaunez belaun bizirik mantentzen duenik. Kontua ez da enpirismo hutsekoa: 
hizkuntza-soziologiaren oinarri teoriko seguruenetarikoa da, belaunez belau-
neko perspektiban ezinezkoa dela horrelako moldaerarik. Erredundantzia hutsa 
litzateke hori. Zer leku opa diogu hortaz euskarari, eta zer leku gaztelaniari? 
Zer leku opa diogu bakoitzari espazio fisikoan, eta zer leku espazio sozio-
funtzionalean? Eztabaida eta adostasun-bilaketa hori ez da batere erraza. 
Hizkuntza ahula bizirik aterako bada behar-beharrezko bilaketa da hori, ordea: 
hil ala biziko egitekoa da hori euskararentzat. Ez, aldiz, gaztelaniarentzat: 

-
zago, kontrakoa baino. Euskaldunok eta euskaltzaleok izan behar genuke egia 
horren inor baino jakitunago. Ez dirudi hala denik, ordea: beldurra diogu, 
zorabioa ez bada, konpartimentaziozko formula bat bilatzeari. Beldurra diogu 
horri eta, beldur horren barruan, ele biko hezkuntza-molde egokiena adosteari: 

Bistan da, bestalde, irtenbide hori bezain elkorra dela kontrako punta-
muturreko filosofia tradizionala, inplizituki bederen EEN legeak bere egiten 
duena: denok denokin era inkonpartimentatuan, gogoak hala emate hutsaz, ele 
batean egin ordez ele bitan egingo dugu, gaur ez bada bihar. Ez dago munduan
halako adibide ezagun bakarrik, eta hizkuntzen atzera-aurrerak arakatu dituen 
aditu-jendeak aho batez dio erredundantzia funtzionaleko elebitasun sozial hori 
bidera ezina dela belaunez belauneko perspektiban.

X.4. Perspektiba horretan txertatu behar da eskolako jarduna

EEN legearen hezkuntza atalak ez du etorkizun handirik, perspektiba zaba-
lago horretan txertatu gabe. Eskolak neska-mutilei eransten dien plus
euskaldun direnak alfabetatzea; gehiengo erdalduna euskalduntzea) galdu egingo 
da eskola ondoko gaztaroan eta heldu-aldian euskarazko harreman-sareetatik 
deskonektaturik bizi badira. Erdal familia eratzen badute gazteok, esate baterako, 

apartheid printzipioa aplika-
tzea. Ezin da halakorik egin, nahita ere, batetik. Eta, ahal izanik ere, ez nuke halakorik aholkatu-
ko: gizajendearen eta giza-taldeen askatasun-esparruan izango lukeen erabateko galera ezin 
onartuzkoa litzateke bizi garen gizarte moderno-mendebaleko honetan. Ez dago beraz inolako 
motiborik, konpartimentazio fisiko, demografiko eta laboral hertsiko Apartheid-bideak hemen eta 
orain emaitza onik emango lukeela uste izateko. Babes-oinarri juridikorik are gutxiago izango 
luke, euskararen aldeko neurrietan. Eta ez dago, batez ere, hartarako gogo-girorik txikiena gizar-
tean. Bide horrek ez du beraz irtenbide onik. Konpartimentazioa eta Apartheid ez dira ordea si-
nonimo. Posible da lehen bidea, bigarrena gabe.



1478 EUSKERA – LII, 2007, 3

berriro ere hutsetik hasi beharko da euskalduntze-lanean. Erdarazko irakurketa-
-idazketak baldin badira nagusi, eskola-urteak amaitu ondoan, etxetik euskaldun 
ziren gazteen artean, eskolako irakurmen-idazmen haiek galdu egingo dira: kasu 
batean zein bestean probetxu eskasekoa gertatuko da hainbat urtetako hezkuntza-
-saioa. Eskolaren hizkuntza-garaipena edo porrota ez dago eskolan bertan: es-
kolatik kanpora dago hori, nagusiki. Hori da inor gutxik entzun nahi duena eta 
are gutxiagok onartzen eta kontuan hartzen duena. Noiz arte segitu behar du 

-
sia duen terminal decline hori azken hiztun-talde euskaldunoi zeharo gaineratu 
eta guztioz erabat jabetu arte? Lagunarte eta familia euskaldunak sortzea, eus-

eratu eta haietan txertatzea, mila aldiz garrantzi handiagokoa da, Errioxako edo 

baino. Hori ez da D ereduaren kontrako alegatua, D eredua bere neurrian eta 
bere kontestuan kokatu beharraren argudio-bide sotila baizik. Behar-beharrezkoa 
du euskaldungoak, mende berrian bizirik aterako bada, euskarazko eskola. In-
gurumen-baldintza batzuen barruan bakarrik emango du, ordea, eskola horrek 
bere fruitua. Hain zaila al da hori entenditzea?

Errazegi ahaztu dugu guraso euskaldunen garrantziaren kontua: eginda-
kotzat ematen dugu sarri, guraso euskaldunek etxegiro euskalduna osatuko 
dutela, lagunarte euskalduna eratuko ere dutela oro har eta auzo-bizitza 
arruntean bertan euskarazko harreman-sareak indartzen ahaleginduko direla. 
Badakit bertsio ofizialak zer dioen: guraso euskaldunen belaunez belauneko 
hizkuntza-transmisioa altua edo oso altua dela eta, beraz, familia-bizitzaren 

-
taturik dagoela. Dakigun neurri mugatuan, ez dago batere garbi hori horrela 
denik: ezagunenetik hasita, eskola da gaur egun, haur horiek hiruzpau urte 
dutenean, erdalduntze-gune masiboetako bat. Behin eta berriro frogatutako 
datua da hori: begiak erne izan nahi dituenak ahaztu behar ez lukeen datua. 
Handik hasita, erdal lagunarteak eratzen dituzte sarri haurrek, adinean gora 
egin ahala. Bertsio ofizialaren oso bestelako ikauspegia ematen du gertaera 
horrek, eskola-mundutik bertatik atera gabe. Hurbileko gizarte-bizitzan euska-
razko jardunguneak eta harreman-sareak eratu gabe alferrik dira, ordea, esko-
laren ahaleginik handienak. Konparaziorako ikus Galesko Twf

).

Errazegi ahaztu ditugu, orobat, garai batean garrantzi handia aitortzen ge-
nien jarrera eta motibazio kontuak. Motibazio integratiboa eta instrumentala 

hiritarren herri-gogoa eta euskaltzaletasuna bere neurrian baloratu nahi badira 
eta onarpen zabaleko formulazioak hobetsi. Funtsezkoa da hiritarren gogo-giro 
eta babes hori, bereziki, eskola-esparruko hizkuntza-politika definitzerakoan.
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X.5. Legearen baitan gehiegizko konfiantza jartzeko arriskua

Legearen mende-laurdeneko ospakizunaren kariaz egin ditugu gure gogo-
etak. Bidezko da, hortaz, legezko ikuspegiari leku nagusia aitortzea. Ez genuke 
geure burua engainatu behar ordea: eztabaidan dagoena ez da legezko formula 
perfektua bilatzea, gizarte-giroan gehiengo zabal batentzat gogozkoa edota, 
gutxienez, onargarria izango den euskara-erdaren elkar hartuzko bizibide-for-
mula asmatzea baizik. Elkar-hartuzko bizibide-formula da, askogatik, eskura-
tzen zailena. Oso da zaila, handia eta txikia harmonia oneko elkarbizitzan 
mantentzea. Arrain handiak txikia jatea, the survival of the fittest edo, gordina-
go esanik, oihaneko legea ondo ezagunak ditugu hemen eta nonahi, hizkuntza 
bik espazio fisiko bera okupatzen dutenean. 1982ko EEN legea ondorio lazga-
rri hori ez gertatzeko asmo zabalaren oihartzun juridikoa izan zen. Gizarte-sail 
zabalen eta elite zahar-berrien konpromisozko asmoa eta jarduera. Asmoa 

Arriskua dago, alde horretatik, hizkuntza kontuan dauzkagun gizarte mailako 
arazoak lege bidez konpondu nahi izateko. Bistan da une batean, lehenxeago 
edo geroxego, batek ez bada besteak legez askatuko duela korapiloa. Gauzak 
iraungo badu asmo adostuak, onargarrizko adostasun sozialak, eutsi beharko 

elementua da legea. Dena ez da legea, ordea: ikus anglosaxoien tradizioa, 
-

X.6. Ofizialtasunaren kontzeptua argitasun eske

Mende-laurden honen ibiliak gauza bat erakutsi du, besteak beste: kons-

emendiozko klarifikazio kontzeptualaren beharrean dagoela. Nola ulertu behar 
da, preseski, EAEko hizkuntza-ofizialtasun bikoitza? Zer ondorio praktiko ditu 

hizkuntza ofiziala da baldin eta soilik baldin:

English Only-k 

Joshua A. Fishman 1965, 2006b, Shirley Brice Heath eta Frederick Mandabach 1983). Australi-
akoaz ikus Joe Lo Bianco 1997 eta Uldis Ozolins 2002. Legearen presentzia glotopolitikoa aski 
zabala izana da aldiz Frantzian eta Espainian, Hizkuntza Akademien eta XVIII. mendeaz geroz-

-
ku argiak dira.

dago, EEN legearen oinarrizko paradigma osatzen duten irizpide nagusiez.
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-
rrek beren artean A hizkuntzaz jarduteko eskubidea izateaz gainera 

-telebistak eta, oro har, komunikazio publikoa,...) A hizkuntza horretan 
jasotzeko eskubidea baldin badute, eta

b)  Hala aukeratzen duten herritarrei zerbitzu hori A hizkuntzan eskain-
tzeko eta emateko obligazioa baldin badute Herri-aginteek.

-
zialtasun bikoitzeko formulazio globala) marko kontzeptual horretan oinarri-
tzen dela? Horretan ez bada, zertan oinarritzen da? Harrigarria da, nolanahi 

hizkuntza-marko osoa zurkaizten duena) klarifikatu gabe edukitzea. Norbaitek 
esan dezake, jakina, zientzia-esparru gehienetan gertatzen dela hori eta, beraz, 
ez dagoela horretaz zertan harritu. Ez dut uste gauzak horrela direnik. Har 

trantsitibo -
gunak dira gure artean: ondo zehazturik dago, espezialistarentzat, trantsitibo

bat da hori: aditz batzuk trantsitiboak intrantsitiboak) ez. 
Morfosintaxiazko azalpenetan milaka matiz eta ñabardura ematen zaizkio, eta 
gehiago emango zaizkio aurrerantzean, dikotomia horri. Bereizketa ez da 
hizkuntza guztietan berdina, eta hizkuntzalaritzaren enfoke diferenteek ere 
beren marka-seinalea eransten diote trantsitibo/intrantsitibo terminoen kon-
tzeptualizazio horri. Mendeetako erabilerak ezinbesteko erreferente bihurtu 
ditu biak, ordea, hizkuntza askoren analisian edo trataera formalean. Aditz 
trantsitiboak eta intrantsitiboak ez dira gauza bera.

Antzeko neurrian kontzeptualizaturik eta semantikoki definiturik al dago 
ofizial hitza, hizkuntza ofizialez eta ez ofizialez ari garelarik? Legelariarentzat, 

EAEn ofizialak ofizial terminoa ez da edergarri soila. 
Ezin da ornamentu hutsa izan, inolako ondorio praktikorik gabea. Zerbait esan 
nahi da hitz horrekin: bestela ez litzateke hor egongo, hain leku gailen eta 
agirian. Konstituziotik hasi eta Autonomia Estatutuetan barrena, lekuan lekuko 
hizkuntzen erabilera normaltzeko lege gehienen bizkarrezurra osatzera iritsia 
dago ofizial izate hori. Jurilinguistikazko kontzeptu klabe edo giltzarria da 
hori. Horrela eratu zen ofizial kontzeptua orain dela mende-laurden inguru, eta 
horrelaxe tratatua dago egungo egunean. Non dago ordea esplizituki definitua, 
hizkuntza bat ofizial izateak zer esan nahi duen? Hiritarren eskubideei eta 

unibertsal baten aurrean gauden, edota bere eragin-esparrua ondotxoz mugatuagoa den. Azalpen 

393-401 orr.
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herri-aginteen eginbeharrei dagokienez nola bereizten dira, praktikan, hizkun-
tza ofizialak eta ez-ofizialak? Zer-nolako ezaugarri juridiko-formal eta opera-
tibo datxezkio hizkuntza ofizial bati? Zer ezaugarri dagozkio ofizialtasunari
oro har, gizarte-bizitzan? Zer ondorio praktiko dagozkio, bereziki, eskola-
-alorrean?

Harrigarria bada ere, hizkuntza biren ofizialtasuna oinarri duen marko 
instituzional honetan ofizial terminoaren esanahiaz ez dago zehaztasun kon-
tzeptual handirik: ez formulazio teorikoaren aldetik eta ez, bereziki, bere in-
plikazio praktikoen ikuspegitik. Dauden definizioak aski inplizituak eta jene-
rikoak dira oro har, eta administrazio-esparruko jardunari begira emanak 

-munduko ofizialtasunaren izaeraz eta irispideaz. Zer ondorio praktiko ditu, 
eskola-munduaren eguneroko praktikan, hizkuntza bat ofizial izateak. Gazte-
lania eta euskara hizkuntza ofizialak dira EAEn; italiera eta ingelesa, aldiz, ez. 
Gaztelaniari eta italierari trataera bera zor al zaie EAEko eskoletan? Euskara 
eta ingelesa berdin trata al daitezke gure irakaskuntzan? Posible al da seme-

-
rasoei hartarako eskubidea ukatzea? Ukatu ezin bazaie, nolatan pentsatzen da 
A edo D ereduak debekatzea?

Behar den bezala klarifikatu gabe dago, ene ustez, hizkuntza-politika 
instituzionalaren esparruan ofizialtasuna zer den. Klarifikazio kontzeptual hori 
garrantzi handiko eginkizuna da. Argitze-lanaren beharra bereziki da handia 
eskola-esparruan. Jurilinguistikan adituak direnek egin beharreko lana da hori, 

-
gintzak edota glotopolitikak konkretuki) eta beste zenbait jakintza-eremuk ere 
baditu gai horretaz bere ekarpenak eginik, atzerrian bereziki: Heinz Kloss-en 
1969koa paradigmatikoa da alde askotatik. Ekarpen horiek guztiak aintzako-

ofizial hitzak 

que sea una lengua oficial, la regulación que hace de la materia permite afirmar que es oficial 
una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es recono-
cida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su re-

-
-

ra moldatua.

Mackey-ren1983koa. Kataluniako ikuspegitik Branchadell-ek 2005ean esandakoak ere garrantziz-
koak dira oso. Ikus McRaeren definizio seminalaz gainera Poolen 1990 inguruko zehaztapenak, 

1970, Cooper 1989) EEN legearen argudio-oinarriarekin. Ikus, orobat, Kymlika-ren eta Lijkhart-en 
azalpenak.
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estatuko herrialde elebidun gehienetan) izan duen aplikazio konkretuan termi-
noari eman zaizkion definizio operatiboak ere bildu eta mundu zabaleko for-

badu ere gure arteko hainbatek, premia larriko eginkizuna da hori. Eztabaida 
askok baino gehiago lagundu dezake horrek, lana ondo eta garaiz egiten bada 
noski, hezkuntza-alorreko hizkuntza-normalkuntzaren hainbat buruhauste bere 
onera ekartzen. Ondo eta garaiz egin behar: gaizki egiten bada, aurrera ordez 
atzera joan gaitezke. Presa du kontuak, bestalde: beranduegi izan liteke argi-
tze-saio hori, une batetik aurrera.

X.7. Azken hitz

are L1) alorreko eskola-lorpenak nahi eta nahi ez gizarte-bizitzaren kontestuan 
txertatu behar direla dioenik. Hori gabeko programazioak hutsalak direla go-
gorarazten digute, oro har, azalpen horiek. Joshua A. Fishman-en idazlan 
ezagun batzuk baizik ez aipatzearren, hor daude 1976ko Bilingual Education: 
An International Sociological Perspective
1972an) argitara emaniko Bilingual education in sociolinguistic perspective,
1985eko The Rise and Fall of the Ethnic Revival, 1989ko Language and 
Ethnicity in minority sociolinguistic perspective, 1990eko Eskolaren Mugak 
Hizkuntzak Biziberritzeko Saioan eta 1991ko Reversing Language Shift: 
Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Langua-
ges

Guztiak bat datoz puntu zentralean. Besterik gustatuko balitzaigu ere 
eskola ez da, gurea bezain ahuldurik dauden hizkuntzak indarberritzeko ordu-
an, benetako motore ahalguztidun. Eskolak ezin du, bere baitarik eta bere 

modernizatuetan ezinbesteko) lagungarria da eskola. Ezinbesteko lagungarria 
bai, baina hizkuntza ahula indarberritzeko prozesu osoaren primum mobile ez

-
etan ere beharrezko bateratze-maila eskuratzea lortu denik mende-laurden honetan. Aplikazio 
mailako ondorio sakonak ditu, edo izan ditzake, zehaztapen kontzeptual horrek. Zehaztapen horren 
eskasiaz Konstituzio Epaitegiaren beraren sententziak ez dira beti, itxuraz, bide beretik joan 

alorreko goi-ikuskaritza dela-eta emandakoa, norabide batean doala dirudi eta, aitzitik, 337/1994 
sententzia beste norabide batean. Tartean dago, gainera, 1986koa, ofizialtasunaren zenbait ezau-
garri zirriborratzen dituena.
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da eskola. Hori da entenditu eta onartzea izugarri kostatzen zaiguna. Baina 
hala dira kontuak, bai hemen eta bai munduko lau hegaletan, gurea bezalako 
kontestuetan.

Status-plangintzan bezala corpus- eta acquisition-plangintzan ere gogoan 
izatekoa da hori guztia. Corpus-plangintzari dagokionez ikus, adibidez, Fish-

de considérer l’école comme un facteur important à la disposition des plani-
ficateurs-linguistes, plutôt que come une force indépendante décisive devant 
garantir l’implantation de l’aménagement linguistique. On charge souvent de 
donner suite aux efforts de normalisation, mais elle est sans doute beaucoup 
trop faible pour y parvenir. Si, dans le mithe populaire, cette distinction n’est 
pas évidente, elle doit l’être pour les spécialistes de la politique linguistique. 
Peut-être, en effet, vaudrait-il mieux considérer l’école comme un instrument 
secondaire de valorisation au service de systèmes sociaux plus fondamentaux 

euskaraz) jarduteko esparruak, harrreman-sareak eta situazio komunikatiboak 
ez dira azken mende-laurdenean nabarmenki indartu. Izatekotan, ahuldu egin 
dira. Galdu-irabaziak gertatu dira hor, dudarik gabe. Horrela, eta irabaziei 
gagozkiela, lehenagoko konpartimentazio funtzionala birrindu ahala dibertsi-
fikatu egin dira euskarak sarbiderik duen jardun-gune horiek: lehen erdaraz 
bakarrik egiten zen hainbat esparrutan ele bietan, gaztelaniaz zein euskaraz, 
egiten da orain. Hori dela medio inor gutxi harritzen da gaur egun udal-bule-
go batean norbaitek bere eskabide-orria euskaraz betetzen duelako, aurrezki-
kutxako diru-makina automatikoarekin hainbatek euskaraz dihardugulako edo, 
are, zenbait unibertsitarik bere tesi doktorala euskaraz egiten duelako. Zabaldu 

konbentzio sozialez debeku) zituen H esparruetara. Baina zer preziotan? 

izan da oro har: nagusitasun argia du gaztelaniak gaur egun ere, lehen jaun 
eta jabe zen esparruetan; eta, bereziki, esparru-irabazte mugatu horren trukean, 
lehen euskararenak ziren esparru informal-arruntetan ere berdin-berdin gertatu 
da dibertsifikazioa. Berdin-berdin ez, justu alderantziz baizik: lehen euskara 

euskara eta gaztelania daude orain. Diferentzia batekin, gainera: erdarak L 
esferan egin duen irrupzio hori euskarak H esferan egindakoa baino sendoagoa 
izan dela. Eta ez dezagun ahaztu, L esferako mintzajardun arrunt-egunerokoa 
dela, hamarretik bederatzietan, hizkuntzen belaunez belauneko transmisioa 

duena.

Eskuartean zer dugun, eta nola jardun nahi den, argitu beharko da lehenik 
-

an jai dugu. Erabiliz ikasten da, hemen eta nonahi. Hori baino ikuspegi inte-
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gratuagoa behar da, ezer lortuko bada euskalduntze-alorrean: bai azken ordu-
ko etorkinekin eta bai, nola ez, hasieratiko vasco-erdaldunekin. Etorkinen 
eskola bidezko euskalduntze-saioen eragimena mugatua da oso, eta hala 
izango da gero ere, saio horrek beren bizi- eta lan-ingurumenetik deskonekta-
turik jarduten duen artean. Euskaldunek euskaldunekin euskaraz egiten duten 
jardunguneak, harreman-sareak eta mintzagaiak indartzen ez diren artean, eta 

aparteko saio gogorrik euskara ondo ikasi eta jardungune zein harreman-sare 
horietan euskaraz jarduteko. Nahikoa lan dute bestela ere bertako pauta nagu-
sietan integratzen, beren ingurumen hurbilean eragin efektiborik ez duten ja-
kite-kontu hutsei aparteko esfortzua dedikatzeko: behar ez dena ez da behar. 
Aldiz etorkinen potentzial humanoa, kulturala eta ekonomikoa eguneroko 
euskalgintza biziaren gurpilean txertaten bada, bistan da lagungarri sendo 
gerta litekeela uhin berri hori hizkuntza-normalkuntza kopuruz eta barne-
konplexutasunez osatzeko. Betikora goaz: euskarazko jardungune, harreman-
sare eta solasgai arruntak bizirik mantendu eta, ahal delarik, indartu behar dira 
horretarako. Errazago da hori esaten, halere, egiten baino.
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ERANSKINAK

Lehenengo eranskina

EEN legearen bigarren kapitulua, hezkuntzari buruzkoa,
eta beste zenbait atal

CAPITULO SEGUNDO BIGARREN KAPITULUA
Del uso del euskera en la enseñanza  Euskararen erabilera irakaskuntzan

Artículo 15 15. artikulua
Se reconoce a todo alumno el derecho 

de recibir la enseñanza tanto en euskera 
como en castellano en los diversos 

niveles educativos.

Ikasle guztiei aitortzen zaie irakaskuntza 
euskaraz zein gaztelaniaz jasotzeko 

eskubidea irakasmaila guztietan.

A tal efecto, el Parlamento y el 
Gobierno adoptarán las medidas 

oportunas tendentes a la generalización 

educativo de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

Horretarako, Legebiltzarrak eta 
Jaurlaritzak neurri aproposak hartuko 

dituzte Euskal Herriko Autonomia 
Erkidegoko irakaskuntzan elebitasuna 

gero eta orokorragoa izan dadin.

Artículo 16 16. artikulua
1. En las enseñanzas que se desarrollen 

hasta el inicio de los estudios 
universitarios, será obligatoria la 

enseñanza de la lengua oficial que no 
haya sido elegida por el padre o tutor, 
o, en su caso, el alumno, para recibir 

sus enseñanzas.

1. Unibertsitate-hezkuntza hasteraino 
egiten diren ikasketetan derrigorrezkoa 
izango da ikasketok hartzeko guraso 
edo kuradoreak edota, hala denean, 

ikasleak berak, aukeratu ez duen 
hizkuntza ofíziala irakastea.

2. No obstante, el Gobierno regulará los 

centro teniendo en cuenta la voluntad 
de los padres o tutores y la situación 

2. Dena den, Jaurlaritzak ikastetxe 
bakoitzean irakatsi beharreko hizkuntza-

ereduak finkatuko ditu, guraso-
kuradoreen nahia eta tokian tokiko 
egoera soziolinguistikoa kontutan.

3. Los centros privados subvencionados 
con fondos públicos que impartan 

enseñanzas regladas tomando como base 
una lengua no oficial en la Comunidad, 
impartirán como asignaturas obligatorias 

el euskera y el castellano.

3. Ikasketa arautuak Erkidegoan ofíziala 
ez den hizkuntza batean irakasten duten 

diru publikoz lagundutako ikastetxe 
pribatuek euskara eta gaztelania 

irakatsiko dituzte derrigorrezko ikasgai 
gisa.

Artículo 17 17. artikulua
El Gobierno adoptará aquellas medidas 
encaminadas a garantizar al alumnado 

la posibilidad real, en igualdad de 
condiciones, de poseer un conocimiento 

práctico suficiente de ambas lenguas

Jaurlaritzak, derrigorrezko ikastaldia 
bukatzerakoan ikasleek, aukera 

berdinetan, bi hizkuntza ofizialak 
benetan erabiltzeko adina menperatuko 
dituztela ziurtatzera bideratutako neurri
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oficiales al finalizar los estudios de 
enseñanza obligatoria y asegurará el uso 

ambiental del euskera, haciendo del 
mismo un vehículo de expresión 

normal, tanto en las actividades internas 
como externas y en las actuaciones y 

documentos administrativos.

guztiak hartuko ditu; halaber, euskal 
giroa ziurtatuko du, euskara 

[ikastetxeetako] barne- nahiz kanpo-
jardueretan eta administrazio-ekintza eta 
-dokumentuetan ohiko tresna bihurtuz.

Artículo 18 18. artikulua
Los planes de estudio se adecuarán a 

los objetivos propuestos en los artículos 
15, 16 y 17.

Ikasketa-planak 15, 16 eta 17. 
artikuluetan finkatutako henburuei 

egokituko zaizkie.
Artículo 19 19. artikulua

Las Escuelas Universitarias de 
Formación del Profesorado, adaptarán 

sus planes de estudio para conseguir la 
total capacitación en euskera y 

castellano de los docentes, de acuerdo 
con las exigencias de su especialidad.

Irakasleen prestakuntzarako 
unibertsitate-eskolek beren ikasketa-
planak egokituko dituzte, irakasleek 

euskara eta gaztelania erabat menperatu 
ditzaten, nork bere espezialitatearen 

eskakizunen arabera.
Artículo 20 20. artikulua

1. El Gobierno, a fin de hacer efectivo 
el derecho a la enseñanza en euskera, 
establecerá los medios tendentes a una 

progresiva euskaldunización del 
profesorado.

1. Jaurlarizak, euskarazko 
irakaskuntzarako eskubidea gauzatzeko, 

irakasleria gero eta euskaldunagoa 
lortzeko bitartekoak jarriko ditu.

2. Asimismo determinará las plazas o 
unidades docentes para las que será 

preceptivo el conocimiento del euskera, 
a fin de dar cumplimiento a lo previsto 
en los artículos 15 y 16 de la presente 

Ley.

2. Halaber, Lege honen 15. eta 16. 
artikuluetan aurrikusitakoa betetze 

aldera, euskara jakitea zein irakaspostu 
edo ikasgelatarako izango den 
derrigorrezko zehaztuko du.

CAPITULO CUARTO LAUGARREN KAPITULUA
Del uso social y otros aspectos 

institucionales del euskera
Euskararen gizarte-erabilera eta 

erakundeen alorreko beste zenbait 
alderdi

Artículo 26 26. artikulua
Los poderes públicos vascos tomarán las 

medidas oportunas y los medios 
necesarios tendentes a fomentar el uso 
del euskera en todos los ámbitos de la 
vida social, a fin de posibilitar a los 

ciudadanos el desenvolvimiento en dicha 
lengua en las diversas actividades 
mercantiles, culturales, asociativas, 

deportivas, religiosas y cualesquiera otras.

Euskal herri-aginteek neurri egokiak 
hartuko dituzte eta beharrezko 

bitartekoak jarriko gizarte-bizitzako alor 
guztietan euskararen erabilera 

sustatzeko, herritarrek salerosketako, 
kulturako, elkarteetako, kiroletako, 

erlijiozko edota beste edozein motatako 
jarduera guztiak euskaraz garatu ahal 

izan ditzaten.
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Artículo 27 27. artikulua
1. Los poderes públicos vascos 

fomentarán el uso del euskera en la 
publicidad.

1. Euskal herri-aginteek euskararen 
erabilera sustatuko dute publizitatean.

2. Asimismo, impulsarán el uso 
ambiental del euskera y su empleo en la 

rotulación de todo tipo de entidades 
mercantiles, recreativas, culturales y 

asociativas de carácter no oficial.

2. Halaber, euskal giroa eta euskara 
errotulazioan erabiltzea bultzatuko dute, 

era guztietako entitate komertzial, 
atsedenarako, kulturarako zein 

ofizialtasunik gabeko elkarteetan.
CAPITULO QUINTO BOSTGARREN KAPITULUA

Del uso del euskera como lengua escrita 
oficial

Euskararen erabilera hizkuntza idatzi 
ofizial gisa

Artículo 30 30. artikulua
El Gobierno velará por la unificación y 

normalización del euskera en su 
condición de lengua escrita oficial 

común en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, 
sin perjuicio del respeto a los diversos 
dialectos, parte esencial del patrimonio 
cultural del País Vasco, en las zonas en 

que son hablados.

Jaurlaritzak euskararen batasuna eta 
normalizazioa begiratuko du, Euskal 

Herriko Autonomia Erkidegoaren 
lurralde osoan idatzizko hizkuntza 

ofizial komun denez, Euskal Herriaren 
kultura-ondarearen funtsezko zati diren 

euskalkiei bizirik diren tokietan zor 
zaien begirunea gora behera.

DISPOSICIONES ADICIONALES XEDAPEN GEHIGARRIAK
Primera.-El Gobierno, en el ámbito de 
sus competencias, establecerá vínculos 
culturales con aquellas instituciones o 

poderes que, actuando fuera del ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma, 
realicen actividades de investigación, 

protección y fomento del euskera.

Lehenengoa.- Jaurlaritzak, bere 
eskumenen esparruan, Autonomia 

Erkidegoaren lurraldetik kanpo jardunik, 
euskararen ikerketan, babesean eta 

sustapenean lan egiten duten erakunde 
edo aginteekiko kultura harremanak 

bideratuko ditu.
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Bigarren eranskina

A, B eta D ereduen hedadura: 2007-08 ikasturteko matrikula-datuak

Araubide orokorreko irakaskuntza, hezkuntza berezia sartzen da baina helduen hezkuntza ez.
Guztira 319.587
Publikoa 157.553
Pribatua 162.034

A 65.563 20,51%
B 73.666 23,05%
D 178.408 55,82%
X 1.950 0,61%

A 15.665 8,05%
B 54.440 27,98%
D 123.234 63,33%
X 1.252 0,64%

A 4.522 4,65%
B 13.714 14,11%
D 78.946 81,24%
X 0 0,00%

A 11.143 11,44%
B 40.726 41,81%
D 44.288 45,47%
X 1.252 1,29%

 (DBH, Batxilergoa, Lanbide Heziketa eta Zereginen Ikaskuntza)
A 49.898 39,92%
B 19.226 15,38%
D 55.174 44,14%
X 698 0,56%

DBH Batxilergoa Lanbide 
Heziketa (*)

Bigarren 
Hezkuntza

A 14.947 14.949 20.002 49.898
B 18.139 390 697 19.226
D 35.566 14.275 5.333 55.174
X 504 194 0 698

Guztira 69.156 29.808 26.032 124.996
Lanbide Heziketan Zereginen Ikaskuntzako ikasleak sartu dira.

A 21.617 35,81%
B 4.201 6,96%
D 34.553 57,23%
X 0 0,00%

A 28.281 43,76%
B 15.025 23,25%
D 20.621 31,91%
X 698 1,08%

Pribatua Ereduak

Ereduak

Ereduak

Publikoa Ereduak

Ereduak

Ereduak

Ereduak

Ereduak

Publikoa

Pribatua
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Hirugarren eranskina

Ereduen diseinu-fasea: zenbait ezaugarri eta eragile

Lau eredu diseinatu ziren hasieran, 1978-79 inguruan. Orduko diseinua-

A EREDUA

-
duna. Ikasketa guztiak erdaraz. Euskara 2. hizkuntza

Prozesua eta begiz jotako emaitza: ikus ondoko taula:

Ikasmaila Hizkuntza-trataera Helburua: euskara-maila

ESKOLAURREA Hizkuntzara jolas bidez hurbil-
tzea

EGB I Euskara hasiera-mailan lantzea Hasierako maila
EGB II Euskara: oinarrizko maila

Euskal kultura: erdaraz
Oinarrizko maila

BUP-FP A taldeak: Hobekuntza-maila.
B taldeak: Oinarrizko maila

A taldeak hobekuntza-maila.
B taldeak oinarrizko maila

B EREDUA

Norentzat: Erdara nagusi den taldeetan, orobat inguru soziolinguistikoa 
erdalduna denean eta C tipologia aplikatzeko modurik ez dago-

Prozesua eta begiz jotako emaitza: Ikus ondoko taula:

Ikasmaila Hizkuntza-trataera Helburua: euskara-maila

ESKOLAURREA Erdara nagusiki. Kanta eta jo-
las bidez euskara ezagutzea.

Hasierako maila.

EGB I Ikasgaiak erdaraz. Eduki nagu-
siak erdaraz. Eduki praktikoak 
euskaraz.

Euskara: oinarrizko maila

daude, eta bidean okerren bat itzuriko zitzaidan agian. Hala baldin bada nirea da errua. Ez dut 
uste, halere, taula-laburpena oso oker jaso denik.
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Ikasmaila Hizkuntza-trataera Helburua: euskara-maila

EGB II -
ak) erdaraz. Batzuk euskaraz 

Euskara: hobekuntza-maila
Terminologia zientifikoa

BUP-FP 1. taldea: C-D tipologietara 
aldatzeko aukera
2. taldea: C-Drako aldaketa 
lortu ez dutenek EGB II-ko 
plana jarraitzea

C EREDUA

nagusi dutenak.
Prozesua eta begiz jotako emaitza: Ikus ondoko taula:

Ikasmaila Hizkuntza-trataera Helburua: euskara-maila

ESKOLAURREA Euskara-erdaren erabilera ore-
katua: erdi eta erdi gai guztie-
tan. Erdara nagusi.

Hasiera-maila eta oinarrizko 
maila

EGB I Irakurketa-idazketa euskaraz 
egiteko gai direnek lehen alda-
keta D eredura.
Irakurketa-idazketa erdaraz.
Ikasgaiak euskaraz eta erdaraz, 
erdi eta erdi.
3. urtean, irakurketa-idazketa 
euskaraz.

Oinarrizko euskara eta hobe-
kuntzako euskara guztiek men-
deratzea.

EGB II D ereduan bezala
BUP-FP D ereduan bezala

D EREDUA

Norentzat: a) 3 urteko haur euskaldunak; b) Haur elebidun orekatuak
Prozesua eta begiz jotako emaitza: Ikus ondoko taula:

Ikasmaila Hizkuntza-trataera Helburua: euskara-maila

ESKOLAURREA Euskara hutsez. Euskalkitik 
euskara batu mintzatura, mai-
laka
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Ikasmaila Hizkuntza-trataera Helburua: euskara-maila

EGB I Irakurketa-idazketa euskaraz.
Ikasgai guztiak euskaraz.
Erdara mintzatuaren sarrera 
mailakatua.
Irakurketa-idazketa, 3. urtetik

EGB II Ikasgai guztiak euskaraz.
-

toria, literatura).
Erdara sakontzea.
Gramatikalizazioa/Literatura
Terminologia zientifikoa

BUP-FP Ikasgaiak euskaraz eta erdaraz, 
erdiz erdi

Argi antzematen denez, irakastereduen tipologia laukoitz hura definitze-
rakoan honako faktore eta berezitasunok hartu nahi izan ziren, besteak beste, 

hizkuntza); ikaslearen eta ikastetxearen ingurumena, euskara-erdarek etxean 
-

linguistikoa); eskolara hasteko adina; eredu bakoitzarentzat begiz jotako hiz-
kuntza-gaitasunezko lorpen-mailak; bigarren hizkuntza irakasteko metodologia 

-
bide didaktiko orokorrak; irakurketa-idazketak lehenik zein hizkuntzatan landu 
eta, azkenik, urterik urteko programazioan zehar bi hizkuntzak irakaspide gisa 
nola erabili. Legez 1983koak badira ere, 1978-79raino eraman liteke, gutxie-
nez, egungo A, B eta D irakasteredu elebidunen jatorria.

Eredu-prestaera horretan, diseinu teknikoari dagokionez funtsezko era-
gile izanak dira honako pertsona hauek: Mikel Lasa, Pakita Etxeberria, 
Karmele Atutxa, Tomas Uribe-etxebarria, Mari Carmen Garmendia, Lontxo 
Oihartzabal eta Xabier Mendiguren. Beste zenbaitek ere parte hartu zuen 
langintza horretan: Itziar Idiazabalen parte-hartzea, esate baterako, garrantzi 
handikoa izan zen 1983 ingurutik aurrera: hasiera-hasierako diseinatzaile 
eragileenak zazpi horiek izan zirelakoan nago ordea. Zazpiak izanik ere ga-
rrantzi handiko, aparteko erantzukizuna izan zuen hasierako diseinu-lanean, 
1977tik 1980 ingurura, Mikel Lasak: bereak dira hasierako hainbat diseinu-
lan. Lontxo Oihartzabal izan zen horren ondoren, ordura arteko diseinuari 
aplikazio praktikoa erantsiz, ereduen gaiari Hezkuntza Sail sortu berritik 
indartsuen heldu ziona. Mari Carmen Garmendiak, azkenik, lan ohargarria 
egin zuen aginte-esparrutik, ereduen berrazterketa nazioarteko kontestuan 

besteak beste).
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Nola definitu ziren ereduok? Zertan oinarritu ziren erabaki-hartzaile na-
gusiak? Zer konstruktu teorikoz baliatu ziren horretarako, batzuek eta besteak? 
Has gaitezen teoriazko iturburuetatik. Kanadako jakitun handi batek, William 
Francis Mackey irakasleak, eragin bizia izan zuen irakasteredu elebidun hori-
en definizio kontzeptualean. Aski litzateke, horretaz jabetzeko, 1976ko bere 
Bilinguisme et contact des langues arakatzea. Bai liburu horretan, eta bai 
Euskal herrira etorri eta aurrez aurre emandako azalpenetan, argitasun ugari 
eskaini zuen Mackeyk. Ereduen aukera-molde diferenteak diseinatzeko irizpi-
de posibleen sailkapen-saioak, bereziki, ezin ukatuzko eragina izan zuen gure 
artean. Badakigu gero, eguneroko ibiliak eta bertako gizarte-moldearen hainbat 
ezaugarrik aski bide jakinera eraman dituela hasierako kontsiderazio jeneral 
haiek. Dokumentazio tekniko-administratiborik ez da falta, ordea, diodan ho-
rren bermagarri. Mackeyren aukera-aniztasunaren aldeko formulazio global 
hori garrantzitsua da hortaz, orain ere, egungo ereduen moldaera eta urterik 
urteko bilakaera entenditzeko.

Mackey-rena ez zen gainera, ele biko hezkuntza-sistema eratzerakoan, 
kanpoko adituen ekarpen bakarra izan. Renzo Titone italo-amerikarrak ere 
oihartzun zabala izan zuen gure artean, hasierako urte haietan. Mackey-k be-
zainbatekoa ere bai, glotodidaktikazko aplikazio konkretuen eremu liskartsuan 
lan egin beharra izan zutenen artean bereziki. Psikolinguistika aplikatuaren 
ildotik, eta linguistika kontrastiboaren laguntzaz, Titonek formulatutako zen-

bereziki) aski ezagun eta erabakigarri gertatu ziren hemen, ereduen diseinua 
Eskolaurrean eta OHOko hasiera-zikloan aplikatzerakoan batez ere. Begiak 
hain urrutira eraman gabe, azkenik, bide-erakusle katalanak ere gogoan izan 
behar genituzke hasiera-aldiko eramolde hura azaltzerakoan. Gainerakoak 
gutxietsi gabe Miquel Siguan irakaslearen eragina azpimarratu beharra dago, 
lehenik eta behin. Azken mende-laurdeneko hezkuntza elebidunak gure artean 

-
gesko bere jardunaldien) aipamen espresua egin gabe. Eragin horiek guztiak 
bereziki erabakigarriak izan ziren.
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Laugarren eranskina

Ikasle-kopuruen bilakaera, sareka

Aski berezia da Euskal Autonomia Erkidegoa, ikastetxe publikoek eta priba-
tuek bertan duten hedadurari dagokionez. Sare bien arteko zatibitze tradizionalak 
berariazko osagarria izan du gurean, ikastolak direla medio. Legezko trataerari eta 
azalpen estatistikoari dagokionez hiru multzo berezi izan dira 1993ra arte, eta bi 
multzo handik aurrera. Horra ikasle-kopuruen bilakaera, guztira eta sareka:

35. irudia. Ikasle-kopuruak 1982-83tik 2007-08ra, EAEko ikastetxe publiko, pribatu eta, 
1993ra arte, ikastoletan.

Iturria: HUISeko Informazio Sistemen Zerbitzua

Goiko informazio hori portzentajeetara itzuliz, honako emaitzok ditugu 
eskueran:

36. irudia. Ikasle-kopuruen portzentajeak, 1982-83tik 2007-08ra, EAEko ikastetxe
publiko, pribatu eta, 1993ra arte, ikastoletan.

Iturria: HUISeko Informazio Sistemen Zerbitzua
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Ikastetxe pribatuek herri-ikastetxeek baino sendoxeago eutsi izan diote, 
hainbat urtez, hasierako ikasle-kopuruari. Gauzak berdinduz-edo joan dira 
ordea. Gaur egun, ikuspegi globaletik begiratuta, ikasle-kopuruei dagokienez 
bi sareak parean daudela esan liteke.

Ikastoletako ikasleek, irudian agertzen den bezala, proportzioz gorantz 
egin zuten 1982tik 1993ra artean. Publiko- edo pribatu-bidea aukeratu behar 
izan zuten urte horretan, eta handik aurrerako datu beregainik ez dago. Auke-
ra egiterakoan, bistan da ikasle gehien berekin zuten ikastolek hitzarmenezko 
pribatu-bidea hautatu zutela.

1982-83 1987-88 1992-93
kopur % kopur % kopur %

A 7.313 11,79 1.013   1,43    457  0,69
B 10.914  17,60 11.269 15,95 10.386 15,78
D 43.785 70,61 58.380 82,62 54.965 83,52
Guztira 62.012 100,00 70.662 100,00 65.808 100,00

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1982-83

1987-88

1992-93
A
B

D
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Bosgarren eranskina

Hasierako eta azken aldiko zenbait datu demolinguistiko

1. Hasierako egoera

Probintzia biztanleak euskaldun %

Araba   238.262 18.863 7,9
Bizkaia 1.152.394 174.366 15,1
Gipuzkoa   682.517 307.279 45,0
EAEn 2.073.173 500.508 24,1
Nafarroa   483.867 53.340 11,0
Hegoaldea 2.557.040 553.848 21,7
Iparraldea   227.280 78.453 34,5
Guztira 2.784.320 632.301 22,7

Siadecoren 1975eko datuak

Euskaraz badakite
hitz egiten irakurtzen idazten

Araban 11,46 10,31 9,34
Bizkaian 25,25 21,37 18,99
Gipuzkoan 53,33 43,58 39,38
EAEn 32,71 27,25 24,45

1981eko biztanle-zentsuaren datuak

Alde handia dago, iturri batetik bestera. Motibo asko dago, bigarren 
iturriko emaitzak puztuak daudela uste izateko. Hiritarrrak ez zeuden ohituak, 
itxuraz, horrelako galderei erantzuten: hori izan liteke gain-balorazio horren 
motibo bat. Beste aldetik, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Azterketarako Lantal-

zuen:

EAE Arab Bizk Gip

Euskaldun alfabetat 24,45 9,34 18,99 39,38
Euskaldun erdialfabet 2,80 0,97 2,38 4,21
Euskaldun ez-alfabet 5,46 1,16 3,89 9,74
Euskara ulertzen dutenak 2,62 1,60 2,49 3,21
Erdaldunak 64,67 86,93 72,26 43,46
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Bigarren taula horretan, euskaldunen atala hiru zatitan banaturik dago eta 

euskaldun-portzentajetik. Ez dirudi, ordea, konparagarri direnik. Horra nire 
ondorioa: aski ilunak dira orain dela 30 urte inguruko datu haiek, konparazio 
eta hipotesi sendoegirik egin ahal izateko. Ez dira alde batera uztekoak halere, 
beren muga-baldintza guztiekin ere.

2. Azken aldiko egoera: 2001eko zentsuaren araberako datuak

EAEko hiztunak hiru kategoriatan banaturik datoz:

a)  Elebidunak: beren esanean ondo edo nahiko ondo hitz egiten dute 
euskaraz;

b)  Elebidun hartzaileak: nekez egiten dute euskaraz, baina ondo ulertzen 
dute beren ustean, eta

c)  Erdaldunak: ez dakite euskaraz hitz egiten.

Kategoria horien arabera, hau da EAEko biztanleen 2001eko egoera:

Biztanleen %49,6 erdalduna da.
Elebidun hartzaileak % 18,2 dira.
Elebidunak, biztanleen %32,2 dira.
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Seigarren eranskina

EGAra aurkezten diren azterketarien zenbait ezaugarri soziolinguistiko

Umetan, etxean, zer hizkuntza ikasi
zenuen lehenik?

eusk. biak gazt. beste.

2003 38 18 46 0
2004 37 19 43 1
2005 38 20 42 0
2006 36 18 45 1
2007 36 21 42 1
B. b. 37 19,2 43,6 0,6

Eskolan zer eredutan ikasi zenuen?

D B A X

2003 62 13 20 5
2004 64 13 19 4
2005 66 13 17 4
2006 66 12 17 5
2007
B. b.

Etxean zer hizkuntzatan egiten duzue?

eusk. bietan gazt. beste.

2003 28 27 45 0
2004 27 26 47 0
2005 27 27 46 0
2006 26 26 48 0
2007
B. b.

Lagun artean zer hizkuntzatan egiten
duzue?

eusk. bietan gazt. beste.

2003 29 37 33 0
2004 29 36 35 0
2005 28 37 35 0
2006 27 36 37 0
2007
B. b.
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Zazpigarren eranskina

Gaiarekin harreman zuzena duten legeak, sententziak eta arauzko xedapenak

Espainiako, EAEko eta, konparazio- edo harreman-bideei dagokienez, 
Nafarroako herri-aginteen esparruko legeak eta arauzko xedapen nagusiak 
aipatuko dira hemen, hurrenez hurren.

1. Espainia osoko aginte-organoak

1.1. Espainiako Gorteak

XII-29)
         Euskal Herriko Autonomia Estatutua: 3/1979 Lege Organikoa, 1979ko 

         Nafarroako foru-aginpidearen Berreskuratzea eta Amejoramendua: 
13/82 Lege Organikoa, 1982ko abuztuaren 10ekoa.

1.2. Espainiako Gobernua

         Decreto 1433/1975, de 30 de mayo, por el que se regula la incorpo-
ración de las lenguas nativas en los programas 

         Real Decreto 1049/1979 de 20 de abril  que re-
gula la incorporación de la lengua vasca al sistema de enseñanza en 
el País Vasco.

         Real Decreto 955/1988, de 2 de septiembre, del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, que introduce el euskera en las pruebas de aptitud 
para acceso a la Universidad del Pais Vasco

1.3. Ministerio de Educación y Ciencia

         Orden del Ministerio de Educación, de 3 de agosto de 1979, de desa-
rrollo del Real Decreto 1049/1979, de 20 de abril, de incorporación 

         1987ko irailaren 10eko Agindua: ikus Petchen 466

1.4. Espainiako Konstituzio Epaitegia

         Sentencia 82/1986, de 26 de junio, en relación con el recurso de in-Sentencia 82/1986, de 26 de junio, en relación con el recurso de in-
constitucionalidad nº 169/83, promovido por el Presidente del Gobier-
no contra la Ley 10/1982, básica de normalización del uso del euske-
ra. In B.O.E., 159. zkia., 1986ko uztailaren 4koa.
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2. Euskal Autonomia Erkidegoaren aginte-organoak

    Eskuartean dugun gaiarekin, batez ere lehen hamarkadako antolamendu-
neurriekin, harreman argiena duten legeak, dekretuak eta aginduak aipatzen 
dira hemen. Bistan da horiezaz gainera multzo zabala osatzen dutela beste 
hainbatek. Arauzko erabakia nork emana duen kontuan hartuz prestatu da, 
hemen ere, zerrenda. Horrela,

2.1. Eusko Legebiltzarra

         Euskararen Erabilera Arauzkotzeko 10/1982 Oinarri Legea, 1982ko 

         Euskal Eskola Publikoaren 1/1993 Legea.
         Irakaskuntza ez unibertsitarioko irakasle-kidegoen 2/1993 Legea.

2.2. Eusko Jaurlaritza

titularidad oficial de las ikastolas, aprobada por el Consejo General 

         Decreto 138/1983, de 11 de julio, del Departamento de Educación y 
Cultura, por el que se regula el uso de las lenguas oficiales en la 

2.3. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

         Orden de 25 de mayo de 1981 sobre la regulación de la enseñanza 
en el nivel preescolar y ciclo inicial de EGB y fijación de sus objeti-
vos

         Orden de 8 de marzo de 1982, del Departamento de Educación, por 
la que se convocan oposiciones para proveer plazas de profesores de 
EGB

         Orden de 9 de marzo de 1982, del Departamento de Educación, por 
la que se convocan oposiciones para proveer plazas de profesores 
agregados de Bachillerato 

         Orden del Departamento de Educación, de 22 de Abril de 1982, por 
la que se crea el Certificado de Aptitud del Conocimiento del Euske-
ra

         Orden de 11 de mayo de 1982 sobre la regulación de la enseñanza en el 
ciclo medio de la EGB y fijación de sus objetivos 

         Orden de 7 de junio de 1982, del Departamento de Educación, de 
convocatoria de ayudas a los centros que imparten enseñanzas en/del 
euskera
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         Orden de 10 de agosto de 1982 sobre la regulación de la enseñanza 
de la lengua y literatura vasca en BUP 

         Orden de 20 de septiembre de 1982, del Departamento de Educación, 
regulando el Certificado de Aptitud de Conocimiento del Euskera 

         Orden del Departamento de Educación y Cultura, de 1 de agosto de 
1983 que desarrolla el decreto 138/1983, de 11 de julio, del Depar-
tamento de Educación y Cultura por el que se regula el uso de las 
Lenguas Oficiales en la enseñanza no universitaria del País Vasco 

         Orden de 13 de octubre de 1983, del Departamento de Educación, de 
convocatoria de ayudas a los centros que imparten enseñanzas en/del 
euskera

         Orden de 26 de diciembre de 1983, del Departamento de Educación 
y Cultura, regulando el programa de capacitación idiomática del 
profesorado

         Orden de 10 de mayo de 1985, por la que se convocan ayudas a libros 
universitarios publicados en euskera

         Orden de 4 de julio de 1986, del Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación sobre requisitos de implantación de mode-
los de enseñanza «B» de euskera

         Hizkuntza Eskakizunen arauzko erabaki nagusiak ondoko hauek
dira:

        – Martxoaren 9ko 47/1993 Dekretua, 1993ko apirilaren 2ko EHAAn: 
sorrera

        – Urriaren 6ko 263/1998 Dekretua, 1998ko urriaren 23ko EHAAn: 
baliokidetzak

        – 1994ko urtarrilaren 10eko Agindua, 1994ko urtarrilaren 26ko EHA-
An: irizpideak etab.

        – 1995eko apirilaren 10eko Agindua, 1995eko maiatzaren 11ko 
EHAAn: kalifikazio-sistema deialdi itxietan

        – 1996ko azaroaren 14ko Agindua, 1996ko abenduaren 5eko EHAAn: 
HBLEMen sorrera

        – 1998ko urriaren 22ko Agindua, 1998ko azaroaren 5eko EHAAn: 
kalifikazio-sistema irekietan

2.4. Euskararen Aholku Batzordea

         Euskararen Aholku Batzordea, 1983: Euskararen politikarako oinarri-
ak. Gasteiz: Eusko Jaurlaritza
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EUSKARAREN LEGEA ETA HEDABIDEAK

25 urteotako gorabehera batzuk

Julian Beloki Guerra,
Eusko Irratia S.A.ko zuzendaria [EITB]

Orduko gorabeherak oroimenaren kutxatik berreskuratzen hasita, irudi 
baten inguruan lotzen ditut euskarazko hedabideei buruzkoak: 24 orduak 
euskaraz eguneko enbor margotuaren inguruan, alegia. Jose Luis Zumetaren 
artelanak zabaldu zuen euskarazko hedabideen aldeko aldarria, Herri Irratien 
ekimen hartan: 1976ko martxoaren 27an izan zen. Euskaltzaindiak berak ere 
ordura arte inoiz egin gabeko ekimen bat bideratu zuen: Herri Irratiko uhinei 
ateak ireki, Gipuzkoako Foru Aldundian egin zuen osoko bilkuraren zuzeneko 
emanaldia lau haizetara zabal zezaten.

Euskarazko hedabideen aldeko eskaria lehenagotik zetorren noski, ez zen 
egun bakan hartako kontua. Bazituen bere aurrekariak. Ordurako ere bazen 
euskarazko adierazpiderik hainbat hedabidetan. Behar bada, –eta hala zen 
orohar– bakan, ahul, aldikako, ezkutuko, borondatezko, jarraikortasun gutxiko, 
zabalkunde murritzeko…, baina, euskarak izan bazituen bere agerraldiak he-
dabideetan, nola idatzizkoetan [Zeruko Argia-Argia / Herria / Anaitasuna /
Jakin...], hala irratiren batzutan [Loiolako eta Donostiako Herri Irratiak, 
Arrate...] eta, gaurtik begira jarrita gezurra dirudien arren, baita Hegoaldean 
geneukan orduko telebista-aukera bakarrean ere [RTVE-Telenorte: Euskal 
Herria, J.M. Iriondoren eskutik].

1975ko azaroan Espainiako diktatorea hil ostean nabarmen hazi zen 
euskarazko hedabideen aldeko gizarte-eskaria, era zabalago batean indartzen 
joan zen informazio-askatasunaren aldeko eskakizunen zurrunbiloari lotua. 
Gogoan izan, gerotxora arte [1977] iraun zuela irrati guztietan RNEko «el 
parte» derrigorrez eman beharrak. Euskarazko hedabideen aldeko aldarrikapen 
berritu hura, ordea, ordurarteko ekimen eta esperientzien aldekoa baino areago, 
euskarazko esparru komunikatiko berri baten aldekoa zen. Hedabide berri eta 
indartsuak nahi genituen, transizio politiko hartan gazteleraren munduan sor-
tzen ari ziren, eta epe laburrera aurreikus zitezkeen beste ekimen eta erronka 
batzuren antzeko eta neurrikoak, alegia.

24 orduak euskaraz, Euskararen Legea onartua izan baino dozenerdi bat urte 
lehenagoko gertakaria izan zen. 1979an Gernikako Estatutua onartu baino hiru 
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urte eta erdi lehenagokoa. 1982an EiTB, Euskal Irrati Telebista Erakunde Publikoa, 
eta honen babeseko Euskadi Irratia [1982ko azaroaren 23an] eta Euskal Telebis-
ta [1982ko Gabon Zahar gauean] sortu baino sei urte lehenagokoa. Gaur gogoeta-
gai dugun Euskararen Erabilera Normaltzeko Legea ere berdin.

Donostiako Belodromoko jaialdi erraldoi batez amaitu zen egun hartakoa 
eta handik aurrerako hilabeteetan, euskarak irabazi zituen esparru berriak 
idatzizko hedabideetan, hedabide abertzale sortu berrietan batipat [DEIA eta 
EGIN, agian, adierazgarrienak), baina, behin ere ez erabat euskaraz idatzitako 
hedabide modura. Onenean ere euskarazko gehigarri bereziak idaztera iritsi 
ziren eta oso luzerako biziraupenik gabe.

Alde horretatik, Gernikako Estatutuaren onarpenak mugarri berriak 
ezarri zituen euskarazko hedabideen garapen-ahalmenari zegokionez. Estatu-

onartu zuen Eusko Legebiltzarrak EITB, Euskal Irrati-Telebista Erakunde 
Publikoa sortzeko legea. 1982ko maiatzaren 20an izan zen. Hala hasi ziren, 
1982ko udaberri-uda garai hartan, gero Euskadi Irratia eta Euskal Telebista
modura zertuko ziren hedabideen antolakuntza-lanak.

Kontuak hala, 1982ko azaroaren 23an, eguerdiko 12:00etan egin zuen 
Euskadi Irratiak bere estreñeko emanaldi ofiziala eta hogeitalau ordu eska-
seko aldearekin onartu zuen Eusko Legebiltzarrak Euskal Autonomia Erki-
degoko Euskararen Legea. Ahobatez onartu ere; ez zen kontu erraza izango, 
orduko alderdi politiko guztiak lege-ekimenaren alde bategite hura. Orain 
baino zabalkunde gutxiago izaten zuten orduan Legebiltzarreko erabakiek eta, 
hala, gertakariaren garrantziaz oharturik, atalez-atal legearen berri iragartzeari 
ekin genion Euskadi Irratian. Sustapen-iragarki modura, banan-banan joan 
ginen aletzen Legearen atal bakoitzeko ekarpenik nagusienak. Tarteko, noski, 

1979 – Gernikako Estatutua:
19. art.
1.  Euskal Herriari dagokio giza komunikabideei dagozkienetan Estatuko oinarrizko arauen 

legeria aurrera eramatea, Konstituzioaren 20. artikuluan agintzen dena beti ere errespe-
tatuko delarik.

2.  Titulartasun estatala duten komunikabideei aplikatu behar zaien arautegi bereziari dago-
kionez, goiko parrafoan aipatu diren gaien bururapena Estatuarenakin koordinatuko da.

3.  Artikulu honetako lehen parrafoan esaten den bezala, Euskal Herriak erregula, sor eta 
atxiki ditzake bere telebista, irrati eta prentsa propioa, eta, oro har, bere helburuak lor-
tzeko behar dituen giza komunikabide guztiak.
Euskararen Legea – 1982 – Azaroak 24

HIRUGARREN KAPITULUA
Euskararen erabilera hedabideetan
– 22. artikulua
   Herritar guztiei aitortzen zaie gizarte-hedabideen aldetik euskaraz zein gaztelaniaz infor-

matuak izateko eskubidea.
   Horretarako, hedabideetan euskararen presentzia areagotzera bideratutako neurriak hartu-

ko ditu Jaurlaritzak, hizkuntza ofizial bien erabilera arian-arian berdintzeraino.
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Pedro Migel Etxenikek –orduko Hezkuntza Sailburuak, alegia– Legea-
ren onarpen-ekitaldian Legebiltzarkideei esandako hitz hauek ekarri nahi izan 
ditut gogora. Orduan oraindik ere bizi zen Heinz Kloss hizkuntzalariaren oi-
narizko ideia batzuk gogorarazi zizkien orduko legebiltzarkideei. Hau da, 
agintzaritza publikoak, agintariek alegia, hiru jarrera-modu har ditzakete euren 
komunitateetako hizkuntza-azaroen aurrean: errepresio-jarrera, tolerantziarena 

Errepresio zital batetik behin betirako atera nahiaren adierazpen izan zen 
1976ko 24 orduak euskaraz ekimena. 1979ko Gernikako Estatutuaren
ekarpena erabakiorra izan zen Euskal Autonomia Erkidegoa komunikazio-es-
parru gisa ere definitzeko orduan. Sustapen-politika eraginkorren ildoan koka-
tzen dira 1982ko EITB sortzeko Legea eta gaur hizpide dugun Euskararen 
Legea bera ere. Hogeitabost urteon buruan, ibilbidean, sustapenaren aldeko 
ekimen eta baliapideak nabarmendu dira, inolako zalantzarik gabe. Publikoak 
hein handi batean, baina baita pribatuak ere. Nolanahi ere, ez da dena aurre-
rapauso izan, utzikerien, ezintasunen eta betegabeko eginkizunen zakuak ere 
badu bere karga.

Lorpen haundien eta akats nabarmenen artean, hogeitabost urteotan eraiki 
dugun hedabideetako komunikazioaren arkupeko gorabeherez dauzkadan ezaupi-
de, uste eta iritziak aletzen saiatu nintzen, 2008ko abenduaren 23ko arratsaldean 
Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan eta, hemen, ahoz esanak idatzira biltzen eta 

– 23. artikulua
    Jaurlaritzak, aurreko artikuluan agindutako bi hizkuntzen arteko berdintasuna ziurtatze alde-

ra, Autonomia Erkidegoko hedabideetan euskara lehentasunez erabili dadin bultzatuko du.
– 24. artikulua
   Jaurlaritzak hizkuntza-normalizazioa bultzatuko du Espainiako Irrati-Telebistaren emanal-

di-zentroetan, euskarak, Euskal Herriko hizkuntza propioa denez, behar duen presentzia 
izan dezan.

– 25. artikulua
   Jaurlaritzak, 22. artikuluan aitortutako eskubidea arian-arian bermatzeko, euskararen 

erabilera bultzatu eta babesteko neurriak hartuko ditu eta, nolanahi ere, honako hauetan 
hedatu eta benetan erabiltzea ahalbidetuz:

  • irratian,
  • egunkari eta aldizkarietan,
  • zineman,
  • antzerki eta ikuskizunetan,
  • irudiaren eta soinuaren grabaziotan.
   Horretarako, gaiok ukitu eta arautu ditzaten legeetan titulu apropos bana garatuko da.

Ondoren, Koldo Mitxelenaren hitzok erabili zituen bere hitzaldian Pedro Migel 
Etxenike Hezkuntza Sailburuak:

«La tolerancia, el “laisser faire, laisser passer” en materia de lengua, ha sido siempre y es 
todavía hoy probablemente la política más practicada. Esta política, como el liberalismo econó-
mico, es una manera tan eficaz como cualquier otra –más eficaz en realidad, puesto que supone 
omisión, no una acción con cuya responsabilidad alguien tiene que cargar– de favorecer a unas 
lenguas y de postergar a otras; es, por lo tanto, una política, no una falta de política».

Discurso de defensa del Proyecto de Ley Básica de Normalización del uso del euskara.
Eusko Legebiltzarrean irakurria – 1982 – Azaroak 24
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laburbiltzen saiatuko naiz. Horretarako, hitzaldian bezalaxe idatzi honetan ere, 
Eduard de Bono pentsalari eta aholkulariaren sormenerako metodolgiak erabil-
tzen dituen sei koloreen analogiaz baliatu nahi izan dut, idatzi honen atalburuan 
aitatzen nuen 24 Orduak Euskaraz egunerako irudian ere Jose Luis Zumetak 
margotu zuen zuhaitz-enborrean erabilitako oinarrizko koloreez baliatuz.

SENTIPENEN KOLORE GORRIA

Honetan, iraganeko oroitzapenak gaurko plazara ekartzerakoan, ezinbes-
tean gertatu ohi zaigunez, norberak bere sentipenak adieraz ditzazke, oroitza-
pen hoien gaurko esanaiaz jabetu eta arduratuz. Zentzu horretan, nik neureak 
adierazten ditut neure ditudan moduan, duela 25 urte abian jarritako ekimenei 
esanahi gaurkotua emanez.

Eskerrak EITB sortzeko legearekin, Euskararen Normalkuntzarako Legea 
onartzearekin, Euskararen Liburu Zuria argitaratzearekin eta abar..., azken fi-
nean, herritar askoren eskakizunei erantzun zehatzak emanez, erakunde-ardu-
radun, politikari eta agintariek abiarazitako hainbat ekimenen bitartez gure 
hizkuntzaren egoerari halako eguzkittu bat eman genion; diktaduraldi luzearen 
laiotzean ozta-oztako biziraupenaren leihatik genekarren hizkuntza-egoerari 
auspoaldi berriak emateko abaguneaz baliatu ginen. Emaitza eraginkor askoren 
sorburu izan ziren orduko ekimen haiek.

Esandakoa bete-betean kunplitzen da gaur hizpide dugun hedabideen 
esparruari dagokionean ere. Egunkari eta aldizkarigintzan, irrati eta telebista-
gintzan, aurkezletzan, aktoretzan, gidoigintzan eta, orohar, jarduera komunika-
tiboen esparru zabal eta alderditsuan ehundaka profesional ari dira lanean, 
hizkuntza etengabe biziberritzen, egunean eguneko beharrizan komunikatibo-
etara egokitzen. Eta, noski, Unibertsitateetako Giza Komunikaziorako Zientzi-
en Fakultateetan ere, inoiz ez bezalako lekua eman eta ardura eskaini zaizkio 
profesional berrien prestakuntza eskakizun berrietara egokitzeari. Agian, berez 
eramangarria izan litekeena baino abiada biziagoan ere bai maiz, baina, 
emankor, lehen pentsaezinak ziren erronkei aurre eginez.

Gizarte prestigioa ere irabazi du euskarak komunikazio produktuen 
kontsumoari dagokionean. «Egunkaria» itsi ostean sortu ziren salaketa aldarri-
ak eta elkartasun ekintzak, goizero «Berria» erosi eta besapean eramateak, 
Wazemank-ek pil-pilean jarri zuen «Eongo gatxik» haren gisako esamoldeak 
ahoz-ahoko erabiltzen zirela entzuteak, «Sautrela»-ren itzalak, «Ama begira 
zazu» eta «Aupa Etxebeste» bezalako antzerki eta zine produktuen arrakastak, 
horrek guziak ekarri du hogeitabost urteon buruan euskarazko komunikazio-
gintza publikoak euskaldungoaren baitan komunitate zentzua nabarmenago-
tzea. Adibide batzuk baino ez ditut aipatu, baina asko ekar litezke gogora, 
ehundaka, hogeitabost urteotako ekimen komunikatiboen emaitza, nola idatziz-
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koan hala entzunikusizkoetan, eta euskarri berriagoetan ere, euskaldungoaren 
ahotan eta gogotan bizi izan diren komunikazio produktuak.

Nolanahi ere, ez gara beti eroso bizi, sentipen horrekin bizi naiz ni neu 
behintzat. Duela hogeitabost urte ez bezala, ikaragarri ugaldu da gure egunero-
kotasunaren paisaian komunikaziorako bitarteko eta produktuen merkatua eta, 
hazkunde bidean egon arren, gero eta ttipituago ikusten du norberak bere komu-
nikazio-mundu erreferentzial hori. Beraz, ez gara –nik neu bederen ez– eroso 
bizi eta deserosotasun hori nola kudeatu eta erabili ikasteak nahikoa lan ematen 
digu. Ez dugu beraz hogeitabost urteotako ibilbidearen ebaluazioa egiterakoan 
harrotasunetik harrokeria antzura jausteko arriskua gutxietsi behar.

TXURIA, INFORMAZIOAREN KOLOREA

Ahozko eta idatzizko komunikaziogintzan urteotan guztietan sortutako 
korpusa da lehenbiziko nabarmenduko nukeen kontua. Eta iruditzen zait euri 
lanbroak bezala busti duela jardun horrek hizkunztaren erabilera soziala. Kaze-
talginzari zegozkion gai guztietaz mintzatu gara egunerokotasunak eskatu ahala, 
hizkuntza moldatuz eta bermoldatuz, ahalegin pertsonal eta kolektibo haundiak 
eginez maiz eta elkar ezin ulertuak ere sortuz nahi baino gehiagotan. Horren 
lekuko da, nire ustez, gaurregun ere pilpilean, sutako eltzeari eragin eta eragin, 
hitzetik hortzera darabilkigun kontua: hizkuntza komunikatiboaren zuzentasuna-
ren eta egokitasunaren arteko oreka premia derrigorrezkoarena alegia.

Izan ere, Euskararen Legeak hirugarren kapituloan finktutakoak garapen 
bidean jarri zirenez geroztik, euskaldungoarentzako aukerak etengabe joan dira 
sortzen, nola irratiko dialean, hala telebista kateen esparruan [gutxiago, noski] 
eta, aparteko oparotasunarekin, idatzizko hedabideetan, egunerokoetatik hasi 
eta era guztietako maiztasunean argitaratzen diren aldizkarietaraino. Lekuan 
lekukoak batipat. Eta azkeneko hamarkada honetan, bestalde, etengabe bide-
kartu baino ez da egin komunikazio produktuen kontsumorako aukera zabal-
tasun hori, Internet sarearen unibertsalizazio bizkorrak eraginda.

Estudios de Opinión y Mercado, CIES-ek 2007ko hedabide kontsumoari 
buruz emandako datuek zera adierazten dute euskaldunok euskarazko hedabi-
deez egiten dugun kontsumoaz. Datuok Euskadiko Autonomia Erkidegoko 
komunikabideetako entzulegoaz ematen dizkigute argibideak, irrati, telebista, 

Eduard de Bono pentsalari eta aholkulariaren «Sei koloretako txapelen» sorkuntza-
metodologiaren egituraz baliatu nahi izan dut nire gogoetaok, urratsez-urrats, ahalik eta modurik 
egituratuenean aletzen joateko.

Estudio Sociolingüístico sobre el vascuence en Navarra - 2003.

-
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Irratia

entzuten du irratia egunero, hogeiren bat minutuz gutxienez. Miloia eta 
ehun mila entzule, gutxi gora behera.

– Irrati entzule guztien artean berriz, bostehun mila dira euskaldunak eta 
beste ehun eta hirurogeitamabost mila euskara ulertzen dutela diotenak.

– Milioi erdia, ohiko irrati-entzule euskaldunen kopurua guztira eta hoietatik 

entzule inguru, egunero, euskaraz mintzo diren irratien sintonian.

Telebista

-

1.600.000 ikusletik gora guztira eta 700.000 inguru euskaldun
–  Telebista ikusle euskaldunen artetik berriz, hirutik batek egiten du 

egunero euskarazko telebista-emankizunen aldeko hautua.200.000 
ikusletik gora.

– Kirol gertakari haundietan –pelota txapelketa nagusienetako finalak 
kasu– 300.000tik gora izan ohi dira ETB-1k biltzen dituen ikusleak.

Idatzizkoak

-
nan, bezperan irakurrri zutela aitortu zutenak, alegia] eta kopuru hori 
161.800 irakurletara igotzen da aldikakoak ere kontuan hartuz gero. 
Aldi berean, 116.100 irakurlek aitortu zuten 2006ko maiatzean, Hizkun-
tza Politikako Sailburuordetzaren aginduz egindako galdeketa batean, 

Honi guztiari, bestalde, tokian tokiko aldizkari kopuru inportante baten 
irakurlegoa gehitu beharko litzaioke.

-
karazko berriak irakurtzen zituzten. DIARIO VASCOko irakurleen ehuneko 50ak ere bai eta 

Ipar Euskal Herria: Euskararen Erakunde Publikoak / IPSOS-ek egin berri duten in-
kestan ere interesgarriak Iparraldeko datuak euskarazko hedabideen kontsumoari dagokionean: 

euskarazko hedabideen kontsumoari dagokionean.
-

ri hala HITZAri dagozkionak, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak 2006ko maiatzean euska-
razko hedabideei buruz egindako azterketatik jasoak dira.
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Hogeita bost urteotako ibilbidearen emaitza dira eta, orain, Internet bidez 
sortu diren komunikazio eta informazio produktu berriekin, kontsumo aukeren 
ugalketa-garai emankorra bizi dugu. BERRIAK berak, bataz beste, 12.000 bisi-
tari izan zituen egunero bere web-orrian 2007an. Internet-en ohiko erabiltzaile 

2007ko datuen arabera, eta hortik ere itxaron liteke euskarazko komunikazio eta 
informazio produktuen kontsumoan gero eta erabiltzaile gehiago mugitzea.

web-orrietako bisitari kopuruak behintzat egunetik egunera ari dira gehitzen 
eta gero eta datu interesgarriagoak eskaintzen dituzte. Berdin, Euskadi Irratia-
ren eta Gaztearen streaming kontsumoari dagokionean ere. Hau da, gero eta 
jende gehiagok entzuten du irratia ere Internet bidez. Batez ere gazteengan 
somatzen den joera honek, etengabe egingo du gora, Internet-en erabilerari 
berari dagokionean bezalaxe, euskarazko hedabide elektronikoen erabilerari 
dagokionean ere.

URDINA: KUDEAKETA ERAGINKORRA

Gorago ere idatzia dudanez, Heinz Kloss hizkuntzalariaren hitz batzuk 
ekarri zituen gogora Pedro Migel Etxenikek, orduko Hezkuntza eta Kultura 
Sailburuak, Euskararen Legea onartu aurreko eztabaida-hitzaldian Eusko Le-
gebiltzarrean, agintariek euren komunitateetako hizkuntza-arazoen aurrean har 
zitzazketen jarrerak aipatuz. Errepresioa, tolerantzia eta sustapena dira aginta-
riek har ditzazketen hiru jarrera-modu nagusiak Heinz Kloss-en esanetan.

Esan gabe doa, hogeitabost urteotako ibilbidean, hedabideei dagokionean 
ere, sustapenaren iturriak etengabeko jarioa izan duela. Ordutik hona, Hizkun-
tza Politikarako Erakundeetatik eta Administraritza ezberdinetako hainbat sail 
edo departamendutatik ez ezik, gizarte-eragile diren beste erakunde batzutatik 
ere, bai sustapen edo babes gisa, bai publizitate-inbertsio modura ere, diru-
-kopuru haundiak mugitu dira euskarazko hedabideen kudeaketan.

Sustapenak, ordea, ez ditu beti biderik eraginkorrenak ibili ohi. Zenbai-
tetan bitartekoak eta euskarriak edukitze hutsaren aldeko jarrera nagusitu izan 
da, beste ñabardura handiegirik gabe. Eraginkortasunak ordea, neurgarri diren, 
beraz aldagarri ere badiren adierazletan oinarritu behar du. Iraganetik ikasi 
dezakegun neurrian, horixe da, behar bada, hogeitabost urteon buruan kontuan 
izan beharreko irakaspiderik eraginkorrenetako bat. Euskarazko komunikabi-
deen gizarte zabalkunde eta onarpena egoki kudeatu beharreko kontuak dira, 
gizarteak berak aditzera ematen dituen eskakizunei modu aproposean erantzun 
ahal izateko. Haseran, agian, bestela izan zitekeen, baina, gaurregun, ezinbes-
tekoa da benetako eraginkortasunaren parametroak profesonalki zehaztea eta 
kudeatzea, hizkuntzaren biziraupenerako egokitzat daukaguna gizartearen 
onurarako ere izango delako.
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Zein baliapide 
teknologiko eta 

ekonomiko beharko 
ditut?

Zein antolakuntza-modu 
beharko dugu bide 

hori eraginkortasunez 
egiteko?

ERRENDIMENDUA: zer 
lortu behar dut gero eta 
eraginkorrago izateko?

Zein da nire merkatua? 
Norengana iritsi nahi 

dut?

Nola egin behar ditut 
gauzak helburutzat 

dauzkadan hoiengana 
iristeko?

Lehen, orain eta gero, ezingo diogu ihes egin kudeaketa-modu eraginkor 
baten aldeko apustuari, are eta gehiago etengabeko hazkundea, zabalkundea 
eta aldakortasuna errazten duten teknologia digital berrien garai zurrubilotsu-
otan. Norberak bere ikuspegi bakar eta isolatuari uko egin eta lorpen-asmo 
bertsuak dituztenen arteko elkartasuna eta osagarritasuna inoiz baino premiaz-
koago diren garaiotan. Euskarazko hedabideon kudeaketari ere badagokion 
zerbait, hogeitabost urteotako urrats erakinkorrak aintzakotzat hartu eta ezin-
tasun egoera antzu bihur ditezkeenei ihes egiteko. Berdin uhin elektromagne-
tikoen espektroaren erabileran edo-ta harpidetza eta kiosko bidezko zabalkun-
dean oinarritzen diren hedabideekiko, berdin garapen multimediatikoago eta 
interaktiboago batetik abiatuta Internet-sarearen zabalkunde eta harreman-bide 
berriez baliatzen direnekiko.

AUKERA ETA ABAGUNE BERRIEN KOLOREA DA HORIA

Hiru alderdi azpimarratu nahi nituzke atal honetan. Izan ere, asko aldatu 
dira kontu batzuk hogeita bost urteotan. Aukera berriak sortzen dituzten alda-
ketak dira, gainera. Baita hedabideon garapenerako ere.

Batetik, euskaldungoarengan eman diren aldakuntza sakonak daude. 
Orain hogeita bost urte ez bezala, euskaldun gehiago izatea ez ezik, hau da, 
euskaraz mintzatzeko gai den jende gehiago izateaz gain, euskaldun alfabeta-
tu eta eskolatu gehiago ere badago. Eskolatze horrek, bestalde, gaurko euskal-
dunen portzentaia esanguratsu batengan unibertsitaterainoko eskolatzea ekarri 
du. Eta hizkuntza bera ere, ezinbestean, ñabardura berriz jantzi eta osatu da, 
hedabieetako gaurkotasunak eta hartzileen hizkuntza-gaitasun eta eskakizunek 
hartaratua. Hurbilenetik ezagutzen dudan hedabidearen kasuan, irratiarenean 
alegia, egunero entzutea besterik ez, nola gaien trataeran hala hiztunen gaita-
sunean, zenbateko aurrerapidea egin den ohartzeko.
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Bigarrenik, teknologia berrien eraginaz ohartarazi nahi nuke irakurlea, 
komunikazio-edukien digitalizazioaz alegia. Gaur egun, hedabideetan euskaraz 
sortzen eta ekoizten den guztia jaso, itxuratu, gorde, berregokitu eta berrerabi-
li, eskura eta zabal liteke behin berritan, jatorrian bete izandako zereginari 
esanahi eta eginkizun berriak aurkituz. Horrela, entzule-ikusle-irakurlearekiko 
hizkuntza eta komunikazio harremanetan ere aukera berriak etengabe sortzen 
dira. Oraindik modu xumean bada ere, garapen bide oparoen atari baino ez da 
dagoneko ikusten eta entzuten hasiak garena [Telefonoetako erantzungailuetan, 
gasolindegietako surtidoreetan, tabako makinetan, kutxazain automatikoetan eta 
beste hainbat zerbitzu publiko automatizatutan…], inguratzen gaituen hizkun-
tza-paisaia erabat itxuraldatuko duten bitarteko teknologiko digitalizazuetan 
gertatzen ari den iraultzarena. Hogeitabost urteotako azken hamarkada etenga-
beko aldakuntza/aurrerapen garaia izan da eta datorkeenaren atari baino ez.

Ildo beretik, Internet sarearen unibertsalizazioak ekarri duen eragina ere 
azpimarratu nahiko nuke. Hizkuntzen Babel dorrea hortxe dago, ateak zabal 
zabalik, komunikabideontzat ere. Euskarazko irrati, telebista, egunkari, aldizka-
ri eta gainerako edukiak, hor eskaintzen ditugu sarean noranahiraino zabaldu eta 
nonahiko euskaldunen arteko harramanak bideratzeko bitarteko eta erraztasunak 
sortuz. Euskarazko hedabideok ere, aukera on gisa kudeatu beharreko bitarte-
koak dira, ia oraintsu arte ez geneuzkanak eta ongi baliatu beharrekoak.

Hedabideen, erakundeen eta era guztiteako elkarte eta enpresen web-orriak, 
norbanakoen nahiz taldeen ekimenez sortutako blog-ek, euskarazko edukien 

Euroseek, Jalgi, Euskonet, Eleka eta abar luzea)..., mundu berri oso bat gara-
tu da euskaraz ere, euskaldun jendeon arteko harreman-bide oparoak aukeran 
jarriz. Orohar, duela hogeitabost urte ametsetan ere aurreikus ezin genezakeen 
panorama interesgarria.

ZALANTZA ETA KEZKEN KOLORE, BELTZA

Lehen ere aitatua dudan bezala, 24 orduak euskaraz Donostiako Belo-
dromoan burutu zen jaialdi edo kantaldi erraldoi batez bukatu zen. Jaialdiko 
une batean JO TA KE IRABAZI ARTE leloa eskutan, han agertu ziren kapu-
txadun batzuk bertan bildutako jendetzaren txalo eta oihuak tarteko, ia uler-
gaitz egin ziren hainbat lelo aldarrikatuz. Borondatetsua da beti JO TA KE 
IRABAZI ARTE hori, zernahi delarik ere irabazi nahi den hura. Eraginkor-
tasunaren alderditik ordea, mesede handirik ez dakarren jarrera, talka jokabi-
de guztien antzera, antzu. Hedabide euskaldunen gizarte onespenaren ikuspe-
gitik eta ikusmolde ezberdinen arteko elkar osatze eta bategite posibleen 
ikuspegitik ere, kaltea gehiago sortu du indarraren poderioz gauzak lorga-
rriago izan ziteezkeela ulertarazi nahi horrek. Energia xahutzaile, gehiago, 
ilusio sortzaile baino.
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Berdintsu beste jite bateko jarrera erasokor eta kaltegarrirentzat eman 
dezakedan eritzia ere. Maiz entzun izan ditugu zipozkeria galantak euskarazko 
komunikabideek eragin izan ditugun ekimenen kontra. Ez da hogeitabost ur-
teotako ibilbidean, euskarazko hedabideen zeregin soziala, jazarpen ideologiko 
eta politiko zenbaiten zurrunbiloan nahasi nahi izan duenik falta izan. Hor 
daukagu, oraindik ere, EGUNKARIAren auzia, edozein eskubide-estatutan 
ontzat emango ez litzatekeen egoera judizial baten korapilo nahasietan trabatua 
eta ilunperatua.

Kolore beltzaren kezka eta zalantza-eremu horretan aitatu behar da Eus-
-

buru eta zereginetan, RTVEko lurralde ordezkaritzetan euskararen erabilera 
egokitzeko egin beharrekoetan gertatu den erabateko hutsegitea. Hutsaren 
hurrengo baino izan ez diren ahalegintxo batzuk baino ez ditu egin izan 
RTVEk Euskadiko Autonomia Erkidegoan dituen hedabideetan euskararen 
erabilera finkatu eta areagotzeko. Zerikusirik txikiena ere ez Kataluniako 

-
karaz, RNEn Euskadiko albiste emankizunen akaberan euskaraz egin ohi zi-
tuzten laburpenei zegokionean eta abar...).

Norbera beti da, komunikazioaren sokasaltoan, batzutan sokari eragiten 
diona eta besteetan sakasaltoan dabilena. Eta jolas hortan, hartzaile eta emaile, 
euskarazko hedabideen sokasaltoan lehial xamar bizi garen euskaldunon kopu-
rua, hor-nonbait dabil beti, izan telebista, izan irratia ala prentsa, 170.000ren 
inguruan. Izango da neurketa baikorragorik egingo duenik ere, baina, egin esan, 
gaur bai eta bihar ere bai, euskarazko hedabideen ohiko erabiltzaile eta kontsu-
mitzaile gisa, oso aintzakotzat hartzeko kopurua da.

Halere, badirudi ez direla beti denak eroso-eroso sentitzen euskarazko 
hedabideen erabilpen horretan. BERRIA eta HITZA aldizkarien irakurlegoare-

-

bera. ARGIA eta beste aldizkari espezialduen kasua kenduz gero, euskaldun 
askok egiten du aitormen hori: euskaraz baino erosoago irakurtzen duela 
gazteleraz. Zer izango ote litzake EAEko buletin ofizialaren irakurketaz gal-
degingo bagenu? Eta ez da idatzizko hedabideei bakarrik eragiten dien gaitza, 
maiz entzuten baitugu entzunikusizko komunikabideei dagokionean ere, eus-
kaldun askori egiten zaiola aldatz gora telebistako filme zenbait eta bestelako 
albiste saio batzuk behar hainako erosotasunez entzun eta jarraitzea.

Euskararen Legea – 1982 – Azaroak 24

Jaurlaritzak hizkuntza-normalizazioa bultzatuko du Espainiako Irrati-Telebistaren emanaldi-
-zentroetan, euskarak, Euskal Herriko hizkuntza propioa denez, behar duen presentzia izan 
dezan.
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Badirudi, oraindik ere badaukagula zertan saiatua eta ahalegindua emo-
zioen eta sentipenen mundua hedabideen egikera eta adierazpen-moduetara 
euskaraz ere behar adina egokitzeari dagokionean. Alde horretatik, nolanahi 
ere, oso aipagarriak eta txalogarriak iruditzen zaizkit Goenkale, Kutxidazu 
Isabel, Gaztea, Aupa Etxebeste, Sorginen Laratza, Wazemank, Balbemendi, 
filme eta erreportaia zerrenda luze baten bikoizketan eta abar luze bateko gi-
dogintzaren ildotik jorratzen joan diren hizkuntza-molde, erregistro eta adie-
razkortasun-bide berriak. Hori bai, etengabeko lan itzela hedabideoi oraindik 
ere eginkizun gelditzen zaiguna, emozioen eta sentipenen adierazpideak eus-
karaz nola gizarteratu sortzen eta asmatzen.

SORMENAREN KOLOREA: BERDEA

Azkenaldi honetan, zalantzarik sortu izan da, euskarazko hedabideetan 
lan egiten dugunon artean, euskarazko produktuen kontsumoaz. Euskarazko 
hedabideoi dagokionez, ez al da eskakizuna, kontsumoa urritu? Litekeena. 
Egia da, orain arte aipatu ditudan hainbat datutan nabarmentzen den bezala, 
inoiz ez bezalako aukera eta kontsumoa daukagula euskarazko hedabideen 
esparruan. Hogeitabost urteon ekarpenaz baikor naizela, alegia. Halere, ezin 
ezkuta dezakegu gure kezka, beste jarduera ekonomiko eta industrial askotan 
bezala, hedabideon munduan ere, aldarkortasuna delako gaurko egoeraren 
ezaugarri nagusi. Aldatzen ari da komunikazio produktuak ekoizteko modua, 
aldatzen zabalkunde bideak, aldatzen irakurle-entzule-ikusle-nabigatzaileen 
kontsumo usadioak ere. Aldagarritasun egoeraok nola kudeatu; aldagarritasu-
na, mehatxu eta arrisku gordin huts izan ez dadin, zertan eta nola hazkunde-
rako aukera eta indar bihurtu Kinka horretan bizi dugu gaurregun gure heda-
bideon kudeaketa-ardura, eta hala izango da honez gero gerora ere, beste 
giza-jarduera askotan bezalaxe.

Apenas daukagun sormen ahalegin etengabeko, iraunkor eta eraginkor 
baten aldeko apustua egin beste irtenbiderik. Eta, sormena, ezer bada, jarrera 
da. Lehenik eta behin, gure inguru hurbil eta ez hain hurbilaren behatzaile, 
obserbatzaile fin izateko eta etengabe ikasten aritzeko jarrera. Betikoan irau-
teak dituen arriskuak aurreikusteko metodologia eguneroko eginkizunen gur-
pilari ongi egokitzea. Aldagarritasunaren eta egokitzapenaren eskolak lehenbi-
ziko eragina norberarengan izan behar duela sinestea eta geure gogoan sendo 
txertatzea.

Esanak esan, ez da erraza euskarazko hedabideon kudeaketan esku artean 
dauzkagun eginkizunak burubidez zehaztea eta, gainera, ez naiz ni nor inoren 
eginkizunak izendatzen eta aholkuak ematen hasteko, merkekeria hutsean 
erortzeko harriskurik gabe. Nolanahi ere, idatzi honen azken txanpan, gure 
artean hizpide izan ohi ditugun eta idatzian zehar ere moduren batean aipatu-
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ta utzi ditudan hainbat gogoeta eta eritzi adieraziko ditut hitz bitan, sormena-
ren aldeko apustuaren harian:

– Portaera ekologikoagoa hedabideotako eduki-produkzioaren erabileran. 
Digitalizazioak eskaintzen dituen moldagaritasunak ongi erabiliz, ahalik 
eta eduki gehienen berrerabilpen eraginkorra lortu. Sormenaren iturri 
guztietatik erabilpenaren ibai zabala hedatuz eta etengabe ornituz. Mundu 
zabaleko euskaldun guztien eskura, euskaraz sortzen den guztia.

– Sormenaren indarrak mundu atseginago baten zerbitzutan jarri, elkar 
bizitza erosoago egin eta elkartasuna indartzeko; baita hedabideon gi-
zarte erantzunkizunetik ere. Besteak beste, hedabideetako edukien gai-
neko ardura nolakotasunaren, etikaren, estetikaren eta estiloaren gogo-
etara gehiago eramanez.

– Euskara ohiko komunikazio-hizkuntza dugunon arteko sarea zabaldu 
eta harremanak estutu; hedabideon jarduna ere gizarteko informazio, 
entretenimendu eta harreman usadio berrietara egokituz.

– Hizkuntza-komunikatiboaren bikaintasunaren aldeko jarrera eta apustua. 
Umorea, emozioen mundua, eguneroko gauza praktikoen erabilera, gi-
zarte harreman ludikoen mundua..., euskaraz atsegin adierazteko eta 
adierazpen hori gizarteratzeko eskola izan. Guraso, haur, eskolaume eta 
gazteen arteko katebegietan hizkuntzaren bikanitasunaren alde egin 
dezakegun ekarpena arduratsu betez.

– Euskararen gizarte-garapen eraginkorrena lortzen lagunduko duten ali-
antzak eragin eta gauzatu, nola euskal munduaren baitan, hala beste 
hizkuntza batzuetako komunikazio esparruetan ere.

Euskararen Normalkuntzarako Legeak 25 urte beteko zituen egunaren 
bezperan, 2007ko abenduaren 3ko arratsaldean, Euskaltzaindiaren Bilboko 
egoitzan hitzez esandakoak bildu eta osatu nahi izan ditut idatzi labur honetan. 
Irakurle, har ezazu aintzakotzat ezertan baliagarri gerta lekizuken hura eta, 
nolanahi ere, ez energiarik alperrik xahutu, oker esanak edo-ta egokitzat juz-
gatu ez dituzunak ausnarrean luze hartuz. Honez gero, jakin badakizu gure 
auzo txiki honetan non topa nazakezun eta, beti ere, probetxurako izan leki-
guke aurrez aurreko hitzaspertua. Hona, badaezpada ere, nireganako harreman 
bide erraz eta azkarra: beloki_julian@eitb.com



EUSKARAREN LEGEA ETA EUSKARA INFORMAZIO-
ETA KOMUNIKAZIO-TEKNOLOGIETAN

Andoni Sagarna

Euskararen Legeak 25 urte bete dituen une honetan, bidezkoa da galde-
tzea euskarak IKTetan gaur egun duen egoeran zer nolako eragina izan duen 
lege horrek. Badira, ordea, eragozpen batzuk galdera horri behar bezala 
erantzuteko. Lehenik eta behin, jakin behar dugu zein den euskararen egoera 
IKTetan eta gero legeak egoera horretan zer eragin izan duen.

Bi gauzak dira jakiten zailak: egoera konplexuegia da, ikerketa egokia 
egin gabe ezagutzeko, eta, aldi berean, egoera horretan eragina izateko espre-
suki sortua ez den lege batek zer nolako eragina izan duen jakitea ere ez da 
oso erraza.

Hortaz, galderari zuzenean erantzungo dioten datuen faltan, zeharka 
erantzuten diotenei erreparatu beharko diegu.

Mende-laurden horretan IKTek sekulako garapena izan dute gure artean, 
bizitzaren esparru guztietan gainera. Eztanda hori nekez aurreikus zezaketen 
legegileek garai hartan. Ez da harritzekoa bada arlo hori ez aipatzea legeak.

Beste esparru batzuk bai, aipatzen dira. Horrela, Euskal Herriko herrita-
rrei aitortzen zaizkien funtsezko hizkuntza-eskubideen artean hauxe dago:

c) Aldizkariak eta irrati-telebistetako eta beste hedabideetako emanaldiak 
euskaraz jasotzeko eskubidea.

Legea onartu zenean dozena bat urte falta ziren oraindik Internet gurega-
na iristeko, beraz, beste hedabideetako emanaldiak irakurtzen dugunean uler 
dezakegu agian legegileek gerora etor zitezkeen hedabideak legearen aplika-
zio-eremuan sartzeko zirrikitu bat irekita utziko zutela, nahiz eta hedabide 
berri posible horiek zein izan zitezkeen ez jakin.

IKTen garapena gure artean

Informatika 1960ko hamarkadan hasi zen hedatzen mundu-mailan. Hasi-
eran, espezialista gutxi batzuek bakarrik erabiltzen zituzten ordenagailuak, 
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ikerketan eta kalkulu zientifikoetan batez ere. Pixkanaka enpresa eta erakunde 
handitan erabiltzen hasi ziren eta 1982an, Euskararen Legea jaio zen urte 
berean, hasi ziren lehenbiziko ordenagailu pertsonalak guregana iristen. Le-
henbizikoak batik bat jostailu gisa erabiltzen ziren Commodore 64 eta ZX 
Spectrum izan ziren.

Geroxeago IBM PC eta Apple Macintosh 128K etorri ziren. Oso sistema 
traketsak ziren haiek orain ditugunen aldean. Macintoshek pantaila grafikoa 
bazuten ordurako, baina PCek karaktereak baizik ez zituzten erakusten beren 
pantaila monokromoetan.

Software aldetik, berriz, testu-prozesadoreak agertzen hasi ziren, haiek 
ere oraingoak baino askoz baldarragoak. Testu-prozesadoreen artean aurrera-
tuena Wang zen, baina ez zitekeen ordenagailu pertsonaletan erabil, ordena-
gailu handiei konektaturiko terminalen bidez baizik.Ordenagailu pertsonaletan 
erabiltzeko testu-prozesadorerik hedatuena WordStar zen, testuei formatua 
emateko hainbat tekla-konbinazio erabiltzea eskatzen zuena.

1990 arte itxoin behar izan genuen Windows 3.0 ager zedin eta horrekin 
PC bateragarrietara pantaila grafikoak irits zitezen. 1989an sortu zen MacOSe-
rako Microsoft Office eta hurrengo urtean Windowserako bertsioa.

Geroztik, IKTen bilakaera izugarria eta izugarri lasterra izan da: bulego-
tikako paketeak hedatu dira, disketeak, disko gogorrak, CD-ROMak, DVDak 
agertu dira, sare lokalak eta Internet, posta elektronikoa, sakelako telefonoak, 
SMSak eta MMSak, web orriak, blogak, wikiak, denak arrapaladan etorri 
zaizkigu, arnasa hartzeko betarik eman gabe.

Iraultza horren aurretik, film batean erakutsi izan baligute zer zeto-
rren, eta galdetu izan baligute ea euskarak hor zer leku izango zuen 25 urte 
geroago, seguru asko etsipenak jota geratuko ginatekeen. Denbora hori 
iragan ostean, benetan gertatu dena ikusita, esan dezakegu hain gaizki ere 
ez garela moldatu. Ehunka produktu sortu dira euskaraz, bereziki irakas-
mundurako, eta gutxiestekoa ez den presentzia hartzen joan da euskara 
Interneten. Hala ere, gauza bat da zer egin den eta horrek zer meritu duen 
eta beste bat zer neurritan erantzun diegun trumilka etorri zaizkigun behar 
horiei.

Ikus dezagun hori datu zehatzagoak erabiliz.

Euskarak IKTetan hartu duen lekua

Hainbat ikuspegitatik begira diezaiokegu gai honi (Artola, 1997). Kontu-
an izatekoak lirateke, besteak beste:

–  Arlo horretako euskarazko terminologia
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– IKTen irakaskuntzarako materiala

– Euskarazko softwarea

– Euskaratutako softwarea

– Euskarazko erabilera-eskuliburuak

– Hizkuntza erabiltzeko eta ikertzeko tresnak

– Euskararen presentzia Interneten

– Euskara sakelako telefonoetan

Terminologia aldetik hainbat lan egin dira (Alegria 1985, Elhuyar Fun-
dazioa-Euskaltel 2003, UZEI 2001a, 2001b, 2005a, 2005b), baina huts egiteko 
arrisku handirik gabe esan daiteke arlo horretako terminologiaren garapenak 
duen abiadura eta gurea oso desberdinak direla.

IKTen irakaskuntzarako material idatzien ekoizpena, beheko bibliografian 
ikus daiteke. Horren barruan zer dagoen aztertzen badugu, zenbait ondorio 
atera dezakegu. Esate baterako, liburuen tipologiari begiratzen badiogu, 1984-
-2006 bitartean, batez beste, unibertsitateko edo lanbide-hezkuntzarako 1,3 
titulu argitaratu dira euskaraz urteko. Miseria hutsa da hori noski.

Zerrendatu ditugun liburuen eta artikulu orokorren 54 tituluen egileen 
artean, badira batzuk askotan errepikatzen direnak eta jakin badakigu erakun-
deen izenean argitaratutako lanen egileak banan bana zerrendatuko balira ge-
hiagotan agertuko liratekeela eta ikerketa-lanen egileak aztertuko bagenitu ere 
hor leudekeela berriz. Horrek zeharka adierazten digu lan asko talde txiki 
baten euskaltzaletasunak eragindakoak direla.

Euskarazko softwarearen garapena ezin dugu lan honetan xeheki deskri-
batu, baina estatistika batzuk behintzat azter ditzakegu.

Bi arlo desberdin izan behar ditugu kontuan: alde batetik irakaskuntzara-
ko softwarea eta bestetik bestelako softwarea.

Lehenbiziko sailean, 1982tik 1996ra bitartean gauza handirik ez zen 
sortu, baina 1997an Eusko Jaurlaritza, EIMA III programaren bidez, irakas-
kuntzarako produktu digitalak ekoizteko dirulaguntzak ematen hasi zenetik 
2006. urtera arte 560 produktu kaleratu dira. Hona hemen urtez urte kaleratu-
tako produktu kopurua erakusten duen grafikoa:
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Produktu-kopurua guztia: 560
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Produktu horien guztien nondik norako guztiak xeheki ezagutu nahi ditu-
enak Euskal Ikasmaterialen EIMA katalogoa kontsulta dezake honako helbide 
honetan: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/eu/contenidos/
informacion/dih6/eu_15733/dih6.html

Bestelako aplikazioen ekoizpena nola joan den arloz arlo eta urtez urte 
honako taula honek erakusten digu:

Urtea Bulego
aplikazioak Hizkuntza Aisialdia Tresna

orokorrak
Internete-

koak
Dokumen-

tazioa
Beste

zenbait
1992 0 1 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 1 1 0 0 0 1
1995 0 1 0 1 0 0 1
1996 0 2 2 0 1 0 1
1997 0 4 1 0 1 0 0
1998 0 5 2 3 0 0 1
1999 0 3 0 3 2 0 1
2000 1 5 4 1 0 0 3
2001 0 4 3 2 3 0 0
2002 0 5 9 0 0 0 0
2003 7 5 1 1 8 4 0
2004 7 0 1 5 4 1 0
2005 2 2 1 1 4 1 0
2006 8 4 4 7 16 15 1

25 42 29 24 39 21 9
Produktuak guztira: 189
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Produktu horien artean era askotakoak daude. Ikus ondoko taulan anizta-
sun hori erakusten duten adibide batzuk:

Software-mota Zenbait adibide

Bulegoko aplikazioak Open Office, Scribus, Microsoft Office 2003, OmniPage 

Hizkuntza lantzekoak Xuxen, Euskalbar, Atariko proben jolasak, Bizkaifon, 
XX. mendeko euskararen corpus estatistikoa, Euskal-
term, Elhuyar Hiztegia, Morris Hiztegia, Sinonimoen 
Hiztegiak, ZT corpusa, Ereduzko prosa gaur, Corpeus, 
Harluxet Hiztegi Entziklopedikoa, etab. 

Irakaskuntzarakoak CDak, DVDak, disketeak, jaisteko aplikazioak eta Inter-
neteko zerbitzuak 

Aisialdirakoak Euskal Jolasen Bilduma, Estropadak, Olentzeroren basoa 

Sistemak eta baliabideak Linux Debian, Linux Mandrake, Windows XPren inter-
facea, Panda Titanium 

Udako Euskal Unibertsitateak mantentzen duen software-katalogoan 
aurki daitezke xehetasunak, honako helbide honetan: http://softkat.ueu.org

Hizkuntza-ingeniaritzan egin diren aurrerapenak ere balio handikoak izan 
dira. Sail honetan bereziki aipatzekoa da EHUko Informatika Fakultateko IXA 
taldeak egindako lana. Lan bikain hori ezagutzen ez duenari helbide hau bisi-
ta dezan gomendatuko nioke biziki: http://ixa.si.ehu.es/Ixa

Alabaina, ikerketa-mailatik esparru komertzialerako bidean oraindik 
urrats askorik ez da egin.

Hori guztia egin ahal izateko, Hezkuntza eta Kultura sailetatik emandako 
dirulaguntzak erabakiorrak izan dira, zalantzarik gabe, baina jende saiatu asko 
lanean jardun izan ez balitz, dirulaguntzek bakarrik ez zuten emaitza hori 
ekarriko.

Erabilera-eskuliburuen kasuan, gure artean erabiliena den Windows sis-
tema eragileari buruzko azkenekoa Windows 98arena izan zen. Bertsio horren 
ondoko Windows 2000, Me, XP edo Vistak ez dute eskulibururik izan.

Microsoft Office bulegotika-paketearen azkeneko eskuliburuak Word 6.0, 
Excel 5.0 eta Access 2.0 hartu zituen. Geroztik Office 4.2, Office 98, Office 
2001 eta Office 2004 pasa zaizkigu eskulibururik gabe.

Open Office-ren kasuan 1.0.2 bertsioaren eskuliburua argitaratu zen, 
baina dagoeneko 2.3.1ean gaude. Bistan da softwarearen berrikuntzari ez
diogula inola ere erantzuten eskuliburuen aldetik.
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Euskararen presentzia Interneten

Arreta berezia merezi du atal honek, IKTen arloan gizarteko sektore 
guztiek euskararekiko dituzten jarrerak islatzen dituelako. Horregatik, orain 
baino lehen izan nuen interesa gai hori jorratzeko, 2003an hain zuzen. Orduan 
egin nuen azterketan erabilitako metodologia eta handik ateratako ondorioak 
ondoko lerroetan laburbiltzen saiatu naiz. Garai hartan idatzi nuen txostena 
osorik ikusi nahi duenak honako helbide honetan du:

http://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1057751702

Euskarazko edukiak zituzten ahalik eta web orri gehienak biltzen saiatu 
ondoren, haien artetik lagin bat aztertuz ateratako ondorio batzuk atera nituen 
2003an.

Honela labur zitezkeen euskarazko edukiak zituzten web orriei buruzko 
ondorioak:

– Erdiak baino gehiago herri-erakundeenak, irabazasmorik gabeko elkar-
te pribatuenak edo ikastetxeenak ziren. Oso gutxi ziren enpresa-mun-
dukoak

– Irabazasmorik gabeko elkarte horien heren bat euskara-elkarteak ziren

– Euskarazko edukiak zituzten herri-erakundeen web orrien erdiak baino 
gehiago Eusko Jaurlaritzarenak edo Hego Euskal Herriko udalenak ziren.

– Ipar Euskal Herriko herri-erakundeen euskarazko web orririk ez zen ageri.

– Nafarroako herri-erakundeen web orriak oso urriak ziren (sail horreta-
koen %6)

– Herri-erakundeen web orrien heren batek erakundeari buruzko informazio 
orokorra ematen zuen eta beste hainbeste hezkuntza-arlokoak ziren.

– Euskarazko edukiak zituzten web guneen hasierako orrien %25ek es-
painieraz zituzten edukiak

– Irabazasmorik gabeko elkarteen kasuan, orri nagusietan euskara soilik 
edo nagusiki ageri zen erdietan baino gehiagotan

– Ikastetxeen web guneetan orri nagusia espainieraz zegoen lautatik ba-
tean eta eleaniztuna zen beste hainbestetan. Unibertsitateen kasuan er-
diak ziren espainierazkoak soilik.

– Gutxi ziren Internetek ahalbidetzen dituen eduki multimedia, interakti-
bo eta transakziozkoak eskaintzen zituztenak. Erdiak baino gehiagok 
eduki estatikoak bakarrik zeuzkaten.

Geroztik ez dut azterketa osoa berriz egin, baina web guneen jabeen 
banaketa berriz aztertu dudanean argi eta garbi ikusi dut lehen ez zeuden 
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euskarazko wikiak eta blogak onddoak basoan bezala hazi direla lau urteotan. 
Erabiltzaileak egile bihurtzeko eta lankidetzan jarduteko joera hori fenomeno 
orokorra da.

Ondorioak

 Esan dezakegu teknologiaren uholdeari erantzun egin diogula eta aldez 
aurretik espero genezakeen baina hobeto seguru asko. Horrek ez du esan nahi, 
ordea, hainbat arlotan hutsune handiak ez ditugunik. Enpresa-munduan, esate 
baterako, informatika ez da oro har euskaraz erabiltzen. Sakelako telefonoek 
ez dute orain arte euskaraz jakin. Uholdeak ez gaitu erabat ito, baina arlo 
batzuetan higadura-marka nabarmenak utzi dizkigu.

Zein izan da Euskararen Legearen eragina? Zalantzarik gabe euskararen 
aldeko laguntzen bultzatzailea izan da lege hori IKTetan ere. Baina euskara 
zer arlotan ageri den ahulago eta zer arlotan ez hain ahul begiratzen badugu, 
garbi ikusten dugu kultura eta hezkuntza munduak hor nonbait salbatu direla, 
baina hortik kanpo ez dela ezer askorik aurreratu.

Aurrera begira, aztertu beharra dago eredua. IKTetan euskarak duen lekua 
ez da Hezkuntza eta Kultura sailetako kontua soilik eta ezta dirulaguntza bidez 
soilik konpon daitekeena ere. Azpiegitura-kontua da. Sail guztiek parte hartu 
beharreko gaia da, bereziki Industriak.

Zenbait arlotan oso erronka gogorrak datoz, esate baterako Osasun arloan, 
osasun-txartel digitalarekin eta historia kliniko digitalekin.

Herritar bakoitzak bere historia kliniko digitala euskaraz kontsultatzeko 
eskubidea izan beharko luke, eta euskaraz lan egin nahi duten osasun-arloko 
profesionalek aukera izan beharko lukete hala jarduteko.

Printzipioz hain arrazoizkoak diruditen helburu horiek konplikazio tekni-
ko eta ekonomiko handiak dituzte. Terminologia tekniko estandarizatuak 
(SNOMED CT, adibidez) prestatu behar dira, besteak beste hizkuntza desber-
dinetan lan egiten duten Osasun-Zerbitzuen artean bateragarritasuna (interope-
ratibitatea esaten diote) lortzeko, maila teknologikoan ez ezik, baita semanti-
koan ere. Terminologia estandarizatuari eta dokumentuak kudeatzeko aplikazio 
informatiko aurreratuei esker, diagnostiko baten edo tratamendu baten deskri-
bapena hizkuntza batean egina badago ere, beste hizkuntza batean irakur 
daiteke.

Galdera hauxe da: benetan nahi dugu euskara erabili ahal izatea Osaki-
detzan? Erantzuna baiezkoa baldin bada, orain arte izan ditugun erronkak 
baino askoz handiagoak datozkigu.

Beste arlo batzuetan ere panorama oso antzekoa da.



1538 EUSKERA – LII, 2007, 3

Arestian uholdea aipatu dut, baina agian metafora egokiagoa litzateke 
maldan behera datorren elur-bolarena: teknologiaren garapenak dakarren 
arriskua gero eta handiagoa da eta gero eta lasterrago dator.

Nire ustez erabaki estrategikoak hartu behar dira, gaur egun ditugun 
mugak gainditzeko. Adibidez, hizkuntza-politika Kultura Sailaren ardura iza-
tetik Sail guztiak inplikatuko dituen eredu batera joatea ez ote den komeni 
galdetuko nuke.

Dirulaguntzak izan behar dute arazoari erantzuteko tresna ala beste zer-
bait behar da? EITB ez zen sortuko dirulaguntzak eskaini eta ekimen pribatu-
aren zain geratuta.
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EAEko EUSKARAREN LEGEAREN GARAPENAZ 
NAFARROAREN IKUSPEGIA

Nire sentimendua

Sagrario Aleman

Euskal Autonomia Elkarteko Euskararen Legeaz eta beronen garapenaz 
aritzeko aitzakia ederra da Legearen 25. urteurrena. Urte hauetan hizkuntza 
normalizazioa dela eta, ikusi, irakurri eta entzun ditugunak eta sentitu eta bizi 
izan dudana datorkit burura. Ez dut naski, Nafarroaren ikuspegia azalduko, 
nirea, neronena, baizik.

Hemen ere, toki guztietan bezala, zenbat buru, hainbat aburu. Hortaz, 
beharbada ikuspegiak, nire ikuspegiak neurri batean, beste toki batzuetan, 
Nafarroatik kanpo, ematen den askorenarekin izanen du antzekotasunik, eta 
Nafarroan izanen da nik ematen dudan ikuspegitik arras beste bat duenik ere.

EAEko Euskararen Legearen garapenaz pentsatzen hasi eta nahitaez 
Nafarroako Euskararen –edo vascuence-ren esan beharko ote nuke?– Legea-
rekin eta bere garapenarekin alderatu dut. Horregatik hemen, maiz, Nafarroa-
koa izango dut hizpide. Hau hobeki ezagutzen dudalakoz eta Nafarroako 
Euskararen Legearen garapenaz arduratu behar zutenek ezarritako bidean bo-
rrokatu eta sufritu behar izan dugulakoz.

Horrexegatik esan nezake miraz, inbidiaz, ikusten dudala Euskal Autono-
mia Elkarteko Euskararen Legea bera; etsipenez ere ikusi izan dut ordea, eta 
zer esanik ez, amorruz, haserre ere bai, zenbaitetan, harriturik, ez gutxitan 
Legearen garapena.

EREDUGARRI

Mundu zabalean hizkuntza normalizaziorako hainbat lege izanik ere, 
euskararen normalizaziorako hau zen lehenengoa. Alde horretatik, Nafarroa-
ko euskararen legea egiteko, –gure nahia lege bakarra Euskal Herri guztira-
ko izatea baldin bazen ere–, EAEko 82ko Lege hau eredutzat edo, nahi bada, 
abiapuntutzat har genezakeen. Beti ere, aurreko bat eredutzat hartzen denean 
hura hobetzeko asmoz egiten da. Zoritxarrez, ordea, Nafarroan, euskararen 
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normalizaziorako lehenengo legea, EAEkoa, hobetu ez, baina, txartu egin 
genuen, eredu izan zitekeen lege honetatik urrundu. Hori ez da harritzekoa, 
bestalde, Nafarroan ikusi dugun ibilbidea kontuan izanik. 1980an Nafarroa-
ko Parlamentuak euskararen ofizialtasunaren Ebazpen bat onartu zuen. Bi 
urte geroago, 82an, Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari 
buruzko Lege Organikoan, zonifikazioaz hitz egiten zen, beraz, euskara 
gaztelaniarekin batean Nafarroa guztiko hizkuntza ofiziala izatetik, ofiziala 
Nafarroako eskualde euskaldunetan bakarrik izatera pasatu zen, Parlamen-
tuan onartutakoa baztertuta. Lege Organiko honek euskara ofiziala zein 
udalerritan izanen zen geroko legearen baitan utzi zuen. Horregatik, aurre-
kari hauekin, ezin zitekeen espero, 1986an, Euskarari buruzko Foru Legea 
EAEkoa baino hobea egitea, Madrila hobetzera edo amejoratzera joan eta 
txartu zutenengandik.

Hala ere, esan behar dugu Lege honek aipatzen dituen puntu beretsuak 
dituela Nafarrokoak ere: erabilpen ofiziala, hezkuntza eta komunikabideak. 
Haratx, bada, EAEko Legea oinarritzat hartua. 

Nafarroan, Legea onartu aurretik, ikerketa soziolinguistikoa egiteko dei-
aldi bi egin ziren, lehenengoan Hortensia Viñes andereari esleitu zioten baina, 
honek ez zuen inolako ikerketarik egin. Bigarren deialdian, Jesus Azkonari 
esleitu zioten ikerketa. Legea egin zutenek, ordea, ikerketa honi eta Azkonak 
zonifikaziorik ez egiteko aipatu zuen gomendioari kasu gutxi eginik, Nafa-
rroako zati batean besterik ez zuten onartu ofizialtasuna Hobekuntza Legeak 
eskatzen zuen edo zioen bezala. Eremu euskaldunean Nafarroako populazioa-
ren %11 inguru besterik ez zen bizi, eta zerbitzu gehienak eremu horretatik 
kanpo dituzte horko bizilagunek. Zonifikazioa egiteko erabilitako irizpidea 
inork ez dugu ezagutzen, Legea egin zutenek beraiek ere ba ote dakiten za-
lantzagarria da. 

Azkonaren iritzitz, zonifikazioak herri euskaldunetako biztanleen kon-
plexua sorraraziko zuen eta euskararen inguruan zegoen identifikazio kolek-
tiboa hautsiko zuen. Gainera, bere ustez, euskara ofiziala Nafarroako eremu 
osorako egin zitekeen inolako problema tekniko edota soziologikorik gabe. 
Gaur, Nafarroako Gobernuaren diskurtsoak, Legearen garapen ezak eta Legea 
beti era murriztalean interpretatzeak Azkonak aipatzen zuen euskararen ingu-
ruko identifikazio kolektibo hori hautsi du, neurri handi batean. Lege egileak 
zatikako ofizialtasun horren aitortzaren benetako helburua betetzen ari dira 
horrela. 

Horregatik miraz eta bekaizti ere ikusten dut 1982ko Legea bera, gurea 
baino askoz hobea delako, ofiziala erkidego guztian.

Ondokoarekin alderatzeko joera izaten dugu beti, ni ere horretan ari naiz, 
ez nuke hala ere, bata bestea baino hobea edo garapen hobea izan duela esa-
teagatik, bata ona eta bestea txarra direnik esanahi, batak ez baitu bestea on-
tzen. Direnak dira.
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Miraz begiratzen diot 82ko Lege honi, zonifikaziorik egiten ez duelako 
eta gureak zonifikazioaz hitz egiten duelako, inon, guk dakigula, inongo lege-
tan egin ez den gauza. Hizkuntzaren normalizazioaz ari diren legeak lurralde-
tasunean edo norbanakoen eskubideetan oinarritzen dira, baina, Nafarroakoa 
ez batean eta ez bestean ez da oinarritzen.

Bekaizti, bekaizti naiz, Administraziotik, edo nahi bada agintetik, egiten 
den diskurtsoarekin, azken hamar edo hamabost urtean Nafarroan egin den 
diskurtsoarekin zer ikustekorik ez duena. Nafarroan euskara gutxietsi egiten da 
agintearen aldetik, eta beste hizkuntza batzuen balioa euskararen gainetik jar-
tzen da. Nafarroako Lehendakariaren eta zenbait alderditako buruen adierazpe-
nak, Gobernuak hartzen dituen hainbat neurri edota epaile askok beren epaietan 
esaten eta idazten dituztenak begiratzea aski dugu horretaz jabetzeko.

Sentiberatze kanpainak egiten direla- eta inbidia dut.

EAEn, hainbat arlotan, erdietsi diren aurrerapenez ere bai. Administrazio-
an, arlo sozio-ekonomikoan, hezkuntzan, hedabideetan, teknologia berrietan... 
Nahi nuke horrelakorik Nafarroan.

Helduen Euskalduntze Alfabetatzekoekin harreman normalizatuak badire-
la ikustean, arloa gero eta gehiago laguntzen dela ikustean, nola ez dut, bada, 
horrelako sentipenik izanen. Nafarroan sortu berri den Euskararen Institutua-
rekin gauzak aldatzen hasiko ote diren itxaropena badugu. Itxaropena gauzak 
aldatzea nahi dugulako, ez, benetan, deus berririk ikusi dugulako 

Inbidia, Euskararen Aholku Batzordeak funtzionatzen duela ikustean, 
Nafarroakoak ez bezala, lanak egiten direla ohartzean. Ikastetxeetan euskara-
ren erabilera indartzeko planak EBPN udal-ereduekin uztartzeko txostena; 
Euskalduntze-alfabetatzea hobetzeari begirakoa; euskararen kalitatearen ingu-
rukoa; esparru sozioekonomikoan euskara biziberritzeko estrategiak biltzen 
dituena...

Etsipena, etsipena ere, izan dut. Etsipenez begiratu dut, irakaskuntzako 
eredu guztiek euskalduntzeko balio ez izan arren, 25 urtez eutsi zaielako. 
Derrigorrezko hezkuntzaren bidez bermatua beharko zukeen euskararen jaki-
tea. Pentsatzekoa litzateke 25 urtetik beherako gazte guziek jakin beharko 
luketela, ez badira, behintzat, azken urte hauetan iritsi hona.

Noiz aldatuko da ereduena? Hori askotan pentsatu izan dut. Etsipena 
horregatik esaten dut. Badakit zaila dela aldatzea, jende asko kontra dagoela, 
ez duela deus jakin nahi euskara ikasi behar horretaz, hezkuntzan tentuz, po-
liki eman behar direla pausoak, baina etsipena izan dut, polikiegi eman baiti-
ra pauso horiek. Nire ustez, hasiera-hasieratik behar zuen eredu bakarra, 
euskara haur guztiek ikastea bermatuko zuena. Nafarroako Legea, Vascuence-
ren Legea, onartu aurrettoan, 1986ko urri-azaroan, EAB edo Euskararen Al-
deko Batzordean, bertako legea zela-eta antolatu ziren batzorde horietan, 
pentsatu zen interesgarria izan zitekeela Nafarroako Legea izanen zen horren 
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inguruan, nolabaiteko hausnarketa egitea. Horretarako, sozioliguista zenbait 
gonbidatu genituen, Arazil, Pitarch, Txillardegi eta Larrañaga oker ez banago. 
Pitarchek, jardunaldiaren ondoren esan zuen, lege batek, minimoki onargarria 
izan dadin, ziurtatu beharko lukeela lehen hezkuntzaren bukaeran guztiek 
euskara jakitea. Eta 25 urte eta gero, oraindik, ezin esan dugu hori.

Hala ere, oraintxe Miquel Gros i Lladósek Recuperacion del euskara en 
Navarra liburuan idazten duenez, eskolari esker euskara dakitenen ehunekoa 
asko handitu omen da Nafarroan. Lurralde honetan ere, D ereduak zabaltzeko 
dituen zailtasunak zailtasun, euskara jakitean aurreratzen ari gara nonbait. 
Liburu horretan jasotzen diren azken datuak 2001ekoak dira, geroztik, atzerri-
tik etorritako haur eta gazte asko bizi da gure lurraldean eta hauetako gehien-
tsuenak, A eta G ereduak indartzeko erabili dituzte eta, bitarte honetan, beste 
eredu bat ere, ingelesez, ezarri digute.

Haur eskolatik Unibertsitatera, irakaskuntza guztian, euskara ikasteko 
eskaera eskaintza baina askoz ere handiagoa da Nafarroan. Iruñean 11 haur 
eskola publikoetatik bi baizik ez dira euskaraz. Eskaintzaren %65 da gaztela-
niaz, ingelesez %24 eta euskaraz, berriz, %11 besterik ez.

*  *  *

Amorrua ere izan dut. Amorrua Biziberritzeko Plana abian jarri dutene-
an, aurretik zegoen Bai Euskarari egitasmoarekin uztartzeko gauza izan gabe, 
Bai Euskarari Euskal Herri guztiko udalerrietan martxan jartzeko baliagarri 
izanik. Nafarroan, Bai Euskarari Baztan, Barañain eta Sakanan abian da da-
goeneko. Ez ote zen hobe elkarrekin adostea eta izatez ere osagarritasuna 
bilatzea?

Eusko Jaurlaritza, lege honen garapenean-edo, Euskaldunon Egunkaria 
sortzekotan zegoenean, euskarazko beste egunkari bat sortuko ote zuen zebi-
lenean, zer esanik ez. Eta ez bi egunkari nahi ez ditugulako, baizik eta une 
hartan zaila zelako bi egunkari bizi ahal izatea, oraindik batekin hasi gabe eta 
bigarrena egin nahi izatea. 

Elebide sortzean ere, aurretik beste ekimen bat antzeko funtzioekin baze-
larik, sentimendu bera izan dut. Nolabait, herri ekimenetik hainbeste lan, 
ilusio, diru eta ahalegin jarrita egin diren edo erdietsi diren ekimen horien 
paralelo bat antolatzea da amorrarazten nauena.

*  *  *

HABE eta helduen euskalduntzearen artean ere antzeko zerbait gertatu 
zen, hasiera hartan. 

Lan horietan edo ekimen horiek aurrera eramaten aritu direnak aintzakotzat 
ez direla hartzen dirudi, eta administrazioaren ekimena normalizaziorako, ez, 
baizik eta aurretik dagoenaren gainetik egindako neurritzat ikusi izan dugu. 
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Galdera egiten dut, ez ote da posible denak elkar harturik ahalik eta proposamen, 
plan, plangintza edo eredu egokiena egitea? Gogo eta indar guztiak bat egitea?

*  *  *

Onuragarria. Bai, zuzenean edo zeharka, onura ekarri digu. Nafarroan 
ere eragina izan baitu Euskararen Lege honek.

EGA titulua emateko eskumena Nafarroan bertako Gobernuaren menpe 
egotea ere, nolabait, lege honekin, edo bederen, EAEn euskara ofiziala aitor-
tzearekin loturik dagoela uste dut. 

Lege honi esker Nafarroako hainbat ikaslek beren ikasketak euskaraz egin 
ahal izan dituzte EAEko unibertsitateetan, bestela beste inon ezin izanen zi-
tuzten euskaraz egin goi mailako ikasketak. Honelako edo bestelako ikerketak 
egiterik ere izan dute, Jaurlaritzaren laguntzei esker.

Hizkuntzaren erabilera sustatzeko hain beharrezkoa den telebista ere 
lege honi zor diogu. Nafarroako Udal eta pertsona askoren ahalegin franko 
ere behar izan da, Nafarroako Gobernuaren oztopoak gaindituz, telebista 
euskaraz ikusi ahal izateko. Euskadi Irratia entzuteko ere aukera paregabea 
dugu, euskarazko irrati bati, Euskalerria Irratiari, lizentziarik ematen ez di-
oten hirian.

Modu batez edo bestez, legearen babesean laguntza handiagoa edo txiki-
ago jasotzen duten Berria eta aldizkari hau eta beste ere irakurtzen ahal dugu. 
Gauza bera esan dezakegu beste zenbait argitalpenez, aisia eta eskolarako 
material eta testuez,...

Nafarroan bada elkarterik, komunikabiderik, barnetegirik, eta abarrik lege 
honen bidez diru laguntza jaso duenik, zuzenean edota Euskara Elkargoaren 
bidez.

Ikerketa eta inkesta soziolinguistikoak egitea ere ahalbidetu du. EAEn 
egiten diren erabileraren inguruko sentiberatze kanpainak ere, bertarako ez 
ezik, Nafarroa eta beste lurraldeetarako ere ziur baliagarriak direla. 

Zer esanik ez, Euskal Autonomia Erkidegoko Euskararen Lege hau dela-
eta hartu diren hainbat neurrik, Nafarroan ere, ekarri duela motibazioa handi-
tzea eta euskara prestigiatzea eta baloratzea. 

Polita da, CANek edo Nafarroako hainbat enpresek, beren publizitate eta lo-
goetan euskara darabiltela ikustea, segur aski, neurri batean bederen, Eusko Jaur-
laritzako 6/2003 Legeari, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutoari, esker.

*  *  *

Larriturik eta harriturik ere hartu izan ditut zenbait gauza. Harritu 
ninduen ikaragarri Osakidetzako oposizioetan aurkezteko euskara jakin beha-
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rrik ez izatea, izugarri larria iruditu zait hori. Behin eta berriz, agertu da 
egunkarietan horren aurkako salaketa. Harritu egin nau, euskara jakitea ez 
eskatzea, azken batean gaur egun sartuko diren langile horiek, langile erdaldun 
horiek, hor izanen ditugu luzerako, edo administrazioak horiek euskalduntzeko 
inbertsioa egin beharko du, gainerakoan beste 25 urtez Osakidetzak oraindik 
erdaraz funtzionatuko du.

Harrigarria, benetan zerbitzu guztiak euskaraz eskaini nahi baditugu. 

2006an, 4300 lanpostutik gora eskaini ziren eta horietatik % 23ri besterik 
ez zitzaien eskatu euskara derrigor jakitea, hala ere, aurrera pausoa izan zen, 
lehenengoz eskatu baitzen euskararen derrigorrezko ezagutza.

Herrizaingoari buruzko kexak ere maiz jaso izan dira Behatokian. Egun-
karian, euskarazko bakarrean, salaketa eskutitzak frankotan argitaratzen dituz-
te, euskaraz ez dakitelako ertzain askok, edo jakinik ere, erdaraz erantzuten 
diotelako askotan hiritar euskaldunari, eta modu txarrean, gainera.

Administrazioan euskararen normalizazioa zein mantso ari den ohartzea 
ere ez da batere lasaigarria. Orain arte egin diren hiru Plangintzaldiek EAEn 
ez dute erdietsi ezarritako helburua bera ere. Jakina, Nafarroan arlo honetan 
egin dena hutsaren hurrengoa da. 

Oraindik ere, euskararen herrian euskaraz jakin gabe lasai, inolako kezka 
eta ardurarik gabe, bizi daitekeela ikustean larritzen naiz. Eta alderantziz, 
euskaraz bizi nahi izatea edo euskaraz bizitzen saiatzea eragotzia dago, eta 
zigortua ere bai zenbaitetan. 

*  *  *

Kezkagarria oso, batzuetan, maizegi, legearen garapenak zenbait jende-
rengan sortu duen ezinegona. Oraindik, hizkuntzaren inguruko zenbait topi-
kok bizirik dirautela ohartzea, askoren diskurtsoa entzutea. Funtzionario as-
koren jarrera ezin kezkagarriago eta lotsagarriago iruditzen zait, euskara ez 
ikasteko beren ahaleginetan. Sindikatu zenbait ere gogor aritu da, langileen 
eskubideen defentsan haien esanetan, baina, benetan, hiritarrok euskaraz 
atendituak izateko dugun eskubidea urratuz. Bertendonakoa gogoratu behar 
ote dugu?. Horrelako jarrerak, EAEn ezezik, Nafarroan ere behin baino ge-
hiagotan izan dituzte sindikatu horiek berek. Euskara jakitea eskatzea edota 
ikasteko aukera eta baliabideak ematea, bortxaketa eta jarrera diskriminatzai-
letzat jo dute.

Kezka, Nafarroako Gobernuak eta hemengoak elkarrekin izan dituzten 
edo izan ez dituzten harremanak, gaizki ulertzeak, ikustean. Kezka, azken 
batean, Euskal Herri osorako hizkuntza politika bat ez dugula ikustean. Pena, 
garai batean genituen helburuak oraindik ez ditugula erdietsi ikustean, garai 
batean genituen esperantza horiek ez direla bete dakusagunean.
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Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiet Euskaltzaindiari eta Sabino Arana 
Fundazioari, Euskal Autonomia Erkidegoko Euskararen Legearen garapenaz 
aritzeko, Jardunaldi honetara gonbidatu izanagatik. 

25. urteurrena azken helmuga ez denez gero, hausnarketarako parada 
baizik, itxaropena erantsi nahi diot hemendik aitzina egiten ahal denari begi-
ratuz.





EUSKARAREN LEGEA
1982ko oinarrizko legea, euskeraren erabilpena araukotzezkoa

Ipar Euskal Herriko ikuspegi bat

Erramun Baxok

1982ko azaroaren 24ean, Carlos Garaikoetxea lehendakariak Euskadiko 
herritar guztiei agindu zeien euskararen erabilpena normalizatzeko oinarrizko 
legea bete dezaten. Legearen bi erreferentziak Espainiako Konstituzioa eta 
Autonomia Estatutua dira.

1978ko Espainiako konstituzioak dio «Gaztelania da Espainiako Esta-
tuaren hizkuntza ofiziala. Espainiar guztiek dute gaztelania jakiteko egin-
beharra eta erabiltzeko eskubidea. Espainiako beste hizkuntzak ere ofizia-
lak izango dira haiei dagozkien autonomia-erkidegoetan, beraietako 
estatutuekin bat etorririk». Hona zer dioen 1979ko Euskal Herriko Auto-
nomia Estatutuak:

Euskarak, Euskal Herriaren berezko hizkuntza denez, hizkuntza ofizialen 
maila izango du Euskal Herrian gaztelaniarekin batera, eta guztiek dute bi hiz-
kuntzok ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea (6. artikulua).

1982ko oinarrizko legearen ekarpen onak ezagun dira Ipar Euskal Herri-
raino bederen hiru moldez:

– euskararen ofizialtasuna adieraziz,
– mugaz-gaineko lankidetza bermatuz eta
– soziolinguistikazko plangintza eskatuz.

I. KOOFIZIALTASUNA JARRAIBIDE

1982ko euskararen legeak, maiz bi hizkuntzen ofizialtasuna adierazten 
du: «Euskal Herriak euskara du berenezko hizkuntza (2. atala). Euskal Herri-
ko Autonomia-Elkartearen hizkuntza ofizialak euskera eta gaztelania dira
(3. atala). Nolazbait koofizialtasun hau jarraibide bilakatu da Iparraldean.

Euskaltzaindiak, 1994ko ekainaren 30ean Miarritzen egin zuen bilkuran 
aho batez onartu zuten Jean Haritschelhar euskaltzainburuak aurkeztu zuen 
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gutun bat Frantziako gobernuari eskatuz «euskararen ofizialkidetasuna eta 
euskaltzaindiaren aitorpen ofiziala». Euskaltzaindiak aitorpen ofiziala erdietsi 
zuen 1995ean onura publikoaren onespenaren bidez, dakigularik 1901eko le-
gea onespen minimala dela. 

Ofizialtasunari buruz gure itxaropenaren oinarria zen Eskualdeetako eta 
eremu urriko hizkuntzen Europako gutuna. Alabaina Frantziako gobernuak 
1999ko ekainean izenpetu zuen Europako gutuna. Baina Errepublikaren 
presidenteak eskaturik, Konstituzio Kontseiluak bere iritzia eman zuen eta 
1999ko ekainaren 15ean erabaki hau hartu zuen:

Europako gutunak baditu Konstituzioaren aurkako klausulak.

Irabaki honek legearen indarra baitu, legebiltzarrak ezin du berretsi 
Europako gutuna bere osotasunean. Alabaina hiru printzipio badira onartezi-
nak Konstituzioko 1. eta 2. artikuluen arabera, hiztunen eskubide kolektiboak, 
hizkuntza eskubidearen lurraldetasuna eta herri hizkuntzen erabilera publikoa. 
Hain zuzen ofizialkidetasun baten oinarriak liratekeenak.

Halere, idazki berean, Konstituzio Kontseiluak onartzen du eskualdeetako 
hizkuntzek badutela toki bat eremu publikoan, adierazpen askatasunaren ize-
nean. Aterabidea aurkituko da bi mugaren artean: alde batetik 1789ko Gizaki-
aren eta herritarraren eskubideen adierazpeneko 11. artikulua:

«herritar orok hitz egin dezake, idatz eta inprima askatasunez»; eta bestalde 
Konstituzioaren 2. artikulua «Errepublikaren hizkuntza frantsesa da». «Konstitu-
ziaren 2. artikuluak ez du debekatzen itzulpenen erabilera, eta atal horren ondo-
rioz ezin da baztertu adierazpen eta komunikazio askatasunak duen garrantzia 
irakaskuntzan, ikerketan, eta entzun-ikusizko komunikazioan».

Erran dezakegu Europaren eraginez, Euskadiko adibidea barne, Frantziako 
jokamoldea nolazbait aldatu dela eskualdeetako hizkuntzen onerako eta gaurre-
gun «hizkuntza frantsesa eta Frantziako hizkuntzak» parekatzen direla ondare 
nazionalaren edukian. Adibidez garapen iraunkorraren eremuan 1999ko Voynet 
legeak definitzen du hizkuntza politika orokor bat:

ekintzak jarri behar dira abian frantsesaren sustapena eta hedapena berma-
tzeko, eta, orobat, erregioen nahiz gutxiengoen kultura eta hizkuntzen babesa eta 
transmisioa ziurtatzeko.

Ondorioz Ipar Euskal Herrian euskararak ofizialtasuna erdiesteko baldin-
tza sine qua non Frantziako Konstituzioaren aldaketa da, federazioaren eta 
kultura aniztasunaren norabidera. Aspaldidanik adierazpen askatasuna Konsti-
tuzioan dago eta berrikitan deszentralizazioaren printzipioa. Baina oraino he-
rrikideen asimilazioa berdintasunaren aitzakian, aginte politikoaren batasun 
ezin zatitua eta Errepublikaren «monoglosia» printzipio indartsuagoak dira. 
Noiz arte? Anartean, Frantziako beste hizkuntzak bezala, euskara eremu pu-
blikoan sartua da, nola irakaskuntzan hala hedabideetan eta garapen egitarau-
etan, bai eta ere tokiko administrazio publikoan itzulpenen bidez eta frantsesa 
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baztertu gabe. Hots euskararen ofizialtasuna oraindik ez daukagu, baina publi-
kotasuna hor dago, neurri batean bederen.

Lekuko Paueko Prefetak eta Euskararen rankunde publikoko (EEP) pre-
sidenteak auzapezei igorri dieten gutuna:

bizitza publikoan euskararen erabilpenari doakion arau eta legezko esparru-
ari dagokionez, argitu nahi dugu euskara erabil daitekeela frantsesaren parean, 
dokumentu, zigilu eta komunikazio euskarri ofizial ezberdinetan, balio juridikoa 
frantsesezko bertsioek bakarrik daukatelarik. Hau dela eta, euskararen presentzia 
sustatu nahi lukeen herriko etxe bakoitzari doakio bere jarduerak eta erabakiak 
libreki definitzea. Sustapen lan hori, euskararen behin behineko erabilpen baten-
tzat edo elebitasun osora heltzeko helburuarekin eraman daiteke, gisa guztiz na-
hitezkoa delarik frantsesezko idazketa oso bat egitea.

Nabari da 1982ko euskararen legea Ipar Euskal Herrian jarraibide da-
goela, botere publikoentzat ere. Ezin dute koofizialtasuna onartu. Baina 
euskararen aldeko antolaketan parte hartzen dute eta hizkuntza politika bat 
deramate eremu publikoan. Hau jarrera berria baita. Gainera Euskal Herria 
jarraibide bilakatu da Frantziako beste eskualdeentzat eta itsas-haindiko 
ugarteentzat. Frogatzat 2007ko azaroan Kanbon bildu den «Herri-hizkuntzen 
topaketa».

II. MUGAZ GAINEKO LANKIDETZA

Molde askotako lankidetza

Idazki ofizialetan euskararen alorrean mugaz gaineko lankidetza gutienez 
lau aldiz aipatua da. Bi aldiz euskararen legean, aitzin-solasean eta erabaki gehi-
garrietan, bi lekuetan kasik molde berean. Hona lehenengo erabaki gehigarria:

Jaurlaritza, bere agintepideen hesparruan, Autonomia Elkartearen mugartetik 
kanpo ihardun eta euskararekiko ikerlan, babes eta sustapen-ekintzapidetan ihar-
dun dezaten, iraskundeen edo agintaritzen lankide izango da, horretarako kultura-
atxikipenak antolatuz.

Baina jadanik 1976ko Gernikako Autonomia Estatutuak elkarlan hori 
ahalbidetzen du:

euskara beste euskal lurralde eta komunitate batzuetako ondarea ere izanik, 
erakunde akademiko (Euskaltzaindia) eta kulturazkoek beroriekin izan ditzaketen 
harreman eta loturez kanpo, Euskal Herriko Komunitate Autonomoak eskatu 
ahalko dio espainol Gobernuari lurralde eta komunitate horiek kokaturik daude-
neko Estatuekin itunak eta komenioak egin ditzala (…) horretara euskara zaindu 
eta bultza dadin (6, 5. artikulua). 

Denbora haietan mugaz gaineko harremanak Estatuetako gobernu zentra-
len artean lotzen ziren. Geroztik Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Ipar 
Euskal Herriaren arteko lankidetza antola daiteke zuzenean. Zeren-eta Euro-
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pako Kontseiluaren eraginez, lurralde-agintaritzen arteko mugaz-gaineko lan-
kideratzako bi hitzarmen izenpetu ziren: Madrileko hitzarmen-markoa 1980ean 
eta Espainiako Erresumaren eta Frantziako Errepublikaren arteko Tratatua 
Baionan 1995eko martxoaren 15ean.

Bestalde Eusko Legebiltzarrak 1999an Euskara Biziberritzeko Plan Nagu-
sia berretsi zuelarik ebazpen gehigarri hau egin zuen:

Legegintzaldi honetarako koalizio-akordioak dioenez, «Nafarroako eta Ipa-
rraldeko erakunde pribatuekin eta publikoekin lankidetzan euskararen sustapena 
bultzatzea» eskatu nahi dio Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari. Hain zuzen 
ere, horretarako zeintzuk urrats eman dituen eta eman asmo dituen urtebeteko 
epean Legebiltzar honi adieraztea eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari (3. ebazpen 
gehigarria)

1979ko Gernikako Estatutua, 1982ko Euskararen Legea, 1999ko Hiru-
garren Ebazpena, euskarari buruzko lankidetza zabala aspaldidanik EAEko 
legediaren marmorean idatzia da. Iparraldearekin eraman den lankidetzak 
molde asko erakutsi ditu urteetan zehar. Hasieran eta bereziki Eusko Jaurla-
ritzan alderdi ez-abertzaleak ere zeudelarik, laguntzak puntualak ziren. El-
karteek beren beharrak adierazten zituzten eta maizenik zerbait erdiesten 
zuten.

Geroxago, eta Mari-Karmen Garmendia Kultura Sailburu zelarik, diru 
laguntzak normalizatu ziren. Urtero deialdi bat egiten da, euskalgintza eta 
kultura-elkarteek beren eskaera dozierra presta eta igor ditzaten. Iparraldeko 
elkarteek beren eskaerak adierazten dituzte eta diru laguntzak lortzen Hegoal-
deko elkarteen baldintza berdinetan. Laguntza horretaz gehienik baliatzen di-
ren egiturak dira hedabideak (Euskal Irratiak), aldizkariak (Herria, Maiatz) eta 
liburugintza, pedagogia tresnak (Ikas, AEK, Seaska), kultura elkarteak (ber-
tsularitza, dantza) besteak beste.

Gaurregun laguntza normalizatuak jarraitzen du eta gainera Miren Azka-
rate Kultura Sailburuarekin mugaz-gaineko hitzarmenen aroan sartuak gara. 
Garrantzizko aldaketa da, diru-laguntzatik elkarlanera iragaiten baikara eta el-
karte harremanetarik erakunde harremanetara. Lehenago ere gertatu dira harre-
man instituzionalak, bainan lehen salbuespena zena orain norma bilakatu da.

Lankidetza hitzartuaren historia

1990ean bi erakunde sortu ziren Iparraldeko euskal kulturaren garapena 
baldintzatu dutenak: Euskal kultur erakundea (EKE) eta Euskal kultura susten-
gatzen duen herrienarteko sindikatua (Herriarteko euskal sindikatua). Euskal 
kultur erakundearen administrazio kontseiluan daude Pizkundea federaziotik 
zetorren kultura elkarteen 8 ordezkari bai eta 8 «zuzenbidezko kide», prefeta 
eta hautetsi batzu, botere publikoaren 4 mailak ordezkatzeko Estatua, Akitani-
ako eskualdea, Departamendua eta Herriarteko euskal sindikatua. Eta 16 admi-
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nistratzaile horiek 3 urtetarik, 4 pertsona kalifikatu izendatzen dituzte, nolazbait 
oreka baketsu bat segurtatzeko. Hastetik eta orain arte Eusko Jaurlaritzaren 
Kanpo Harremanetarako ordezkaria, Jose Mari Muñoa, aldi oroz eta aho batez 
hautatua izan da pertsona kalifikatu bezala. Aurrekontu eztabaidetan zailtasunak 
zirelarik Eusko Jaurlaritzaren laguntza eskaintzen zuen «Frantziak ezin badu»; 
ondorioz Errepublikak ere eskuzabaltasun gehixago erakusten zuen.

Euskal Sindikatuak, Eusko Jaurlaritzarekin eta TDF Frantziako hedabide-
etarako erakunde publikoarekin hitzarmena izenpetu zuten igorgailuak eraiki-
tzeko Euskal Telebista Ipar Euskal Herri osora heltzeko moldean. Lehen 
igorgailua Kanbon antolatu zen eta geroztik igorgailu sareak Iparralde osoa 
estaltzen du.

Kultura Sailaren beste ekimen bat aipatzekoa da: Literatura alorreko libu-
ruen banaketa. 1996an Kultura Sailak 6.500 bat liburu igorri zituen Iparraldera 
eta geroztik ere urtero hein bereko kopurua. Lehen urtean Euskal kultur erakun-
deak banatu zituen eta gero Herriarteko euskal sindikatua izan zen hartzaile 
ofiziala eta Ikas pedagogi zerbitzua banatzaile. Aurten Ikasek, 10. urtekari, bilan 
bat egin du. Banatu ditu 3.060 izenburu ezberdin, 59.000 ale. Aurtengo hartzai-
leak dira 20 herri liburutegi, 120 ikastetxe, 14 gau-eskola, 5 haurtzaindegi.

Lankidetza zabalago bat eratu zen Akitania-Euskadi-Nafarroa fondoaren 
hitzarmena izenpetu zelarik, geroztik bi hitzarmenetan zatitu zena. Akitania 
–Euskadi lankidetzarako fondoa 1991ko uztailaren 9an erabaki zen: «Ezin 
ahaztu Euskal Autonomi Elkarteareko herriarekin hizkuntza eta kulturako lo-
tura bereziak dituen giza-talde bat kokatzen dela Akitaniako hegomendebalde-
an, berariz zaindu eta jardutea eskatzen dutenak». Lankidetzaren helburu na-
gusia ekonomia da, baina gai kulturalak tartean sartzen dira eta bereziki 
euskararen alorrekoak. Adibidez haur kantu xapelketa, irrati emankizunak, 
Seaskaren «euskaraz bizi kanpaina» eta soziolinguistikazko inkestak. Baldin-
tza zorrotza hau da: fondoak laguntzen ditu Akitaniako egitura batek proiektu 
bat eramaten duelarik EAEko egitura batekin. 

Ildo beretik doaz 4 soziolinguistikazko inkestak eta 3 hitzarmen nagusiak 
geroxago aztertuko ditugunak.

III. SOZIOLINGUISTIKAZKO PLANGINTZA

Euskararen legeko 2. erabaki gehigarriak dio:

Jaurlaritzak, Euskal Herriko gizarte-hizkuntzazko egitamuketarako mapa egingo 
du, hori aldian-aldian Eusko Legebiltzarrari jakin erazi ondoren birrikuskatuz.

IVAPen bertsioak Euskal-Herriko plangintza soziolinguistikarako karta» ai-
patzen du. «Aldian-aldi» beraz molde jarraikian. Ohargarri da 2. erabaki gehigarri 
hau Euskal-Herriaz ari dela, 3.a Euskal Autonomia Erkidegoan mugatua delarik. 
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Atal honetan aztertuko ditut 3 gertakari andana, elkarrekin lotuak baitira: 

– soziolinguistikazko inkestak, 
– Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia eta 
– mugaz-gaineko hitzarmenak.

Soziolinguistikazko inkestak

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) 1986ko erroldaren bidez, Eusko 
Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Idazkaritzak Ikerlan bat agertu zuen: 
Soziolinguistikazko Mapa. 1986.urteko erroldaren araberako Euskal Autonomi 
Elkarteko azterketa demolinguistikoa. Jarraian Kultura Saileko Hizkuntza 
Politikarako Sailburuordetzak lau soziolinguistikazko inkesta antolatu zituen 
1991, 1996, 2001, 2006ko urteetan, hain zuzen «Euskararen jarraipena» azter-
tzeko Euskal Herri osoan. Odorioz bost urtetarik hizkuntza egoeraren argazki 
zehatza badugu: aldagai soziodemografikoak baliatuz badakigu zein den hiz-
tunen hizkuntza gaitasuna eta euskararen transmisioa, euskara nola erabiltzen 
duten etxean, igurumen hurbilean, gizarte bizitzan, herritarrek zer iritzi eta 
jarrera duten euskarari buruz. Gainera aldi oroz galdetegia berdintsua baita, 
euskararen diakronia egin dezakegu inkesta batetik bestera.

Ipar Euskal Herri barnealdean ere ikerketa orokor bat egin zen 1987an Sü 
Haziak antolaturik eta SIADECO bulegoaren laguntzarekin. Euskara bizkortzeko 
proposamenak egin ziren, erreferentziatzat hartuz 1987-10-30ean Europako Parla-
mentuak onetsi zuen Kojpers erabakia. Jarraian Eusko Jaurlaritzarekin egin geni-
tuen 4 soziolinguistikazko inkestak, 4 gertakari nagusirekin pareka daitezkeenak.

1.  Ikusi dugu nola 1990ean bi erakunde sortu ziren euskara eta euskal 
kultura sustengatzeko: Euskal Kultur Erakundea (EKE) eta Herriarteko 
Sindikatua. Hain uzen 1991ean egin zen lehen Soziolinguistikazko In-
kesta eta ondorioak zabaldu ziren EKEk 1992ko urriaren 2an Irisarrin 
antolatu zuen ondarearen egunean. François BAYROU, Kontseilu Na-
gusiko buruzagiaren aitzinean erakutsi zen, Ipar Euskal Herria Lurralde 
euskaldunena zela baina euskara galtzen ari zela gazteetan. Hegoaldean 
hiztunak gazteago eta euskaldunago izanki euskal irakaskuntzari esker, 
Iparraldean hiztunak gazteago eta erdaldunago, euskararen aldeko egi-
tarau baten faltaz. Orduan aipatu zen lehen aldikotz Hizkuntza Kontsei-
luaren beharra, euskararen aldeko antolaketa indartsu bat eramateko.

2.  1995ean bi erakunde sortu ziren Euskal Herri 2010 prospektibaren 
ildotik: Garapen Kontseilua eta Hautetsien Kontseilua. Bi urtez goge-
tatu ondoren, besteak beste, onartua izan zen Hizkuntz Antolaketaren 
atala lau ardatz finkatuz: euskazko eta euskararen irakaskuntza, euskal 
toponimia, euskal komunikabideak eta euskararen erabilera zerbitzu 
publikoetan. (Ikus eranskineko 2. lerroaldea).
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    1996ko Soziolinguistikazko Inkesta egin zen INSEE estatistika erakun-
de ofizialaren laguntzarekin eta erakutsi zuen Iparraldean euskaltasuna 
gain behera zoala abiadura handian. Zenbakien arabera bost urtez 
13.000 euskaldun gutiago kondatzen zirela. Orain badakigu katastrofe 
hori metodologikoa zela eta ez demolinguistikoa. Bainan orduan ezin 
ukatuzko argumentua izan zen hizkuntza antolaketaren alde:

ikus zer aitzinamendua gertatzen den Hegoaldean hizkuntza politi-
kari esker, Iparraldean euskaltasuna lurrera doalarik hizkuntza politika 
baten faltaz.

    Hegoaldean ere, inkestaren eraginez, hizkuntza politikak itxura berri 
bat hartu zuen, Euskara biziberritzeko Plan Nagusiarekin. Txosten hori 
prestatzean, lehen ariketa izan zen inkestaren azterketa, diagnosia 
konparagarri bat eginez Iparraldea eta Hegoaldearen artean.

3.  2001ko inkesta ere momentu estrategiko batean egin zen, aldi honetan 
ere INSEE erakundearen laguntzarekin, elkarlan honek ikerketari ofizial-
tasun zerbait ekartzen baitzion. Hain zuzen 2000. urteko abenduaren 
22an, Estatuak eskaini zigun «Hitzarmen berezia Euskal Herri 2001-
2006» hamar ataletan. Eta lehen atalburua zen «Hizkuntza politika», 
esamolde hau lehen aldiz erabilia baitzen idazki ofizial batean. Hamar 
ekintza zerrendatuak dira lehena Hizkuntza Kontseilua» izanki. Euskal-
gintzako eremu asko programatuak ziren, Euskaltzaindia, pedagogia, 
euskal irratiak, ikerketa, besteak beste. Baina ez euskal irakaskuntza (Ikus 
eranskineko 4. lerroaldea). Eta inkestak erakutsi zuen euskararen gain 
behera gelditua zela adin multzo gazteenean, bereziki eskolaren bitartez. 
Beraz indar berri bat egin behar zela irakaskuntzaren alorrean.

4.  2004ko abenduan Euskararen Erakunde Publikoa (EEP) sortu zen to-
kiko hautetsien eraginez, eta 2006an Hizkuntza politika proiektua 
onartua izan zen, 4. Soziolinguistikazko Inkesta barne. Berrikuntza 
handia izan da Hezkuntza ministeritzak Kontseilu nagusiarekin sinatu 
duen hitzarmena euskal irakaskuntza antolatzeko. Ondorioz euskararen 
eta euskarazko irakaskuntza da hizkuntza politikaren helburu nagusi 
bat. EEPk bere gain hartu zuen 4. inkesta eramatea INSEEren lagina 
erabiliz eta SIADECOren laguntzarekin. Ondorioak hurbilagotik azter-
tuko ditugularik, hobeki ikusiko dugu hizkuntza politikaren eta 
«Euskararen jarraipena IV» inkestaren arteko parekotasuna. Anartean 
inkestak frogatzen du lankidetzaren eraginkortasuna.

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia

Plangintza idazki hau da inkesta soziolinguistikoen ondorio baliosenetako 
bat da. Txosten hori prestatzean, lehen ariketa izan zen inkestaren azterketa, 
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diagnosia konparagarri bat eginez Iparraldea eta Hegoaldearen artean. Plan 
Nagusia idatzi zelarik, bai Nafarroak, bai Ipar Euskal Herriak parte hartu 
genuen Kultur Sailako Hizkuntza Plitikarako Sailburuordetzak eraman zuen 
lanetan.

Hiru lurraldeetako hizkuntza egoerak aztertu dira, lurralde bakoitzeko 
indarguneak eta ahulguneak neurtuz. Agintaritza bakoitzaren gain utziz hartu 
behar diren neurriak hiru ardatz estragikoren inguruan:

– familia eta eskola bidezko euskararen transmisioa,
– gizarte erabilera eremu publikoan eta pribatuan eta
– hizkuntzaren kalitatea hobetzeko baliabideak.

Eusko Jaurlaritzak 1998ko uztailaren 28an onartu zuen Plan Nagusia, 
gero Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurak, 1999ko abenduaren 10ean be-
rretsi zuen (Ikus Eranskineko 3. lerroaldea).

IV. HIRU HITZARMEN NAGUSIAK

Gaurregun hiru hitzarmen nagusi badira Ipar Euskal Herria eta Euskal 
Autonomia Erkidegoaren artean, euskararen eta euskal kulturaren alorretan:

– Euskal kultur erakundea eta Kultura Sailaren arteko hitzarmena,
– Baionako Protokoloa eta 
– Euskararen erakunde publikoa eta Hizkuntza Politika Sailburuordetza-

ren arteko lankidetza-hitzarmena.

1.  Euskal kultur erakundea eta Kultura Sailaren arteko hitzarmena (2003)

Atal burua: Eusko Jaurlaritzako kultura sailaren eta Euskal Kultur Era-
kundearen arteko elkarlan hitzarmena. Hitzarmena 2003ko, urriaren 18an 
izenpetu zen.Sinatzaileak Miren Azkarate, Kultura Sailburua Eusko Jaurlari-
tzaren izenean eta ordez, eta Erramun Bachoc elkarteburua, Euskal kultur 
erakundearen izenean eta ordez. Erreferentziazko idazkia da EKEren araudia-
ren 4. artikuluak helburuak finkatzen dituena: animazioa, ikerketak, harrema-
nak euskara eta euskal kulturaren alde; sustengu eraginkorra eta sortzailea 
euskal kulturaren alor guztietan; elkarteekilako lankidetza.

Hitzarmenaren helburua da Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal kultur erakun-
dearen arteko lankidetzarako esparrua zehaztea eta Kultura sailaren bitartez 
EKEren ekintzak garatzea: aktoreen formakuntza, sorkuntzaren sustapena, kul-
turaren hedapena eta ondarearen balorapena; elkarteen eta aktoreen trukaketak 
Euskal Herri osoan, hizkuntza zerbitzuen arteko harremanak. Jaurlaritzaren 
ekarpena, 30.000 eurokoa zen 2003an, urtero erreberri ere emenda daitekeena.
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Hitzarmenak ekarri duen aitzinamendua da, laankidetza publiko bat anto-
latzea, Hegoaldeko egitura politiko baten eta Frantziako botere publikoaren 
lau mailetako ordezkariek osatzen duten erakunde baten artean. Ikerketa juri-
diko zehaz baten ondotik gauza egingarria zela agertu zen, eta beste hitzarmen 
hau beste batzuren eredu bilakatu zen.

2. Baionako Protokoloa (2003)

Izenburua: Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren Hizkuntza Politikarako 
Sailburuordetzaren eta Obragintza Publikoko Herrialdeko Frantses Erakundeen 
Protokoloa, hizkuntz-politikako gaietan lankidetzan jarduteko, Baionan 2003ko 
irailaren 3an.

Erreferentziazko idazkiak egitarauen eranskinean zehaztuko ditugu. 

Zein zen hizkuntza politikaren egoera?

Euskal Autonomia Erkidegoan 1999an Eusko Legebiltzarrak berretsi zuen 
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia, eta denbora berean, 3. ebazpen gehiga-
rrian euskara sustatzeko lankidetza abian jarri zen Nafarroarekin eta Iparral-
dearekin.

Ipar Euskal Herrian ere euskararen aldeko mugimendua aitzina doa: 
1997an Garapen Kontseiluak proposaturik, Hautetsien Kontseiluak onartu 
zuen Euskal Herriko antolaketa eta garapenaren eskema, bereziki 4. kapitulua 
«Hizkuntza Antolaketa». 2000.urteko abenduaren 22an Euskal Herriko 2001-
-2006 Hitzarmen Berezia izenpetu zen, 1. kapitulua «Hizkuntza politika», 
hamar lan-lerrorekin. Sinatzaileak ziren Estatua, Eskualdea, Departamendua, 
Hautetsien Kontseilua, Baiona-Angelu-Miarritze hiri elkargoa. 

Egitarau guztia eramateko, Obragintza publikoa sortu zuten sinatzaileek 
gehi Herriarteko Euskal Sindikatuak. Obragintza publikoak erabaki zuen el-
karlan hitzarmen bat izenpetzea Eusko Jaurlaritzarekin. Baina Obragintzak ez 
baitzuen egitura juridikorik, bazkide bakoitzak izenpetu behar zuen eta izen-
petu dute, salbu Frantziako Estatuak «goragoko maila batean zegoelako».

Zein ziren hitzarmenaren adierazpenak?

1.  Hitzarmenaren helburu nagusia da mugazgaineko lankidetza euskarari 
onerako hizkuntza politika «herri-erakunde bakoitzaren erabaki-auto-
nomia eta funtzionamendu-arauak errespetatuz».
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2.  Lankidetza-lerroak dira Plan Nagusiaren eta Hitzarmen Bereziaren 
artean dauden helburu berdinak: euskararen transmisioa, erabilera, 
hedapena eta kalitatea.

3.  Harreman jarraikia beharrezkoa da informazioak trukatzeko Eusko 
Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza eta Ipar Euskal 
Herriko Obragintza Publikoaren artean, hitzarmenaren gaietan bai eta 
ere «beste arlo jakin batzuetan».

4.  Gainera sinatzaileak ados dira elkar ezagutzeko eta «elkarren arteko 
adiskidetasuna» garatzeko daukaten nahia adierazteko.

5.  Elkarren artean lan talde bat izendatuko dute, hitzartu denaren jarrai-
pena segurtatzeko, arduradunak direlarik HPSko Koordinazio Zuzen-
daria eta Hitzarmen Bereziko Hizkuntza Politikaren batzordea.

Hiru urteren bilana

Protokoloaren bilana biziki baikorra da. Alde batetik partaideen artean 
konfiantzazko harremanak lotu dira, bai hautetsien artean, bai eta ere lantal-
deen artean. Jarraipen Batzordeak hitzartu arauak eta irizpideak errespetatu 
ditu. Oro har «Nafarroa-Iparralde» proiektu deiak eta Hitzarmen bereziko la-
guntzak gehituz, hiru urteetan 4 milioi euro baino gehixago mobilizatu dira, 
kopuru horren %19 EAEtik etorri direlarik, hitzarmenetik kanpoko laguntzak 
bestalde.

Halere beste akordio bat eraikitzeko beharra agertu zen. Iparraldeko an-
tolaketa, egitura juridikorik gabeko Obragintza Publiko batetik legezko izatea 
daukan Euskararen Erakunde Publikora iragan da, hizkuntza politika osoa bere 
gain hartzen duena, agintetza guztien partaidetzareki, (estatua barne) eta eus-
kalgintzako eragileak biltzen dituen Aholku Batzordearen laguntzarekin. Orain 
bi partaideak ongi identifikatuak dira. 

Bestalde 1983ko Protokoloa Hitzarmen Bereziko egitarauan mugatua zen. 
Erakunde Publikoaren helburuak zabalagoak dira hizkuntza politika orokor bat 
definitzeko eta obratzeko ahala duen neurrian. Baldintza egokia zen mugaz bi 
aldeko erakunde publikoentzat hizkuntza politika indartsuago bat hitzartzeko.

3.  Euskararen Erakunde Publikoa (EEP) eta Eusko Jaurlaritzako 
Kultura Sailaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren (HPS) 
arteko hitzarmena (2007)

2007ko otsailaren 7an Baionan izenpetu den hitzarmenaren izenburua da. 
2003ko protokoloaren antzekoa da, baina orain Iparraldeko erakundeak badu 
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egitura juridiko bat Onura Publikorako Batzorde (GIP) moldean. Helburua 
berdina da, «hizkuntza-politikarako gaietan lankidetzan jarduteko».

Atariko luze batean oinarri juridikoak finkatuak dira:

– Madrileko Hitzarmen-Markoa (1980) eta Baionako Tratatua (1995)
– 1999 - 12 - 10ean Eusko Legebiltzarrak egin zuen 3. ebazpena.
– Ipar Euskal Herriko Hitzarmen Berezia (2000).
– Hizkuntza politikarako obragintza publikoa biltzeko erabakia(2001).
– Euskararen Erakunde Publikoa sortzeko erabakia (2004).
– Baionako Protokoloa (2003).

Bi aldeen xedea da lankidetza instituzional baten norabideak finkatzea, 
onartuz bien arteko lankidetza honek eskatzen duela kudeaketa «bakarra baina 
koordinatua» eta hitzartua, bakoitzak bere eremuetan gauzatuko duena. Beste 
harremanetan ere Europako Legebiltzarrak 1992an definitu zuen «auzokide 
onen arteko jokabidea» izanen dela elkarrekilako izpiritua.

Izenpetzaileak dira Miren Azkarate Kultura Sailburua eta Max Brisson 
Euskararen Erakunde Publikoaren presidentea. Aitzin-solas juridikoaren luzeta-
sunak erakusten du izenpetzaileek hitzarmenari ematen dioten garrantzia.

Zein dira hitzarmenaren adierazpenak?

1.  Xede nagusia, Baionako Protokoloan bezelakoa da: lankidetza euska-
raren onerako hizkuntza politikan «herri-erakunde bakoitzaren eraba-
ki-autonomia eta funtzionamendu-arauak errespetatuz». 

2.  Elkarlanaren irizpideak bi alderdiek adierazten dute:
   – mugaz bi aldeetako ezaugarri juridikoen errespetua;
   – hizkuntza politika publikoa bultzatzeko tresna izatea;
   – euskara, elkarrekin daukagun hizkuntza, atxik eta aitzinaraz;
   – elkarren arteko ezagutza hobea eta adiskidetasuna;
   – harreman jarraikiak oraingo eta geroko ekimenak bermatzeko.

3.  Bi erakunde publikoek eraman ditzaketen jarduerak, lankidetza eremu-
ak eta lan-lerroak zehazterakoan EEPren hizkuntza politika proeiktuan 
agertzen diren 4 erronka nagusiak hartu dituzte erreferentziatzat: 
Euskararen transmisioa, erabilera, kalitatea eta euskararen aldeko 
motibazioa (Ikus eranskineko 6. lerroaldea).

4.  Urteko Eranskina, elkarlana zehazteko tresna da. Hitzarmenak diraueno, 
urte bakoitz eranskin bat gehituko da bi atal nagusirekin: elkarlanerako 
ekimenak eta Iparraldeko eragileei buruzko sustapen lerroak. Elkarlane-
rako ekimenak egitarau zehatz batean sartuko dira, alderdi bakoitzak 
zehazten dituela bere ekarpenak, baliabideak, eginbeharrak.
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    Ipar Euskal Herrian euskalgintzan diharduten eragile pribatuei buruzko 
diru-laguntza banatzeko moldea ere zehaztuko da Urteko Eranskinean. 
Molde bateratua. Lehenik bi alderdiek dirulaguntzaren fondoa eratuko 
dute bien ekarpenak definituz. Gero deialdi bakarra eginen da Iparral-
deko eragileentzat eta Euskararen Erakunde Publikoak segurtatuko du 
dirulaguntza deialdiaren kudeaketa. «Leihatila Bakarraren» printzipioa 
erabiliko da. Erran nahi baita orain arteko hitzarmen bereziak, Seas-
karekin, Ikasekin, Ikas-Birekin eta besteak beste, denbora berean eta 
molde berdinean tratatuko direla. Eusko Jaurlaritzaren presentzia 
agertuko da deialdiaren urras guztietan, egitasmoen balorazioan, hau-
tatzeko epaimahian, komunikabideetan.

5.  Hitzarmenak balio du 2007tik 2010arte, eta gero ere jarrai daiteke. 
Jarraipenerako Batzordeak bi maila dauzka, politikoa eta teknikoa.

    Gidaritza Batzordean daude bi erakunde publikoen buru diren admi-
nistratzaileak eta zuzendariak, bai eta ere alde batetik Jaurlaritzaren 
Kanpo Harremanetarako Ordezkaria eta Bestaldetik Baionako Supre-
feta. Batzorde politiko hau, gutxienez urtean behin bilduko da, hitzar-
menaren jarraipena segurtatzeko, iragan urteko balantzea aztertzeko, 
aurtengo egitasmoa onartzeko.

    Batzorde teknikoan bi erakundeetako teknikariak, HPSko koordinazio 
zuzendaria eta EEPko zuzendariaren agindupean. Lan-bilkurak antola-
tuko dira hitzarmenaren jarraipen egokiak eskatzen duen aldi oroz.

6.  Bi alderdiek errespetatuko dituzte bakoitza bere lurraldean indarrean 
dagon diru publikoa erabiltzeko araubideak. Eta hitzarmena izenpetu 
dute frantsesez eta euskaraz «biak ere balio berekoak izanik».

Oraindik bilan bat?

Urte bat laburregi da bilan bat egiteko. Halere erran dezakegu hitzarmen 
hau 1982 legeak lehenengo erabaki gehigarrian aipatzen duen lankidetzaren 
tresna bikaina dela. Nazioarteko zuzenbidea eta estatuetako legediak errespe-
tatzen ditu. Mugaz gaineko bi erakunde publikok euskararen aldeko hizkuntza 
politika indartsu bat deramate, behar diren baliabideak mobilizatuz. Oraino ez 
aski, baina inoiz baino gehiago. 

«2003ko protokoloa eta 2007ko hitzarmena konparatzen direlarik, bien 
arteko ozka kalitatiboa azpimarragarria da: protokoloan informazioak elkar 
trukatzen genituen et gure abisua hartzen zuten diru laguntzak banatu aitzin, 
baina erabakitzeko prozedurak bereiz egoiten ziren da. Aldiz hitzarmenean lan 
ardatz amankomunak finkatzen dira, eta proiektuak elkarrekin obratzen dira. 
Bestalde fondo bat eraiki da eta fondo horren kudeantza batek du egiten bien 
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izenean. Mugaz bi aldeetako partaidetza instituzionaletan bekan ikusi dugu 
horrelako dispositiborik» dio Jean-Claude Iriart, EEPko zuzendariak. Bi hi-
tzarmenen arteko berdintasuna da elkarlanak sortzen duen adiskidetasuna. 
Beraz lankidetza honek irauteko baldintza guztiak betetzen ditu.

V. BIDENABARREKO GOGOETA

Euskararen legearen ekarpen onak ezagun dira Ipar Euskal Herriraino:
– ofizialtasunaren zeharkako eragina,
– mugaz-gaineko lankidetzaren antolaketa,
– euskara biziberritzeko plangintza hitzartua.

1.  Ofizialtasunaren adierazpenak oihartzun handia dauka Iparraldean, ez 
bakarrik euskalgintzaren deiadarretan, bai eta ere Pariseko gobernurai-
no adibidez Euskaltzaindiaren bitartez. Denbora berean Europako 
gutunak ere eztabaida aitzinarazi zuen. Hainbestetaraino non, eremu 
publikoan toki bat onartzen baitzaie Frantziako herri-hizkuntzei eta 
parekotasun bat hizkuntza frantsesarekin «ondare nazionalean». Ipa-
rraldean irakaskuntza eta administrazio elebidunak aitzina doaz, He-
goaldeko adibidea begi bistan baitago.

2.  Mugaz-gaineko lankidetza 25 urtez gero eta indartsuago izan da: 
Eusko Jaurlaritzaren diru languntzak, inkesta soziolinguistikoak, libu-
ru banaketak, ETBren igorgailuak, Akitania-Euskadi fondoa. Lankide-
tza horrek, beste elkarlan asko sustatu ditu, irratien artean, aldundiekin, 
udaletxeekin, elkarteen artean. Baionako Tratatua dela-ta, Baionako 
Protokoloa dela-ta, gaur egun badugu erakunde publikoen artean, 
mugaz-gaineko hizkuntza politika bateratua. Gainera herri-hizkuntza 
beraren maitasunez, «kultura-atxikimenak» lotu dira, «auzo onen arte-
ko adiskidetasuna» adieraziz.

3.  Eranskinean euskara bizkortzeko egitarauak konparatu ditut. 1982ko 
legearen 2. erabaki gehigarriaren arabera «Jaurlaritzak, Euskal Herriko 
plangintza soziolinguistikorako karta egingo du». Legearen aurkibidea 
abiapuntutzat hartuz beste bost egitarau zerrendatu ditut. Euskara Bi-
ziberritzeko Plan nagusia eta Iparraldeko hiru egitarau. Elkarren arte-
an badute antzekotasun handia, eta nolazpaiteko ahaidetasuna. Egia da 
bi aldeetan diharduten hizkuntza politikak, 25 urteren buruan, uztartu 
direla 2007ko mugaz-gaineko egitarau hitzartuan.

Kritikak ere sortu ditu, ez baitira beti baikorrak. Eten gabeko eztabaida 
hor dago legalisten eta boluntaristen artean. Legalistek diote Estatuaren gain 
dela arriskuan den hizkuntza zaintzea eta ofizialtasuna beharrezkoa dela. Le-
geak ez badu euskalduntzen, egin beste lege bat eta ofizialtasunik ez bada 
beste guztia iruzurra da. Erreferentziak dira Quebec, Katalunia, Israel.
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Boluntaristek diote euskarak milaka urte iraun du legerik gabe. Legea 
zertarako? Ikus zer gertatu den Irlandan: 85 urtez hizkuntza lege hoberena, 85 
urtez independentzia eta denbora berean jatorrizko gaeldunen kopurua 
400.000tik 40.000ra jautsi da. Hiztunen gain da hizkuntza zaintzea. Suisarrek 
diote: «Hizkuntza legerik hoberena legerik eza da». 

Legalisten eta boluntaristen artean bide zuzena bien artekoa da. Legeari 
eskatu behar zaio eman dezakena: eskola bidezko transmisioa, erabilera publi-
koaren eskaintza zabala eta hizkuntzaren kalitatea hobetzeko baliabideak. 
Euskararen legeak guzti hau egiten du. Eta elebidunak sortzen ditu, beraz 
hizkuntza bat edo bestea erabiltzeko ahalmena eta askatasuna. Zein hizkuntza 
erabil, hori hiztunen motibazioaren gain da.

Ipar Euskal Herrian hizkuntza lege baten behar gorria ikusten dugu eta 
ofizialtasunaren falta pairatzen dugu. Alor juridikoan ere borrokatzen gara. 
Anartean euskararen legeaz baliatzen gara, bereziki guretzat eginak diren bi 
erabaki gehigarrietaz. Eta Hegoaldearekin mugazgaineko lankidetza eraginko-
rra jarraitzeko xedea dugu. Egungo ospakizunaz baliatzen gara gure esker 
hoberenak adierazteko Hegoaldean dauzkagun lankideei eta laguntzaileei.

Prospektiba bat asmatzea arriskutsua da. Ondorioak ez dira berehala 
agertzen. «Denborari denbora eman behar zaio». Dena dela, euskara biziberri-
tzeko urraspidean, uste dut, eta azken inkesta soziolinguistikoak holako zerbait 
erakusten omen du, euskaraen legeak bermatzen duen lankidetzari esker, ira-
bazten ari garela Euskal Herri Kontinentalean ere.

*  *  *

ERANSKINA

Egitarauak urratsez urrats

Eranskin honetan agertzen dira, ordena kronologikoan, Euskal Autonomia 
Erkidegoan eta Ipar Euskal Herrian eragin handia daukaten idazkiak. Ahaidetasun 
nabaria dute elkarren artean, euskara bizkortzeko borondate beraren eta elkarlana-
ren lekukoak baitira. Abiapuntuan dago 1982 legearen 2. ebazpen gehigarria 
«Jaurlaritzak, Euskal Herriko plangintza soziolinguistikorako mapa egingo du eta 
aldian aldi berraztertuko, Eusko Legebiltzarrari jakinarazi ondoren».

I. 1982ko euskararen legea (aurkibidea)

1982ko legeak, aitzin solasean, erakusten digu euskaren aldeko hizkuntza 
politikaren urraspidea.

1.  tituluak hizkuntzen ofizialtasuna finkatu ondoren, herritarren hizkuntza 
eskubideak eta botere publikoen eginbideak zerrendatzen ditu.

2.  tituluan botere publikoaren jarduerak aipatzen dira alorrez alor.
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1. kapitulua: euskararen erabilera administrazio publikoan:
– dokumentu publikoen idazkera bi hizkuntzetan;
– justizia administrazioan hizkuntza aukeratzeko ahalmena;
– toki-izen ofizialak, Euskaltzaindiaren aholkuarekin;
– garaioetako komunikazioak bi hizkuntzetan;
– itzultzaile zerbitzu ofiziala;
– administrarien euskalduntzeko neurriak;

2. kapitulua: euskararen erabilera irakaskuntzan:
– ikasle guztiek bi hizkuntzetan ikasiko dute;
– ikastegietan erabili beharreko hizkuntz ereduak;
– bi hizkuntzak erabiltzeko gaitasuna, nahitezko ikasketen bukaeran;
– irakasleen formakuntza;

3. kapitulua: euskararen erabilera komunikabideetan:
– albisteak bi hizkuntzetan;
– euskararen lehentasuna Autonomia Elkarteko hedabideetan;
– EITB;
– Euskararen zabalera irratian, aldizkarietan, zineman, entzun-ikusgaietan;

4. kapitulua: euskararen gizarte-erabilpena:
– gizarte-bizitza alor guztietan erabiltzeko sustapena;
– merkataritza, kultura, kirolak, erlijioa, publizitatea, elkarteak;
– helduen euskalduntzea eta alfabetatzea; 
– erabileraren erabilpena normaltzeko harreman-saila.

Erabaki gehigarriak:
– lurraldez kanpoko lankidetza eta kultura-atxikipenak;
– Euskal Herriko plangintza soziolinguistikorako mapa;
–  Autonomi Elkarteko administrazioan euskara normalizatzeko neurriak. 

II. 1996ko hizkuntz antolaketa (laburpena,58. orrialdean)

Euskal Herria 2010 eta Lurraldea egitasmoek nabarmendu dituzte euskal 
kulturaren nortasunari loturik diren erronkak, hots, modernitate vs ohitura 
bikoiztasunaren aterabideari buruzkoak. Iluspegi honetan, Euskal Herriko 
Hizkuntz Antolaketa oinarrizko euskarri gisa agertzen da, kultur antolaketare-
kin osatuz.

Honek guztiak hizkuntz antolaketa orokor bat asmatzera eraman gaitu. 
Lanerako lau ardatz finka daitezke:

– euskarazko eta euskararen irakaskuntza, eta helduen alfabetatzea;
– seinaleak eta euskal toponimia;
– euskal komunikabideak;
– euskararen erabilera zerbitzu publikoetan.
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Lehentasuna duten norabide hauei esker, euskararen aldeko zutabeak 
eraik daitezke, ofizialki onartuz nortasun hizkuntzak hartze duen oinarrizko 
estatutua: «Euskal Herriaren hizkuntza euskara da».

III. 1999ko Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (49. orrialdean)
Helburu nagusia

Euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar 
diren hizkuntza politikarako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herri-
an, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa 
lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.

Hiru helburu estrategiko
1. Euskararen ondorengoetaratzea, belaunez belaun eta etenik gabe.
– Irakaskuntza, ikas-ereduak eta irakasleen formakuntza.
– Euskalduntze-alfabetatzea.
– Familia bidezko jarraipena.
2. Euskararen erabilera, euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza.
Datozen hamar urteotako erronkarik nagusiena, belaunaldi berrietako 

euskaldunentzat heldu-aroko erabilera-eremuetarako atsegin eta gaztelania 
bezain baliozko egitean datza. Horretarako euskarazko zerbitzuen eskaintza 
eskolatik haruntzago eraman eta beste erabilera-eremu berezi eta garrantziz-
koetara zabaldu behar da:

–  Administrazioa.
– Gune euskaldunenak.
– Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak.
– Enpresa mundua.
–  Aisia, kirola. 
– Erlijioa.
3. Euskararen elikadura.
Hizkuntza eroso eta erraz hitz-egiteko elikatu egin behar da, liburu, 

irrati, aldizkari, egunkari, telebista eta abarren bidez.
– Corpus-plangintza eta euskaren kalitatea.
– Liburugintza.
– Irratia, telebista.
– Publizitatea.
– Kulturgintza.

IV. 2000ko hitzarmen berezia (12. orrialdean)
2000ko abenduren 22a, frantses estatuak, Akitania eskualdeko Kontseilu-

ak, Pirinio Atlantiketako Kontseilu Nagusiak, Baiona-Angelu-Miarritze hiri 
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elkargoak eta Euskal Herriko Hautetsien Biltzarrak, Euskal Herriko Hitzarmen 
Berezia 2001-2006 izenpetu zuten eta bereziki hizkuntz atalari buruz engaia-
menduak hartu zituzten hamar lan-lerro obratzeko:

1. Hizkuntza Kontseilua eratzea;
2. eskola bidezko euskararen transmisioari buruzko sentiberatzea;
3. euskararen erabilera aisialdian eta eskolaz kanpoko ekintzetan;
4. eragileen profesionalizazioa, formakuntza jarraikiaren bidez;
5. Euskaltzaindiaren ikerketa egitaraua languntzea;
6. Iker, euskarari buruzko ikerketa-zentroa Baionan kokatzea;
7. Euskarazko ikas-materialgintza segurtatzea;
8.  Euskaraz diharduten hiru irratiak preiektu batean biltzea eta irrati-

telebista publikoan euskararen erabilera sustatzea;
9.  ETB lurralde osoan baldintza egokian hartuko dela segurtatzea;

10. Euskararen erabilera bultzatzea Interneten. 

2001ean Hizkuntza Politikarako Oragintza Publikoa sortu zen (aipatu 
aginteekin) Herriarteko Euskal Sindikatua barne. Egitura honek hizkuntza-po-
litikaren norabideak definitzen ditu, baliabideak eskaintzen, bideratu eta susta-
tu behar diren proiektuak finkatzen, Hizkuntza Kontseiluaren aholkuarekin.

Hitzarmenak egiten ditu eragile pribatuekin eta publikoekin zerrendan 
dauden lan-lerroak obratzeko. Obragintza Publikoaren gidaritza batzordeak 
mugaz-gaineko lankidetza Eusko Jaurlaritzarekin hitzartzea erabaki zuen 
2003ko martxoaren 18an.

V. 2006ko hizkuntza politika proiektua (laburpena, 15. orrialdean)

Testuinguru soziolinguistikoa kontuan hartzearen ondorioa da lema hau, 
egitasmo osoaren egiazko iparrorratza dena, eraikuntza eta obratzea gidatuz:

– Helburu nagusia: hiztun osoen kopurua emendatzea.
– Lehentasuna: belaunaldi gazteengan apostu egitea.

Egitarauaren hiru zati nagusitan, 12 erronka banatuak dira, bakoitzak 
dauzkala bere norabide estrategikoak, lan ardatzak eta adierazleak.

Hizkuntzaren transmisioari lotuak diren 3 erronka:

1. Familia euskararen transmititzeko tresna estrategiko gisa mobiliza.

2.  Lehen haurtzaroko egiturekin eta profesionalekin, hizkuntzaren 
transmisioaren zurkaitz izanen den euskarazko zerbitzu eskaintza 
plantan jar.
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3.  Irakaskuntza: euskararen transmisioan baitezpadako tresna bilakatu den 
eskolan, hizkuntzaren irakaskuntza garatu eta egituratu, euskara aldi 
berean hizkuntza irakatsia eta irakaskuntzarako hizkuntza izanki.

Hizkuntzaren gizarte-erabilerari lotuak diren 5 erronka:

4.  Hedabideak euskara gizartean biziarazteko eta hizkuntzaren maila 
hobetzeko tresna bilakaraz.

5.  Aisialdi uneetan euskararen erabilpena sustatuz, hizkuntza eta goza-
mena uztar.

6.  Euskarazko argitalpen kate eraginkorra egituratu, argitalpen eskaintza 
erakargarria eta eskura erraza jendetaratzeko gisan.

7.  Toponimia, euskara agerian jartzeko eta publiko berri bat euskarara 
erakartzeko aukera gisa balia.

8.  Gizartea euskaldundu, euskal hiztunek hizkuntza bizi sozialean bali-
atzeko, entzuteko eta ikusteko aukera ukan dezaten.

Hizkuntzaren bizkortasunari lotuak diren 4 zeharkako erronka

9.  Helduei, euskara ikasteko eta hobetzeko aukerak eskainiz, euskararen 
erabilpen pribatua zein profesionala susta.

10.  Hizkuntzaren kalitatearen alde etengabeko indarrak egin, euskara 
irakastean, baliatzean edo zabaltzean.

11.  Ikerkuntzaz balia hizkuntzaren kalitate maila goratzeko, hizkuntza 
politikaren egokitasuna indartzeko eta hizkuntzaren zabalkuntza 
emendatzeko.

12.  Motibazioa piztu, indartu eta egonkortu, euskara ikasteko, baliatzeko 
eta jarraitzeko dinamika iraunkor bat jendartean sartzeko gisan.

VI. 2007ko mugaz-gaineko egitarau hitzartua (8. orrialdean)

Mugaz bi aldeetako erakunde publikoek elkarrekin gara ditzaketen jardu-
erak. Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuor-
detzak eta Ipar Euskal Herriko Euskararen Erakunde Publikoaren egitekoak 
eta lan-lerroak kontuan izanik, ondoko arloetan elkarlanean jarduteko boron-
datea adierazten dute hitzarmenaren sinatzaileek. 

Bi partaideek lau erronka horiei lotutako jarduerak elkarrekin antolatzeko 
edo sustatzeko konpromisioa hartzen dute.

1.  Euskararen transmisioa: adin guztietako hiztunen kopurua emendatu 
nahi dugu, eta ondorioz aitzineko urteetan inkesta soziolinguistikoek 
agerian jarri duten bilakaera aldatu.
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2.  Hizkuntzaren presentzia eta erabilera garatu nahi dugu bizitza sozial 
zein pribatuaren alor guztietan:

   – hizkuntza gehiago ikusia eta entzuna izan dadin, gisa horretan, di-
namika berri bat sortzeko, hiztunek euskara gehiago balia dezaten;

   – hizkuntzak urratsez urrats komunikazio funtzioa berriz eskura dezan 
edo irabaz dezan.

3.  Hizkuntzaren kalitatea zaindu eta areagotu nahi dugu, ahoz eta idatziz, 
erabilera publiko zein pribatuko esparru ezberdinetan.

4.  Euskal gogoa motibazioaren zeharkako erronka da. Helburua da alde-
ko jarrera bultzatzea, gizartearen atxikimendua indartzea, aipatu beste 
lan sail guztietan eraginkorragoak izateko gisan.

Oharrak

1.  Ahaidetasuna nabari da Euskal Autonomia Erkodegoko egitarauetan, 
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (III) 1982ko oinarrizko legearen 
(I) zehaztapena baita.

2.  Ipar Euskal Herriko idazkiak, hizkuntz antolaketa (II), hitzarmen be-
rezia (IV) eta hizkuntza politika (V), gero eta zehatzagoak dira, bere-
ziki elkarrekin landu genuen Euskara biziberritzeko Plan Nagusiaren 
eraginez.

3.  Mugaz-gaineko egitarau hitzartua (VI) bi egitarau nagusien bilduma 
da (III+V). Egitarau hauek antzekoak dira, denen iturburuan baitago 
Joshua Fishman soziolinguistaren hizkuntza biziberritzeko urraspide 
ezaguna (RLS).

4.  Egitarauen artean antzekotasuna badago, ahaidetasuna ere bai, hain 
segur. Baina ezberdintasun ezin gainditua hau da, Hegoaldean euskara 
ofiziala dela, Iparraldean ez.





EUSKARAREN LEGEA: 25 URTE EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOAN

XI. JAGON JARDUNALDIAK:
ONDORIOAK

Hizkuntzen ofizialtasuna hizpide izan dugu XI. Jagon Jardunaldien hasi-
eran. Testuinguru horretan, euskararen lurralde eremuan euskararen ofizialta-
sunak izan duen bilakaera aztertu da. Era berean, hizkuntzen ofizialtasunak 
munduan gaurkotasuna duela azpimarratu da, Europan bezala Afrikan, Asian 
bezala Amerikan, Amerikako Estatu Batuetan bezalatsu Txinan, frantsesez edo 
ingelesez jarduten duten lurraldeetan. Horiek horrela, kasuan kasuko lehenen-
go ofizialtasunak eta ondoko egokitzapen berriak eten gabe ari direla gertatzen 
aipatu da. Inoiz ofizialtasun zurrun batetik hasita malgutasun eta eleaniztasun 
berrietara pasatzen ari dira lege-politika hauek (Brasil-en, adibidez). Eta bada 
kasurik, garai batean legezko ofizialtasunik ezagutu gabeko herrietan, hain 
zuzen, oraintxe berton legezko ofizialtasunaren bandera hartu dutenak edo 
hartzen ari direnak (Frantzia, AEB).

Aurreko gogoeta horien ostean, 82ko Euskararen Legearen sorrera, nego-
ziazio prozesua, Legearen atal nagusiak eta 1981-82 urteetako giroa politikoa 
aztergai izan dira, orduko giro politikoak alderdien arteko akordio zabal bate-
rako aukera eskaini zuela azpimarratuz.

Aurrekari horien ostean, hainbat eremu aztertu dira. Lehena administra-
zioaren esparrua izan da. Azaldu denaren arabera, Euskararen Legeak ez du 
garapen xeherik izan herri administrazioen inguruan. Hala ere xedapenen ga-
rapen urriak gorabehera administrazioetan plangintza lanik ez dela egin ez 
duela esan nahi azpimarratu eta plangintza lan horren ebaluazio antzeko bat 
aurreratzeko ahalegina egin da. 

Esparru sozio ekonomikoari erreparatuta, ostera, euskararen presentzia 
urria, euskararen indarberritze ahalegina indartzeko zailtasuna objektiboak, 
askotariko eragileen inplikazioa-eta falta, Euskararen Legea garatzeko zailta-
sunak eta abar aipagai izan dira. Eremu hori, aldiz, euskararen berreskuratze 
prozesuak etorkizunean irauteko eta garatzeko erabakigarria da; beraz, eremu 
honetara bideratutako ahaleginak indartu behar direla azpimarratu da.

Hezkuntzari dagokionez, bestalde, euskarari lehen ez bezalako lekua eta 
garrantzia eskuratua dio Euskararen Erabilera Normalizatzeko Legeak Euskal 
Autonomia Erkidegoan. Gainerako euskal herrietan ere hartu dira legezko 
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babes neurri zenbait, baina haietan ez du euskarak horren pareko babes insti-
tuzionalik eta garapen-mailarik. Babes horren haritik hainbat eskubide berma-
tzen dira, eskola-hizkuntza aukeratzekoa besteak beste, eta hainbat programa 
babesten. Urrun dago legea, ordea, begiz joa zuen elebitasun funtzionaletik. 
Horrek ez du esan nahi legea agortuta dagoenik. Are gutxiago, euskararen 
aldeko emaitza hobeak ekartzeko formula adosturik eskueran dagoenik.

Hedabideei eskainitako tartean, Euskararen Legearen aurrekoez, hala 
nola, 1976ko 24 orduak euskaraz ekimena mintzagai izan da. Hori hala, 
1979ko Gernikako Estatutuaren ekarpena erabakigarria izan zela Euskal Au-
tonomia Erkidegoa komunikazio-esparru gisa ere definitzeko orduan azpima-
rratu da. Hari berari tiraka, sustapen-politika eragingarrien multzoan kokatu 
behar dira 82ko EITB sortzeko Legea eta gaur hizpide dugun Euskararen 
Legea bera ere. Izan ere, 1982ko azaroaren 23an, eguerdiko 12etan egin zuen 
Euskadi Irratiak bere estreinako emanaldi ofiziala eta hogeita lau ordu eska-
seko aldearekin onartu zuen Eusko Legebiltzarrak Euskal Autonomia Erkide-
goko Euskararen Legea.

Euskal Autonomia Erkidegoaz landa, Nafarroatik begiratuta, Legea bera 
eredugarri ikusi izan dute hainbatek Nafarroakoa egiteko. Nafarroan, aldiz, 
bere sasoian euskararen normalizaziorako oztopo eta zailtasunik handiena bi-
hurtu den eremuen araberako lurralde-zatiketa ezarri zen. EAEko Euskararen 
Legeak Nafarroan izan duen eraginaz mintzatuta, onuragarria iruditu zaio as-
kori, bai hizkuntzaren prestigioa eta balioa handitzean, bai euskarazko komu-
nikabideak ikusi eta entzun ahal izateko aukeran, eta baita ikasketak euskaraz 
egin ahal izateko erraztasunean ere.

1982ko oinarrizko legea Ipar Euskal Herrian jarraibide dagoela, botere 
publikoentzat ere esan da. Honek, besteak beste, euskararen aldeko lurralde 
antolaketan esku hartzea gertatzen eta Iparraldeko erakunde publikoek euska-
raren aldeko hizkuntza politika eremu publikoan garatzen ari dira lehenbiziko 
aldiz. Ipar Euskal Herrian irakaskuntza eta administrazio elebidunak aitzina 
doaz. Era berean, euskararen alorrean mugaz gaineko lankidetza, 25 urte 
igaro ostean, gero eta indartsuagoa da: Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak, 
inkesta soziolinguistikoak, liburu banaketak, ETBren igorgailuak edota Akita-
nia-Euskadi fondoa. Halaber, bestelako lankidetza eremuak ere sustatu ditu, 
irratien artean, aldundiekin, udaletxeekin, elkarteen artean, eta abar.

Euskararen Legeak galbidean zihoan euskara berreskuratzeko garrantzi 
handiko zimentarria da. Garapena izan du, garatzeko aukerak baditu eta, beraz, 
iraungita ez da geratu.

Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan 2007ko azaroaren 23an

Erramun Osa, Sustapen Batzordeko idazkaria
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