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What exactly has been the university language policy chosen by different minority languages?
Essentially, at least during some of the history we are familiar with, there are models that have

been developed, i.e., bilingual universities (where the original indigenous languages are used side
by side with the larger outside languages or monolingual ones operating in their own language.

The sociolinguistic situation of each case, of course, has a lot to do with what was chosen. In this
article, the model of Belgium, the examples of Britanny, Ireland, Switzerland, Finland, Romania,
Latvia and Canada (Quebec) are among others, the ones studied. In every case, it is clear that

minority languages need a monolingual university in order to keep to the process of
"normalization" but in order to get a better picture of all this you have this little paper at your

disposal... so, if you wish to know more about it in detail, read on!

Zein izan da, zehazki, gutxiagotuetako hizkuntza desberdinek hautatu duten unibertsitate
hizkuntz politika? Funtsean, guk ezagutzen dugun historia apurrean behintzat, bi motatako aukera

dira garatutakoak, hau da, unibertsitate elebidunak (non jatorrizko tokian-tokiko hizkuntzak
kanpoko hizkuntza handiekin batera erabiltzen diren) ala berezko hizkuntzaz ibilitako unibertsitate

elebakarrak. Kasu bakoitzeko egoera soziolinguistikoak, jakina, zeresan handia du hautatutako
bidean. Artikulu honetan ikertzen dira, besteak beste, Belgikako eredua, Bretoierazko adibidea,

Irlandakoa, Suitzakoa, Suomi, Errumania, Letonia eta Kanada (Quebec). Guztietan nabarmentzen
da hizkuntza gutxituak unibertsitate monoglotaren beharra duela bere normalizazio prozesuari

behar bezala heltzeko, baina guzti hori argiagoa uzteko jarraian duzuen lantxoa... bada, zehaztu
nahi izanez gero, aurrera segi irakurle!

Fito Rodriguez

Hizkuntza gutxiagotuetako unibertsitateen
eredu soziolinguistikoa
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Aintzin solasa

Herri batentzat Unibertsitatea eraiki ahal izateko ahalmena
ez da inoiz ere txantxetako gauza izan. Herri kulturaren
berezko muina herriaren hizkuntza izanik, herri bakoitzak goi-
mailako irakaskuntza zein ikerkuntza bere hizkuntzaz garatu
ahal izatearena dugu aipatu herri horrek menpekotasunaz
libratu nahi duenaren seinalea. Honetaz adibide ugariak
badaude ere, nahiz eta geroxeago erreferentzia haiek tajutze-
ko eta jorratzeko tenorea izan, sarreratzat eta esaten duda-
naz behar bezala konturatzeko, gure Donostian duela mende
erdia besterik ez ezaguna dugun Diario Vascon zabaldutako
testu pare bat hona ekartzeari nahiko adierazgarria deritzot.
Lehenengoak garai hartako giroa erakutsiko digu. Bigarrena,
berriz, Euskal Unibertsitatearen aldarrikapenari buruz arituko
da zuzen-zuzenean. Hona hemen:

1936ko abenduaren 13a (Agirre lehendakariaz...):

"Deseamos que viva y que, encerrado en una jaula, sea
exhibido por las ciudades de la España imperial como un
bicho raro con un letrerito que diga el primer y único presiden-
te meteoro de la ex república ruso-masónica-anarco-sindica-
lista-sabiniana de Bizkaia".

1936ko abenduaren 3a:

"Una de las promesas que arrastró a la gente al estulto
nacionalismo vasco fue la de crear una Universidad Baska,
que unía a la palabra Universidad, que habla de universo, la
palabra baska que es fracción, división, pequeñez... la aspi-
ración la compartimos, pero una universidad española. Nada
de fronteras lingüísticas ni raciales en lo que ha de ser
universo gobernado por maestros españoles".

Aipamenok esanguratsuak izan arren, ez dugu ahaztu
behar gerra garaikoak direla. Dena den, eta bost durotako
hitzontzien iritziak izanda ere unibertsitate hitzak, jakintza
arruntak uste duenaren aurka, ez baitu unibertsoarekin bate-
re loturarik ("...Eskoletako ikasketa orokorretan ibilitakoak,
gero eta gehiago Elizatik at, ez erreglazko klerigo eta apaiza
soilak izanik, benetako gremioa osatuz joango dira -universi-
tas- eta aurreratzean izen orokor hori, hots edozein gremiori
ezartzen zitzaiona, bereganatzea lortuko dute: Universitas
magistrorum discipulurumque. Hau da ikasle-irakasleen gre-
mioa", in Fito Rdgz. "Unibertsitatea Euskal Herriaren histo-
rian". Larrun-10. 27 orrialdean.) ongi asko erakusten dute
norberaren hizkuntzazko unibertsitatea aldarrikatzeak zer-
nolako garrantzia duten edozein herritako askapenaren bi-
dean.
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Beraz, eta inolako mesederik egiten ez digun jakintza
arruntari muzin eginez, goazen bada tokian tokiko hizkuntzen
unibertsitate erabileraren eredu desberdinak jorratzera. Ho-
rrela bada, jakiterik izango dugu Euskal Unibertsitatea lortze-
ko bide hartan zein izan daitekeen eredu soziolinguistikorik
egokiena. Ildo horretatik doa, irakurle, jarraian duzun artiku-
luxka. On dagizula!

Euskal Unibertsitaterantz

Euskal Unibertsitatearen aldarrikapena ez da atzo goizeko
kontua. Aipatutakoaren inguruan Larrun aldizkariko 10. alean
horretaz taxuz eta luzez aritu ginen bai historia mailan baita
egungo egoerak ezartzen dituen ardatzak zehaztuz ere.
Horrezaz gain,  osagarri gisa edo, Tanttak (Euskal Herriko
Unibertsitateako Hezkuntz Aldizkaria) argitaratu bide du bere
10.alean balizko Euskal Unibertsitate horri legokiokeen Peda-
gogi-eredua. Hala eta guztiz ere, UEUk antolatutako minte-
giez gain, euskara bezalako hizkuntza gutxiagotu baten uni-
bertsitatearen eraikuntza klabe soziolinguistikoak zertan da-
tzan ez ohi dugu gehiegi jorratu. Honako hau, irakurle, horren
aldeko saiakera besterik ez duzu. Hau da, lanerako nahiz
eztabaidarako materiala besterik ez. Espero dezagun, ordea,
okerrak oker zein hutsuneak eta guzti, etengabe kaleraturik
egon beharko litzatekeen  aspaldiko nahi hura berriro ere
plazaratzeko baliogarria izan dadila.

Arazoaren oinarri historikoak

Unibertsitateen hizkuntzak, historikoki, inperioen hizkuntza
handiak ditugu. Hasiera batetan, Erdi Aroko XIII. mendetik
aurrera, latinera erabiltzen bazen ere, beranduxeago frantzie-
raz ariko dira unibertsitate komunitateak XVIII. mendean,
alemanieraz XIX. go hastapenetan ariko diren bitartean.
Garaikidea dugun mende honetantxe, berriz, eta I. Munduko
Gerratea bukatu zenez geroztik, batik bat, tokian tokiko
hizkuntzen erabilera unibertsitarioa hasiko da hedatzen.

Izan ere, europar izpirituaren ondorio zuzena den uniber-
tsitate egitura Katedraletako eskoletatik sortuko da Eliza
katolikoaren Letrango Kontseilutik (1215) aurrera1. Erroma-
nikoa, edota “juglaria” deitzen den kultur girotik Gotikora,
“klerezia” deritzaneko kulturara hain zuzen, pasatzerakoan

(1) Rdgz.Bornaetxea.F. “Zenbait ohar historiko dela medio balizko
Euskal Unibertsitatearen eraikuntzarako erabil zitekeen ereduari buruz
gogoeta pare bat”,  in Larrun-10. 1991.
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unibertsitateen egiturak gauzatuz joango dira2. Aldaketa haie-
kin bat latineraren ezinbesteko ezagutza oinarrituko da. Hau
da, Erromako kleroaren mintzairak ikaragarrizko garrantzia
hartuko du eta bai Kriolizazioaren bidez sortzen ari ziren
hizkuntza berriak (gaztelera eta frantziera barne) baita latine-
raren aurreko beste hizkuntzak ere (greziera kasu) alboraturik
geratuko ziren unibertsitate berrien zereginetarako3.

Arrazionalismoaren garaian ostera frantzierak hartu nahi
izango du lehen latinerak Unibertsitatean edukitako lekua4.
Garai hartako goi mailako ikasketa unibertsitarioek, latinera-
ren premia bazuten ere, frantziera lantzen zuten. Bai hemen-
go Elhuyar anaiek, edota orduan antzerakotzat har geni-
tzakeen beste  jakitunek, Bergman, Proust, Thunborg edo
Leibnitz bera, beren edozeingo hizkuntzaz gain frantziera
erabiltzen zuten elkarren arteko goi mailako informazio zein
iritzien elkartrukaketarako. Unibertsitateen egitura eskolas-
tikoa eraldatuko da eta zientzia, aplikapen zuzena eta praktiko-
tasuna zein tituluak emateko ahalmena ezinbestekoak bihur-
tuko dira. Eliza galduz joango da guzti horretan zuen poterea
eta Estatuak, berriz, bereganatuko du Unibertsitateen ihardu-
na tajutzeko behar zuen gaitasuna5.

Arrazionalismoaren ostean, Erromantizismoak goraipatuko
ditu tokian tokiko hizkuntzak eta, bide batez, alemaniarrek
frantziarekiko konplexua gainditzea lortuko dute. Artean In-
manuel Kant bezalako jakintsuak hiltzen ziren (1804) alema-
niera  kasik ahazturik beren iharduna unibertsitarioa latineraz
eramatera bortxaturik ibili izateagatik. Lau urte beranduxea-
gora arte ez da irekiko Berlingo Unibertsitatea Humboldt
Hezkuntz Arduraduna zelarik eta Alemanierazko kultura Uni-
bertsitateko hizkuntz monopolioa apurtuz joango da. Horrela

(2) Maravall, J.M. Estudios de Historia del pensamiento social.
Cultura Hispánica. Madrid. 1973.

(3) Luzuriaga, L. Historia de la educación y la Pedagogia. Losada.
Buenos Aires. 1976.

Rdgz.Bornaetxea. F.”Euskal Unibertsitatea dela eta zenbait unibert-
sitateetako eredu pedagogiko”,  in Tantak-10. Bilbo.1993.

(4) Furet, F-Ozouf,J. Lire et écrire. L´alfabetisation des francais de
Calvin a Jules Ferry. Minuit. Paris. 1977.

(5) Ikus in Revista de la Educación 240. “El fin del Antiguo Regimen
y la Universidad liberal”.

Estornes Lasa, J. Los  vascos y la Universidad. Auñamendi. Oñate.
1980.
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Espainian, Italian edo Britaina Handian ere  XIX. mendean
zehar, moderniak dakarren Estatuaren birmoldaketarekin
bat, normalizatuz joango dira bertako hizkuntzen erabilera
Unibertsitateetan

Halere Prahan, Varsovian edota Ganden, hau da Estaturik
gabeko kulturetan, bertako hizkuntzak unibertsitateko zeregi-
netan erabili ahal izatea oraindik aldarrikapen ametsa besterik
ez zen. Mundu Gerratearen amaierak eragindako Estatu
ordenu berriak, hau da Austria-Hungaria deritzaneko inperio-
aren desagerketak eta ondoriozko Geopolitikaren egokipe-
nak, eragin zuen zenbait Estatu berriren azalpenarekin ho-
rrenbeste hizkuntza berri irakaskuntzaren maila guztietan
erabili ahal izatea.

Ordutik aurrera, XX. mendearen bigarren hamarkadatik
aurrera hain zuzen ere, Unibertsitatean tokian tokiko hizkun-
tza erabiltzen hasten dela esan daiteke. Baina honek duena
behar bezala beste ulertu ahal izateko bigarren atal baten
beharrean aurkitzen gara. Jarraian zehatz-mehatz aurkituko
duzuena, bada.

Hizkuntza gutxiagotutako unibertsitateen eredu sozio-
linguistikoa

Sinpleegia iruditu arren hastapenetan ezin dugu alboratu
hizkuntza minoritarioa eta minorizatuen arteko bereizketa 6.
Izan ere, eta soziolinguistikan erabat onarturik dauden kon-
tzeptu hauek zehazteagatik:

“Hizkuntza minoritario guztiak ez dira minorizatuak...
hizkuntza minorizatua, berezko hizkuntz komunitatean
bere erabilera publiko eta pribatuetan atzerapen pro-
zesua jasaten ari dena da.”

Ildo honetatik joanda ezin dugu inola ere parekatu Estatua
daukaten hizkuntzak eta Estaturik gabekoak, ez eta erizpide
kuantitatiboagatik edo hizkuntza handien hurbiltasunak ema-
ten duen ulergarritasun erizpidearengatik erabiltzeko “fun-
tzionalak” direnak eta beren jatorriagatik edo hiztun kopurua-
gatik oso “isolatuak” liratekeenak ere. Horregatik, euskararen
kasua ikertzerakoan “hizkuntza gutxiagotutakoa” daukagula
adierazten dugu. Horrexegatik, Unibertsitaterako beharko
genukeen euskara sustatzeko eta garatzeko eredua, Euskal
Unibertsitatea eraikitzeko bidea, hizkuntza gutxiagotuei da-
gokiena da. Hastapen honi muzin eginez ezin izango genuke

(6) Molla, T. “Munduko hizkuntzak”,  in Jazten , Arrasate. 1991. 10. or.
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esan soziolinguistikoki ari garenik. Ezin izango genuke,bada,
Euskal Unibertsitatea bera inoiz ere gauzatu.

Gure egoera bereziari buruz aritzeko, hau da Estaturik
gabeko hizkuntza txikia, minoritarioa, minorizatua, ingurue-
kiko erabat desberdina bai jatorriaz baita egituraz ere, eta
historikoki irakaskuntzaz esperientzi murritzaz (are gutxiago
Unibertsitateaz-9), so egin beharko genioke, era konparatibo
batetaz, atalez atal antzerako egoeratan egondako zenbait
hizkuntz bilakaerari. Horretarako hizkuntza gutxiagotuetatik
abiatutako hainbat Unibertsitateren eraikuntzaz arituko gara
jarraian.

Inguru geografikotik abiaturik, katalanerazko zein galegoz-
ko Unibertsitateak dauzkagu hurbilen. Egoera ezberdinetan
oso. Galizian Unibertsitate bakarra izatetik hiru eraikitzera
pasa dira azken urteotan. Halere, gizarte mailan onartutako
hizkuntz estandarizazioaren faltak7 nozitu du Unibertsitate
haietan espainieraren nagusitasuna. Ezin da esan, beraz,
bertako hizkuntz egoera normaltze bidean dagoenik, eta
gutxiago ere,  beraiena prozedura batere eredugarria denik,
jakina. Egia esanda, ezin izango genuke esan hangoa inolako
eredu soziolinguistikoaren ondorioa denik. Izan ere, izateko-
tan,  eredu ezaren ondorioa dugu hori.

Kataluniar herrietan dauden Unibertsitateen egoera, ordea,
abiadura ezberdinez bada ere, normaltze bidean doanik ezin
da ukatu. Halere, bertako eredu soziolinguistikoaren motorra,
erizpide kuantitatiboaz aparte, espainiarekiko hurbileko uler-
garritasunean datza. Hau da, eta zehazkiagoa izateko, bertan
emandako unibertsitateko hizkuntz politika Unibertsitate ele-
bidunarena izan arren, goian aipatutako bi erizpideen aplika-
zioagatik (kuantitatiboarena eta ulergarritasunarena) praktikan
esan daiteke elebarkatasuna ezartzen ari dela bizitza uniber-
tsitarioan8. Halere, bertan norbanakoaren hizkuntz eskubi-
deak bermaturik daudenez azterketak, ikerketak, etab...
oraingoz espainieraz egiterik badute ere, aukera hori hartzen
dutenen kopurua gero eta txikiagoa da.

(7) Ikus, besteak beste, in Agalia  ( Revista da Associacom galega da
Língua) 27. 1991. 383/384 orr.” A gerra da lingua”. Edo Ressurgimento
galego essa Lusofonia. 21/26. 1990. Edota Agueira, J.A.C. "Nacionalis-
mo Galego: Questoes a debater", in Agalia  (Eranskina)26. 1991.

(8) Ikus adibide gisa  Activitat cientifica, Bartzelonako Unibertsitateak
kaleraratzen duen aldizkaria. Batik bat bigarren garaitik aurrera (1.
zenbakia 1991ko Irailan).
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Diwaneko bretoiaren kasua, berriz, guztiz ezberdina dugu.
Gurekiko harremanetan dago beren hizkuntzaren ezauga-
rrietariko bat inguruekiko ulergarritasun falta nabarmena bai-
ta. Bretoierak eta frantzierak edo ingeleserak ez dute elkarren
antzik. Ulergaitzak dira. Gu bezalako hizkuntza minoritarioa
eta minorizatua izan arren hizkuntz korpusa eta hizkuntz
estatusa oraindik askoz ere atzeratuagoak dauzka. Literatu-
raren historian oso joriak izanda eta gainerako keltiar hiz-
kuntzekin harremanak lantzen saiatu badira ere keltistek
“lexikografia puristaren alde” egindako aukerak, nonbait,  zaildu
eta berandutu egin du hizkuntza modernoaren gizarteratze
prozedura. Laurogeita hamargarren hamarkadan bukatu dute
bretoieratik bretoierara lehenengo hiztegi modernoa eta hasi
dira helduen bretoierazko alfabetatzeari ekiten. Bretoierazko
irakaskuntzak, ordea, oraingoz ez omen du Unibertsitatearen
afera planteatu egin ere9. Bretoiera Rennes eta Nanteseko
Unibertsitateetan eman arren eskola solteak besterik ez
omen dira eta bertako hizkuntzak oraindik jasan behar du
frantzierak, historikoki, egindako jazarpen bortitza10 .

Flandrieraren Unibertsitatea, berriz, dagoeneko badago
egon, nahiz eta mende honen haseran hori pensatzea ere
ezinezkoa zirudien. Mercier, Belgikako apezpiku frankofo-
noak, adibidez, horrela zioen 1906an zabaldutako pastora-
lean:

“Quiconque comprend le role de l´université ne peut
raisonnablement pas prétendre de mettre le français et
le flamand sur pied d´égalité.”

Dena dela, hastapenetan bertako hizkuntz egoera hemen-
goa baino askozaz ere hobea izanik, unibertsitatearen eraikun-
tzan garatzeko hautatutako eredu soziolinguistikoaren oina-
rria lurralde hizkuntz eskubideetan  oinarritutako unibertsitate
elebakarrean datza.

Ez da ahaztu behar flandriera neerlanderaren dialektoa
besterik ez dela, eta hori ondo asko onartua daukala Bel-
gikako flandriar gizarteak11. Beraz, unibertsitateko baliabi-

(9) Baxter, R. "Bretoierazko irakaskuntzaren lekua gaur egun eta
“Diwan” ikastola bretoiak”,  in Tantak-5, 1991. 69/88.orr.

(10) Klaoda an Du. Histoire d´un interdit: le breton á l´école. Hor Yezh
1991.

(11) Ikus Luyten, Walter, “La recuperación linguistica en Flandes”, in
Punto y Hora, 1982/ 7/ 18-25. 20.or.
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deak lantzeko oso gertu eduki dute Holandako goi mailako
irakaskuntzan landutako material guztia. Hortaz aparte, flan-
driarrak Belgikan, historikoki zapalduak izan badira ere, ge-
hiengoa dira, beraz beraien kultur aldarrikapena zen flandrie-
razko unibertsitatea gauzatu ahal izateko oso egoera onean
zeuden. Inondik inora gurearekin konparatzerik ez dagoena
zeren gu, euskararen lurraldeetan ere gutxiengoa izanik ez
baitugu, gainera, geurearen antzerako inongo hizkuntz lagun-
tza zuzenik espero behar.

Hala eta guztiz ere, Belgikako eredua gogorren, eta era
berean, XX. mendeko gizaldiaren bukaeran eta hizkuntz
indartsuen hurbiltasunak baldintzaturik, unibertsitatea eraiki-
tzeko eredu gardenena delakoan nago12.  Horrela eraikia da
Gands-eko Unibertsitatea eta horrelaxe ere bereiztu ziren
Lovaina eta Leuven. Beti unibertsitate elebakarrak eta hiz-
kuntz eskubideak lurraldetasunaren arabera bermaturik.13

Suitzaren adibidea antzerakoa da 26 kantoietan, lurraldeta-
sunaren araberako hizkuntz eskubideak eragiten ditu Gene-
vako Unibertsitatea frantzieraz eta Zurichekoa alemanieraz,
esate baterako, eta kantoi elebidunetan, lehen aipatutako
Bruseleko Lovaina/Leuven kasuaren antzera, unibertsitate
monoglotak dauzkagu. Fribourgen adibidez bi lerro autono-
moetan ari dira (Fribourg/Freifurg) frantzierazko zein alema-
nierazko unibertsitateak. (Ikus Kenneth Mc Ral, “Conflict and
Compromise in Multilingual Societes: Switzerland” in Consti-
tutional and Institutional Adaptation to Plurilin-gualism. 1983.)

Irlandan, berriz, bai Hegoko 26 konterrietan baita Iparralde-
ko 6 konterrietan ere, irakaskuntza orokorrean eta Unibertsi-
tatean zehazkiago “hezkuntza elebiduna” egin nahi izateaga-
tik glotofagiaren adibide nabarmena dugu egun. Ingelesera
erabat gailendu zaie, gaelikoaren ia erabateko suntsipena
lortuz. Zenbait Unibertsitatetan gaelikoa irakatsi arren hiz-
kuntz ordezkapen bidetik doala ezin da ukatu. Egun, ordea,
elebakartasunaren beharraz oharturik, galeiko hutsezko irakas-
kuntzari heldu omen diote 14 baina gizartean kontzientzia
aldatuz badoa ere, unibertsitateko problematika planteatzeko

(12) Txillardegi. “Irtenbide eta desbide”, in Hizkuntza/Hezkuntza.
UPV/EHU.Bilbo.1990. 55-62 or.

(13) Monteyne, André. "The Flemish Universities",  in Planet-29.
1975. 7/14 orr.

(14) Adams, G. Hacia la libertad de Irlanda . Txalaparta. Iruñea.1991.
184/189 orr.
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oraindik lekutan daude. Dena den, gero eta gizarteratuagoa
dirudi  Máirtin ó Cadhaine, irakasle, idazlea eta IRAko militan-
tea zenak esandakoa:

“Tosóidh athgahabaháil na hEireann le athghabaháil na
Gaeilge”, hau da, “Irlandaren berreskurapena hasteko ber-
tako hizkuntzaren  berreskurapenetik hasi beharra dago”.

Beste eredu aipagarria dugu, dudarik gabe, Suomiren
kasua. Bertan, kataluniar herrien antzera norbanakoaren
eskubideak bermaturik badaude ere eta unibertsitatea, defi-
nizioz behintzat , elebiduna izan arren (suediera suomiera
bezala kontsideraturik dago Helsinkiko Unibertsitatean), suo-
mieraren unibertsitate normalizazioa erabatekoa da. Edozein
modutan aipatutako hau paperetan isladatzen da soilik. Egun,
Finlandiako unibertsitate gehienak, denak ez esateagatik,
monoglotak dira praktikan nahiz eta estatutuetan bakarrik bi
edo hiru diren oraindik elebidun gisa azaltzen direnak15.

Duela gutxi arte Ekialdea deitutako eremuan bertako hiz-
kuntzek aspaldidanik lortu zuten unibertsitatea eskuratzea.
Kasuistika handia bada ere, tokian tokiko egoera aztertzeko
paradarik ez dugunez16 gogoratzea besterik ez Prahan edota
Bratislaban, Ljubljanan edo Beogradon bertako hizkuntzaz ari
direla nahiz eta gutxiengoen kulturak nola dauden jakiteko
oraingoz behar bezalako daturik eskuratu ez. Jakin badakigu
Errumaniako Clumj-en Unibertsitate berean bi lerrotan bana-
turik omen daudela hizkuntzaren arabera. Baita Ceaucescu
zenak unibertsitatean zegoen magiarrera suntsitzen saiatu
zela ere. Dena den, esan bezala, guretzat erreferentziagarri-
tasuna eduki zezakeen datu kontrastatu eta gardenen faltaz
ari gara oraindik.

(15) Honetarako erreferentzi emankorrena dugu Timo Riiho Helsin-
kiko irakasle euskaldunak Donostian 1984ko Abenduan euskaraz eman-
dako hitzaldia; “Hizkuntz borroka Helsinkiko Unibertsitatean” eta berezi-
ki “Suomiko unibertsitateak gaur” deitutako pasarteak. Polikopiak dau-
de.

(16) Egiteke dagoen ikerketa honetarako kontaktatu dugu, besteak
beste, AFEC-ekin (Association francofhone d´Eucation comparée) IS-
CHErekin (Hezkuntzaren Historiar i buruzko Nazioarteko Elkarteare-
kin) eta AMSE/WAER (Hezkuntz Ikerketarako Munduko Elkartea- Word
Association for Educatinal Research) baina , esan bezala, sinplekerie-
tan erori gabe behar dugun azterketa oraingoz, egiteko dago. Bitartean
jakinminaz dagoenak hona jo beza; Cobo, J.M. La Enseñanza superior
en el mundo.Estudio comparado e hipótesis. Narcea.1979. Halere, egia
esanda, geopolitikaren azken urteotako aldaketek dexente zaharkitu
dute bilduma hau.
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Euskararen eredurako, ordea, datu interesanteenak Baltiar
Errepubliketatik datozkigu. Txillardegik aztertutako gai honen
arabera17 bertako kulturek hartutako protagonismoaren ara-
bera hango unibertsitateko hizkuntza bakarra Estatu berri
haietako bakoitzari dagokiona da, eta ez besterik. Letoniako
Rigan letonierazko azterketa egiten da bertoko nazionalitatea
lortzeko. Gauza bera Estonian. Azken hau izan zitekeen
guretzat adibide lagungarriena hizkuntz erizpideetan geurea-
ren antzera baitugu eestieraren  kasua, bai linguistikoki baita
soziolinguistikoki ere. Indoeropear enborratik at zein hizkuntz
oso indartsuez inguraturik, Tallinneko unibertsitateak baliabi-
de guztiak sortzeko ikaragarrizko ahaleginetan ibili behar
izango du. Ez dakigu, halere, ziurtasun guztiz zeregin hone-
tarako hautatutako eredu soziolinguistikoa elebiduna ala ele-
bakarra den, baina egindako kontaktuen arabera monoglota
delakoan gaude18. Edozein modutan, aurreko Finlandiako
kasuan bezala, honetan ere ikaragarrizko aurrebaldintzarekin
egiten dugu topo, alegia, hizkuntza guzti hauek dagoeneko
Estatu propioa  badute eduki.

Beste kontinenteetara joanez Quebec-eko adibidea aipatu
gabe ezin dugu bukatu. Adibidea biziki interesgarria izanik
beste nonbait saiatu naiz jorratzen19 beraz, datuak ez erre-
pikatzeagatik laburbilduko dut hango unibertsitatearen espe-
rientzia  “Rappor Gendron” kaleratu zenetik aurrera (1972).
Izan ere, Quebec osoan onartutako hizkuntz eskubideak
lurraldetasunean oinarriturik daudenez20 bertako Unibertsita-
teetan sartzeko frantziera jakitea ezinbestekoa da. Unibertsi-
tate anglofonoetan holako gertatzen da, Montrealeko McGill
kasu, sarrerako frantzieraren azterketa egiten da, ez ordea
ingelesarena.  Frankofonoetan, berriz, ez dute frantzieraren
sarrera frogarik egiten. Dena den, honetan ere unibertsitateko
eredu soziolinguistikoa erabat monoglota dugu, hau da, ele-
bakarra.

(17) Ikusi, besteak beste, Argia astekariaren 1993ko ekainaren
hirugarren asteko alean Lituaniari buruz argitaratutako artikulua.

(18) Honetaz Mati Hint Tallineko irakasleak egin dezakeen ekarpena-
ren zain gaude.

(19) Rdgz. Bornaetxea, F. "Quebec-eko adibidea”,  in  Ele -9.1991. 89-
98 orr.

(20) Turi, J.G. “Le droit linguistique et les droits linguistiques”,  in Les
Cahiers de Droit, vol 31. 1990.
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Eta bukaera gisa, hauxe bera ondorioztatu genezake aurre-
ko guztia bilduz, alegia Unibertsitateko eredu elebidunak
egon badira ere beti monoglotismoan bukatu direla. Areago,
gu bezalako kultura gutxiagotuek beren unibertsitateak eraiki
ahal izateko egitura elebakarrak sortzen saiatuz eta lortuz lan
egin behar izan dutela.

Askotan hori lortu da inguruan antzerako hizkuntzen lagun-
tzaz eta, gehienetan Estatu edota hizkuntzaren aldeko legedi
propioaren sustapenaz...baina gurea bezalako hizkuntz mi-
noritatuaren egoeran, hau da ustezko Unibertsitate elebidun
batean orain arte bezala segitu behar izateak monoglotismoa,
espainierarena hain zuzen, besterik ez digu ekarriko.

Guzti honetaz oraindik luze hausnartzen jarraitzeko premia
izango dugunez, hona hemen ene orain arteko ekarpentxoa.

Fito Rodrigez Bornaetxea
EHU/UPV-ko irakaslea

Professor at the University of the Basque Country
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