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Aurtengo saioa: aurrerapauso handia

Bi ikerlanak elkarrekin aurkeztea: zoriontzeko moduko ahalegina.

1. Lankidetza:

– Baliabideen eta ahaleginen efikazia eta efizientzia erdiesteko.

2. Metodologia:

– Bi metodologiak konbinatzea: ikuspegi osatuagoa.

– Egoeraren diagnosirako adierazle-sistema bat osatzeko lehen 
pausoa.

– Nahiz eta alderdi asko findu behar diren oraindik:

• Kontzeptuen definizioa…

• Aldagaien diseinua bateratzea…

3. Emaitzak: Lehenengo eta bat-bateko irakurketa, jarraipen egokia 
beharko lukeena (tailerrak, gaikako txostenak…).



Erabilera aitortua familian. Euskal Herria, 2011 (Iturria: ISL)
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Familia: Zergatik emaitza ezberdinak?
Zergatik seme-alabekin erabilera altuena?

• Gaitasuna + Transmisioa bermatzea (Motibazioa) + Sare euskalduneko 

kideak + Hautua egiteko ahalmena + Solaskideen ageriko gaitasuna.

Zergatik aitona-amonekin 2. altuen?

• Gaitasuna (batzutan, familia kide gaituenak + Aitona-amonak egindako 

hautuari men egitea + Erabilerarako motibazioa + Sare euskalduneko kideak 

+ Solaskideen ageriko gaitasuna.

Zergatik neba-arrebekin seme-alabekin baino gutxiago?

Erabilerarako motibazio nahikorik EZ?• Gaitasuna + Erabilerarako motibazio nahikorik EZ? + Solaskideen ageriko 

gaitasuna + Hautua egiteko ahalmena + Familia-sare euskalduneko kideak, 

erdaraz ohituta? (gurasoen arabera neutralizatu behar).

Zergatik gurasoekin 2. erabilerarik txikiena?

• Gurasoen gaitasun falta...? (harreman-sarearen ezagutza neutralizatu 

behar) +  Erabilerarako motibazio nahikorik?

Zergatik bikotekidearekin erabilerarik txikiena?

Gaitasun falta? (bikotekideen ezagutza neutralizatu behar) +  Ohitura 

falta? (harreman-sarearen ezagutza neutralizatu behar) + Erabilerarako 

motibazio nahikorik EZ?



Erabilera aitortua familitik kanpo. Euskal Herria, 2011 (Iturria: ISL)
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Familiatik kanpo: Zergatik emaitza ezberdinak?

Hona hemen jakin-mina piztu lezaketen horietako bi:

Zergatik erabilerarik altuena ikaskideekin, lankideekiko edo lagunekiko 

erabileren halako bi izateraino? 

• Adin-talde gazteen gaitasuna (Adina neutralizatu beharra) + Sare 

euskalduneko kideak + Solaskideen ageriko gaitasuna + Hizkuntza ereduak euskalduneko kideak + Solaskideen ageriko gaitasuna + Hizkuntza ereduak 

hautuan eragin + Hizkuntza politika eraginkorra.

Zergatik gizarte sareetan erabilerarik txikiena, horien erabiltzaileak 

gehienbat gazteak badira?

• Adin-talde gazteen gaitasuna (Adina neutralizatu beharra) + Hauturako 

ahalmena + Motibazio nahikorik? + Solaskideen ageriko gaitasunik EZ. +

Gizartearen babesik EZ + Hizkuntza politikarik EZ + Motibazio nahikorik?



Euskal Herria: Zergatik erabilera ezberdinak?
Erabilera, administrazio eremuka. Euskal Herria, 2011
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Zehatzago: zergatik elebidunen erabilera 

ezberdinak? 

Euskal Herria Iparraldea Nafarroa EAE

Elebidunak 714.136 51.100 62.977 600.058

27,0 21,4 11,7 32,0

Kale erabilera 

(+15)
11,5 5,5 5,0 13,8

42,7 25,7 42,6 43,1

Lankideekin 17,6 9,3 6,7 22,0Lankideekin 17,6 9,3 6,7 22,0

65,3 43,4 57,1 68,7

Lagunekin 16,2 12,3 6,9 19,3

60,1 57,4 58,9 60,3

Etxean 13,5 9,8 5,4 16,2

50,1 45,7 46,1 50,6

Beste eremu 

formalak
15,4 4,5 5,3 20,0

57,1 21,0 45,2 62,4
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• Hedabideetan.

Zergatik?



Euskararen erabileraren hazkunderako 

oinarrizko hipotesia

Euskararen erabileran hazkundea gerta dadin, 
beharrezkoak dira:

1.- NORBANAKO Maila

- Gaitasun erlatibo nahikoa.

- Motibazioa.

3.- Maila MAKROSOZIALA 

Gizarte aldekotasuna:

- Gizartearen babesa.

- Hizkuntza-politika

Hizkuntzaren Hizkuntzaren 

erabileraerabilera

2.- Maila MIKROSOZIALA

Egoerak eta gizarte-sareak:

- Solaskideen ageriko gaitasuna.

- Harreman trinkoa.

- Hautua egiteko ahalmena.



Zergatik egoera/joera ezberdinak?

ERABILERA ETXEAN

Gehiengoaren oinarrizko baldintzak:

�Guraso gehienak erdaldunak eta bikote mistoen hazkundea.

�Haur gehienek euskara L2 gisa.

�Familia-hizkuntza gurasoek ezartzen dute.

BALANTZEA: 0,0

1.- Norbanako maila

- Gaitasun erlatibo nahikoa BAI, baina L2 askok EZ.- Gaitasun erlatibo nahikoa BAI, baina L2 askok EZ.

- Erabilerarako motibazioa BAI, baina zenbateraino?

2.- Maila Mikrosoziala

- Solaskideen ageriko gaitasuna BAI

- Euskaldunen harreman-sare trinkoak EZ gurasoekin batera, bai anai-arrebek.

- Hautua egiteko ahalmena EZ familian, bai anai-arreben artean.

3.- Maila Makrosoziala

- Gizartearen babesa ---

- Hizkuntza-politika eraginkorra EZ



Zergatik egoera/joera ezberdinak?

ERABILERA KALEAN

Kaleko hiztunen ezaugarri nagusiak:

� Gehienbat familia eta lagunak.

� Haurren zaintzaile erdaldunagoak.

� “Beste hizkuntzen” ugaritzea, harreman trinkoak eta kalean denbora gehiago.

BALANTZEA: +1

1.- Norbanako maila

- Gaitasun erlatiboa BAI, baina L2 askok ez.- Gaitasun erlatiboa BAI, baina L2 askok ez.

- Erabilerarako motibazioa BAI, baina zenbateraino?

2.- Maila Mikrosoziala

- Solaskideen ageriko gaitasuna BAI

- Euskaldunen harreman-sare trinkoak EZ eskualde gehinetan.

- Hautua egiteko ahalmena BAI, baina soilik gutxiengo euskaldunekin

3.- Maila Makrosoziala

- Gizartearen babesa ---

- Hizkuntza-politika eraginkorra EZ



Zergatik egoera/joera ezberdinak?

ERABILERA LANKIDEEKIN

Hizkuntza-irizpide eta erabilera-planak indarrean daude zenbait eremutan: hezkuntza, 

herri-administrazioa, komunikabide publikoak eta berrehun bat enpresatan:

� Erdaldun asko euskaldundu dira.

� Euskaldunen gaitasuna areagotu da.

BALANTZEA: +6,5

1.- Norbanako maila

- Gaitasun erlatiboa Erakundearen arabera, BAI ala EZ- Gaitasun erlatiboa Erakundearen arabera, BAI ala EZ

- Erabilerarako motibazioa BAI, baina zenbateraino?

2.- Maila Mikrosoziala

- Solaskideen ageriko gaitasuna BAI eta euskaldunen proportzio aipagarria.

- Euskaldunen harreman-sare trinkoak Erakundearen arabera, BAI ala EZ

- Hautua egiteko ahalmena Euskaldunekin BAI

3.- Maila Makrosoziala

- Gizartearen babesa BAI, batez ere zonalde euskaldunenetan.

- Hizkuntza-politika eraginkorra BAI



Zergatik egoera/joera ezberdinak?

ERABILERA LAGUNEKIN

Kohorte edo adin-talde berekoak.

Ingurune soziolinguistiko bertsua.

BALANTZEA: +2,0

1.- Norbanako maila

- Gaitasun erlatiboa BAI, baina L2 askok ez.

- Erabilerarako motibazioa BAI, baina zenbateraino?

2.- Maila Mikrosoziala

- Solaskideen ageriko gaitasuna BAI

- Euskaldunen harreman-sare trinkoak BAI ala EZ, zonaldearen arabera.

- Hautua egiteko ahalmena BAI

3.- Maila Makrosoziala

- Gizartearen babesa ---

- Hizkuntza-politika eraginkorra EZ



Zergatik egoera/joera ezberdinak?

BESTE ERABILERA FORMAL BATZUK (udaletxea+anbulategia+banketxea)

Kohorte edo adin-talde berekoak:

� Euskaldunen gaitasuna areagotu da.

BALANTZEA: +2,5

1.- Norbanako maila

- Gaitasun erlatiboa BAI, batzutzan.

- Erabilerarako motibazioa BAI, baina zenbateraino?

2.- Maila Mikrosoziala

- Solaskideen ageriko gaitasuna BAI ala EZ, erakundearen arabera

- Euskaldunen harreman-sare trinkoak EZ

- Hautua egiteko ahalmena BAI

3.- Maila Makrosoziala

- Gizartearen babesa BAI

- Hizkuntza-politika eraginkorra BAI, batzutzan.



Zergatik egoera/joera ezberdinak?

EGOERA BALANTZEA ERABILERAREN 

BILAKAERA

Lankideekin + 6,5 + 16,4

Lagunekin + 2,0 + 3,4

Beste erabilera 

formalak

+ 2,5 + 5,7

Etxean 0,0 - 0,4

Kalean + 1,0 + 1,4



Euskararen erabileraren hazkunderako 

baldintzak

Oinarrizko hipotesia: Euskararen erabileran hazkundea 
gerta dadin, beharrezkoak dira:

1.- NORBANAKO Maila

- Gaitasun erlatibo nahikoa.

- Motibazioa.

3.- Maila MAKROSOZIALA 

Gizarte aldekotasuna:

- Gizartearen babesa.

- Hizkuntza-politika.

Hizkuntzaren Hizkuntzaren 

erabileraerabilera

2.- Maila MIKROSOZIALA

Egoerak eta gizarte-sareak:

- Solaskideen ageriko gaitasuna.

- Harreman trinkoa.

- Hautua egiteko ahalmena.

Ondorioa: Erabilera areagotu dadin 
ezinbestekoa da egungo baldintza 
indibidualak, mikro- eta makro-

sozialak egokiago bihurtzea.

Ondorioa: Erabilera areagotu dadin 
ezinbestekoa da egungo baldintza 
indibidualak, mikro- eta makro-

sozialak egokiago bihurtzea.



1991-2011: 20 urteko balantzea, zein da?

Reversing Language Shift: 

• XX. mendeko azken laurden arte gertatzen ari zen galera eten eta, 

neurri batean, irauli egin da.

Azken 25 urte: 

• Aurrerapausoak: mugak muga eta aldeak alde, interbentzio 

eraginkorrek emaitzak ekarri dituzte.

• Hainbat alde ilun hiru mailetan (pertsonalean, mikroan eta makroan)
zein erabileran.

Gizarte-aldaketa sakona:

• Baldintza berrietara egokitu beharra: 
− Sozial eta teknologikoa: globalizazioa, interneta, komunikabideak, 

eleaniztasuna… 

− Demografikoa: jaiotza-tasaren beherakada, etorkin berriak…

− Diskurtsoa: transizio garaiko aldekotasunetik zalantzazko jarrerara…

Halere, bizirik eta gogotsu !!! 
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Ez gara gure baitakoak:

Euskaraz bizitzea ez dago gure harrotasunaren erdigunean.

Autoestima lurretik daukagu: 

ez dugu gure ahalmenean sinesten ...

(Imanol Miner, 2010)

Bizirik bai, baina…

Euskaldun askok eta erdaldun gehienek

erdararen nagusitasuna barneratua izatea 

eta horren aurrean men egitea. 

(Ferran Suay eta Gemma Sanginés, 2011: 11) 



Konplexuz jositako gizarte azpikulturala 

Bizirik bai, baina…

Konplexuz jositako gizarte azpikulturala 
gara; ingelesa ikasteari pisu 

garrantzitsuagoa aitortzen diogu, geurea 
hasieratik ongi finkatzeari baino.

(I. Murua: Argia, 2012-03-04)



...erdaldunekiko errespetuz gure 

buruari kristoren egurra ematen diogu.

Ez dugu gatazkarik sortu nahi inorekin, 

beraz amore ematen dugu segituan 

eta asimilazio prozesua ari gara 

elikatzen...

Bizirik bai, baina…

(Unai Larreategi, EHE: Argia 2012-03-04)



Bizirik bai, baina…

••Bortizkeria sinbolikoaBortizkeria sinbolikoa pairatzen ari gara.

•Euskararen aldeko betiko diskurtsoak ez du betiko diskurtsoak ez du 

ahalmenikahalmenik aldekotasun zabala berreskuratzeko.



Gogoetarako Gogoetarako 

proposamenaproposamena

Euskararen inguruko diskurtso edo Euskararen inguruko diskurtso edo 
'framing' berri baten premiaz



Zein dira egungo hizkuntza-planteamenduak?

Framing

Aldarrikatzailea

Framing

Uzkurra
Talka eta

gatazka

•Abertzaletasunak sortua.

•Bertako hizkuntza euskara da, alegia 

•Gehienbat erdaldun eta espainiar 

sentimendunengan nagusi.

•Bertako hizkuntza euskara da, alegia 

euskal izaeraren euskarria, eta 

gaztelera hizkuntza arrotz eta 

inposatua.

•Helburua, gizarte osoa 

euskalduntzea.

•Interbentzio eraginkorra eta neurri 

babesgarriak exijitzen ditu.

•Abertzaletasun, euskarazko kultura 

eta euskalgintzan jaun eta jabe.

•Gaztelaniarekin nahikoa du eta 

euskara bigarren mailako kontua da.

•Euskararen aldeko interbentzioa eta 

neurriak abstraktuan onartzen dituen 

arren, horiek aplikatzen direnean 

inposizio eta diskriminazio bezala 

antzematen ditu.

•Batzuetan, euskararen aurkako joera 

eta axolagabekeria ezkutatzen ditu.



Euskeraren Erabilpena Arautzezko Legeak babestuta

Framing

Aldarrikatzailea

Framing

Uzkurra
Talka eta

gatazka

• Euskal herritar guztiek dute 

hizkuntza ofizialak hitzez nahiz 

idatziz ezagutzeko nahiz erabiltzeko 

•…hizkuntzagatik inork bereizketarik 

izan ez dezan, Herri-Agintesailek 

ardura izan eta behar diren neurriak idatziz ezagutzeko nahiz erabiltzeko 

eskubide. (5. atala)
ardura izan eta behar diren neurriak 

hartuko dituzte. (4. atala)

GALDERAK:

•Nola kudeatu, aldi berean, bi Framing horiek?

•Nola konbinatu, aldi berean, legearen bi agindu horiek?

•Areago oraindik: Posible ote hizkuntza-gatazkaren arriskua ekiditea eta 

aurrerapausoa egitea?



Framing biak gainditu eta Framing 

Berri bat lantzeko unea ote?

Bi framing horiek hizkuntza-nazionalismoan oinarrituta daude eta, berez, 

elkarren aurkakoak dira: 

“Estatu bat / Nazio Bat / Hizkuntza bat”.

• Framing Aldarrikatzailea beste gizarte baldintzetan sortua da:

• Baldintza soziodemografiko eta politiko ezberdinetan.• Baldintza soziodemografiko eta politiko ezberdinetan.

• Ezagutza soziolinguistiko oso mugatuan.

• Mundu mailako eleaniztasunaren aldeko korrontetik at.

• Marketin-aurreko ereduan oinarrituta.

• Posible izan bada: adibidea, Finlandian suomi eta suedieraren arteko 

hizkuntza-gatazka gainditu izana.



Framing

Aldarrikatzaile

egokitua

Framing

Uzkur egokitua

Hizkuntzen 

Ekologia / Aniztasuna

FRAMING  BERRIA

Hizkuntza-planteamendu berri baterako 

proposamen irekia.

Gaurkotzeko

egokitzapenak

• Hizkuntzen Ekologia / Aniztasuna / Iraupena zutabe.

• Framing Aldarrikatzaile eta Framing Uzkur egokituak ere aintzat hartuta.

• Gizarteak eskatzen dituen gaurkotzeko egokitzapenak ere tartean.



Hizkuntzen Ekologiaren gako-ideiak

• Askotariko sistema.

• Berdintasuna.

• Ekosistema.• Ekosistema.

• Oreka.

• Aberastasun eta ondare unibertsala.



Framing Aldarrikatzaile egokitua

Framing Aldarrikatzailetik ikuspuntu baliotsuak erakar daitezke:

• Euskara hemengo eta gure hizkuntza, beste inon existitzen ez dena.

Baina onartu beharko luke:

• Erdarak ere bertan direla eta bizilagun askoren nortasun ikurra. 

• Herri honen ondare horiek –euskara eta erdarak- guztiok 

errespetatzea zilegi bezain beharrezkoa dela. 



Framing Uzkur egokitua

Framing Uzkurrak ere baditu Framing Berrirako harri koxkor baliotsuak: 

• Berdintasuna, diskriminaziorik eza eta hizkuntzaren hautu askea.

Baina onartu beharko luke:

• Baldintza horiek bi norabidekoak izan behar dutela: berdin euskara 

zein erdararentzat.

• Euskararen biziraupena euskaldunen zein erdaldunen ardura dela: 

galduz gero, denok galduko genuke gurea den zerbait.

• Eleaniztasunaren garaiotan, leku duina behar duela hemengoa baino 

ez den eta beste inorena ez den euskarak.



Framing Aldarrikatzailea eta Framing Uzkur egokituekin

Planteamendu horrek…

• Framing Uzkurra eta Framing Aldarrikatzailea elkarri hurbil ditzake.

• Euskeraren Erabilpena Arautzezko Legeak ezartzen duena bete liteke.

Horretarako…Horretarako…

• Hizkuntza bakoitzaren funtzioak eta hiztun-talde bakoitzaren baldintzak 

eta mugak definitu behar dira.

• Euskarak zer-nolako leku behar duen Framing horiek elkarrekin 

hausnartu, negoziatu eta adostu behar dute.

• Baldintza: denontzako onurarik handiena eta kalterik txikiena bilatuz. 



Kataluniako Plataforma per la Llengua diagnostiko honetara iritsi zen

(Fernàndez, 2011: 3-4):

• ... los discursos de la política lingüística oficial y el activismo lingüístico 

se basaban en la experiencia y el punto de vista de los catalano-

Gizarte aldaketek dakarten gaurkotu beharra 

hablantes de origen.

Bere buruari ezarri zion eginkizuna: 

• “crear nuevos consensos mediante la incorporación del punto de vista 

de los nuevos hablantes al centro de los discursos sobre la lengua.” 



Gizarte aldaketek dakarten gaurkotu beharra 

Horrela laburbil daiteke Kataluniako Plataforma per la Llengua-k eragin 

duen aldaketaren muina:

• Berreskuratzetik irabaztera.

• Biziraupenetik ongizatera.• Biziraupenetik ongizatera.

• Sakrifiziotik ahalegin saritura.

• Hizkuntzez aldatzetik norberak aukeratutako eleaniztasunera.

• Integraziotik adopziora.

• Bertako berariazko hizkuntzatik herritar guztien hizkuntzara.



Bukatzeko: 

Zer egin prozesua sendotzeko eta hobetzeko?

1. Ezagutza soziolinguistikoan sakontzea: 

– Teorikoa

– Ikerkuntza aplikatua: euskararen egoera eta bilakaera…

2. Efikazia eta efizientzia areagotzea:

– Antolakuntza.

– Elkarlana.– Elkarlana.

– Emaitzen balioestea.

– Berrikuntza.

3. Estrategikoa:

– Diskurtsoa egokitu:

• Kontrako jarrerak eta dinamikak neutralizatzeko.

• Urrun dauden gizarte-sektoreak euskarara biltzeko.

– Komunikazio estrategia (berria) eraiki.

– Marketin tekniketatik kudeatu.



Mila esker zuen arretarengatik !Mila esker zuen arretarengatik !


