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Soziolinguistika
aldizkaria

ezer baino lehen bat aldizkariari zorionak eman beharra dago. hogei
urtez geure hizkuntza-komunitatearentzat erreferente bihurtu zaigu sozio-
linguistika aldizkaria. euskal herriko zein kanpoko ekarpenak, monogra-
fikoak, azterketak, eta abar eskura jarri dizkigu aldizkariak. zoriontzekoa,
bai, hogei urteko ibilbidea eginik, baina beste hainbat urtez aurrera egite-
ko eskaera ere egin behar zaio; bat aldizkaria behar dugulako.

horrela, 20. urteurrena dela-eta, azken hogei urteotan europan hiz-
kuntzetan izandako mugimenduen argazkia egiteko eskaera helarazita,
oso ariketa zaila zela uste nuen; izan ere, hogei urte hizkuntzen bizitzan
ezer ez bada ere, egia da azken hogei urteotan estatuak Europa berria erai-
kitzen ari diren honetan, hizkuntzak ere tartean egon direla.

ez da erraza europan zenbat hizkuntza bizi diren adieraztea, ez eta
europan zein hizkuntza mintzo diren ere. adibide bat jartzearren, iturri
batzuen arabera, europako batasunean 125 hizkuntzatik gora erabiltzen
dira, horietako asko azken hamarkadetan izandako migrazio-mugimen-
duen ondorioz sartuak. berezko hizkuntza-komunitateei dagokienez, 60
inguru direla esan ohi da. horrekin batera, azken hogei urteotan estatu
berriak sortu dira europan, eta horrek hizkuntza-politika berriak ezartze-

europa, anizTaSunean BilduriK?

paul Bilbao Sarria
Kontseiluko idazkari nagusia

Helbide elektronikoa: pbilbao@kontseilua.org

d
o

S
S

ie
r

r
a

76.
 ze
nb
. / 
201
0 (
3)

soziolinguistika klusterra
martin ugalde, kp / 20140 andoain 145



az gain, hizkuntzen estatusetan ere eragina izan du. garai batean estatu-
ko hizkuntza nagusia zirenak, egun gutxiengotzat hartzeko eskatzen dio-
te europari. Finean, inposizio-hizkuntza izateari utzi diotenean ohartu
dira hizkuntza handiak ezartzen duten inposizioez.

aurreKo mugimenduaK

gutxiengoen hizkuntzen direlakoen bilakaera historikoa egingo badugu,
zenbait egilek XVii. mendera1 eramaten gaituzte, hain zuzen ere, westfa-
liako biltzarreko itunera, non gutxiengo erlijiosoen babesa aitortu baitzen.

aro Modernoak hizkuntzen bilakaeran garrantzia hartuko zuten ele-
mentuak ekarri zituen: erresumen egonkortzea, erreforma eta inprenta-
ren asmakuntza. erresumak egonkortzean hizkuntza batzuk besteen
aurrean indartu ziren; erromako katolizismoaren eta ortodoxoaren arte-
ko zismak eliza nazionalen sarrera eragin zuen, eta inprentak literatura
guztiaren hedapena ahalbidetu zuen.

hainbat egilek adierazi izan dute aro Modernotik aurrera bi jarrera
izan dela hizkuntzei dagokienez. batetik, erreforma luteranoak zuzen-
dua, non kristauak hizkuntza-berdintasunetik hartzen baitziren eta bestea
estatuko hizkuntzen inposizioan oinarrituta, latina eta estatuetako berez-
ko beste hizkuntzak b aztertuz. adibide gisa ingalaterrako eta galesko
batasun-ituna har dezakegu, zeinaren arabera erresuma hizkuntza ofizia-
la ingelesa izango baitzen, edota Felipe V.ak aldarrikatutako planta berri-
ko dekretua, zeinek katalanaren erabilera ofiziala baztertu baitzuen.

XViii. mendearen amaieran eta XiX.aren hasieran hizkuntzen tratae-
rak aldaketa handiak izan zituen europan. Frantziako iraultzak kontzeptu
politiko berri bat jorratu zuen: nazioa. aipatu kontzeptu politiko berriak
ondorio onuragarriak izango zituen, baldin eta nazio kontzeptuari eman
zitzaion eduki estatala bestelakoa izan balitz. izan ere, Nazio kontzeptuaren
beharra aldarrikatu zuen estatuak berak lotu zituen nazioa-estatua kon-
tzeptuak. hortaz, estatu bat sortzeko nahitaezko baldintza kulturaren eta
hizkuntzaren batasuna lortzea zen; eta herritarren arteko berdintasunaren
aitzakia baliaturik nazioa-estatua-hizkuntza trinomioa eratu zuten.

XX. mendean, eta lehen Mundu gerra amaituta, gutxiengo naziona-
len hizkuntza-eskubideen babesa jasotzen zuten nazioarteko zenbait itun
agertu ziren nazioen elkartearen babespean. bestalde, bi mundu gerren
artean zenbait estatuk gutxiengoen hizkuntzei begirako zenbait lege-
garapen zirriborratu zuten. belgikak, esaterako, frantsesaren eta neder-
landeraren arteko oreka bermatzeko zenbait neurri ezarri zituen.

bigarren Mundu gerra amaitutakoan, nazioarteko ordena berrirako
sortu ziren tresna juridiko berriek ez zuten jasotzen gutxiengoen eskubi-
deen inguruko ezer. itxuras, nazio-sentimenduen inguruko elementuak
sartzeak konnotazio hitlertarrak zekartzala zirudien. horrexegatik, eta
munduaren bake zein oreka erdiesteko, nazioarteko komunitateak nazio
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batuen erakundea sortu zuen. hala ere, tratatuen bidez eratutako meka-
nismo horretan gutxiengoen babeserako sistema ahaztu zuten. anoni
Milianek esan zuen bezala “oinarrizko eskubideetan oinarritutako
babes-sistema ezartzean, nazioarteko komunitateak uste zuen giza esku-
bideen babesak gutxiengoen oinarrizko eskubideak, bai eta hizkuntza-
gutxiengoen hizkuntzetako hiztunena ere, bere hartuko zituela”.

hala ere, tratatu eta itun horietan guztietan jasotako eskubideen
multzoa ez da batere eraginkorra izan. ikuspegi politiko-ideologikotik
hartuta, gutxiengoekin lotutako guztia bigarren mailan geratu zen nazio-
arteko eztabaidan. ez nazio batuen itunean (1945) ez eta giza eskubide-
en deklarazio unibertsalean (1948) ere, ez da ezer jasotzen gutxiengoen
eskubideez edota hizkuntza-eskubideez. hizkuntzarengatiko bereizke-
ria-eza besterik ez da jasotzen; hau da, hizkuntzari ez zaio izaera subjek-
tiborik esleitzen. hortaz, hizkuntza-eskubideak izaera juridikoa hartuko
du beste eskubide substantibo bat urratzen denean.

1966an gutxiengo nazionalen babeserako zirrikitua ireki zien. esku-
bide zibil eta politikoen nazioarteko itunaren 27. artikuluaren arabera,
hizkuntza-gutxiengoan dauden estatuetan hizkuntza-komunitate horiei
ez zaie ukatuko hizkuntza erabiltzeko eskubidea. egia da, bai, artikuluak
ezezko formula erabiltzen duela, eta ondorioz, ez du garbi uzten zein
diren estatuak hartzen dituzten konpromisoak. hori garbitze aldera,
1994an giza eskubideen batzordeak artikulu horren interpretazioa berbi-
deratu zuen, eta ohar batean azaldu zuen artikulua modu negatiboan
idatzita egon arren, gutxiengoaren identitatea edo haren kideen eskubi-
deak babesteko neurri positiboak.

ondoren, 1992an eta 27. artikulu horren ondorioz, nazio batuen era-
kundeak 47/135 ebazpenaren bidez gutxiengo nazional, etniko, erlijio-
so edo linguistikoen partaide diren pertsonen eskubideen deklarazioa
argitaratu zuen. hala ere, deklarazio horrek ez zuen balio juridikorik.

hartara, ez ditugu zuzenean aitortuta oinarrizko hizkuntza-eskubi-
deak. beti ere giza eskubideen hizkuntza-irizpideari erreparatu beharko
zaio hizkuntza-eskubideak aitortuak izateko.

bestalde, aipatzekoa da azken urteotan uneSCo erakundeak ere
zenbait adierazpen eman izan dituela argitara, esaterako, 2001eko kultur
aniztasunari buruzko deklarazio unibertsala. tamalez, aipatu deklara-
zioa ez da arautzailea. aitzitik, hainbat printzipio ezartzen ditu estatuek
bere egin eta garatzeko konpromisoa har dezaten.

azkenik, kontuan hartzekoak dira europako Segurtasun eta koope-
razio erakundeak argitaratu izan dituen ebazpen zein gomendioak, bes-
teak beste, helsinkiko ituna, hezkuntzari buruzko hagako gomendioak,
gutxiengoen eskubideei buruzko osloko gomendioak, etab.

bidean utzi ditugu nazio batuen erakundeak abian jarritako hainbat
tresna: eskubide ekonomiko, Sozial eta kulturalen ituna, haurren esku-
bideen deklarazioa, irakaskuntzaren eremuan bereizkeriaren kontrako
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hitzarmena… luze bezain interesgarri joko luke horien guztien azterke-
ta egitea, baina beti ere arestian esandako ondorioa errepikatuko genuke,

esan gabe doa, artikuluan zehar gutxiengoez ari garela, baina horrek ez
duela esan nahi terminologia hori onartzen dugunik. itun guztietan gutxien-
goez hitz egiten da. horrela hizkuntza-gutxiengoen kategorian sartzen dira
berezko hizkuntza gutxiagotuak. ikuspegi teorikotik gutxiengo hitza ezau-
garri bat konpartitzen duten eta erreferentzia egiten zaion eremuan kuanti-
tatiboki erdia baino gutxiago osatzen duen taldeari esaten zaio.

eTa azKen hogei urTeoTan, europaK zer?

XXi. mendean sartuta gaudela, europak mapa politiko berria erakusten
du. aipatu mapa munduko demokratikoena izatea gogorarazi izan zai-
gu, izan ere, ez du erakusten beste kontinente batzuetan eskuadra eta
kartaboi bidez egindako lurralde-banaketa. europa kulturaren kontinen-
tea dela esan izan dute, are gehiago, unibertsoa europako ikuspegitik
ikustarazteko beharra zabaldu izan dute munduan zehar.

bigarren Mundu gerra amaituta, eta aurreko hamarkadetan izanda-
ko hondamendiak ikusita, europa giza eskubideen babeserako mekanis-
moak garatzen hasi zen. horrela, XX. mendearen erdialdean londoneko
tratatuak europako Kontseilua ezarri zuen.

egun 47 estatuk osatzen dute europako kontseilua, eta beste bostek
behatzaile-statusa hartzen dute. europako kontseiluaren oinarrizko hel-
buruak giza eskubideen babesa da. halaber, hizkuntza-eskubideen ber-
mea arian-arian ezarri izan dute, eta babes-mota desberdinak eragin ditu.
horrela, europako kontseiluak ez du estatus juridiko bateratua abiatu
hizkuntza-eskubideei begira, eta horien babesa norbanakoen eskubideen
eta gutxiengo nazionalen eskubideen aitortzatik etorri da. azkenik, aipa-
tzekoa ere bada europako kontseiluak bi hizkuntza ofizial besterik ez
daudela, eta ondorioz, txosten zein jakinarazpen guztiak bi hizkuntza
horietakoren batean egin behar direla.

instituzio horrek bi tresna eskaini zizkien estatuei gutxiengoen esku-
bideei dagokienez; batetik, erregio edo gutxiengoen hizkuntzen euro-
pako ituna (1992) eta, bestetik, gutxiengo nazionalen babeserako hitzar-
men-markoa (1994).

Strasbourgen eman zitzaion oniritzia 1992an erregio edo gutxiengo-
en hizkuntzen europako itunari. aipatu itunaren helburu nagusia abe-
rastasun kulturala babestea da; hortaz, ikuspegi kulturala du. ondorioz,
ezin har daiteke hizkuntza-eskubideak babesteko tresnatzat. are gehia-
go, itunak ez du hizkuntza-eskubiderik aitortzen.

hala ere, eskubide indibidualak edo kolektiboak ez aitortu arren, estatuei
betebeharrak ezartzen dizkie hizkuntza horien erabilera bermatzeko. erregio
edo gutxiengoen hizkuntzak sustatzeko trena da, eta zeharka besterik ezin har
genezake gutxiengoen hizkuntzen babeserako mekanismo juridiko gisa.
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europako kontseiluko 32 estatuk sinatu dute ituna, baina sinatzeak
ez du inolako konpromisorik eskatzen. horrela, Frantziako estatuak
1999an sinatu zuen, baina ez du berretsi, eta ondorioz, ez du inolako kon-
promisorik hartu. egun, europako kontseiluko 30 estatuk berretsi dute.

itunaren funtzionamendua aski interesgarria da. lehenik eta behin
erregio edo gutxiengoen hizkuntzen definizioa jasotzen du itunak. ondo-
ren, itunaren helburuak eta konpromiso zehatzak jasotzen dira, eta atal
horri dagokionez, estatuek erregio edo gutxiengoen hizkuntza guztiei
aplikatu behar diete. iii. atalak konpromiso zehatzak jasotzen ditu itu-
nak, eta horretan estatuek nahi dituzten hizkuntzei aplikatzen diete. adi-
bide moduan espainiako estatua jar genezake; izan ere, iii. atala status
ofiziala duten hizkuntzei besterik ez die aplikatuko eta irakurketa zurrun
eta diskriminatzaile horren ondorioz, kanpoan geratzen dira euskara
legeak nafarroan ezarritako eremu mistoan zein ez-euskaldunean, eus-
kara trebiñun eta turtziozen, asturiera etab.

iii. ataleko konpromisoak zazpi eremutan sailkaturik agertzen dira: ira-
kaskuntza, justizia, administrazioko agintariak eta zerbitzu publikoak, heda-
bideak, kultur jarduerak eta ekipamenduak, ekonomia- eta gizarte-bizitza,
eta azkenik, mugaz haraindiko elkartrukeak. eremu bakoitzak hainbat kon-
promiso jasotzen dituzte eta estatuek 35 konpromiso hartu beharko dute.

gutxiengo nazionalen babeserako hitzarmen-markoa 1994ko azaroa-
ren 10ean onartu zuen europako kontseiluko Ministroen batzordeak.
gutxiengo nazionalen babesa arautzen duen lehen ituna dela esan daiteke.

hitzarmen-markoak ez ditu gutxiengoen hizkuntzak aipatzen, une
oro definitu gabeko gutxiengo nazionalez ari da. definizio-ezak zaildu
egiten du hitzarmen-markoaren beraren aplikazioa, edo hobeki esanka,
estatuei aukera handiak eskaintzen dizkie modu arbitrarioan jarduteko.
esaterako, espainiako estatuak sinatu eta berretsi egin du gutxiengo
nazionalen babeserako hitzarmen-markoa, baina ijitoen komunitateari
besterik ez dio aplikatzen. beste estatu batzuek, erresuma batuak esate-
rako, berezko hizkuntza-komunitateak ere jasotzen dituzte babeserako
subjektu. bestalde, gure hizkuntzari dagokionez, espainiako estatuak
jarrera hori hartu du, baina Frantziako estatuak ez du hitzarmen-markoa
sinatu ere egin, ez baitu ezelango derrigortasunik horretarako.

hitzarmen-markoak jasotzen dituen printzipioei dagokienez, gutxiengo
nazionalei, besteak beste, hizkuntza mantendu eta garatzeko neurriak susta-
tzeko konpromisoa eskatzen zaie estatuei 5. artikuluan. halaber, itunaren 10.
artikuluan gutxiengo nazionalei hizkuntza maila publikoan edo pribatuan
erabiltzeko eskubidea aitortzeko konpromisoa eskatzen zaie. horrela esta-
tuek ahalegina egin behar dute pertsonen eta administrazioen arteko harre-
manak gutxiengoen hizkuntzan ahalbidetzeko neurriak segurtatzeko.

badira europako kontseiluko bi itun horiek agertzen duten ezaugarri
interesgarria; izan ere, hartutako konpromisoak betetzen diren egiaztatze-
ko ebaluazio-zikloak izaten dira. aipatu ebaluazio-zikloetan estatuak bete-
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tze-mailari buruzko txostenak prestatzeaz gain, gizarte zibil antolatuak ere
parte hartzen du eta txosten independenteak helarazten dizkie europako
kontseiluak itunak monitorizatzeko abian jarri dituen batzordeei.

europako Batasunaren jardunari lotzen bagatzaizkio, azken hogei
urteotan erakunde horrek izandako aldaketak azpimarratu beharko geni-
tuzke. hizkuntza-aniztasuna izan da, zalantza barik, europako batasu-
naren ezaugarri nagusietako bat eta aniztasuna bera erabili izan du iku-
rritzan: Aniztasunean bildurik.

dena den, europako batasunaren sorreraren aitzindari europako
ekonomi elkartearen hastapenetatik egon den garapenari erreparatuta
aniztasun partziala besterik ez dela izan ondoriozta dezakegu. ekonomi
elkartetik gaur egungo europako batasunerako prozesuan zazpi itun
aurkituko ditugu: erromako ituna, europako akta bakarra, Maastricht-
eko ituna, amsterdamgo ituna, nizako ituna, europako itun konstitu-
zionala eta lisboako ituna.

lisboako itunaren (2010) 3.3. artikuluan batasunak kultura- eta hiz-
kuntza-aniztasunaren aberastasuna errespetatuko duela jasotzen du, bai
eta europako kultura-ondarearen garapena ere. halaber, europako bata-
sunaren Funtzionamenduari buruzko itunaren (2008) 167.1. artikuluak
berariaz jasotzen du batasunak lagunduko duela kide diren estatuek bar-
ne-aniztasuna sustatzeko.

hartara, gehienetan hizkuntzaren inguruko aipuak bildu zituzten
arren, ez dira berariaz jasotzen hizkuntza-eskubideak; bai, ordea, erakun-
dearen hizkuntza-irizpideak. estatuek osatutako erakundea dela kon-
tuan harturik, europako batasuna ez da sartzen kide diren estatuek apli-
katzen dituzten hizkuntza-politiketan; haien ustetan barne-arazoa baita.
bitxia da, izan ere, ekonomiarekin edo beste eremu batzuekin hainbat
arteztarau sortu ditu batasunak, eta estatu guztiek aplikatu beharrekoak
dira. hizkuntzaren afera, aldiz, ez dute helburu; hainbat estatutan berez-
ko hizkuntza gutxiagotuak suntsitzeko, eta ondorioz herritarrak eskubi-
deez gabetzeko, politikak abiatzen badituzte ere.

hala ere, badira europako batasunak, eta gutxiengoen hizkuntzei
dagokienez, abian jarritako hainbat ekimen eta dinamika. horietan gehie-
netan batasunaren ekarpena ekonomikoa besterik izan ez bada ere. esate-
rako, europako parlamentuaren ekimenez, 1982an eblul erakunde sortu
zen. eblul (european bureau for lessed used languages) gobernuz kan-
poko erakunde independentea da eta gutxiengoen hizkuntzak sustatzen
du helburu. aipatu behar dago eblul erakundea 2010ean desagertu dela.

horrekin batera, europako batasuneko gutxiengoen talde linguisti-
koak hobeki ezagutzearren, batzordeak azterketa bat egiteko agindu
zuen, euroMoSaiC. azterketa horren bidez, hizkuntzen buruzko
informazioa jaso nahi izan zuen, bai eta hizkuntza horiek garatzeko
zituzten arazoak ulertu ere. halaber, gutxiengoen hizkuntzei edota kul-
turei buruzko informazioa trukatzea helburu duen MerCator sarea
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diruz sustatu du europako batasunak. egun hiru eremu jorratzen ditu
MerCator sareak: hezkuntza (Frisian), legeria (katalunian) eta heda-
bideak (galesen). horrekin batera, 2004an aduM proiektua sustatu zuen
gutxiengoen hizkuntzen inguruan lan egiten dutenentzako informazioa
zabaldu eta proiektu komunak egiteko sarea.

azken urteotan aipatzekoa da 2005ean batasunak adostutako Hizkuntza-
aniztasunerako estrategia berria izeneko dokumentua. horren ondorioz, 2006ko
urrian hizkuntza-aniztasunari buruzko goi-mailako taldea jarri zen abian.

horrela, 2006an batzordeak hizkuntzen ikaskuntza eta kultur aniz-
tasuna sustatzeko ekintza-plana onartu zuen, eta besteak beste, eskual-
deko edo gutxiengoen hizkuntzen ikaskuntza ere jasotzen du. programa
aurrerapausoa dela esan genezake, baina oso mugatua da, ez baitu bera-
riaz jasotzen eskualdeko edo gutxiengoen hizkuntzen ikaskuntzarako
programak laguntzea edota ekintza zehatzak abian jartzea. ekintza-pla-
naren arabera, irakatsi beharreko hizkuntza-taldeak eskualdeko, gutxien-
goen eta etorkinen hizkuntzak jaso beharko lituzke. hala ere, ekintzek ez
dute hori ezagutzen; esaterako, atzerriko hizkuntzen ikaskuntzari begira-
ko SoCrateS programa batasuneko hizkuntza ofizialei (irlandera eta
luxenburgera barne) begira besterik ez dago.

europa eraikitzean hizkuntzek dimentsio politikoa eta ekonomikoa
hartu dute, eta horrek eragina dauka batasuneko jardueretatik kanpo
geratzen diren hizkuntzetan. tamalez, europako batasunak ez du kon-
tuan hartzen eraikitzen ari diren europa horretan hizkuntza gutxiago-
tuak alboratzeak ekar ditzakeen ondorioak, bai eta hizkuntza horien bar-
ne-garapenean ere. zer pentsa eman beharko lieke horrek guztiak, ber-
dintasunean oinarritutako europa bat eraikiko bada.

gizarTe ziBilaren eKarpena: hizKunTz
eSKuBideen deKlarazio uniBerTSala

azken hogei urteotako errepasoa egiten ari garela, ezin saihestu hizkun-
tza-komunitateen berdintasuna lortzeko gizarte zibilak egindako ekarpe-
na: 1996an bartzelonan onartutako hizkuntz eskubideen deklarazio
unibertsala.

1993an international pen Club erakundeko itzulpen eta hizkuntza-
eskubideen batzordeak Mallorcan egindako ez-ohiko bileran hasiera
eman zitzaion deklarazioa prestatzeko prozesuari: Munduko edozein
hizkuntzatako idazleak eta hiztunak babesteko beharrari erantzungo
zion mundu mailako deklarazioa.

herrialde katalanetako CieMen (Centre internacional escarrá per a
les Minoríes etinques i les nacions) erakundearekin batera ekin zitzaion
prestakuntzari. bi urteko eztabaida-prozesu luze eta dinamikoaren ondo-
rioz, 1996ko ekainaren 6an hizkuntza-eskubideen Mundu mailako kon-
ferentzian 90 estatutako 220 lagunek sinatu zuten adierazpena.
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deklarazioa sinatutakoan uneSCo erakundeko idazkari Federico
Mayor zaragozari helarazi zitzaion. gizarte zibilak uneSCoren mahai
gainean instituzio horretan lanerako ildo gisa hizkuntza eskubideak kon-
tuan hartu beharra eta abiapuntu gisa bartzelonako deklarazioa kontuan
hartzeko eskatu zion. izan ere, prozesuaren azken helburua oso argia zen:
uneSCok gomendioa egin ziezaiola nazio batuen erakundeko asanbla-
da orokorrari hizkuntza eskubideen nazioarteko ituna bere egiteko edo-
ta giza eskubideen deklarazio unibertsalaren osagarri gisa onartzeko.

lehen bi urteetan aurrerapauso interesgarriak izan ziren. horrela,
hizkuntzen barrutia sortu zen, edota Mayor zaragozaren agintearen
azken urtean hizkuntza aniztasunaren komite batzorde kontsultiboa
eratu zen. hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsalaren Jarraipen
batzordea haiekin bildu eta deklarazioaren azterketa eta hizkuntza esku-
bideei buruzko testu berri baten prestakuntza helburutzat hartu zuen
batzordeak. hala ere, koichiro Maatsura jaunak Mayor zaragozaren
ardura hartu zuenean, gauzak zeharo aldatu ziren. batetik, hizkuntzen
barrutia desagertu zen ustezko arrazoi ekonomikoengatik eta interloku-
ziorik ez da izan ordutik uneSCorekin.

berriki, euskal herriko, kurdistango eta herrialde katalanetako ordezka-
riek hala eskaturik, international pen Club erakundeak hizkuntza eskubide-
en deklarazio unibertsalak bere bidea egin dezan estrategia berraztertzeari
ekin dio. horren ondorioz, 2007ko maiatzean deklarazio unibertsaleko jarrai-
pen batzordeko bi kide nazio batuetako giza eskubideen batzordeko presi-
dentearekin bildu ziren, deklarazioa erakunde horretako eztabaidagai nola
izan daitekeen hausnartzeko. hala ere, bidea luzea izango dela jakin dakigu.

deklarazioaren edukiari dagokionez, eta akaso hor jarri beharko
genuke indarra, hainbat berrikuntza ekarri zuen; ordura arte ezelango
itunetan jasotzen ez zirenak hain zuzen ere.

lehenik eta behin, deklarazioak jaso zuen berdintasun printzipioa
aipatu beharko genuke; beste sailkapen batzuk alde batera utziz deklara-
zioak hizkuntza guztien berdintasunaren aldarrikapena egiten duelako.
bigarrenik, azpimarragarria da deklarazioak eskubideen babeserako defi-
nitzen duen subjektua, izan ere, ordura arte erabili ez zen subjektu mota
berri bat jaso zuen: hizkuntza komunitatea. deklarazioaren 1. artikuluaren
arabera, hizkuntza-komunitatea aipatzean zera esan nahi da: edozein gizar-
te, historian zehar lur-eremu zehatz batean —eremu errekonozitua ala ez-
finkatua, bere burua herritzat duena eta hizkuntza komun bat garatu due-
na kideen arteko komunikazio naturalaren eta kultur kohesioaren bidetzat.

hala ere, berdintasun-printzipio horretan, eta beste modu batera
ezin izan zitekeelako, hizkuntzen elkarrekiko errespetua eta elkarbizitza
bermatuko dituen oinarri batzuk ezartzen dira, eta horretarako, mailake-
ta egiten da eskubideak esleitzerakoan.

bestalde, deklarazioak berezko hizkuntza kontzeptuari eduki juridikoari
erreparatu behar diogu. ordura arte ofizialtasuna edo koofizialtasuna soilik
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ziren hizkuntzen statusaren adierazle eta ezaugarri horiek besterik ez zuten era-
giten ondorio juridikorik. deklarazioak sailkapen horrekin hautsi eta horien
gaineko ezaugarri bat erabili zuen: berezko hizkuntza. horren arabera, hizkun-
tza baten berezkotasuna adierazten zuen, lurralde zehatz batean hizkuntza
horrek duen antzinakotasun edo historikotasuna, baina ofizial gisa aintzatetsi-
tako beste hizkuntzen aldean, berezko hizkuntza izateak ez zion ezer eransten.

bestalde, deklarazioaren arabera eskubide indibidualak eta kolekti-
boak banaezinak eta elkarren mendekoak dira, hau da, hizkuntza eskubi-
deen dimentsio indibiduala eta kolektiboa ezin dira bereizi. gainera,
elkarren osagarri dira hizkuntza komunitate baten barnean garatzen bai-
tira, taldeak, eta aldi berean, komunitate horren barnean norbanakoak
erabiltzen du hizkuntza eta hartaz baliatzen da. horrela, bada, norbana-
koen hizkuntza eskubideak ezin dira gauzatu komunitate eta hizkuntza
talde guztien eskubideak errespetatzen ez badira.

aipatutako berrikuntza horietaz gain, nabarmendu behar dugu hiz-
kuntza eskubideen deklarazio unibertsala eskubideetan oinarritzen den
dokumentua dela, eta beraz, ez dituela derrigortasuna, debekuak edota
beharrak ezartzen.

egungo argazKia

2010ean ere, orain dela hogei urte bezalaxe, europan hizkuntza asko bizi
dira elkarrekin. hala ere, estatu bakoitzak barne-aniztasuna kudeatzeko
modu desberdinak baliatzen ditu. are gehiago, barne-aniztasuna desber-
din kudeatzeaz gain, estatuek bere modura sailkatzen dituzte lurralde
barruko hizkuntzak.

europako konstituzioei erreparatuz geri, hizkuntzei honako katego-
ria hauek esleitzen zaizkie: hizkuntza ofiziala, estatu hizkuntza, hizkun-
tza nazionala, errepublikako hizkuntza, hizkuntza nagusia, berezko hiz-
kuntza, hizkuntza parekatua, etnien arteko harreman hizkuntza eta ber-
tako populazioaren hizkuntza.

hala ere, hizkuntzek hartzen duten izendapena bera baino garrantzi-
tsuagoa da estatuek aniztasuna kudeatzeko modua. egun, europa osa-
tzen duten 48 estatuetako konstituzioetatik 9k besterik ez dute hizkun-
tzen inguruko aipurik jasotzen. 9 horietatik 3k aipuren bat jasotzen dute
beste arauetan, eta gainerako 5 estatuetatik 3 oso txikiak dira eta soziolin-
guistikoki oso homogeneoak: islandia, Vatikanoa eta San Marino. laburki
bada ere, europako zuzenbide konstituzionalean hizkuntzaren afera nola
agertzen den hamar multzotan sailka genezake (ruíz Vieytez, 20052):

• Hizkuntza-aitorpenak: hizkuntza baten edo gehiagoren estatus juri-
dikoa agertzen da.
• Bereizkeria-ezarekin lotutako xedapenak: pertsonen arteko berdintasu-
na aldarrikatzen duten xedapenak.
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• Hizkuntza ezagutzeko derrigortasuna: herritar guztiei edo funtzio
publikoan lan zehatza dutenei hizkuntza bat ezagutzeko derrigorta-
suna ezartzen zaie.
• Hizkuntza-eskubideen aitortza: kolektibo batzuei edo kolektibo horie-
tako pertsonei eskubideak aitortzen zaizkie.
• Hizkuntza-bermea: atxilotuta edo prozedura juridiko batean dagoen
pertsona batek hizkuntza jakin ezean, defentsa edo babes eraginko-
rra bermatzeko xedapenak.
• Erabilera instituzionalerako arauak: instituzio publiko zehatzetan hiz-
kuntzaren erabilera arautzen duten xedapenak.
• Sustapen eta babeserako xedapenak: hizkuntza-aniztasunaren edo
zenbait hizkuntza-errealitatearen babeserako xedapenak.
• Eskumen-banaketarako arauak: estatuan mintzo diren hizkuntzen
aurrean hizkuntza-politika zeini dagokion definitzen duten arauak.
• Arauetara igortzea: hizkuntza-araubidea ondorengo maila apalago-
ko beste arauetara igortzen duten.
• Bestelako xedapenak:aurreko multzoetatik kanpoko xedapenak.

hartara, horiek guztiek hizkuntzari zein trataera ematen zaion alde-
ratzeko balio badute ere, egungo argazkiarekin amaitzeko nahitaezkoa
da europako estatuek hizkuntza-aniztasuna kudeatzeko erabiltzen
dituzten bide nagusienak jasotzea:

• bi hizkuntza ofizialak lurralde osoan norbanakoaren printzipioan
oinarritutako eredua da, alegia, herritarrek nahi dutena hautatzeko
eskubidea dute. adibidez, Malta, txipre…
• hizkuntza bat baino gehiago ofiziala, baina ofizialtasuna lurralde-
ka dago banatuta lurraldetasunaren printzipioan oinarritutako ere-
dua. hizkuntza lurraldeari mugak ezartzen zaizkio. adibidez: belgi-
ka, Suitza…
• hizkuntza bat ofiziala da lurralde osoan, eta eskualde edo eremu
autonomoetan koofizialak diren beste hizkuntza batzuk daude. adi-
bidez: espainia, erresuma batua…
• estatuan hizkuntza ofizial bakarra, baina, modu zuzenean ofizial-
tasuna ezartzen da lurralde eremu txikietan, herrialdeak, udale-
rriak… ez lirateke lurralde autonomia politikoa duten erakunde
politikoak izango. adibidez: austria, alemania…
• estatuan hizkuntza ofizial bakarra, zuzenean izendatua edo prak-
tikan islatua. talde honen barruan badira gutxiengoen eskubideak
bermatzeko erabaki batzuk, baina ez dute ofizialtasuna aitortzen.

esan behar dugu azken talde horretan azpitaldeak egin litezkeela,
baina luze joko luke kasuistika osoa agertzeak. dena den, oinarrizko
argazkia izateko nahiko dela esango genuke. akaso, argazkia osatzeko
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esan beharko genuke azken taldean aurkitzen direla estatu gehienak, 22
hain zuzen ere.

eTa orduan, zer?

hori da, beraz, europako hizkuntza-aniztasunaren egungo argazkia, bai
eta argazki horri buelta emateko nazioartean eskaintzen diren tresnak
ere. ez dugu zalantzarik argazkiak badituela kezkatzeko elementuak.
gurea bezalako hizkuntzen normalizazioa ez du europak ahalbidetuko,
hori argi izan behar dugula iruditzen zaigu. dena den, europak lagun
dezake bide horretan.

herritarren arteko berdintasuna eta aniztasunaren ondarea aldarri-
katzen duen europak ezin du beste albo batera begiratu kide diren hain-
bat estatuk hizkuntza-gutxiagotuetako kolektiboekin agertzen duten
jarrera erasokorretan. ez dago onartzerik europako batasuneko kide izan
nahi duen turkiari nazioarteko oinarrizko estandarrak bere egin behar
dituela agintzea, eta egun batasuneko estatu batzuek estandar horiek
sinatzeari edota berresteari muzin egitea.

hala ere, esan behar dugu gizarte zibila pixkanaka-pixkanaka esna-
tuz doala. herri-mugimenduek gero eta tresna gehiago jartzen dituzte
beren hizkuntzen normalizazioa ahalbidetzeko: bretainia, Frisia, okzita-
nia, euskal herria, gales, herrialde katalanak, Sardinia… are gehiago,
herrien arteko elkarlana inoiz baino gehiago sustatu da azken urteotan.
horrek erakusten digu hizkuntza gutxiagotuen berreskurapenaren alde-
ko masa sozial aktiboa gero eta handiagoa dela, eta beraz itxaropenez
ikusten dugu etorkizuna.

hona ekarri nahiko nuke berriki Fernand de Varennes irakasle eta
adituak lorienten (bretainian) Partnership for Diversity delako foroan egin-
dako hausnarketa: “etorkizuna ez da beltza hizkuntza gutxiagotuei dago-
kienez, hala ere, instituzioek zer eman dezaketen eta zer emango duten
kontuan hartuta, gizarte zibilaren garaia dela esan behar dugu. gizarte
zibilaren determinazioak aldaketak eragin ditzakeela zalantzarik ez dut.”

inoiz gure eta gu bezalakoen arteko elkarlana saretu beharko dugu,
europako instituzioen aurrean ahots bakarra agertu beharko dugu, hain
zuzen ere, hizkuntza gutxiagotuetako kide diren milioika hiztunen aho-
tsa eraman beharko dugu lau haizetara aldarrikatzen duten aniztasunean
bildurik ikurritza benetakoa izan dadin.z
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