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Laburpena. Euskadi bezalaxe, Gales ere nazio elebiduna da eta bertako hizkuntza indigena, galesa,
nazio nortasunaren eta lege-esparruaren funtsezko elementua da. Horrek inplikazioak ditu zerbitzu pu-
blikoetan, batez ere osasungintzan eta gizarte-zerbitzuetan; izan ere, arlo horietan, hizkuntza-beharrizanei
modu ulerkorrean erantzutea ezinbestekoa da pazienteen segurtasuna eta duintasuna, baita zaintzaren
kalitatea ere, bermatzeko. Artikulu honek osasungintzan eta gizarte-zerbitzuetan galesa indartzea helburu
duten egungo politiketan txertatutako “eskaintza aktiboaren” printzipioa aztertzea du xede. Goi-mailako
hezkuntzak duen rola nabarmentzen du galesezko bitartekoen eskaintza sendotzeko eta programa pro-
fesionaletan hizkuntzarekiko kontzientzia indartzeko, bai eta jarraibiderik egokienak zein diren eraba-
kitzeko frogak sortzeko eta ezartzeko ere. Hizkuntza handi bat nagusi den osasun-sistema batean hiz-
kuntza gutxituetako hiztunei osasun-zerbitzuak emateak erronka unibertsalak dakartza; hori ikusirik,
gai hauek interesa pizten dute nazioarteko osasun-komunitatean eta elkarlanerako zein ekintzarako
aukera gehiago irekitzen dituzte. • Hitz gakoak: “eskaintza aktiboa”, elebiduna, osasungintza eta gizarte-zer-

bitzuak, Gales, galesa.

Abstract. As for Euskadi, Wales is a devolved bilingual nation where the indigenous Welsh language
is central to its national identity and legislative framework. This has implications for public sector
services, particularly health and social care, where responding sensitively to language needs is funda-
mental for patient safety, dignity and quality of care. This paper examines the ‘active offer’ principle em-
bedded in current policy directives to enhance Welsh language services in health and social care. It illus-
trates the role of the higher education sector in strengthening Welsh medium provision and language
awareness training in professional programmes, as well as generating and implementing the evidence
base to inform best practice. In view of the universal challenges of providing healthcare for minority lan-
guage speakers in a majority language-dominant health system, these developments have resonance
across the international health community and offer scope for further collaboration and action. • Key

words: ‘active offer’; bilingual; health and social care; Wales; Welsh.
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Nelson Mandelak hau esan zuen behin: “gizon bati hitz egiten badiozu
ulertzen duen hizkuntza batean, burura helduko zaio; bere hizkuntzan
egiten badiozu, bihotzera helduko zaio”. Horrekin, Mandelak errefe-
rentzia egiten dio hizkuntzaren indarrari eta pertsonak hainbat modutan
konektatzeko duen gaitasunari. Mandelak Robben Islandeko kartzelan
egon zenean ikasi zuen afrikaansez, eta hizkuntza horri etekina atera
zion Hego Afrikan apartheida kentzeko borroka zuzentzeko. 

Hizkuntza tresna boteretsua da osasungintzan eta gizarte-zerbitzuetan,
baina informazioa komunikatzeko tresna huts bat baino askoz gehiago
da. Informazioa modu seguruan eta eraginkorrean transmititzeko balio
izateaz gain, hizkuntzak bakoitzaren nortasuna adierazteko eta iritziak,
sentimenduak eta kezkak adierazteko ere balio du, batez ere tentsio-
garaietan (Grosjean, 2010). Hala, hizkuntza tresna bikaina da osasun-
gintzan komunikazioa eta elkar-ulertzea ahalbidetzeko, bizitako espe-
rientziak jasotzen baititu eta harreman terapeutikoak sustatzen baititu
(Gerrish, 2001). Alabaina, profesionalek eta pazienteek hizkuntza bera
partekatzen dutenean ere, baliteke komunikazioan oztopoak egotea,
batez ere pazienteak elebidunak direnean eta haien lehen hizkuntza
erabiltzeko aukera ukatzen zaienean (Bowen, 2015; Iaith, 2012). Ikusi
da oztopo horiek arriskuan jar dezaketela osasun-zerbitzuaren kalitatea,
segurtasuna eta eraginkortasuna, batez ere hizkuntza handi bat nagusi
den osasun-sistema bat erabiltzen ari diren hizkuntza gutxituentzako
hiztunentzat (Bowen, 2105; Jacobs et al., 2006). 

Munduan zehar hizkuntza gutxitu asko suspertzen ari dira, eta galesa
ere gero eta estatus handiago lortzen ari da azken urteotan; horrez gain,
gero eta froga eta borondate politiko handiagoa dago osasun-zerbitzu
elebidunen alde egiteko (Galeseko Gobernua, 2016). Alabaina, lurral-
dearen historia gatazkatsuan zehar hizkuntza baztertua izan da, eta ho-
rrek hainbat gales hiztunengan hizkuntzarekiko otzantasuna errotzea
eragin du (Davies, 2007); gainera, haietako batzuek ez dute konfiantzarik
haien gales-mailan eta ez dira ausartzen galesezko hizkuntza-zerbitzuak
aktiboki bilatzera (Iaith, 2012; Misell, 2000; Welsh Language Commis-
sioner, 2014). Osasun-zerbitzuak erabiltzeko unean, sarri, pertsonak
ahul eta kezkatuta egoten dira eta, ondorioz, ezin espero daiteke per-
tsona horiek zerbitzua galesez eskatzea. Hori da gaur egun Galeseko
politikak zuzentzen dituen “eskaintza aktiboa” izeneko printzipioaren
oinarria (Galeseko Gobernua, 2016). Printzipio horrek pazienteentzat
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egoera orekatu nahi du eta, horretarako, antolakuntzaren kultura aldatu
nahi du, zerbitzuak galesez eskatzeko erantzukizuna pertsonen lepotik
kendu eta zerbitzuen-hornitzaileei sendoki jarrita, hiztun gales guztiek
ingelesez ere badakitelako uste zaharra baztertuta. 

Artikulu honek aztertu egiten du galesak Galeseko osasungintzan eta
gizarte-zerbitzuetan duen testuingurua eta garrantzia, bai eta horrek
frogen oinarria sortzeko eta ezartzeko dituen inplikazioak ere. “Eskain-
tza aktiboaren” printzipioa txertatzen duen sistema integrala bilatzearen
garrantzia islatzen du; sistema horretan, bakoitzaren ezagutzak, jarrerak
eta gaitasunak, baita antolatzeko ahalmena ere, gakoak dira. Hezkuntza
profesionala emateko eragile garrantzitsuak diren heinean, Gales osoko
unibertsitateek funtsezko papera dute Galeseko Gobernuaren asmoak
gauzatzen laguntzeko; horretarako, haien hezkuntza programetan ga-
lesezko bitartekoen eskaintza eta hizkuntzarekiko kontzientzia sortzeari
buruzko prestakuntza sendotu beharko dute eta jardunbiderik egokie-
nak eraikitzeko frogen oinarria sor dezakete. Ildo horri jarraituz, galesa
Bangorreko Unibertsitatearen estrategia-planaren funtsezko elementua
da. Bangorreko Unibertsitateko Osasun eta Medikuntza arloko Ikerketen
Institutuko LLAIS ikerketa- eta garapen-zentroko adibideak erabiliz,
artikulu honek frogatzen du zer-nolako eragina duten hizkuntzari da-
gokionez egokiak diren osasungintzako jardunbideen oinarrian dauden
ikerketaren eta hezkuntzaren arloko berrikuntzek. Euskadin konpro-
misoa dago Osakidetzan euskararen erabilera hedatzeko eta osasun-
gintzako profesionalentzako programetan euskarazko hezkuntza sus-
tatzeko; hori dela eta, garapen hauek oihartzuna dute gure
osasun-komunitateetan. Hori kontuan harturik, txoten honek eztabaida
eta elkarlana sustatu nahi ditu. 

gALeSeKo TeSTuInguru eLeBIdunA

y

Gales harro dago bi hizkuntza izateaz; alde batetik ingelesa dago, eta
bestetik galesa, Galeseko hizkuntza indigena zeltikoa. Galesek 3 milioi
biztanle inguru ditu, eta horietatik 560.000 inguru, hau da, Galeseko
biztanle guztien % 19 (Estatistika Nazionalen Bulegoa, 2012) gales hiz-
tunak dira. 1. irudiko mapan ikus daitekeenez, gales hiztunen demo-
grafia askotarikoa da, eta hiztunen dentsitaterik handiena iparraldeko
eta mendebaldeko landa-guneetan aurki dezakegu; bertako biztanleen
% 55k baino gehiagok galesez daki. Datu hori asko nabarmentzen da
ipar-ekialdeko eta hego-ekialdeko hirietan zein industria-guneetan bizi
den gales hiztunen proportzio txikiaren aldean; eskualde batzuetan,
galez hiztunak biztanle guztien % 10 baino gutxiago ere badira. Hala

BAT Soziolinguistika Aldizkaria 101, 2016 4) | 69-92 | Andoain (Gipuzkoa)
ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

Hizkuntzaren inguruko jardunbide egokiak osasungintzan eta gizarte-zerbitzuetan: “eskaintza
aktiboaren” printzipioa txertatzea Galeseko testuinguru elebidunean – Gwerfyl Roberts



ere, gero eta pertsona gehiagok egiten dute alde gales hiztunak gehiengo
diren landa-guneetatik eta, ondorioz, zenbait hiritako galez hiztunen ko-
puruak gainditu egiten du landa-eskualde batzuetako hiztunen kopurua
(Cardiffen 36.700 hiztun daude, eta Gales mendebaldean dagoen Ceredi-
gion udalerrian, berriz, 35.000) (Gales Hizkuntzako Komisarioa, 2016).

Eskualdeen araberako desberdintasunez gain, adin-taldeetan ere alde
handia dago gales hiztunen kopuruari dagokionez: 5 eta 15 urte arteko
umeen % 40 gai da galesez hitz egiteko, 2011ko erroldaren arabera (Es-
tatistika Nazionalen Bulegoa, 2012). Horrek esan nahi du azken 30 ur-
teetan % 50eko gorakada egon dela, eta Galeseko hezkuntza-sistema jo
da hazkunde horren arduradun nagusitzat (Gales Hizkuntzako Komi-
sarioa eta Galeseko Gobernua, 2015). 

Erroldako datuen arabera, Galeseko gales hiztunen ehunekoak % 1,8
egin du behera 1971etik gaur eguneraino. Hala ere, hiztun kopuruak
gora egin du epe horretan; horrek adierazten du galesa hizkuntza gu-
txitua bada ere oztopoei aurre egiteko gai izan dela orain arte (Gales
Hizkuntzako Komisarioa, 2016). 1999an Galesi eskumenak itzuli ziz-
kiotenetik, testuinguru politikoak berebiziko garrantzia izan du, ezbairik
gabe, galesaren suspertzean (May, 2012); hala, gaur egun, Galeseko biz-
tanleek % 13k egunero erabiltzen du galesa (Gales Hizkuntzako Komi-
sarioa, 2016). Dena den, zenbait faktore psikologiko eta sozialek eragina
dute gales hiztunek hizkuntza horri ematen dioten erabileran. Azken
inkesten arabera, herritarrek galesaren oso ikuspegi positiboa dute; hala
ere, datuek erakusten dutenaren arabera, konfiantza falta, batez ere 16
eta 29 urte arteko gales hiztunetan, oztopo handia da hizkuntza erabil-
tzeko (Gales Hizkuntzako Komisarioa eta Galeseko Gobernua, 2015).
Horrek aintzat hartu beharreko inplikazioak ditu osasungintzaren sek-
torearen asmoak beteko dituen etorkizuneko lan-indarra planifikatzeko
eta garatzeko; izan ere, arlo horretan: “…osasungintzan galesezko zer-
bitzuak sendotzea lehentasuna da; izan ere, testuinguru honetan, asko-
rentzat, hizkuntza hautu kontua baino gehiago da, beharra da”. (Gale-
seko Gobernua, 2012a: 42).

hIzKunTzAren eTA KoMunIKAzIoAren roLA

oSASungInTzAn

y

Galesen testuinguru elebiduna aztertu ondoren, osasungintzari begira-
tzeko eta hizkuntzak zein komunikazioak bertan duten rola ikertzeko
unea iritsi da. Banakoaren beharretara egokitzen den zaintza eskaintzeak
gero eta garrantzi handiagoa du mundu osoko hainbat gobernu eta
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osasun-sistemarentzat, eta pertsona ardatz duten ereduak gero eta ohi-
koagoak dira osasungintzan eta gizarte-zerbitzuetan (McCance et al.,
2011). Honela deskribatzen da McCormack et al. (2010: 13) lanean:

“…zaintza ematen duten guztien… pazienteen eta haientzat garrantzia duten

beste pertsona batzuen arteko harreman terapeutikoa zaintzean eta prestakuntzan

oinarritzen den jardunaren ikuspegia. Ikuspegi horren zutabe dira pertsonekiko

errespetua, norberaren erabakitzeko eskubidea, elkarrekiko errespetua eta

ulerkortasuna”.

Argi dago komunikazioak funtsezko rola duela pertsona ardatz duten
zaintza-sistemetan; sistema horiek, halaber, zerbitzuaren segurtasuna
eta kalitatea hobetzea dute helburu (Galeseko Gobernua, 2015a). Hiz-
kuntzak hitzez harago doan esanahi bat dauka; ondorioz, bere rola fun-
tsezkoa da pazienteei haien sentimenduak eta kezkak adierazten lagun-
tzeko eta haien kultura-nortasuna adierazteko, batez ere tentsio-uneetan
(Gregg and Saha, 2007). Are gehiago, Pavlenkoren esanetan (2006: 26),
“…hizkuntzek desberdinak eta, batzuetan, infinituak diren munduak
sortzen dituzte hizlarientzat, eta hizlariek sentitzen dute haien izaera al-
datu egiten dela hizkuntza batetik bestera igarotzean.”

Hala, hizkuntza-beharrei modu ulerkorrean erantzuteak osasungintzako
profesionalei lagun diezaieke pazienteekin konfiantzan oinarritutako
harremanak eraikitzen, pazienteek sentituko baitute aintzat hartzen eta
errespetatzen dituztela, eta haien autonomia pertsonala berretsi egiten
dutela (Bowen, 2015). Are gehiago, zerbitzuaren erabiltzaileen eta hor-
nitzaileen arteko botere desoreka ekidin ezina dela eta, hizkuntza tresna
garrantzitsua da botere hori partekatzeko eta erabakiak elkarrekin har-
tzeko (Légaré et al., 2008). 

Erretorika hori gorabehera, osasungintzan askotan ez dira aintzat har-
tzen hiztun elebidunen beharrak (Bowen, 2015; Jacobs et al., 2006), nahiz
eta haien elebitasuna ez den oro har orekatua izaten (Baker, 2011) eta
hizkuntza batek besteak baino indar handiagoa izaten duen. Era horre-
tan, gales edo euskara hiztunak, bai eta Kanadako frantses hiztunak
ere, bi hizkuntza ofizialetan guztiz elebidunak direla irudi lezakeen
arren, baliteke aldi baterako haien bigarren hizkuntzan aritzeko gaita-
suna galtzea estres handiko uneetan, eta neurri batean edo guztiz hiz-
kuntza gutxitua baino ezin erabili ahal izatea osasungintzako langileekin
komunikatzeko (Frantses Hizkuntzaren Komisarioaren Bulegoa, 2009;
Vezina et al., 2014; Galeseko Gobernua, 2016). Hala ere, hizkuntza gu-
txituko hiztun izateagatik ondare gisa jasotako hizkuntza-otzantasuna
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dela eta, askotan ez dira ausartzen haien hizkuntza-beharrak adieraztera.
Hizkuntza gutxitu batean hezi dituzten eta buruko gaixotasunen bat
duten pertsonak, ikasteko zailtasunak dituztenak, funtzio kognitibo
mugatuak dituzten adinekoak eta ume txikiak bereziki zaurgarriak dira
hizkuntzari dagokionez (Misell, 2000; Office of the French Language
Commissioner, 2009; Vezina et al., 2014), eta haien aldarrikapenek ga-
rrantzi handia izan dute politiketan egin diren azken hobekuntzetan
(Galeseko Gobernua, 2012b; 2016).

hIzKunTzArI dAgoKIonez egoKIAn dIren

JArdunBIdeAK SuSTATzeKo ArrAzoIAK 

y

Hainbat faktore daude hizkuntzari dagokionez egokiak diren jardunbi-
deak sustatzea eragiten dutenak. Faktore horiek zerikusia dute zain-
tzaren segurtasunarekin eta kalitatearekin, profesionalen erantzukizu-
narekin eta jardunbide etikoekin, legediarekin, eta estrategia eta
politikekin. Jarraian, faktoreak banaka aztertuko ditugu.

zaintzaren segurtasuna eta kalitatea

Frogatuta dago hizkuntza-oztopoek kaltetu egiten dutela osasungintza,
eta zaintzaren segurtasuna eta kalitatea arriskuan nola jartzen duten
erakusten duten frogak ere badaude. Argitalpenen azterketa bereizi bat
artikulu honen irismenetik kanpo dago, baina irakurleei gonbita egiten
diegu Jacobs et al., (2006) eta, oraintsuago, Bowen (2015) irakur ditzaten
arlo horretako mundu mailako ikerketei buruzko bi azterketa sistema-
tiko eta oso ezagutu nahi izanez gero. Bere azterketa amaitzeko, hau
dio Bowenek (2015: 35):

“Nazioarteko hainbat ikerketetan azpimarratu egiten da zein ondorio dituzten

hizkuntza-oztopoek osasuna sustatzen duten eta prebentzioa indartzen duten

jardueretan parte hartzeko: laguntza eske beranduago joatea; osasun-zerbitzu

gehienetan, hasiera batean arreta jasotzeko oztopoak; diagnostiko okerra ja-

sotzeko arrisku handiagoa; pazienteak tratamendua okerrago ulertzea eta tra-

tamenduari behar bezala ez jarraitzea; pazienteen asebetetze maila baxuagoa;

ondorio negatiboak jasateko aukera handiagoa; gaitz kronikoak okerrago ku-

deatzea, eta minaren kudeaketaren eraginkortasun okerragoa. Horrez gain,

hizkuntza-oztopoen eraginez, ezin da baimen informatua eskuratu eta bezeroaren

(pazientearen) konfidentzialtasuna babestu”.

Bere amaierako oharretan, Bowenek (2015) kezkaturik adierazten du
hornitzaileek eta kudeatzaileek ez dutela kontzientziarik osasungintzako
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hizkuntza-oztopoek eragiten dituzten arriskuen gainean. Horrez gain,
esku-hartzeak, hala nola hizkuntza- eta kultura-ezagutzak hobetzeko
ikastaroak (Beach et el., 2005; Chipps, 2008; Truong et al., 2014), inter-
pretazio-zerbitzuak (Flores, 2005; Karliner, 2007; Truong et al., 2014) eta
langile elebidunak (Henderson et al., 2011; Manias and Williams, 2010;
Truong et al., 2014) eskuragarri dauden tokietan, Bowenek (2015) esaten
du datuak ekintza bilakatu behar direla maila estrategikoan, horretarako
jakintzak eraldatzeko programak ezarriz. Schwei et al. (2016: 37):

“…mundu osoko ikerlariak urrundu egin beharko lirateke existitzen diren hiz-

kuntza-oztopoak dokumentatze hutsetik, eta haien arreta ekarri beharko lukete

hizkuntzaren aldetik egokia den zaintzak pazienteen bilakaeran duen eragina

aztertzera. Horrez gain, hizkuntza-oztopoak murrizten dituzten esku-hartzeen

frobak eman beharko lituzkete eta hizkuntza-oztopoei aurre egin behar dieten

pazienteei hizkuntzaren aldetik egokia den zaintza ematearen kostu-eraginkor-

tasuna aztertu beharko lukete”.

Bowenek (2015) aztertutako datuak mugatuak dira aztertutako pertso-
nen hizkuntza-mailaren zehaztasunari dagokionez, bai eta
demografia/larritasuna egokitzeari, nahasgarriak izan daitezkeen al-
dagaiak kontrolatzeari eta hizkuntza oztopoek beste osasun-zerbitzu
batzuekin konparatuz larrialdi-zerbitzuetan dituzten ondorioak neur-
tzeari dagokionez. Hori dela eta, esaten du arretaz jokatu behar dela
datu horiek Kanadako testuinguruari aplikatu nahi bazaizkio. Oharta-
razpen hori kontuan hartu behar da, baita ere, ikerketaren ondorioak
Galeseko testuinguru elebidunera orokortzerakoan. Ohartarazpenak
gorabehera, emaitzek lotura zuzena erakusten dute Galesen biltzen ari
garen datuekin. Datu horiek, batez ere, zerbitzuen erabiltzaileen ikus-
puntutik bildutako datu kualitatiboak dira (Iaith, 2012; Madoc-Jones,
2004; Misell, 2000; Owen and Morris, 2012; Prys, 2010; Roberts et al.,
2004; Welsh Language Commissioner, 2014). Datu horiek hutsuneak
erakusten dituzte galesezko zerbitzuen eskaintzan, eta horrek oinarrizko
osasun- eta gizarte-zerbitzuak behar bezala ezin eskaintzea dakar; on-
dorioz, paziente zaurgarriak arriskuan jartzen dira. Hori dela eta, datu
hauek aldaketa eragiteko motor baliagarri izan daitezke. 

profesionalen erantzukizuna eta jardunbide etikoak 

Hainbat diziplina uztartzen dituen osasungintza-taldeko kide gisa, gure
lana arautzen duten organoekiko erantzukizunak ditugu gure jardun
profesionalari eta etikoari dagokionez. Erantzukizun horiek dira, besteak
beste, pazienteen hizkuntza- eta komunikazio-beharrei eraginkortasunez
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erantzutea, aniztasuna errespetatzea eta botererik ez dutenen ahotsa
entzunaraztea. Esate baterako, Erizainen Nazioarteko Kontseiluak (2012)
erizainek hau egin beharko luketela dio:

“…pertsonen, familiaren eta komunitatearen giza eskubideak, balioak, ohiturak

eta sinesmenak errespetatzen dituen ingurumen bat sustatu beharko lukete”

eta “…pertsonek beharrezko informazioa garaiz eta zehaztasunez jasotzen

dutela bermatu beharko lukete, kulturaren aldetik egokia den modu batean”. 

Erresuma Batuko organo arautzaileek ez dute gutxiago espero profe-
sionalen erantzukizunari dagokionez, eta profesionalek hau egin be-
harko luketela esaten dute: 

“…arrazoizko ahalegina egin beharko lukete pertsonen hizkuntza- eta komuni-

kazio-beharrak asetzeko,…laguntza eman beharko liekete haien beharrak edo

beste pertsona batzuentzat komunikatzeko laguntza behar dutenei”. (Erizainen

eta Emaginen Kontseilua, 2015)

“…behar bezala eta eraginkorki komunikatu beharko lukete zerbitzuen erabil-

tzaileekin eta beste profesional batzuekin”. (Osasun eta Zaintza Lanbideen

Kontseilua, 2012)

“…ziurtatu beharko lukete, ahal den heinean, pazienteen hizkuntza- eta komu-

nikazio-beharrak asetzeko neurriak hartzen direla” (Medikuen Kontseilu Orokorra,

2013)

Osasungintzako profesionalak garen heinean, gure osasun-erakundeen
aurrean erantzukizuna dugu gure osasungintza eta gizarte-zerbitzuen
sistemetan ezarritako estandarren mailan lan egiteko. Galesen, Gober-
nuak 2015ean argitaratu zituen Osasun eta Zaintza Estandar berriak.
Estandar horien helburua zen osasungintzaren kalitatea eta segurtasuna
hobetzea; horretarako, pertsonak jartzen zituen zerbitzuaren erdigunean,
eta independentzia, autonomia, aukeratzeko eskubidea eta kontrola
sustatzen zituen. Hizkuntza pertsona bakoitzaren nortasunaren eta iza-
eraren elementu garrantzitsua da; ondorioz, hizkuntzarekiko modu
ulerkorrean jokatzea ezinbestekoa da estandar profesionalak betetzeko,
eta kalitaterik handieneko zaintza segurua, etikoa eta duina ematea
ahalbidetzen du.

Legedia

Azter ditzagun orain osasungintzan eta gizarte-zerbitzuetan hizkuntzari
dagokionez egokiak diren jardunbideak aplikatzeko motor gisa jardun
dezaketen legediak. Kasu honetan, Gales Europako, Erresuma Batuko
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eta Galeseko legeen mende dago. Europa mailan, hau esaten du Euro-
pako Eskualde eta Gutxiagotutako Hizkuntzen Gutunak (Europako
Kontseilua, 1992):

“… gizarte-zerbitzuak eskaintzen dituzten zentroek, esaterako ospitaleek
edo zaintza-etxe edo –aterpeek, eskualdeko hizkuntza bat edo hizkuntza
gutxitu bat erabiltzen duten eta osasun-arazoak direla eta, oso nagusiak
direlako edo beste arrazoi batzuk direla eta zaintzak behar dituzten
pertsonei haien hizkuntzan arreta emateko aukera eskaintzen dute”.
(Europako Gutuna, 13. artikulua)

COMEXek, Europako Kontseiluaren Adituen Batzordeak, egiten du he-
rrialdeen jarraipena, 3 urteko zikloetan, Gutunean adierazitakoa bete
den aztertzeko. 2010an, COMEXek hau gomendatu zuen: “…Erresuma
Batuko agintariek… neurri zehatzak hartu beharko lituzkete osasun-
gintzan eta gizarte-zerbitzuetan galesaren erabilera are gehiago heda-
tzeko.” COMEX (Europako Kontseiluaren Adituen Batzordea, 2010)

Zehazki galesari buruzko legediari dagokionez, 2011an Gales Hizkun-
tzaren Legea (Welsh Language Measure) argitaratu zen, 1993ko Gales
Hizkuntzaren Akta (Welsh Language Act) aldatzen zuena. Lege berriak
mugarri hauek ezarri zituen:

• Galesa hizkuntza ofizial izendatzea Galesen, ingelesarekin ba-
tera.
• Gales Hizkuntzaren Komisario kargua sortzea.
• Galesak ingelesaren tratu berdina, eta ez gutxiago, jaso behar
duela adieraztea.
• Konpromisoa hartzea Galeseko herritarrak galesez bizi ahal izan
daitezen, haiek hala erabakitzen badute.

Beste legedi orokorrago batzuek, esaterako Gizarte Zerbitzuen eta Ongi-
zatearen Galeseko Aktak (Social Services and Well-being Wales Act, Galeseko
Gobernua, 2014), babestu egiten du zaintza behar dutenek haien hizkuntza
berdintasun egoeran erabiltzeko duten eskubidea. Horrez gain, Etorki-
zuneko Belaunaldien Galeseko Aktaren (Well-being of Future Generations
Wales Act, Galeseko Gobernua, 2015b) helburuetako bat da ziurtatzea
Galesek kultura bizia duela eta galesa hizkuntza indartsua dela.

estrategia eta politikak

Osasungintzaren arloko politikei dagokionez, gero eta kezka handiagoa
dago osasungintzan zerbitzuak galesez emateko gaitasunik ezaren eta
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horrek pazienteen segurtasunean eta haien zaintzaren kalitatean izan
ditzakeen ondorioen inguruan (Iaith, 2014; Irvine et al., 2006; Madoc-
Jones, 2004; Misell, 2000; Roberts et al., 2007; Welsh Language Commis-
sioner, 2014). Ondorioz, konpromiso hau hartu zuen Galeseko Gober-
nuak (2012a: 42): “…galesezko zerbitzuak indartzea osasungintzan eta
gizarte-zerbitzuetan; izan ere, testuinguru honetan, askorentzat, hiz-
kuntza hautu kontua baino gehiago da, beharra da”. 

Hortik abiatuta sortu zuen Galeseko Gobernuak Strategic Framework for
Welsh Language Services in Health, Social Services and Social Care (Galeseko
Gobernua, 2012b) eta horri dagokion lege-esparrua (Galeseko Gobernua,
2016), oso egokiro Hitzak baino gehiago (More Than Just Words) izendatua.
Sistema integrala izatea du helburu, eta Kanadako legedian aurki dai-
tekeen “eskaintza aktiboaren” printzipioa (Hizkuntza Ofizialen Akta,
1985); printzipio horrek, erabiltzaileak zerbitzuak galesez jaso nahi di-
tuztela adierazteko arduratik askatzen ditu, eta zerbitzuari jartzen dio
galesa erabili daitekeela bermatzeko erantzukizuna. Estrategiak Gales
osoko tokiko 7 osasun kontseiluri eta tokiko 22 gizarte-zerbitzuen saili
ematen die erantzukizun hori, baita beste interes-talde batzuei ere.
Haiek arduratu beharko dira pertsonek hizkuntzari dagokionez egokiak
diren kalitate handiko zerbitzuak jasoko dituztela bermatzen duten hel-
buruekin loturiko ekintzak gauzatzeaz. Hauek dira, besteak beste:

• Tokiko eta nazio-mailako lidertza eta nazio mailako politikak
• Mapaketa-lana, ikuskaritzak, datu-bilketa eta ikerketa
• Zerbitzuak planifikatzea, eskatzea, kontratatzea eta lan-indarra
planifikatzea 
• Hezkuntza profesionala
• Galesa lantokian
• Araudiak eta ikuskaritza
• Sustapena eta engaiatzea

Bangorreko Unibertsitateak funtsezko rola du Gales iparraldean osa-
sungintzako profesionalak prestatzen; hori dela eta, guztiz inplikatuta
gaude aipatu berri diren ekintza horietan. Horrez gain, are esparru za-
balagoa dago gure ikerketa bideratzeko erakundeen antolaketari eta
politiken garapenari buruzko oinarrizko datuak hedatzera eta ezartzera,
osasungintza elebidunaren testuinguruan. LLAIS ikerketa eta garapen
zentroko adibideak oinarri hartuta, txostenak azpimarratu egiten ditu
osasungintzaren arloan hizkuntzari dagokionez egokiak diren jardun-
bideen oinarrian dauden eta “eskaintza aktiboaren” printzipioa bere
egiten duten ikerketak eta hezkuntzaren arloko berrikuntzak. 
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hIzKunTzA-pLAngInTzA BAngorreKo

unIBerTSITATeAn

y

Bangorreko Unibertsitatea Galesen galesa gehien erabiltzen duen uni-
bertsitatea da. Harro gaude gure galestar ondareaz eta xede dugu ko-
munitateari zerbitzua ematea tokiko, nazio-mailako eta nazioarteko el-
karlanaren bitartez. Galesa unibertsitateak 2015-2020 aldirako gauzatu
duen estrategia-planaren funtsezko elementua da. Plan horren helburua
da ekarpen positiboa egitea eskualdearen ekonomiari, gizarteari, ingu-
rumenari, hizkuntzari eta kulturari, bai eta galesezko zerbitzuen horni-
keta eta hizkuntza-zerbitzuak hobetzea ere (Bangorreko Unibertsitatea,
2015). Helburu horiek erdiesteko, unibertsitateak azpiegitura sendoa
du galesaren erabilera babesteko unibertsitatean egiten diren ikerketetan,
hezkuntzan eta administrazioan. Horrez gain, honako hauek barne har-
tzen dituen ikuspegi sistematikoa ere badu unibertsitateko hizkuntza-
plangintzarako:

• Esku-hartze estrategikoak
• Hizkuntza-ikastaroak
• Jokaerak aldatzeko ekimenak
• Behar horiei erantzuteko baliabideak

Esate baterako, 2014/2015 ikasturtean, galesez hitz egiten zuten 2.000
ikasleetatik erdiak baino gehiagok hainbat diziplinetako haien uniber-
tsitate-ikasketen zati bat galesez jaso zuten, eta zenbaki horrek gora
egiten jarraitzen du. Hala, Bangorreko Unibertsitatea buru da zerbitzuak
galesez eskaintzeari dagokionez; izan ere, bertako ikasle gehiagok ikas-
ten dute haien programaren zatirik handiena galesez Galeseko beste
edozein unibertsitatetan baino. Horrez gain, Bangorreko Unibertsitateko
langileen % 70ek badaki galesez (Bangor University, 2015). 

eLeBITASunArI BuruzKo IKerKeTAK BAngorreKo

unIBerTSITATeAn

Galesezko hezkuntza-eskaintzen buru izateaz gain, Bangorreko Uni-
bertsitateak elebitasunean adituak diren hainbat ikerlari ditu, eta haien
lanak eragina du nazioartean, nazio-mailan eta tokian-tokian Baker,
2011; Tainturier et al., 2011; Thomas and Mennen, 2014). Psikologiaren,
hizkuntzalaritzaren eta hezkuntzaren arloko lankidetzaren bitartezko
ikerketek batez ere garrantzia ematen diote pertsonen bizitza osoan ze-
har hizkuntzak eta kognizioak duten interakzioari. Horrek plataforma
egokia eratzen du osasungintzaren arloko ikerketarako eta testuinguru
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elebidun batean zerbitzuak nola eman eta politikak nola garatu aholka-
tzeko. Aldi berean, Canolfan Bedwyr-eko Hizkuntza Teknologien Uni-
tatea aitzindaria da testuen eta hizketaren teknologien ikerketan eta ga-
rapenean, terminologiaren estandarizazioan eta hizkuntza naturalen
prozesamenduaren eta hizkuntzalaritza konputazionalaren beste arlo
batzuetan; ikerketa-esparru horiek guztiek aplikazio zuzena dute osa-
sungintzan. 

LLAIS (hIzKunTzAren KonTzIenTzIA SuSTATzeKo

AzpIegITurA BABeSA)

y

LLAIS (literalki, ahotsa) ikerketa- eta garapen-zentro bat da, eta unibertsitatearen

saiakuntza klinikoen unitatearen, Ipar Galeseko Ausazko Saiakeren Erakundearen,

parte da. Osasungintzari buruzko ikerketetan eta hezkuntzan hizkuntzarekiko

jarrera ulerkorra sustatuz eta erakunde osoan hizkuntzaren gaineko kontzientzia

handiagotzeko eraldaketa-prozesuak babestuz, LLAISek osasun-zerbitzuen

erabiltzaileentzako sarbidea erraztu eta konpromisoa ahalbidetzen du. Horrez

gain, testuinguru elebidunean lan egiteko prest egongo diren osasungintzako

langileak prestatzen ditu. Aldaketa horiek Galeseko sektore publikoan galesezko

zerbitzuek duten lege- eta estatutu-testuinguru berria gorpuzten dute (Welsh

Government, 2016), baina, horrez gain, nazioartean ere oihartzuna dute, osa-

sungintzako politiken esparruan, hizkuntza gutxituen hiztunen beharrei erantzun

diezaieketen osasun-zerbitzuak garatzeko orduan (Basque Autonomous Com-

munity, 2013; Office of the French Language Commissioner, 2009). Ondorioz,

LLAISek hainbat saretan parte hartzen du nazioarteko beste erakunde batzuekin

Kanadan, Estatu Batuetan eta Europan, helburu komunak erdiesteko. Lan-pro-

grama horrek hamar urte baino gehiago ditu. Frogatzen du zer-nolako eragina

duen hizkuntzaren gaineko kontzientziak maila makroan (politikak), mesoan

(erakundeak) eta mikroan (zerbitzuen erabiltzailearen interfazea), testuinguru

elebidunetan osasun-zerbitzuen segurtasuna eta kalitatea hobetzeko (Jacobs

and Diamond, 2017; Roberts et al, 2016).

“eSKAInTzA AKTIBoA” prInTzIpIoA 

oSASun-ArLoKo IKerKeTAn TxerTATzeA 

y

Galeseko osasun-ikerketa hobetze aldera, LLAIS elkartea sortu zuen
Health and Care Research Wales erakundeak (Galeseko Osasun eta
Zaintza Ikerketak), ikerketa-komunitateari ikerketa klinikoetan hizkun-
tzaren kontzientziazioak izan behar duen lekuari buruzko aholkuak
emateko helburuarekin. Galeseko ingurunean probako entsegu klinikoak
egitea ahalbidetzen du, “eskaintza aktiboa” printzipioarekin bat etorriz
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(NIHR, 2016).. Printzipio horrek baldintza arautzaileak eta gobernan-
tzarakoak betetzen ditu, zehaztasun zientifikoa konprometitu gabe.
Ikerketako parte-hartzaileen hizkuntza-eskubideak, segurtasuna eta on-
gizatea defendatze aldera, ez dira soilik aintzat hartzen praktika etiko-
aren printzipioak, kulturen arteko ikerketaren zehaztasuna ere handitzen
du. Hori guztia lortzen da beraiengana iristeko zailak diren taldeetara
iritsiz, eta hizkuntzen ezarpen desberdinen balioa hobetuko duten emai-
tzak lortuz (Hughson et al., 2016). Hala, LLAIS elkarteak honako hauek
hartzen ditu aintzat:

• Webgunea, argitalpenak eta prestakuntza sustatzea (www.llais.org)
• Osasunarekin lotura duten neurriak itzultzea eta linguistikoki ba-
liozkotzea (www.micym.org)
• Metodologian eta ikuspegi desberdinetan jardunbiderik onenak
ezartzea (ikusi Roberts et al., 2012)

2. irudiak fluxu-diagrama bat barne hartzen du, ikerketan hizkuntza-
kontzientziak duen garrantzia indartzeari buruzkoa. Helburu horrekin,
galesari behar duen garrantzia eman behar zaio ikerketa-prozesuaren
funtsezko fase batzuetan, honako hauen bidez: 

• Ikuspuntu desberdinen adibide egokiak ziurtatzea
• Neurketa-prozedura zehatzak
• Neurketen datuen bilduma eraginkorra
• Itzulpenen kalitatea
• Ikuspuntu analitiko egokiak

Ikuspuntu hau hartzerakoan, Galeseko osasun eta arreta sozialari bu-
ruzko ikerketak biztanle elebidunen dibertsitatea isla dezake. Halaber,
zerbitzuaren erabiltzaileen betebeharrak asetzeko benetako oinarria es-
kaini dezake, praktika eta politika onenekin.

Osasun-neurriak gero eta gehiago erabiltzen ari dira arlo klinikoan eta
ikerketen esparruan, gaixoen osasunaren egoera aztertzeko, eta zerbitzu
eta esku-hartzeen eragina ebaluatzeko (Streiner et al., 2015). Baina osa-
sunaren banakako interpretazioak desberdinak izaten dira adinaren,
esperientziaren eta aurrekari kulturalen arabera. Faktore horiek guztiak
aintzat hartu behar dira osasun-tresnak garatzerakoan. Horrela, gaixoen
beharretara egokitu ahalko dira (Hambleton and Zenisky, 2011). Ikus-
puntu hau bereziki garrantzitsua da osasun-arloko ikerketetan; izan
ere, emaitzen zehaztasuna eta fidagarritasuna oso garrantzitsuak dira,
eta kasu askotan ikerketaren emaitzak gaixo desberdin eta askotariko-
etatik ateratzen dira (Lee et al, 2013).
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Erabiltzaile eta gaixoekin komunikatzean haien hizkuntza- eta kultura-
behar espezifikoei erantzunez gero, errazago ikertuko ditugu haien osa-
sunaren dimentsio pertsonalak, eta gaixoen osasun-egoera zehatzago
ezagutuko dugu. Bestela esanda, hizkuntza bera hitz egiteak hobeto
komunikatzen eta gaixoaren esperientziaren errealitatea antzematen la-
guntzen du (Gregg eta Saha, 2007). Hortaz, Galeseko egoera elebidunean,
beharrezkoa da osasun-neurriak galesez eta ingelesez eskaintzea, nor-
banakoaren behar edo lehentasunen arabera. Galesen osasun-zerbitzu
elebiduna eskaintzeko ahalegin handia egin den arren, oraindik galesez
eskaintzen diren osasun-neurrien kopurua mugatua da. Horrek esan
nahi du galesa hitz egiten duten gaixoen osasun-egoera gaizki ulertu
litekeela; eta gertaera horrek pazienteen arretaren kudeaketa arriskuan
jartzeaz gain, testuinguru elebidun horretan egindako ikerketen zehaz-
tasuna zalantzan jar dezake (Acquadro et al., 2008; Matsumo eta Van de
Vijver, 2011). Hala, LLAIS elkarteak webgune bat jarri du erabiltzaileen
eskura (www.micym.org); bertan galesez eskaintzen diren osasun-neu-
rriei buruzko informazioa, sartzeko xehetasunak eta lizentzia-akordioak
daude jasota (ikusi 3. irudia). Halaber, osasun-neurriak itzultzen dituz-
tenei beraien aurrerapenen berri emateko aukera ematen die, informazio
zehatza bilduko duen gune nagusi bat finkatze aldera. 

“eSKAInTzA AKTIBoA” prInTzIpIoA LAnBIde-

hezIKeTAn TxerTATzeA

y

Osasun-arloko ikerketetarako metodologiak hobetzeko duen zereginaz
gain, LLAIS elkartea funtsezkoa da osasun-langileak “eskaintza aktiboa”
printzipioa praktikan jartzera bultzatzeko. Hizkuntza-gaitasunerako
enpirikoki lortutako eredu eta egiturak ezarrita, eta gaitasun elebidunak
barneratuz osasun-langileen curriculumetan, LLAIS elkartearen helbu-
rua da langileei zerbitzu guzti-guztiak galesez eskaintzeko prestakuntza
emateko bere plangintza estrategikoaren berri ematea.

Adibidez: profesionalen artean hizkuntza-jardunbide egokia garatzeko
eredu enpirikoak (4. irudia) garrantzi bera ematen die hizkuntza-sen-
tsibilitatea garatzeari eta hizkuntza-gaitasunak praktikan jartzeko gai-
tasuna garatzeari. Horrek esan nahi du galesarekiko sentiberatasuna
eta hizkuntzaren ezagutza handia duten osasun-arloko profesionalak
izango direla trebeenak galesa hitz egiten duten gaixoak zaintzerakoan;
aldiz, galesarekiko sentiberatasun eta ezagutza urria duten profesionalak
izango dira ezgaienak. Alabaina, hizkuntzarekikoo sentikorrak diren
profesionalek, ezagutza urria izan arren, “eskaintza aktiboa” langileen
artean zabaltzen lagundu dezakete (Misell, 2000; Welsh Language Com-

BAT Soziolinguistika Aldizkaria 101, 2016 (4) | 69-92 | Andoain (Gipuzkoa)
ISSN: 1130-8435 | Lege gordailua: SS120/90

(Misell, 2000;
Welsh Language
Commissioner,
2014).

Gwerfyl Roberts – Hizkuntzaren inguruko jardunbide egokiak osasungintzan eta gizarte-
zerbitzuetan: “eskaintza aktiboaren” printzipioa txertatzea Galeseko testuinguru elebidunean



missioner, 2014). Hortaz, hizkuntzarekiko kontzientziazioaren presta-
kuntza Gales osoko osasun-esparruko hezkuntza-curriculumetan sartuta
dago orain (Galeseko Gobernua, 2016).

Osasun-arloko profesionalen artean gaitasun elebidunak ezartzeko es-
trategiari buruzko datu egiaztatuak emate aldera, erizainen hezkuntzan
ikerketa bat egin zen, elebitasunak bertan duen irismena zehazteko (Ro-
berts et al., 2010). Ikerketak hiru elementu hartzen ditu bere baitan: lite-
raturaren azterketa, politiken azterketa eta tartean direnei eginiko kon-
tsultak (n=70). Tartean ziren pertsonei iritzia eskatu zitzaienean sei gai
atera ziren azalera; gai horiek islatzen dituzte programa elebidunak
egiteko dauden oztopo nagusiak. Gai horiek eta politika eta literatura
aztertu ondoren ateratako ondorioek erakusten dute gaitasun elebidu-
nerako hezkuntza eman ahal izateko aukeran eragina duten zenbait al-
derdi daudela (estrategikoak, antolamenduari dagozkionak eta bana-
koak), hala nola:

• Plangintza estrategikoa
• Finantziazioa
• Gaitasunaren eta ahalmenaren eraikuntza
• Marketina eta kontratazioa
• Baliabideen plangintza
• Curriculumen banaketa

Azterlanaren ondorioa honako hau izan zen: prestazio elebiduna ezar-
tzeko erizainen hezkuntza-programetan, sistema osoa aintzat hartu be-
har da plangintzan eta eskaintzan, goiko mailetatik beheko mailetaraino.
Hori guztia, “eskaintza aktiboa” printzipioa praktikan jartzeko gai
izango diren langile elebidunak lortzeko. Sistema osoaren ikuspegi hori
orain onartua izaten ari da osasun-programen testuinguru zabalago ba-
tean, Coleg Cymraeg Cenedlaethol ikastetxeak berrikusitako 2020tik
aurrerako plan akademikoan azpimarratzen den moduan (Coleg Cym-
raeg Cenedlaethol, 2016).

Berriki, neurriak hartu ditugu “eskaintza aktiboaren” printzipio hori
ikastetxeetan ere aplikatzeko. Hala, gure programa elebidunak hobeto
bereganatuko dituzte. Gure “eskaintza aktiboa” 5. irudian dago deskri-
batuta. Ikasleei hizkuntza aukeratzeko “eskaintza aktiboa” ematen zaie
bide osoan zehar (izena ematen dutenetik erregistratu arte). Horrela,
ikasketak (teorikoak eta klinikoak) ingelesez, galesez edo bi hizkuntzetan
egin ditzakete, testuinguru elebidunean lan egiteko prestatzeko. 
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AnToLAMenduA ALdATzeKo Frogen oInArrI BAT

ezArTzeA

y

Ez dago zalantzarik galesezko hizkuntza-zerbitzuen antolamenduaren
plangintzari buruzko informazioa ematen duten frogen oinarria (hez-
kuntzan, ikerketan eta praktikan) konplexua eta zatikatua dela. Litera-
tura kultura-gaitasunaren antolaketaren esparru enpirikoetan oinarritzen
da eta, esparru horiek, nagusiki, Estatu Batuetan eta Australian sortzen
dira (Bhui et al., 2007); horrenbestez, herrialde horietan duten baliozko-
tasuna konprometitu egiten da Galeseko testuinguruan aplikatzen di-
tugunean. Beste ikuspuntu bat ere badago: inplementazioaren zientziak
eskaintzen duena; frogak sintetizatzen ditu eta ezagutzaren itzulpenaren
hutsunea ezabatzen du. “Banakoen eta lan egiten duten erakundearen
arteko elkarrekintza dinamikoari, eta elkarrekintza horrek pertsonengan
eta erakundearen jarreraren aldaketan duen eraginari” ematen zaio ga-
rrantzia (Damschroder et al., 2009: 5). Hortaz, tartean diren eragileekin
lan egiten hasi gara (ikasleak eta erabiltzaileak barne), ikuspuntu horiek
aztertzeko, “eskaintza aktiboa” printzipioa indartzen duten mekanis-
moak identifikatzeko tresna gisa.

ondorIoAK eTA goMendIoAK

y

Ondorioz, artikulu honek Galeseko hizkuntza-zerbitzuen egungo tes-
tuinguru juridikoa eta politikoa deskribatzen du, osasun eta laguntza
sozialaren esparruan. Halaber, garrantzi handia ematen zaio Kanadako
hizkuntza-legediaren “eskaintza aktiboa” kontzeptua barneratzeari. Ga-
lesen goi-mailako heziketak duen zeregina nabarmentzen du, politiken
eta praktiken eboluzioan laguntzera bideratutako ekimenak gauzatzen
baititu. Halaber, LLAIS elkarteak gauzatzen dituen ikerketa- eta gara-
pen-jardueren adibideak eskaintzen ditu, hizkuntzaren erabilera egokia
sustatze aldera.

Saihestu ezin diren erronkak aurretik eduki arren, argi dago Galeseko
eta Euskal Herriko esperientzien artean antzekotasunak daudela. Beraz,
sarean batera lan egiteko aukera asko daude, osasun- eta gizarte-zerbitzu
kalitatezkoak eta hizkuntzak modu egokian erabiltzen dituztenak es-
kaini ahal izateko galesei eta euskaldunei, hizkuntza gutxituen testuin-
guruan. l
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1. irudia: Gales-hiztunen portzentajea 2011. urtean, tokiko agintarien neurketaren
arabera (Estatistika Nazionalen Bulegoa, 2015) (Gales Hizkuntzako Komisarioaren
baimenarekin).

2. irudia. Fluxu-diagrama: hizkuntzek ikerketan duten garrantziari buruz
sentsibilizatzeko
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3. irudia: Galesaren neurrien webgune interaktiboa (www.micym.org)

4. irudia: Hizkuntzaren inguruko jardunbide egokien eredua (Roberts, 1996)
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5. irudia: Osasun-arloko hezkuntzan zerbitzu elebiduna emateko “eskaintza
aktiboaren” bidea
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