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Hitzaurrea 
 
Ni Ekonomia Aplikatua I saileko irakaslea naiz, ekonomialaria titulazioz, baina 
Matematikako irakasten dut. Tesia egiteko garaian bi bide ikusten nituen, 
ekonomiaren alorreko gai interesgarriren bat bilatu, edo bestela matematika 
arloko tesi bat egitea.  Doktorego programa, Ekonomia alorrean egin nuen, eta 
programa horretako ikerketa-lanak ingurugiroarekin zerikusia zeukan. 
 
Zalantza horretan nengoela, Donostiako Enpresa-Ikasketen Unibertsitate-
Eskolako zuzendaritza taldean sartzea egokitu zitzaidan, Euskararako 
Zuzendariorde gisa, hain zuzen ere. Eta garai hartan bertan, UEUko Ekonomia 
Saileko bilera batean, “Euskara eta Ekonomia” gaia aztertu beharko litzatekeela 
aipatu egin zen. Horren harian, nire tesiaren zuzendaria izango zenak, Baleren 
Bakaikoa irakasleak, gai horren inguruko materiala zeukala aipatu zuen, 
hizkuntza gutxituen eta ekonomiaren inguruan Valentzian egindako jardunaldi 
batean jasoak. 
 
“Hizkuntza gutxituak eta Ekonomia” ez da gai bat zentzu hertsian, bai hizkuntza 
gutxituak, bai ekonomia, jakintza arlo zabalegiak baitira gehiegi mugatzeko 
ahaleginaz hartzen baditugu. Horregatik izen horrekin egindako tesian hainbat 
gai desberdin aztertu nituen, kapituluka, horietako guztiak nahiko berriak izanik 
euskararekiko ikerketa-lerroen esparruan. Harez geroztik, horietako bi atal izan 
dira gehien jorratu direnak, nire ustetan, ez agian ikerketa unibertsitario 
moduan, baina bai euskararen gizarte mugimenduan. Bi atal horiek honakoak 
dira: euskararen erabilera lan munduan, alde batetik, eta hizkuntza-politika 
publikoek euskararen sustapen eta normalizaziorako bideratutako diru partiden 
zenbatekoak. Bestelako atalek, hizkuntza gutxituak eta teoria ekonomikoa, 
esaterako, ez dute jarraipenik izan nik dakidala, euskararen kasuan behintzat. 
 
Niri dagokidanez, ez dut gai honekin jarraitzerik izan. Alde batetik, UPV-EHUko 
irakaslea izanik, nire lana nahiko mugatuta geratu da irakaskuntzara, dozentzia 
osoa euskaraz eskaintzen baitut, eta ezaguna da euskaraz irakasten dugun 
irakasleok daukagun irakaskuntza-zama, ikasle kopuruak, eta abar. Bestalde, 
ikerketa arloko nire lana beste zeregin batzuetara bideratu dut azken urteetan, 
matematikaren irakaskuntzaren berrikuntzara, bereziki. Horretaz gain, 
Gaindegian (Euskal Herriko behatoki sozioekonomikoa) eduki izan dudan 
ardurak ere ikerketarako denbora mugatu dit. Edozein modutan, nik egindako 
tesia orain ere defendatuko nuke dagoen moduan, eguneratu beharreko 
datuekin berrosatu ostean. 
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SARRERA: IKERKETA-LANA MUGATZEN  

 

1.- GAIAREN INGURUKO LEHEN HURBILPENA 

 

Hizkuntzarekin eta ekonomiarekin lotutako lana da hemen aurkeztuko duguna, 

geroago adieraziko ditugun zehaztapen eta murriztapenen esparru mugatuan. Jarraitu 

aurretik, honelako bi kontzeptu zabal horiek, Hizkuntza eta Ekonomia, nola uztartzen 

diren azaltzen saiatuko gara. Horretarako, kontzeptu horiei dagozkien definizioetako 

batzuk erabiliko ditugu, ikusi ahal izateko zein diren bien arteko elkar puntuak. Geure 

hizkuntza ditugun hiztegi entziklopedikoak begiratuta, ondoko definizioak topatzen 

ditugu: 

 

Hizkuntza:  

• giza talde bateko kideek elkarrekin komunikatzeko duten hitzezko 

adierazpidea. (Harluxet Hiztegi Entziklopedikoa) 

• giza talde batek elkarrekin komunikatzeko duen hitzezko adierazpidea. (Lur 

Hiztegi Entziklopedikoa) 

 

Ekonomia:  

• gizarteko ondasunen produkzio, banaketa eta erabileraren inguruko gizarte-

erlazioen multzoa; erlazio horiek aztertzen dituen zientzia. (Harluxet H.E.) 

• herrialde, eskualde, gizatalde edo enpresa baten ondasun materialen multzoa. || 

Ondasunen balioen antolamendua, funtzionamendua eta garapena arautzen duten 

arauen eta printzipioen multzoa eta horiek aztertzen dituen zientzia (Lur H.E.) 

 

Noski, bi hitz horietarako beste definizio asko topa ditzakegu, eta zenbat eta iturri 

espezializatuagoetara jo, are eta informazio sakonagoa jasoko dugu, baina gure hurbiltze 

fase honetarako, definizio orokor hauek jarraitzeko ildo bat ematen digute. Bi 

definizioetan azpimarratu ditugun hitz komunak ondokoak dira: gizartea edo gizataldea, 

alde batetik, eta erlazio edo elkarren arteko komunikazio, bestetik; alegia, 
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gizataldeetako kideen arteko erlazioan hizkuntza eta ekonomia aurkitzen direla izango 

litzateke lortu dugun lehen ondorioa.  

 

Hain zuzen ere, edozein gizarteko kideen arteko harremanak funtsezkoak dira 

gizarte horren garapenerako. Harreman horien artean garrantzi berezia dute kutsu 

ekonomikoa dutenak, hauen ondorioz lana antolatu, ondasunak sortu eta trukatu, hainbat 

eta hainbat zerbitzu eskaini eta aberastasuna banatzen baita, besteak beste. Pertsona eta 

erakundeen arteko erlazio ekonomikoak (beste harreman gehienak bezala) parteek 

ezagutzen duten hizkuntza batean edo gehiagotan burutzen dira. Honengatik guztiagatik 

esan dezakegu hizkuntzak zeregin nagusia betetzen duela gizarteen garapen 

ekonomikoan. Horretaz gain, gaurko ekonomia aurreratuetan hizkuntzak berak negozio 

arlo berezi bat osatzen du. 

 

Beraz, badugu hurbilketa honetan ideia orokor bat: hizkuntzak eta ekonomiak 

komunean dauzkaten elementuen artean, gizarte bateko kideen arteko (eta gizarteen 

arteko) erlazioak  daude.  

 

Nabaria da munduan zehar hizkuntza ugari bizirik dagoela, bakoitzak egoera 

desberdinean aurkitzen delarik, gizarte desberdinetan erabiliak izatearen ondorioz. Zein 

lotura mota aurki dezakegu ekonomiaren eta hizkuntzaren artean? Eta nolakoak dira 

erlazio horiek euskara bezalako hizkuntza bati dagokionean? 

 

Ikerketa lan honen helburua hizkuntza gutxituen eta sektore ekonomikoaren artean 

dauden loturak aztertzea da. Lehen parte honetan lan hau mugatzeko beharrezkoak diren 

zehaztapenak emango ditugu. Alde batetik, definitu beharko dugu zer diren hizkuntza 

gutxituak, eta hauen artean, era berean mugatu beharko dugu zein izango diren gure 

ikerketa gai. Beste aldetik, hizkuntzen eta ekonomiaren arteko lotura horiek mota 

askotakoak izan daitezkeenez, hauek identifikatu beharko ditugu lanari ekin ahal 

izateko. 

 

Garapen ekonomikoaren eta hizkuntza gutxituen erabilpena zein statusaren arteko 

erlazioak aztertuz erreferentzia den François Grinek dioenez, erlazio hori gai konplexua 
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eta gutxi aztertua izan da1, eta ikerketarako zenbait proposamen egiten ditu: erregio-

ekonomiaren inguruko gaiak jorratu (zentro-periferia arazoak, enpresen kokapen 

geografikoa, azpiegiturak, eta abar) hizkuntza gutxituen problematikara hurbiltzeko. 

Besteak beste, hizkuntza gutxituen eskariaren garrantzia azpimarratzen du, beharrezko 

baldintza gisa (ez baldintza nahiko moduan), hizkuntzaren promoziorako plangintzak 

burutzeko.  

 

Guk bestelako gaiak era aztertu nahi izan ditugu: hizkuntz komunitateen egitura 

sozioekonomikoa Euskal Herriko kasuan, teoria ekonomikoaren ekarpenak hizkuntzaren 

eta elebitasunaren gai hauen inguruan, hizkuntzaren industria sektore ekonomiko gisa 

ikusita, euskararen garrantzia jarduera ekonomikoan eta euskararen sustapenerako 

aurrekontu publikoen bilakaera.  

 

                                                 
1 Grin (1995) 
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2.- METODOLOGI ZEHAZTAPENAK 

 

2.1.- Hizkuntzalaritza eta Ekonomi Zientzia 

 

Gaia bere lekuan kokatzen jarraitzeko, zenbait zehaztapen emango ditugu 

metodologi alorrean. Ikusi dugu aurreko atalean hizkuntzaren eta ekonomiaren arteko 

elkargunerik zabalena zein den: pertsona eta herrien arteko erlazio/komunikazioa. 

Esparru zientifikoago batera pasatuko gara: hasieran hartu ditugun bi kontzeptu zabalak 

(hizkuntza eta ekonomia) lantzen dituzten zientziak Hizkuntzalaritza eta Ekonomi 

Zientzia dira, hurrenez hurren. 

 

Ondoren, eta ikuspuntu zabal batetik hartuta ere, Hizkuntzalaritzaren eta Ekonomi 

Zientziaren arteko erlazioak nondik norakoak izan daitezkeen zehaztuko dugu. Bigarren 

pausu batean, hizkuntza gutxituez ari garenean, zein hizkuntza hartzen dugun kontutan 

mugatuko dugu, eta bukatzeko, hizkuntza minorizatuak eta ekonomiaren arteko ikerketa 

esparruen zerrenda egingo da. 

 

Hizkuntzalaritza eta Ekonomi Zientzia, bakoitza bere aldetik, zientzi esparru 

oparoak dira azken hamarkadatan, nabaria denez. Hainbat atal eta azpiataletan banatuta, 

ikerketa lanak ugariak dira bi zientzia horietan. Dena den, bi zientziak elkar lotzeko 

ikerketan ez dira hain ugariak. Bibliografia aztertzen badugu, Hizkuntzalaritza eta 

Ekonomiari buruzko lehen artikulua Marshackena2 da, 1965. urtekoa3, eta antzeko lanak 

ez dira maiztasunez agertzen 80ko hamarkadara arte. Gure lanaren muinarekin lotura 

handiago duten lanak Soziolinguistikaren alorretik datoz, azken hau jakintza arlo berria 

izanik ere. 

 

                                                 
2 Marshack (1965) 
3 Coulmasek (1992) dena den, grekoengandik hasi eta historian zehar pentsalari desberdinek hizkuntzaren 

eta ekonomiaren inguruko kontzeptuak nola lotu izan dituzten azaltzen du. Askotan errepikatu izan den 

ideia, adibidez, hizkuntza eta monetaren arteko alderaketa da, biek gizakien arteko elkar trukeetarako 

duten funtzioagatik. 
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Noski, bai Hizkuntzalaritzak eta bai Ekonomi Zientziak azpiatal edo adar nagusi 

batzuk dituzte. Non koka daiteke esku artean dugun gaia, alegia, Hizkuntza gutxituen 

eta Ekonomiaren arteko lotura? Gure esparrua mugatzen joateko, kontutan hartuko dugu 

aipatu erreferentziako bi zientzia horiek badutela enbor teoriko bana alde batetik, eta 

teoriaren aplikazioak errealitatean, gizartean, gertatzen diren fenomenoak 

interpretatzeko. Hortaz, bana ditzakegu Hizkuntzalaritza teorikoa eta Hizkuntzalaritza 

aplikatua, hala nola Teoria Ekonomikoa eta Ekonomia Aplikatua. 

 

Chaudenson eta Robillarden ekarpenean oinarrituz, gorago adierazitako lau 

esparruak gurutzatzen baditugu, honelako eskema bat edukiko genuke4: 

 

 
HIZKUNTZA ETA 

EKONOMIA  

 
TEORIA EKONOMIKOA 

 
EKONOMIA APLIKATUA 

 
HIZKUNTZALARITZA 

TEORIKOA 

Bi zientzien arteko erlazio 
kontzeptualak 

Hizkuntzalaritzaren 
garrantzia jarduera 

ekonomikoan 
 

HIZKUNTZA ERABILIA 
Terminologia. 

Hizkuntzaren erabilpena 
ekonomi zientzian 

Hizkuntza erabiliaren 
garrantzia jarduera 

ekonomikoan 
 

Euskarak eta euskalgintzak euskal ekonomian betetzen duten lekua aztertu nahi 

badugu, edo oro har, hizkuntza gutxituen eta ekonomiaren arteko loturak badira gure 

interesgunea, ematen du goiko taulan azaltzen diren behealdeko bi esparruak direla 

sakontasun gehiagoz arakatu behar ditugunak, alegia, Hizkuntzalaritza Aplikatuari 

dagozkionak. Beste bi esparruak, Hizkuntzalaritza Teorikoarekin lotutakoak, ez dira lan 

honetan aipatuko, oso zeharka ez bada behintzat5. 

 

Hizkuntzak, bai Teoria Ekonomikoan zein Ekonomia Aplikatuan dituen eragin, 

zeregin, inplikazio eta abarrak dira ondoren landuko direnak lehen urrats batean, 

aurrerago hizkuntza gutxituak eta ekonomiaren arteko erlazioak aztertu aurretik. 

 

                                                 
4 Chaudenson eta Robillard (1990) 
5 Honelako lan baten adibidea aipatzearren: Daoust (1991). Bertan adierazten da jarduera ekonomiko 

desberdinetan erabiltzen den terminologian zein eragina duen hizkuntz komunitate batekoa ala bestekoa 

izateak, eta hizkuntz politikak hizkuntzen corpusean eduki ditzakeen ondorioak, Quebeceko kasuan. 
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2.2.- Hizkuntzak eta hizkuntza gutxituak 

 

Miquel Siguanen6 sailkapenaren arabera, eta Europari buruz ari bagara, gaur 

eguneko estatu independenteetan ofizialak diren 34 hizkuntza daude, horietatik 13 

Europako Batasunean. Beste 3 hizkuntzek koofizialtasun maila dute beren eremu 

geografikoetan –edo zatiren batean, behintzat– (galiziera, katalana eta euskara, hain 

zuzen), eta bestelako hizkuntzak, hau da, ofizialtasunik gabekoak nahiz eta nolabaiteko 

errekonozimendua izan, 9 dira Europako Batasunean daudenak, eta beste 6 EBtik kanpo 

(Dagestango kasuan, 200.000 hiztunetik gorakoak soilik zenbatuz). Guztira, 52 

hizkuntzako multzoa Kaukaso eta Uraletatik Atlantikoraino bitartean. Europako 

hizkuntza taldeen sailkapena, hedapena eta beste zenbait ezaugarri ikusteko ere, Josu 

Tellabideren “Europa, etnia eta herriak” delako mapa kontsulta daiteke7.  

 

Horretaz gain, horietako zenbait hizkuntza estatu batean baino gehiagotan 

mintzatzen dira, baina kasurik gehienetan errekonozimendu desberdinaz, lekutik lekura. 

Hau da, hizkuntza berak ofizialtasuna eta nagusitasuna eduki dezake eremu jakin 

batean, babestua eta gutxitua izan beste eremu batean, eta inolako errekonozimendurik 

gabekoa izan hirugarren eremu batean. 

 

Dena den, Europako hizkuntz aniztasuna oso urria da gainerako kontinenteetan 

gertatzen denarekin alderatuz. Honela, munduan 3.500 - 4.000 hizkuntza inguru daudela 

estimatzen da8, horien artean gehienak Asian, Afrikan eta Amerikan. Badaude beste 

zenbait estimazio: R. Bretonen9 arabera, munduan 2.900 hizkuntza inguru daude, 

populazioaren %43ak horietako lau hitz egiten duelarik (txinera, hindiera, ingelesa, 

gaztelera), %20ak beste zazpi hizkuntza, %14ak beste hamabi, eta %23ak gainerako 

2.875 hizkuntzak, hauek denak 30 milioi hiztunetik beherakoak; Ethnologue10-k 6.700 

hizkuntza eta 39.000 dialekto aipatzen ditu, horietako askotako hiztun kopurua ehun 

pertsona baino gutxiago izanik eta ondorioz, desagertzeko zorian aurkituz. Azken 

                                                 
6 Siguan (1996) 
7 Tellabide (1990) 
8 Siguan (1996) 
9 Breton (1983) 
10 Barbara F. Grimes (editor), (1996): Ethnologue, 13th edition. 
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sailkapen honen arabera, bizirik dirauten hizkuntzen artean %32a Asian kokatzen dira, 

%30a Afrikan, %19a Ozeano Barean, %15a Ameriketan eta soilik %3a Europan.  

 

Aurreko datuak aztertuz, berehala antzeman daiteke munduan zehar barreiaturik 

dauden hizkuntza komunitate horiek, oso egoera linguistiko desberdinetan aurkitzen 

direla –esan beharrik ez dago ere hizkuntz komunitateen egoera ekonomikoak ia aldera 

ezinak direla– eta desagertzeko zorian dauden hizkuntza kopurua oso handia da. 

Horregatik, besteak beste, hizkuntzen biziraupena lortzeko xedez zientzialari talde bat 

baino gehiago dago munduan zehar (Symposium about Language and Society, Texasko 

Austingo Unibertsitatean, Foundation for Endangered Languages, Bathen, 

Ingalaterra,...) komunitate bakoitzeko militanteez gain, noski. Afera hauez kezkaturiko 

zenbait Gobernuz Kanpoko Erakunde, Bartzelonan bilduta 1996ko apirilean, Hizkuntza 

Eskubideen Deklarazio Unibertsala sinatu zuten11, zeinaren bidea mundu mailako bake 

linguistikoa bultzatu nahi den. Deklarazioan aipatzen denez, hizkuntza bakoitzaren 

egoera faktore desberdinen eraginen ondorioa da, faktore horien artean ekonomikoak 

bereziki aipatuz. 

 

Gogoratu beharrekoa da aipatu milaka hizkuntza horietatik gehienak, oso hiztun 

kopuru txikia dutela, eta oro har, kodifikaziorik eta erabilpen idatzirik gabekoak direla. 

Europako hizkuntza gehienek, ordea, hiztun kopuru urrikoak izanik ere, erabilpen 

idatzia izan dute, eta irakaskuntzan nolabaiteko presentzia eduki izan dute historian 

zehar. Horri esker, hizkuntza hauetako hiztunek atxikipen maila altua dute beren 

hizkuntzarekiko, nortasun adierazgarri moduan hartzen dutelarik. 

 

Hizkuntza gutxitu gisa zer ulertzen den azaldu beharko dugu aldez aurretik. 

Badaude beste zenbait termino hizkuntza hauek kalifikatzeko: minoritarioak, 

eskualdekoak (erregionalak), gutxiago erabiliak (beste batzuk baino), eremu urrikoak. 

Lan honetan, hizkuntza gutxituaren kontzeptua erabili da (gaztelerazko lengua 

minorizada), “gutxitu” izenlagunak egoera historiko baten ondorioz gertatutako 

fenomeno bat adierazten duelako, hain zuzen, lehenago minoritario ez zena, hainbat 

arrazoi medio, oraingo egoera gutxiengotu batera pasatzearen fenomenoa. Eremu urriko 

hizkuntza adierazteko, ingelesezko literaturan gehien erabiltzen den terminoa lesser 

                                                 
11 Declaración Universal de derechos lingüísticos, Comité de seguimiento, Bartzelona, 1998. 
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used language da, eta frantsesezkoan, berriz, langue moins repandue; hizkuntza 

gutxitua adierazteko, berriz, ez dugu uste itzulpen zuzenak direnik minority language 

edo langue minoritaire, uste baitugu hizkuntza minoritarioez baino gehiago hizkuntza 

minorizatuez edo gutxituez hitz egin behar dugula. Horregatik, esan bezala, lan honetan 

normalean erabiliko den terminoa hizkuntza gutxituarena izango da.  

 

Gure azken helburua euskararen eta ekonomiaren arteko inplikazioak aztertzea 

izanik, ikerketa konparatua egin nahi izan ezkero, nolabaiteko egoera parekagarrian 

dauden hizkuntzak eta hizkuntz komunitateak aztertzera mugatuko gara. Hau dela eta, 

gure markoa Europara mugatuko dugu, zentzuzkoak diruditen ondoko arrazoiengatik: 

antzeko egoera sozioekonomikoa Europako Batasunaren barruan, politika alderagarriak, 

neurri bateratuak hartzeko aukerak, hitz batean, marko homogeno batean kokatutako 

hizkuntz taldeak izatea. 

 

Orain, egoera gutxituan aurkitzen diren Europako hizkuntzak aipatzen direnean, bi 

mota desberdinetako kasuak bereiz ditzakegu. Alde batetik, badaude zenbait 

hizkuntzetako hiztun-komunitate gutxituak, baina hizkuntza hori bera beste nonbait 

egoera normaldu batean ere kokatzen delarik, adibidez, Italiako ipar-ekialdean bizi den 

esloveniar komunitatea edo Alemaniako iparraldeko komunitate daniarra; lurraldez 

kanpoko Estatu-hizkuntza gisa adieraziko ditugu. Beste aldetik, eremu jakin batean 

soilik mintzatzen diren hizkuntza gutxituak daude, euskararen edo galeseraren kasuan 

bezala; azken hauek dira berez hizkuntza gutxitu gisa ulertzen ditugunak.  

 

Bi mota hauetako hizkuntza komunitateak 62 dira guztira Europako Batasunean12, 

baina guk hizkuntza gutxitua bigarren motakoari soilik deituko diogu, François Grinen 

                                                 
12 EBLUL (European Bureau for Lesser Used Languages, http://www.eblul.org/) erakundearen arabera, 

Europako Batasuneko eremu urriko hizkuntzak hauek lirateke, estatuz estatu: 

Alemania: daniera, frisiera, sorbiera 

Austria: kroaziera, txekiera, hungariera, eslovakiera, esloveniera, romaní 

Belgika: alemana, luxemburgera, oïl 

Danimarka: alemana 

Erresuma Batua: kornikera, gaelikoa, irlandera, scots, galesera 

Espainia: aragoiera, asturiera, euskara, katalana, galiziera, okzitaniera (aranés) 

Finlandia: romaní, errusiera, laponiera, suediera, tatar 
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definizioaz baliatuz: “hizkuntza gutxitu bat (minority language, orijinalean) emandako 

eremu geografiko bateko biztanleriaren erdiak baino gutxiagok mintzatzen duen 

hizkuntza da; definiziotik kanpo utziz beste eremu batzuetan gehiengoaren hizkuntzak 

direnak (lurraldez kanpoko hizkuntzak)”13. Lehen motakoen, hau da, lurraldez kanpoko 

hizkuntza gisa aipatu ditugunen egoera eta ezaugarriak desberdinak izanik, gure 

interesetatik urrunago geratzen dira. Hain zuzen ere, honelako hizkuntz taldeek, nahiz 

eta beren eremuetan gutxituak izan, hizkuntzaren baliabide ugari dute eskura (liburu, 

hedabide, eta antzekoak), hizkuntza hori beste eremu geografiko batean normaldua 

baitago, gehienetan Estatu baten hizkuntza ofiziala baitira. 

 

Beraz, gorago aipatu den zentzu hertsian hartzen badugu hizkuntza minorizatu edo 

gutxituaren kontzeptua, eta Europako Batasunera mugatuz, ondoko hamazazpi kasuak 

ditugu: luxemburgera-lëtzebuergesch Luxemburgen, irlandera-gaeilge, Irlandan; 

gaelikoa-gàidhlig, Eskozian; galesera-cymraeg, Galesen; ladinoa-ladin eta friulera-

furlan, Italiako iparraldeko Ladinia eta Friul eskualdeetan; bretoiera-brezhoneg, 

Bretainian; okzitaniera-occitan, Okzitanian; korsikera-corsu, Korsikan; frisiera-frasch, 

Frisian; sardiniera-sardu, Sardinian; laponiera-sámegiella, Laponian; katalana-catalá, 

Katalunian, Valentzian, Balearetan eta Rossellón; galiziera-galego, Galizian; asturiarra-

bable, Asturiasen; aragoiera-aragonés, Aragoin; eta euskara Euskal Herrian. Horretaz 

gain, kasu bereziak dira kornikera-kernewek (Kornualleko hizkuntza), galduta egon 

ondoren berpizte prozesuan dagoena 200 hiztun berriekin14, eta ijitoen romani izeneko 

hizkuntza, bere bariante guztiak Europan zehar barreiatuta (erromintxela, caló, 

bohemien, eta abar).  

                                                                                                                                               

Frantzia: euskara, bretoiera, katalana, korsikera, nederlandera, alemana, luxemburgera, okzitaniera, oïl 

Grezia: albaniera, aromaniera, bulgariera, mazedoniera, turkiera 

Herbehereak: frisiera, behe-saxoiera 

Irlanda: irlandera 

Italia: albaniera, katalana, kroaziera, francoproventzala eta frantsesa, friuliera, alemana, greziera, ladinoa, 

okzitaniera, sardiniera, esloveniera 

Luxemburg: luxemburgera 

Portugal: mirandesa 

Suedia: finlandiera, laponiera, romani 
13 Grin (1990) 
14 4.000 hiztun, Tellabideren arabera. 
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Argi utzi nahi dugu ere, ez dugula eztabaidarik sortuko hizkuntzen eta dialektoen 

arteko diferentziaren inguruan. Azken finean, mintzaira bat hizkuntza ala dialektoa den 

erabakitzea erabaki politikoa izan daiteke15, bere statusa horren ondorioz baldintzaturik 

gera daitekeelako; edozein modutan, erabaki politikoa edo zientifiko-linguistikoa izanik, 

guk komunki onartutako hizkuntza zerrendak erabiliko ditugu. 

 

Azkenik, ez dugu aurrera jarraitu nahi Quebeceko kasuari buruzko zehaztapen 

batzuk eman gabe. Gure lana mugatzeko hartu ditugun irizpideen ondorioz, Kanadako 

Quebecen frantsesa eta ingelesaren arteko gatazka historikoa gure ikerketaren ardatzetik 

kanpo dago: frantsesa Quebecen lurraldez kanpoko hizkuntza delako, eta gainera 

Europako kasua ez da. Baina kasu hau hemen aipatzen bada beste arrazoi nagusi 

bategatik da: hain zuzen, egoera diglosikoek ekonomi munduarekin lotutako arazoak 

sistematizatzen lehenak izan zirelako hango ikertzaileak. 

 

Orain dela hamarkada gutxi arte, eta azterketa sinpleegia izateko arriskuz, esan 

daiteke Quebecen ondoren azaltzen den egoera bizi zela. Frantses hiztunak gehiengoa 

izanik, gutxiengo anglofonoak egitura sozioekonomikoaren lekurik hoberenak betetzen 

zituen: enpresetako zuzendaritza eta administrazioaren ardurako postuak, hala nola 

sektore publikoko goi karguak; frankofonoak, ordea, gutxi kualifikatutako postuak 

betetzen zituzten, industrian eta nekazaritzan bereziki, diru-sarrera txikiagoak lortuz. 

Ikerketa gehienak talde linguistiko bakoitzeko kideen sarrerak eta produktibitatea 

aztertzean zentratu ziren, modelo teoriko desberdinak erabiliz: sareen teoria, kapitalaren 

jabeen estrategiak, lan-merkatuko partaideen arteko komunikazio-hesiak. Oraindik ere, 

elebitasunaren ondorio ekonomikoak aztertzeko saio nagusiak Quebecen egiten dira. 

 

Dena den, Quebeceko kasua, interesgarria oso bada ere, batez ere ikerketa lanen 

emaitza oparoari begiratzen badiogu, ez da guri gehien interesatzen zaiguna, metodologi 

zehaztapenetan egin dugun aukera dela eta: Quebecen lehian dauden hizkuntzak ez dira 

hizkuntza mehatxatuak, egoera gutxituan dagoen frantsesa beste zenbait lekutan 

(Frantzia bera barne) egoera normalduan dagoen hizkuntza da. Edozein modutan ere, 

                                                 
15 Siguan (1996) 
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Quebecen egindako zenbait ahalegin frantsesaren suspertzearen helburuz, aipatuak 

izango dira hemen batez ere beren aitzindaritasunagatik.  

2.3.- Bibliografiari eta ikerketa-arloei buruzko oharra 

 

Lan hau, bere osotasunean hartuta, Hizkuntzalaritza eta Zientzia Ekonomikoaren 

arteko loturen esparruan kokatzen bada ere, gure asmoak zehatzagoak dira. Hizkuntza 

gutxituen eta ekonomia uztartzen dituzten aldeak dira interesatzen zaizkigunak, beti ere 

Euskal Herriko kasua izanik ikerketa osoaren muina.  

 

Helburu honekin, gaiaren inguruan dagoen bibliografia aztertu dugu, eta kapitulu 

honen hirugarren puntuan agertuko ditugu interesgarrien iruditu zaizkigun ekarpen eta 

ikuspuntuak. Jakina, ikerketaren esparrua gorago aipatu den moduan, horren zabala 

izanik, eskuratu ditugun liburu eta artikuluetan ere gai-zerrenda luzea bezain lotu gabea 

aurkitu dugu. Era berean, erreferentzia gisa hartutako egileen jatorria askotarikoa da: 

soilik ekonomiaren arlokoen artean, merkataritzan, lan harremanetan edo teoria hutsean 

espezializatutakoak daude. 

 

Oinarrizko berrikuspen bibliografikoa eginda, gure gaiaren mamiari hurbilduz, 

hizkuntza gutxituek bereziki, ekonomiarekin lotutako arloak zein diren mugatzen saiatu 

gara. Sei arlo desberdinek osatutako zerrenda bat proposatu dugu, ondo ezagututa ere 

hurbilpen bat besterik ez dela: ikerketa-lerro gehiago egon daitezke, proposatu 

ditugunak azpiarlotan sailka daitezke, eta guztiak elkar erlazionaturik daudenez, hauen 

arteko bildurak eta ebaketak egin daitezke16. Dena den, euskararen kasuan honelako 

gaiei buruzko lanak urriak direnez, abiapuntu moduan balio dezakeelakoan, eta batez 

ere gure lana bornatzen hasi ahal izateko, kapitulu honen laugarren atalean ezarri dugu 

hizkuntza gutxituak eta ekonomia elkartzen dituzten ikerketa-lerro posibleen zerrenda. 

 

Ondoko kapituluetan zehaztu ditugun sei atalei buruzko ekarpen bibliografiko 

espezifikoak ekarri ditugu. Hain zuzen, berrikuspen bibliografikoa luzeegi eta 

sakabanatuegi geratuko litzateke dena batera aurkeztuko bagenu, horregatik atal bati 

edo besteri lotutako bibliografia, dagokion kapituluan aurkeztea nahiago izan dugu. 

                                                 
16 Grinek (1995, 36. orr) bederatzi puntuko zerrenda proposatzen du. 
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2.4.- Zabaldutako ikerketa-lerroak 

 

Lehen kapituluan, beraz, hizkuntza gutxituek arlo ekonomikoarekin duten 

zerikusia mugatuko dugu. Ondoren, euskararen kasua ikertzea izango da gure helburua. 

Aipatu baditugu ere jorratzeko sei arlo, horietako bakoitzari buruzko ikerketa espezifiko 

eta sakon bat egitea lan honen helburuetatik kanpo dago, eta izatekotan ere, ikerketa-

talde oso baten jardueran kokatu beharko litzateke. 

 

Horregatik, doktorego-tesi honetako lan praktikoa deitu daitekeena, ondoren 

aipatzen den moduan banatu dugu. Alde batetik, euskararen inguruko sektore 

ekonomikoaren kuantifikazio-lan bat burutu dugu, bai euskal barne produktuan, bai 

enpleguan, duen pisu espezifikoa neurtu asmoz. Estimazio-lan bat da, euskararekin 

lotutako azpisektore garrantzitsuenetako datuak erabiliz: komunikabideak, 

euskalduntzea, liburugintza eta administrazioa. 

 

Ondoren,  euskarak enpresetako jardueran erabiltzeak dauzkan edo eduki 

ditzakeen ondorioak aztertzen dira. Horretarako, bi eskualde desberdinetako industria-

enpresetan banatu dugun inkesta baten emaitzak aztertzen dira, euskararekiko 

enpresarien jarrera zein den zehaztu nahian, beti ere enpresaren emaitzei lotutako arloari 

dagokionean. Bestalde, gai honetan Euskal Autonomi Erkidegoko arduradunek 

daramaten politika aztertzen da, hala nola euskalduntze plangintzak burutu dituzten 

enpresa esanguratsuen arduradunen iritziak.  

 

Hirugarrenik, kontsumitzailearen teoriaren gainean eraikitako eredu teoriko bat 

aurkezten dugu. Bertan, hizkuntza gutxituen gizartearen ezagupen-maila eta erabilera-

tasak erlazionatzen dira, hizkuntzen biziraupenerako baldintzak zehazteko helburuaz. 

Besteak beste, hiztun elebidun "arrazionalek" hizkuntza gutxituarekiko atxikitasun-

mailaren arabera jokatzen dutela suposatuz, eta hizkuntzaren iraupena atxikimendu 

horren menpekoa dela frogatuz, honako ondoriora iritsiko gara: hizkuntza gutxituak 

osatzen duen sektore ekonomikoaren indartzeak hizkuntzaren ezagupenaren hedatzean 

eta baita ere bere erabileran, eragin positiboa edukiko du. 

 

Badira ere bestelako ekarpenak: euskararen ezagutzak gizarte mailaketan eraginik 

ote duen aztertzeko hurbilpen estatistiko bat edota Hego Euskal Herriko administrazio 
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desberdinen hizkuntz politikarako bideratutako aurrekontuen aurkezpena. Guzti hauek 

alde enpirikotik eginak, noski. Alde teoriko batetik Grinek proposatutako ereduaren 

bariantea izango litzateke ekarpenik nagusia, sarrera gisako kapitulu honetan egindako 

hausnarketa orokorraz gain. 
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3.- BIBLIOGRAFIA ARAKATUZ 

 

Aipatuko ditugu hemen gai honen inguruan azken urteetan egin diren zenbait 

ekarpen teoriko. Esan dugun bezala, gaia horren zabala izanik, ekarpen hauek oso 

helburu desberdina dute, eta metodologia diferenteak ere.  

 

Egia esan, Europako hizkuntza gutxituei buruzko lanak oso ugariak dira, eta aski 

ezagunak gurez bezalako hizkuntz komunitate batean, non antzeko esperientziekiko 

informazioa aspaldidanik arreta bereziaz jarraitu izan den. Mota honetako informazio 

guztia hain zabala izanik, ekonomiarekin zerikusia duena ondo aukeratzea zaila 

gertatzen da bi arrazoi direla medio: Soilik arlo ekonomikora mugatzen bagara, 

ekonomilari garen puntutik begiratuta, ezer ezekin geratzeko arriskua dugu, hizkuntza 

gutxituen problematika esfera soziolinguistiko eta politikoan erabat txertatuta 

dagoelako; baina arrazoi berberagatik, ekonomiak gizarte harreman guztiak ukitzen 

dituenez, problematika horren azpiatal guztiak ere ekonomiarekin lotuta ikus ditzakegu, 

eta ondorioz, mugaezinezko informazioa edukiko genuke. 

 

Geure arazoa orduan zera da: hizkuntza gutxituei buruzko idatzi eta ikertutako 

guztia interesgarria izanik ere, zientzia ekonomikoarekin “nahiko” lotuta dagoena 

aukeratu behar izatea. Hurrengo lerroetan aipatuko ditugun lanak Hizkuntzak eta 

Ekonomia gai zabal horretako atal orokorrenen ingurukoak dira. Aurrerago, lan 

honetako kapitulu desberdinak aurkeztu ahala, gai zehatzagoei buruzko bibliografi lanak 

aurkezten joango gara, arlo bakoitzerako hurbilpen gisa. 

 

Coulmasek, Language and Economy izenburu argigarria duen liburuan17 azaltzen 

dizkigu historian zehar, eta grekoetatik hasita, pentsalari desberdinek hizkuntza eta 

ekonomia erlazionatuz egindako zenbait aipamen. Bilduma-lan horretaz gain, 

Coulmasek oso ekarpen zabala eta osatua egiten du esku artean dugun gaiaren inguruan. 

Arestian aipatu ditugun Hizkuntzalaritza eta Ekonomiaren arteko gurutzaketa 

                                                 
17 Coulmas (1992) 
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haietatik18, guztien inguruko hausnarketak egiten dira. Liburuan dauden 

baieztapenetatik bat ekarriko dugu orain hona, bertatik abiatuz ulertu behar baita gurea 

bezalako lan baten kokapena: “Nazio Batuetako sei hizkuntza ofizialen nagusitasunak 

ez du inplikatzen beren nagusitasuna erregio mailan. Hizkuntza erregionalek haien 

artean gara daitezke, eta zenbait baldintzatan, zabaldu ere haiek baino indar gehiagoz, 

hizkuntza beharretarako egokiago direlako. Auzi honetan, beste behin ere erregio 

barneko merkatua –mundu osoko merkatuaren oposizio gisa–, eta lan merkatuaren 

mugikortasun beharra dira faktore kritikoak”. 

 

Hizkuntzak arlo ekonomikoan duen papera aztertzeko, Rossi-Landik aportazio 

bikain bat egiten du19, beti ere ikuspuntu marxista erabiliz. Hizkuntza, edo hobeki 

esanda, hitza, gizakiaren lanaren emaitza da. Egile honen iritziz, "gizakia lan eta hitz 

egiten duen animalia da (hau izanik gainerako animaliengandik bereizten duen 

ezaugarria), tresnak eta hitzak osatuz ondasun eta perpausak lortzen dituena, eta 

ekoizpen honek, gizarte-produkzioak, hain zuzen ere, historikoki gizakia bera berregiten 

du" (36. orr). Saussure-ren Hizketari dagokionez20, norbanakoek egindako aportazio 

moduan ulertzen du, baina eragiketaren eredua soziala dela azpimarratuz, azken finean, 

hizketak baliorik edukitzeko, bera erabiliko duen gizatalde bat beharrezkoa baita. Marx 

eta Engelsen hitzak aipatzen ditu, non hizkuntza pribatuaren (hizketa edo parole 

delakoaren zentzuan hartuta) kontraesankortasunaz mintzatzen diren. Era berean, 

hizkuntzaren jabetza pribatuari buruzko ekarpena egiten du: bere ustez, 

komunikazioaren merkatu linguistikoan, klase gidariak hizkuntzaren jabetza pribatua 

hiru dimentsiotan eduki dezake, kodifikazioaren kontrolean, mezuen zirkulazio kanalen 

kontrolean eta interpretazioaren eta dekodifikazioaren kontrolean.  

 

Ikuspegi marxista batetik ere polemika ugari sortu zituen N. Marr-en teoriak21: 

honen arabera, hizkuntza produkzio erlazioen sistemak sortutako gainegitura da. 

                                                 
18 Ikus 2.1 puntuko taula (Hizkuntzalaritza eta Ekonomia). 
19 Rossi-Landi (1983) 
20 Saussure hizkuntzalariaren ekarpen nagusienetakoa hizkuntza/hizketa (langue/parole) bereizketa da: 

Hizkuntza sistema bat da, eta Hizketa, sistema hori erabiltzean norbanako bakoitzak sortzen duen 

hizkuntza-aldaera.  
21 Ninyolesek aipatua (1975, 34. orrialdea) 
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Eztabaida sakonenak sortu ziren teoria hau limitera eramanez: egia balitz, Moskuko eta 

Pariseko proletarioak hobe elkar ulertuko lukete, Parisko proletarioa eta burgesa baino.  

 

Ideologia-sistemak aipatzen ari garenez, hona zer dioen elebitasunaren eta 

hizkuntz gatazken ikerkuntzan goi-mailako aditua den Joshua Fishmanek22: “Elite 

kapitalistek hizkuntza gutxituen aldeko mugimenduak gaitzetsi egin dituzte (Espainia 

edo Frantzia edo Britainia Handiko zenbait eskualdeetan adibidez) konspirazio 

komunistak direlakoan. Elite komunista burugogorrek hizkuntza gutxituen aldeko 

mugimenduak gaitzetsi egin dituzte (Kroazian edo Ukrainan adibidez) konspirazio 

kapitalistak direlakoan. Soziologo "neutroek" hizkuntzen aldeko mugimenduak erasotu 

dituzte atabismo chauvinista eta atzerabideko zibilizazio-eza direlakoan, [...]. 

Benetakotasun gogoak bideratuz eta erabiliz, modernitatea sustatu eta erdiesteko saioak 

izaten dira normalean hizkuntzen aldeko mugimenduei lotzen zaizkien faktoreak”. 

 

Cassonen ustetan23, Ekonomiak eta Antropologiak ikerketarako antzeko esparru 

bat dute: gizartearen harreman ekonomiko eta sozialak egituratzeko erakundeen izaera. 

Hala ere, ekonomilari eta antropologoen artean ez da lan bateratua egin. Diziplina bi 

hauen diferentziak azaltzen ditu, eta batez ere interesgarria da Ekonomian norbanakoen 

jokaerak barneratzeko dauden mekanismoen azalpena. 

 

Antropologiari lotutako eremuak modelizatzeko Teoria ekonomikoak eduki 

ditzakeen baliabideak agertzen ditu, eta egindako saiakerak aipatu: Jokoen Teoriaren 

potentziala gizarte-zientziak bateratzeko, adibidez. 

 

Hala ere, Ekonomiaren ahulezia litzateke bere teoriaren malgutasuna ez dela behar 

beste erabili profesionalen imajinazio faltagatik. Honela, badaude Ekonomiak heldu ez 

dituen zenbait arlo garrantzitsu, hauengan analisi egoki bat egiteko erronkaz. 

Salbuespenak salbuespen, oraindik teoria ekonomikoak badu alborapen nabari bat, 

ekonomia zeri bai eta zeri ez aplikatu behar zaion gaiaren inguruan. 

 

                                                 
22 Fishman (1989) 
23 Casson (1996) 
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Horren ondorioz, egilearen ustetan ohiko ekonomiak predikatzen dituen hizkuntza 

komun bat eta lege-instituzio efikaz bat edukitzearen beharrak islatzen du ekonomiak 

daukan gizarte aurreratuen ikerketarako joera, adibidez. Baldintza horiek suposatzen 

dute lanaren banaketa sofistikatu bat ezarri daitekeela era inpertsonal batean. Hizkuntza 

bakarra edukitzeak, koordinazio akatsak pertsonen arteko ulertezintasunagatik gertatuko 

ez direla bermatzen du, eta sistema legal formal bat edukitzeak, berriz, sistemak behar 

bezala jardungo duela, pertsonen arteko gatazken gainetik. 

 

Baina hau guztia Mendebaldeko kultura inposatzailearen ondorioa da. Kultura 

honen elementurik baliotsuenak erabili ahal izateko, erabaki behar da zeintzuk diren 

benetako muina -mundu osoan onargarriak direlako- eta zeintzuk ez, eta hizkuntza 

bakar baten onarpenak, zein sistema legal komun baten existentziak azken hauetakoak 

dirudite. Ekonomilariek ez dituzte bi baldintza horien lasaitzearen ondorioak ikertu 

behar bezala. 

 

David M. Levyk24, Adam Smithen lanetako ideiak berreskuratzen ditu: "gizakiak 

merkataritzan aritzen gara hizkuntza dugulako, gainerako bizidunak ez, hizkuntzarik ez 

dutelako". Merkataritzak berak hizkuntza berriak sortzen ditu, pidgin delakoak. 

Pidginak sortzeko prozesua honelakoa litzateke: hizkuntza arruntek hiztegi bat badute, 

hala nola hiztegi horren gainean egindako inflexioak (deklinabidea eta aditz-jokoak). 

Haurrek biak batera ikasten dituzte, baina helduentzako askoz ere errazagoa da hiztegia 

ikastea, hitzen inflexioak baino. Horregatik, bi nazio elkarrekin nahasteko beharra 

dutenean, "bai konkista baten ondorioz, bai migrazioen eraginez ", bi nazio horietako 

biztanleak elkar ulertu ahal izateko hizkuntza berria sortuz doa (pidgina), hiztegi 

aberatsa edukiko duena baina inflexio gutxikoa izango dena. Ondorioz, dimentsio 

handiko problemak hobereneratu beharrean, dimentsio gutxiko problemen sekuentziak 

hobereneratzen dira.  

 

Hizkuntz aukeraketa arrazionalean badago elementu arrazional nabari bat: lanaren 

mugimendu kostuak gutxitzen direnean, gurasoak konturatzen dira seme-alabek soldata 

handiagoak irabaz ditzaketela mundu-mailako hizkuntza batean, beren hizkuntzan 

baino. Baina horren nabaria ez den beste prozesu bat gertatzen da hizkuntzaren heriotza 

                                                 
24 Levy (1997) 
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bidean: hizkuntza hil aurretik pidgin bihurtzen dira. Gurasoek erabakitzen dutenean 

haurrak mundu-hizkuntza batean sartzea, haurrei hizkuntza horretan hitz egiten diete, 

nahiz eta bertan gaitasun naturalik ez izan. Umeen gaitasuna gurasoen hizkuntzan 

ahulduz doa; hitzak desagertzen dira eta gramatika aldatu. Honen harian, Levyk 

aipatzen ditu Dorianen hitzak: hizkuntza hiltzen doanean, hiztun inperfektuen talde bat 

sortzen da, etxeko hizkuntzan nahikoa murgildu ez dena, edota beste hizkuntzaren 

batean askoz gehiago murgildu dena, eta etxeko hizkuntza erabiltzen jarraitzen badute 

ere, benetako hiztunen arauetatik urrun egiten dute ere. 

 

Aldaketa hauek modu arrazional batean egin direla aipatzen da behin eta berriz, 

ahaztuta ere artikuluan bertan, Smithen hitza gogoratzean, konkista hitza aipatzen zela: 

indarkeriaren ondorengo erabakiak arrazionalak direla ez dugu uste. 

 

Levyren artikuluaren ondorioetan erantzun gabeko zenbait galdera daude: 

Estimatu al dezakegu umeak mundu-hizkuntza batera aldatzeko zein den soldata-

igoeraren elastikotasuna? Hizkuntzak moneta-eremuak bezalakoak direneko ideia erabil 

al dezakegu? Hizkuntz gaitasuna diru-sarrera eta hezkuntzarekin batera aldatzen bada, 

eta diru-sarrerak hizkuntz gaitasunaren ondorioz aldatzen badira, ezin al da azalpen 

ekonomiko bat egin? Galdera interesgarriak, noski... 

 

Enpresen antolaketaren arloan, Peadar O´Flathartaren ekarpena aipatu nahi 

dugu25: honek dioenez, erakundeak antolatzeko lehen ereduek paradigma 

“mekanikoaren” araberakoak ziren, non pertsona bakoitza osotasunaren osagai 

mekaniko bat baizik ez den. Ondorengo paradigmak “organismoa” hartzen du osorik, 

eta bertako partaide bakoitzari bere nortasunaren garrantzia aitortzen zaio, besteak 

beste, ezaugarri kulturalak eta linguistikoak aipatuz. Azken aldian indarra hartzen ari 

den paradigma “eboluzioan” oinarritzen da, antolaketa-sistemak egoera berrietara 

egokituz, norbanakoen izaera eta ezaugarri multzoa izanik aldaketarako agente 

potentziala.  

 

Hizkuntza gutxituen eremuetako enpresek eta enpresa-hezkuntzak kontzeptu 

hauek guztiak erabili behar dutela aipatzen du Flathartak, paradigma berriek aukera 

                                                 
25 Flatharta (1995) 
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zabalagoak ematen dizkielako mehatxatuta dauden kultur komunitateei, gehiegitan ikusi 

izan baita enpresa eta erakundeen antolaketa manipulazio eta kontrol gisa, eta ondorioz 

kultura nagusiaren esku utzi. Egilearen ustez, etorkizuna kulturen arteko antolaketa-

sisteman oinarrituko da: “Kultur diferentziak ez dira kulturen arteko negozioak egiteko 

trabatzat hartu behar, aldiz, kultur diferentziak konkurrentziarako abantaila iturri gisa 

hartu behar dira. Horrela hizkuntza gutxituetako komunitateak elementu positibo 

moduan ikusiak izanen dira, kultur aniztasunari beren ikuspuntu eta sinesmen propioak 

erantsiz, berrikuntzan, enpresaritzan eta konkurrentzia-abantailetan baliabideak jarriz 

eta komunitate osoaren ongizate ekonomiko eta kulturalaren iturri izanik”26. 

 

Adibidez, nazioarteko marketin aldizkarietan ondoko bi jarrerak askotan 

errepikatzen dira: alde batetik, egile batzuek hizkuntza desberdinetan aritu behar izateak 

sortzen dituen eragozpenak aipatzen dituzte, baina beste aldetik ere, hizkuntza 

aniztasuna aberastasuna dela onartzen dutenak daude. Hizkuntza aniztasuna traba gisa 

hartzen dutenentzat, ingelesa bihurtu beharko litzateke merkataritza hizkuntza 

bakarrean27; besteentzako, berriz, talde linguistiko asko daudela datu objektibo eta epe 

laburrean aldaezina da, eta ondorioz, merkataritzan sartu beharreko aldagaia izanik, 

ahalik eta etekin gehien ateratzea dute helburu28. Are gehiago, globalizazioaren 

efektuaren aurkari gisa azken hamarkadetan kultur aniztasunean oinarritutako 

merkataritza metodoak ugaltzen hasi dira, cross-cultural management izenez ezagutzen 

den diziplinaz29. 

 

Noski, hau guzti hau ekonomiaren globalizazioari lotutako analisietan azaltzen da. 

Hain zuzen ere, azken urteetan hainbeste aipatzen den globalizazioa (ekonomi zein 

beste mailatakoa ere: kulturala, komunikabideena, eta abar) oso lotuta dago hizkuntzen 

arteko auziari. Honekiko, gorago aipatu bi indarrak aldi berean nabaritzen ditugu: 

                                                 
26 Flatharta (1995, 28. orrialdea). 
27 Adibidez, Posch Roberts (1994). Direct marketing aldizkarian argitaratutako artikuluari izenburu hau 

jarri zion: “Why English is and will be the language of commerce?”  
28 Esaterako, M. Barrier (1994). Nation´s Business aldizkarian idatzitako artikuluan dioenez, EEBBetako 

enpresa txikiek abantaila dute handiekiko, beren malgutasunagatik ingelesez mintzatzen ez diren 

herrialdeetara iristeko gaitasun handiagoa dutelako. 
29 Malhotra, Agarwal eta Petersonen artikuluan (1996) aipatzen denez, gai honi buruzko 720 artikulu 

espezializatu idatzi ziren 1980 eta 1990 urteen artean. 
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ingelesa hizkuntza nagusi bakarra izateko bideratutako joera, eta hizkuntzen arteko 

itzulpen industria zein hizkuntzen irakaskuntzan egindako inbertsioetan bideratutakoa. 

 

Lehen joeraren helburua hizkuntz aniztasunak sortutako trabak eragoztea da 

nazioarteko merkataritza kostuak txikiagoak izateko, bigarrenarena, berriz, hizkuntz 

aniztasuna kontutan hartuz, aniztasun hau bera aberastasun iturri bihurtu. Kontutan 

hartu behar da, gai hau aipatzerakoan, globalizazioarekin batera estatu berrien eraketa 

gauzatzen ari dela, hau da, aldi berean bi prozesu desberdin garatzen ari dira 

nazioarteko marko politikoan: nolabaiteko uniformizazioa, mundu osoan zehar 

kapitalaren hedapenak sortuta, eta dibertsifikazio handiagoa, batez ere Sobiet Batasuna 

desagertu ondoren hasitakoa. 

 

Gainera, bai bata zein bestea mundu potentzien babesa dute, hein batean 

behintzat: globalizazioa beharrezkotzat ikusten den aldi berean, gobernuek ere onartu 

behar izan dute kultur aniztasuna gorde beharreko balioa dela –adibidez, Europako 

Batasuneko gutxiengo kulturalak babesteko neurriak, edota Europa Ekialdeko estatu 

(nazio) berrien onespena–. Honela, politikari eta mandatarien adierazpenetan bi xede 

horiek ikusten ditugu behin eta berriz, nazio-ekonomiak mundura ireki beharra garapen 

prozesutik at ez geratzeko, eta bakoitzaren berezitasun propioak mantendu beharra, 

kultura aniztasunaren oparotasuna ez galtzeko. Egia da batzutan honelako jarrera 

bikoitza defendatzean kontraesankortasunak sortzen direla: esaterako, Espainia eta batez 

ere Frantziako estatuetako goi-mandatarien artean, mundu mailan kultura espainiar eta 

frantziarraren bizirautea lehen ordenako helburua izanik, estatu barneko kultur eta 

hizkuntz pluraltasuna herriaren presioaz mantentzen da gehien bat. 

 

Dena den, agerian geratzen dena zera da: ekonomi baterakorraren aldeko joerak 

ingelesa hizkuntza instrumental nagusi bihurtzen duen era berean, inork gutxik onartzen 

du horren ondorioz gainerako hizkuntzak desagertu behar direnik. 

 

Zenbait lanetan30, hizkuntza pertsonen arteko komunikaziorako tresnatzat hartzen 

da, eta tresna izate hori da ekonomiarekin lotzeko balio duena. Pertsonen arteko 

harremanen artean, zuzenean ala zeharka, harreman ekonomikoak asko dira, eta ez 

                                                 
30 Coulmas (1992), Breton eta Mieszkowski (1977) 
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bakarrik salerosketak edo lan-harremanak: unibertsitatera doan ikasleak matrikula 

ordaindu behar du eta irakasleak kobratzen du, guzti hori hizkuntzaren bitartez egiten 

den ideia-trukaketa baten ordez. Honela ere uler daitezke hainbat eta hainbat 

komunikazio-mota: ez dirudi telebista programa bat, edo kantaldi bat, harreman 

ekonomikoak direnik, baina alde batetik kostu bat dute eta bestetik komunikazioaren 

euskarria hizkuntza da. 

 

Hizkuntza eta ekonomiaren arteko erlazioan, ikuspegi zehatz bat azaldu dugu 

aurreko paragrafoan, ikuspegi ekonomizista deitu dezakeguna, non hizkuntzaren papera, 

pertsonen ahalmen ekonomikoaren osagarri bat den, giza-kapitalaren osagaia. Badago 

beste ikuspegi bat, etnizista deiturikoa, eta planteamendu honetan, hizkuntzaren 

ezaugarri nagusia pertsona bat bere hizkuntz taldearen kide egitearena da. Honetan 

oinarrituz, hizkuntz taldeak subjektu bezala hartuz, komunitate hauen artean gertatzen 

diren harreman sozioekonomikoak azalduko genituzke. Planteamendu honetan klase 

sozialen arteko dialektika erabiltzen da, metodologikoki hizkuntz komunitateak klase 

sozialekin parekatuz. Honelako lehen ikerketa lanak Quebecen eta EEBBetan egin 

ziren, komunitate hispanoa eta anglofonoaren arteko harreman ekonomikoak 

aztertzeko31. 

 

Ikuspegirik emankorrena aurreko bien, hau da, ikuspegi ekonomizista eta 

etnizistaren arteko bilgunean dagoela dirudi. Alegia, norberaren berezko hizkuntza 

(normalean ama-hizkuntza izango dena, baina pertsona bakoitzak aukeratutako beste 

edozein ere izan daitekeena), komunitate linguistiko bati, eta zentzu zabal batean, nazio 

bati lotzeko balio duena da; eta horretaz gain, pertsona horrek ezagutzen dituen 

gainerako hizkuntzak bere giza-kapitalaren osagarriak dira, bere komunitatetik gaindiko 

harremanak edukitzeko ahalmena ematen diotenak. Ez dugu ahaztu behar, noski, 

norbaiten lehen hizkuntza ere bere giza-kapitalaren osagaia dela. 

 

                                                 
31 Adibidez, Grinek (1990) bibliografian aipatzen dituen ondoko bi artikuluen izenburuak adierazgarriak 

dira: “Language as human capital; theoretical framework and application to Spanish speaking Americans” 

(Grenier, 1982), edota “Une analyse économique de la disparité inter-éthnique des revenus” (Raynold eta 

Marion, 1972). 
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Honela mugatu dezakegu ere hizkuntza instrumentalaren definizioa: pertsona 

batek lehen hizkuntza jakin bat ezagutzen du, normalki bere sorterriaren araberakoa, eta 

horretaz gain beste hainbat hizkuntza jakin ditzake (hizkuntza instrumentalak) 

nazioarteko komunikazio sareetan parte hartzea bermatzen diotenak. 

 

Alderdi psikosoziolinguista batetik, hizkuntzaren zereginak zenbait alor 

gainjarrietan zabaltzen dira32. Honela, hizkuntzaren lehen balioa indibiduoen nortasuna 

finkatzea da, eta ondoren familiarekiko lotura bermatzea. Hurrengo zeregina inguruko 

komunitatearekin harremanetan jartzea izango litzateke, eta komunitatea bera 

trinkotzea. Ondoren, hizkuntzak lanerako ahalmena ematen dio pertsonari, hau da, 

gizartean bizi ahal izateko baliabideak lortzeko aukera eta gizarte mekanismoan estatus 

duin bat edukitzeko posibilitatea –aurreko paragrafoetan adierazi ditugun ñabardurez–. 

Azkenik, norbanakoarentzat, hizkuntza nazio bateko kide izateko tresna da, eta azkenik 

nazioarteko joko kultural, ekonomiko edota politikoan identitate kolektibo bat 

edukitzeko mekanismoa. 

 

Kontutan hartuz aurreko funtzio bakoitza, hurrenez hurren, gizarteko talde geroz 

eta zabalagoei lotuta dagoela, modu eskematiko batean honela adieraz genezakeen 

hizkuntzaren funtzioen erlazioa: 

 

                                                 
32 Sánchez Carrión, Txepetx (1991) 
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nazioartea

nazioa

lana

lagunartea

familia

intimitatea

 
 

 

Txepetxen aurkezpenean baieztatu egiten da hizkuntza batek lehen bost funtzioak 

betetzen ez dituen artean, bere iraupena ziurtaturik ez duela. Aurreko eskeman, lehen 

bost zirkuluek adierazten dituzten funtzioetara iristen ez den bitartean, hizkuntza bat 

galzorian legoke. 

 

Txepetxek dio ere euskarak (euskaldunek osatzen duten komunitatean) lehen lau 

funtzioak betetzen dituela, hau da, euskaldunentzat egoera intimoetarako hizkuntza dela, 

euskaldunez osatutako familietan erabilia dela, hala nola lagunartean eta lanean ere. 

Berriz, euskal nazioan hizkuntza normalizatua ez dela dio, Euskal Herrian euskaldunek 

ezin dutelako bere erabilpen osoa burutu. Dena den, eta lan munduan euskararen 

erabilpena aztertuko duen kapituluan zehaztasun gehiagoz azalduko dugunez, ez dirudi 

euskara laneko komunikazioetan hizkuntza erabilia denik, ezta euskaldunez soilik 

osatutako enpresetan edo enpresa-arloetan ere33.  

 

                                                 
33 Beraz, euskaldunen komunitatean soilik lehen hiru funtzioak egongo lirateke ziurtaturik, eta ondorioz, 

euskararen iraupenerako baldintzak Txepetxek aipatzen duena baina okerragoak lirateke. 
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Kasu orokorrari jarraituz, kontutan hartzen badugu pertsona batek bere garapen 

indibidualerako zein kolektiborako beharrezkoa duela engranaje ekonomikoan parte 

hartu, horretarako hizkuntzak ematen dion baliabidea elementu psikologiko edo 

soziologiko soil bat baino garrantzitsuagoa da. Hortaz, hizkuntza gutxitu bateko 

hiztunarentzat eragozpen handia da hizkuntza nagusi bat erabili behar izatea lanerako, 

ez bakarrik bere eskubide linguistikoak urratzen direlako bakarrik, baizik eta bere 

estatusa gizartean mugatua gera daitekeelako erlazio ekonomikoetarako baldintza 

okerragoak jasan behar dituen unetik.  
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4.- IKERKETA-LERROAK 

 

Lehen puntuan aipatu diren Hizkuntzalaritza eta Ekonomiaren arteko lotura moten 

artean, eta hizkuntza gutxituei dagokionez, soilik hartuko ditugu Hizkuntzalaritza 

aplikatuarekin zerikusia duten esparruak, esan bezala.  

 

Ondoren zerrenda bat osatuko dugu, gehien interesatzen zaizkigun loturak zein 

diren adierazia34. Hizkuntza gutxituen eta ekonomiaren arteko erlazioak ikuspegi 

desberdinak har ditzakegu. Guk horietako sei aukeratu ditugu, gaiaren osotasuna 

aztertzeko, horietako ikuspegi bakoitzak ekar lezakeena zehaztea bide aproposa 

delakoan. Zazpigarren puntu batean geratuko lirateke guk sakondu ez ditugun 

bestelakoak; azken hauen aipamen bat egingo dugu atal honen bukaeran. 

 

1.- Ikuspegi historikoa: Garapen ekonomikoa eta hizkuntza gutxituen atzerakada 

2.- Ikuspegi sozioekonomikoa: Klase sozialak eta hizkuntz taldeak 

3.- Teoria ekonomikoaren ikuspegia: Hizkuntzaren merkatua 

4.- Egitura ekonomikoaren ikuspegia: Hizkuntza, sektore ekonomiko gisa 

5.- Jarduera ekonomikoaren alorra: Hizkuntzen erabilera lan munduan 

6.- Administrazioaren zeregina: Hizkuntz politikaren baliabideak 

7.- Bestelakoak 

 

                                                 
34 Gorago esan bezala (ikus 16. orri-oina) Grinek bederatzi puntuko zerrenda proposatzen du: 

• Hizkuntza eta enplegu-soldata 

• Hizkuntzagatiko desberdintasunei buruzko eredu teorikoak 

• Hizkuntza eta nazionalismoa 

• EEBBetako inmigranteen bigarren hizkuntzaren bereganatzea eta status sozioekonomikoa 

• Hizkuntzen hedapen, mantentze eta desagerpena 

• Hizkuntza eta jarduera ekonomikoa 

• Taldeen arteko komunikazioari buruzko aukera arrazionaleko ereduak 

• Hizkuntza politiken aukeratzea, diseinua eta ebaluazioa 

• Ikerketako bestelako esparruak 

Gure lanerako, berriz, egokiagoa ikusi dugu guk atondutakoa. 
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Hauetako puntu batzuk elkarren artean loturik egon daitezke. Ez hori bakarrik, 

gehiago zerrendatu genitzake horien arteko gurutzaketak eginik. Adibidez, eskualde 

bateko biztanleen hizkuntz gaitasuna eta bertan ezarritako hizkuntz politika kanpo 

inbertsioentzako erakargarri ala aldaragarri gerta daitezke (aurreko 1, 5 eta 6 atalak 

ukituz), edota goi-klasearen hizkuntz jarrerak hizkuntzen erabilera baldintza dezake lan 

munduan (2 eta 6 atalak ukituz). Antzera, hizkuntza gutxituen eta ekonomiaren arteko 

beste hainbat eta hainbat lotura bila genitzake, baina gure iritziz, aurreko seiak har 

daitezke ikerketarako oinarrizko esparru moduan. 

 

Badaude, beraz, hizkuntza gutxitu gisa ulertzen ditugunak hartuz, eta 

ekonomiarekiko duten erlazioari lotuta, mugatu ditugun sei ikerketa-atal. Ondoren 

azalduko dugu zergatik aukeratu dugun horietako bakoitza, zer ezaguera emango digun 

horietako bakoitzaren azterketa sakona. Esan beharra dago ikuspuntu orokor batean 

egindako planteamendua dela, hau da, aukeratu ditugun Europako hizkuntza gutxitu 

guztiei dagokien ikerketarako proposamena izan daitekeela. 

 

4.1.- IKUSPEGI HISTORIKOA: Garapen ekonomikoa eta hizkuntza 

gutxituen atzerakada 

 

Nabaria dirudi estaturik gabeko nazioetan, azken hamarkadatan beren hizkuntzek 

atzerakada larria izan dutela garapen ekonomikoaren ondorioz, azken hau kapital eta 

langileriaren mugikortasunari hertsiki lotuta dagoelarik. Hau da gure erronkarik 

nagusienetakoa: nola aurre egin garapenak dakarren egoera berriari? 

 

Esan bezala, garapen ekonomikoak eta berari lotutako lehiakortasunak, hauekin 

batera uztarturik zenbait ezaugarri dituzte, horien artean, kapitala eta eskulana 

mugitzeko errazteko joera, enpresen mozkinak gehitzeko helburuz. Honek esan nahi du 

hizkuntza bakarreko herrialde askotako komunitateek beren hizkuntz egoera aldatu 

behar izan dutela bertan sortutako edo kokatutako enpresa berrietan lan egitera iritsitako 

etorkin kopuru handiak direla eta. Etorkin hauek bi eratakoak izan daitezke: atzerriko 

kapitaleko enpresa multinazionaletako zuzendaritza-taldeak, atzerritarrez osatuak, alde 

batetik, eta kanpotik etorritako eskulan merkea, bestetik. 
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Noski, honelako prozesua ez da kasu guztietan gertatu: herrialde eta nazio askok 

beren egitura eta sare ekonomikoak garatu dituzte inolako hizkuntz aldaketarik gabe. 

Zein da arrazoia, orduan, zenbait kasutan garapen ekonomikoaren ondorioz hizkuntza 

batek beste bat ordezkatzeko? Non gertatu da honelako hizkuntz ordezkapenik? Lehen 

begirada batean, menperatze ekonomikoak bere atal desberdinetan (kolonialismoa, 

zentralismoa, …) menperatutako nazio eta komunitateetan hizkuntz aldaketa bultzatzen 

duela ematen du. Azken finean, hau ez da arazo ekonomiko bat soilik, baizik eta arazo 

politiko bat ere35. Gauza zera da, nola bermatu munduan zeharreko nazio eta herrien 

eskubide politiko, ekonomiko eta linguistikoak? 

 

Edozein modutan ere, lan honetan argitu nahi duguna da zergatik garapen 

ekonomikoarekin batera hizkuntz ordezkapena gertatu izan den. Egoera desberdinen 

artean gaude, zenbait hizkuntzek nahiko ondo erantzun ahal izan diote erasoari, egoera 

hoberenean egon ez arren, eta beste batzuk atzerakada ia itzulezina jasan dute, 

bizirauteko baldintza hobeak edukita ere. Goi klasearen (burgesiaren) jarrera garrantzi 

handikoa da hizkuntzaren auzi honetan, ondoko bi arrazoiengatik: jendeak, oro har, goi-

klasearen eredua ikus baitezake jarraitzeko bide gisa, eta kanpoko enpresetako buruzagi 

etorkinek bertako aitzindarien artean lekua bilatu nahi izango dutelako. 

 

Arazoa, dena den, arestian aipaturikoa da: nola aurre egin garapen ekonomikoari?  

Ez baitirudi oso errezeta egokia inongo naziori, bere hizkuntzaren jarraipena 

ziurtatzeko aitzakiaz, garapen ekonomikoaren prozesuetatik alde egitea proposatzea. 

Edota aukera moral zabal baten aurrean gaude, bestela: ona al da garapen ekonomikoa? 

ona al da hizkuntzen biziraupena? Bi galderetako erantzunak baiezkoak badira, garapen 

ekonomikoa eta hizkuntzen biziraupenaren artean aukeratu beharreko kasutan, nork 

aukeratu behar du lehentasuna zeini eman?  

 

Argi dagoena zera da: gaur egungo unibertsalizazio prozesua mehatxu itzela da 

eremu urriko hizkuntzentzat. 

 

                                                 
35 Fishmanek (1989) bertako hizkuntzaren eta kanpotik etorritakoaren arteko gatazkaren balizko 

erresoluzioen azterketa egiten du, gatazka horretan parte hartzen duten faktoreen eraginak kontuan hartuz. 
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4.2.- IKUSPEGI SOZIOEKONOMIKOA: Klase sozialak eta hizkuntz 

taldeak 

 

Talde linguistikoak gizarte taldeak dira, eta horregatik, hizkuntz taldeen arteko 

harremanak klase arteko harreman gisa aztertuak izan daitezke. Hots, talde linguistikoen 

artean sortuko dira bereizketak soldata, lan mota, jabego, bizi maila eta abarretan. 

Ikerketa soziolinguistikoek lagunduko digute honelako analisi bat osatzen. 

 

Era berean, hizkuntzen ezagupenak paper handia jokatzen du gizarte barneko 

mugikortasunean. Mugikortasun faktoreak garrantzi berezia hartuko du hizkuntz taldeen 

arteko desberdintasunak esanguratsuak direnean, bere estatusa hobetu nahi duenak, 

hobe kokatutako taldearen hizkuntz eredua hartuko baitu. Alor honetan talde 

desberdinetako partaideek dituzten aurreikuspenak adierazgarriak izango dira: haurren 

eskolatzean gurasoek egindako hizkuntz aukera, aukera honetako arrazoiak, etorkinen 

integraziorako hizkuntz beharrak, eta abar. Honelako aldagaien bidez, hizkuntza 

bakoitzaren prestigio maila mugatzen joateko modua izango dugu; ahaztu gabe, aurreko 

puntuan aipatu den moduan, hizkuntza baten prestigioa goi klasearen jarrerari lotuta 

dagoela, hau da, hizkuntz egoeraren aldagai bat komunitatearen buruzagitzaren 

jokabidea dela. 

 

Honen harian, ikusi nahi izan dugu horrelako erlaziorik sumatu ote daitekeen 

euskal gizartean. Horretarako euskaldun-tasak eta goi mailako ikasketak dituzten 

biztanleen tasak elkarren artean eduki dezaketen korrelazioak aztertu dira, ikerketa 

honen lehen fase baterako Euskal Autonomi Erkidegoko eskualdeak erabili direlarik, eta 

bigarren fasean, berriz, Gipuzkoako udalerriak. 

 

4.3.- TEORIA EKONOMIKOAREN IKUSPEGIA: Hizkuntzaren merkatua. 

 

Hizkuntza bat baino gehiagotako ondasunen ekoizpenek merkatu bat baino 

gehiago egotea sortarazten dute ondasun horietarako. Merkatu bakoitzean eskatutako eta 

eskainitako ondasunek  beren baliagarritasun marjinal eta kostu marjinal propioak 

edukiko dituzte, eta ondorioz, oreka eta prezio desberdinak. Arlo honetan ere, hizkuntza 

gutxituetako ondasunetan eginiko inbertsioen errentagarritasunak garrantzi handia du. 



SARRERA: IKERKETA-LANA MUGATZEN 

 35 

 

Hizkuntza desberdinetan ekoiztutako ondasunak identifikatu ondoren (lehen 

puntuan), horietako bakoitzaren merkatuak aztertu behar dira. Guretzako 

lehentasunezko eta adierazgarritasun handieneko sektoreak ondoko hauek izan daitezke: 

liburugintza (haurrentzako liburuak, fikziozko liburuak, dibulgaziozko liburuak, e.a.), 

prentsa (egunkariak, aldizkariak, e.a.), telebista ekoizpena, musika, antzerkia, zinema,… 

Sektore eta azpisektore hauetan ekoiztutako ondasun bakoitzak bere kostu funtzioa 

edukiko du, zenbait aldagairen araberakoak. Hizkuntza desberdinetan sortutako antzeko 

ondasunen arteko kostu diferentziak bi arrazoiengatik sortzen dira, oro har: gutxieneko 

hizkuntz gaitasuna duten langileak aurkitzeko eragozpenak ala erraztasunak, eta 

gehiagotan, hizkuntza gutxituan sortutako ondasunen ezintasuna errendimendu 

beherakorren legeaz profitatzeko, beren merkatuen tamaina txikiagatik. 

 

Lehen arrazoiari buruz, hizkuntza gutxituek beste hizkuntzek baino lan merkatu 

txikiagoak dituzte,eta horretaz gain, gerta daiteke langile horiek beren hizkuntzan 

gaitasun eskasagoa edukitzea hizkuntza normalduetako langileek baino. Kasu honetan, 

lan indarraren eskasiak soldata handiagoak behartuko lituzke, ceteris paribus. Hala ere, 

euskararen kasuan behintzat, badirudi beste zenbait faktoreen eraginez (agian eskariaren 

urritasuna) soldatetan ez dela aipatu erlazioa gertatzen. Ez hori bakarrik, euskarazko 

ondasunen lan eskua gutxiago ordainduta dago gaztelerazko edota frantsesezko 

ondasunen lan esku alderagarriarekiko. 

 

Bigarren arrazoiari buruz, alegia, hizkuntza gutxituen merkatu txikien arazoari 

buruz, hizkuntza hauen egoera hobetzeko oztoporik handienetakoa da. Liburuen 

argitarapena edo telebistarako ekoizpenak, gazteleraz edo ingelesez, dituzten merkatuak 

ezin alderagarriak dira tamainan zein bestelako ezaugarrietan (hedapena, 

anizkoiztasuna, kultur eta gai desberdinak ukitzeko aukera, eta abar), eta horregatik 

azken hauek balia daitezke eskala-ekonomiez. Zein da orduan, benetako diferentzia 

hizkuntza batean zein bestean (hizkuntza gutxitu batean eta hizkuntza normaldu batean) 

sortutako ekoizpenetako kostuen artean? Enpresa desberdinen datuetatik atera beharreko 

erantzuna da aurrekoa. 

 

Merkatuetan, eskaintzaren beste aldean eskaria dugu. Gure kasuan, hizkuntza 

gutxituetarako zein hizkuntza normalduetarako eskari desberdinak topatzen ditugu. 
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Beraz, suposa daiteke merkatu bateko eta besteko eskatzaileek ere, bataz beste, 

baliagarritasun funtzio desberdinak edukiko dituztela beren hizkuntzatan sortutako 

produktuekiko. Hauen arteko diferentziak ere adierazgarriak izango dira ondasunen 

prezioak osatzerakoan. 

 

Aipatu dugu hizkuntza gutxituen eta normalduen merkatuak desberdinak direla 

tamainan eta garrantzian, beraz, hizkuntza bakoitzeko ondasun alderagarrien prezioak 

ere desberdinak izango direla aurreikus dezakegu. Konkurrentzia osoko merkatuetan, 

kostu marjinal eta baliagarritasun marjinalen arteko orekak mugatzen du ondasunaren 

prezioa. Hizkuntzen desberdinen arteko ondasunen kostu marjinalak neurgarriak dira 

ekoizleen kostu funtzioen bidez, baina eskatzaileen baliagarritasun marjinalak mugatzea 

askoz ere zailagoa zaigu.  

 

Dena den, azken datuaren balioa dugu, hau da, ondasunen prezioa, eta agian hori 

izan liteke gure informazio-iturria; kontutan hartuz, noski, konkurrentzi osoko 

merkatuak salbuespena direla eta ondorioz, prezioen datuak agian ez direla oso 

erabilgarriak baliagarritasun marjinalak neurtzeko orduan. Edonola ere, hizkuntza 

normalduen merkatuen dimentsioa dela eta, litekeena da beren ondasunetako prezioak 

merkeagoak izatea (eskala-errendimenduengatik). 

 

Eskari-eskaintza analisi hau, kostu erlatiboen garrantzian erreparatuz, 

ezinbestekoa da hizkuntza gutxituetako ondasunak subentzionatzeko politika ezarri ahal 

izateko, merkatu gutxituek jasan behar duten egoera desberdina parekatzeko. Guk 

Hocevaren36 ekarpen teorikoak aztertuko ditugu: kontsumitzailearen oreka bere 

hizkuntz ezaugarrien arabera, eskaintza monopolistikoaren eragina hizkuntza gutxituan 

ekoiztutako produktuetan, eta lan faktorearen ordainketa hizkuntzaren arabera. 

 

Bestalde, Grinek proposatzen duen hizkuntza aukeratzeko eredu teorikoan 

oinarrituz37, bestelako eredu bat agertuko dugu. Aukera-eredu honetarako funtsezko 

kontzeptua kontsumitzailearen baliagarritasuna da: kasu honetan, hiztun elebiduna bi 

hizkuntzetan dituen produktuak kontsumitzeko aukera du, eta bere hautua hizkuntza 

                                                 
36 Hocevar (1975) 
37 Grin (1992) 
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bakoitzak ematen dion baliagarritasunaren araberakoa izango da. Lortuko dugun 

emaitza, beti ere kontsumitzaile arrazionalaren ereduaren jarreran oinarrituz, lehen 

irakurketa batean harrigarria dirudien arren, erabilitako hipotesiekin ez da inola ere 

bateraezina. Emaitza hori honakoa da: hizkuntza gutxitua ezagutzen dutenen 

proportzioa handitzeak ez du ondorio gisa ekarriko hizkuntza gutxituaren erabilpena 

hedatzea.  

4.4.- EGITURA EKONOMIKOAREN IKUSPEGIA: Hizkuntza, s ektore 

ekonomiko gisa 

 

 Har dezakegu hizkuntza aldagai makroekonomiko gisa, aldagai honek 

nolabaiteko garrantzia edukiko duelarik Barne Produktuan. Garrantzi horren neurketa 

monetarioa interesatzen zaigu, hizkuntzaren inguruan diharduen sektorea mugatzeko. 

Honelako neurketa bat egiteko orduan topa ditzakegun arazoak atal berezi batean 

aztertuak izango dira aurrerago. 

 

Berez, hau izan zen lan honen sorrerarako iturburua. Gaur egun euskarak duen 

garrantzia ukaezina da, urtero bere inguruan fakturazio esanguratsu bat burutzen delarik, 

hainbat lanpostu sortuz. Hizkuntza gutxituen egoera eta osasuna neurtzeko, honelako 

analisiak burutzea ezinbestekoa iruditzen zaigu, ahal izan ezkero, inguruan duten 

hizkuntza nagusiek beren inguruan sortutako sektorearekin alderatuz. 

 

Hurbilpen moduan, euskararen sektorea zenbatzen saiatu gara, bi aldagai nagusi 

kontutan hartuz: urteko fakturazioa eta sortutako enplegua.  

 

4.5.- JARDUERA EKONOMIKOAREN ALORRA: Hizkuntza desb erdinen 

erabilera lan munduan 

 

Giza alor guztietan erabilia izateko hizkuntza baten ahalmena ezinbestekoa da 

hizkuntza horren biziraupena eta jarraipenerako, eta gizarte harremanen alor guztien 

artean garrantzizkoenetakoa lan mundua da. 
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Orain arte aipatu diren hainbat arrazoi direla medio, hizkuntza gutxituen kasuan 

lan mundua da erabilpen urrienetakoa duten eremuetako bat. Hori hala izateko arrazoien 

artean ondoko hauek egon daitezke: garapen ekonomikoak bultzatutako hizkuntza 

ordezkapena, lan teknologia berriak eta hauei lotutako irakaskuntza, hizkuntza gutxituen 

estandarizatzeko beharra, eta abar. Lan munduak dituen zailtasunengatik, bera izaten da 

azkenetakoa eremu urriko hizkuntzak suspertzeko politikak diseinatzen direnean, baina 

edozein hizkuntzaren berreskurapena ezinezkoa da lan mundua ahantzi egiten bada. Ez 

bakarrik hizkuntzaren normalizazioa erabat burutuko ez delako, baizik eta normalizazio 

bera ere ezinezkoa delako: hau da hautsi beharreko sorgin-gurpila. 

 

Lan mundua zatitzeko ezintasuna da hizkuntzen erabilpena ziurtatzeko zailtasunik 

handienetakoa. Kultur mundua, hezkuntza sistema eta antzekoak dauden hizkuntzatan 

beste azpisektoretan zatitu daitezkeen bitartean, lan sektorea oro har (industria, 

merkataritza, zerbitzuak,…) ezin da bereizi hizkuntzen arabera. Hau da, lan mota 

berdinean (lantegi, bulego, denda berean) hizkuntza gutxitua eta hizkuntza nagusia 

elkarrekin bizi dira, eta normalean hizkuntza nagusia izango da homogeno bihurtuko 

dena. Beste hitzetan, lan  sektorean hizkuntza gutxitua normaltzeko zailtasunik 

handiena, hizkuntza nagusiko langileriak hizkuntza gutxitua erabiltzeko duen ezintasuna 

da. 

 

Lan munduan hizkuntza gutxituak erabiltzeko beste eragozpen bat, aukera hori 

bermatzeko sektore produktiboan birmoldatze bat beharrezkoa suertatuko dela izan 

daiteke, ez bakarrik langileriaren formazioaren aldetik, baita ere dokumentu, publikazio, 

idatzitako materiala eta softwarearen itzulpen eta egokitzeagatik. Honek guztiak kostu 

gehigarriak sortzen dituenez, enpresen errentagarritasuna murritzagoa izango da. 

Kontutan hartu behar de egokitzapen prozesu hau garestiagoa dela hizkuntz gutxituetan 

egiten denean, hauen normalizazio faltagatik: erabilgarri dauden programa informatiko, 

bulegorako materiala eta antzerako aldez aurretik prestatutako dokumentazioa hizkuntza 

gutxituetan eskuragarri egotea oso zaila baita. 

 

Hizkuntza gutxituen erabilerak, eskainitako ondasun eta zerbitzuetan eduki 

dezakeen balio erantsiak egin dezake errentagarri bere erabilpena enpresan, baina baita 

ere erabilera horrek enpresaren jardueran sor ditzakeen laneko giroak. Hau da hizkuntza 

gutxituetako komunitateek lortu beharreko helburua: beren hizkuntzak errentagarri 
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bihurtzea produkzio sisteman, ez bakarrik azken ekoizpenari begira, baizik eta honen 

ekoizpen prozesu guztian ere. 

 

 

4.6.- ADMINISTRAZIOAREN ZEREGINA: Hizkuntz politika ren 

baliabideak  

 

Gobernuek hizkuntzei lotutako gastu jakin bat egiten dute, eta gastu honek alde 

kuantitatibo bat du (gastuaren zenbatekoa, bere balio erlatiboa gastu publikoaren eta 

Nazio Produktuaren baitan), eta alde kualitatibo bat (nola banatzen den egindako gastua, 

zer nolako eragina duen, besteak beste). 

 

Hizkuntzarekiko herri erakundeek hartutako jarrera, hizkuntz politikaren bitartez 

neur daiteke, edo beste modu batez esanda, hizkuntz arazoekiko administrazioaren 

eskuhartzea herriaren borondatearen adierazle gisa har daiteke. Eskuhartze hau 

administrazioaren gastuari lotuta agertzen da, eta bere alde kuantitatiboaz gain, bere 

eragin kualitatiboak ere berebiziko esanahi dauka. 

 

Gastu publikoaren banatze modua, hizkuntz talde bakoitzaren eragiteko 

ahalmenaren adierazlea izango da, alegia, hizkuntz komunitate bakoitzak herri 

ordezkaritzan duen indarraren neurgailua da. Azken hau orain artean esandakoarekin 

lotuta dago: gizarte klase bakoitzak bere ordezkagarritasuna du, bere indarra eta 

ondorioz, bere ahalmena herri ekimenetan parte ahal izateko.  

 

Ez hori bakarrik, hezkuntza sarean, telebista ekoizpenean edota argitarapen eta 

zinema ekinbideei lotutako hizkuntz politikaren diru laguntzak banatzeko moduek 

eragin jakin bat edukiko dute gizarte horretako produkzio sisteman, bai arlo pribatuan 

zein publikoan ere. Eragin horien arteko desberdintasuna ez dator soilik eragindako 

jendetzaren kopuru eta jatorriagatik, baita ere azpiegitura ekonomikoa (hezkuntza 

laborategiak, biblioteka sarea, telekomunikazio sareak,…) eraldatua izan daitekeelako. 
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Honi dagokionean ere garrantzitsua da datu soziolinguistikoak edukitzea, erabaki 

publikoak hartzeko orduan, talde linguistiko bakoitzaren indarra neurtu ahal izateko, 

guzti hau talde linguistikoa gizarte klase gisa hartzen ari garenean.  

 

4.7.- BESTELAKOAK  

 

Aurrekoez gain, beste zenbait ikerketa-gai egon badaude, baina kapitulu berezi bat 

osatzeko adina ez ditugu landu, eta horien apunte soil bat egingo dugu. Ikuspegi 

geoekonomiko batez ikusita, hizkuntza gutxituen existentziak baldintzatu ditzakeen bi 

aldagai ekonomiko daude: hizkuntza gutxitu bera duten eskualdeen arteko merkataritza-

erlazioak (eta harreman ekonomikoak oro har), eta hizkuntza bat baino gehiagoko 

eremuetan hizkuntz politikak inbertsioak erakartzeko ala usatzeko eduki dezakeen 

eragina. 

 

IKUSPEGI GEOEKONOMIKOA: Hizkuntz espazioak eta espazio ekonomikoak 

 

Zenbait kasutan gertatzen da hizkuntza bera duten eskualdeen artean (gure kasuan, 

hizkuntza gutxitu berdina duten eskualdeen artean) espazio ekonomiko bateratua 

egituratu ohi dela, merkataritza sare bakarra osatzeko garaian, hizkuntza komun hori 

konpartitzeak dakartzan abantailak direla medio. 

 

Hizkuntza gutxituak, izenak adierazten duen bezala, erabilera mugatua dute 

gizarte alor desberdinetan, eta horien artean, bereziki, sektore ekonomikoan 

(merkataritza, zerbitzuak, industria, eta abar). Hizkuntza gutxitu bera erabil dezaketen 

agente ekonomikoen artean merkataritza eta negozio sare berezi bat sortu ahal izateak, 

hizkuntza berari lotutako espazio ekonomiko baten eraketa suposa dezake. Helburu 

honetarako oztoporik handiena izan daiteke agente ekonomikoen trebetasuna beren 

arteko komunikazioetan hizkuntza gutxitua erabiltzeko, hizkuntzaren egoera ez 

estandarizatua dela eta, baina honi buruzko gogoeta gehiago hurrengo puntuan ikusiko 

ditugu. 

 

Ziurrenik, hizkuntza gutxitu bakoitza oso egoera desberdinean egongo da 

honelako espazio ekonomiko bat sortzeko aukerak bideratzeko orduan, eta honetan bai 
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azterketa bereiziak egin beharko direla: ez dira gauza bera Valentzian, Katalunian, 

Balearretan eta Rosellon hitz egiten den katalanak dituen aukerak eta Irlandako zenbait 

herri txikietan mintzatzen den irlanderak dauzkanak. 

 

KANPO-INBERTSIOEN ERAKARPENA: Erregio elebidunak eta inbertsioa 

 

Pellenbargek aztertu bezala, Frisiako hizkuntz politikak baldintza dezake bertan 

kanpo-inbertsioa erakartzeko ahalegina. Gizarte-agente desberdinek bete beharreko arau 

linguistikoak traba izan baitaitezke bertan kokatu nahi duen atzerriko enpresentzat. 

Eragin honetan faktore desberdinak agertuko dira: hizkuntza gutxituaren erabilera bera, 

hizkuntz politikak ezarritako betebeharrak, inbertsio potentzialen sektoreen egitura, eta 

abar.  

 

Ezaguna da Kataluniako Generalitateak Hollywoodeko zinema-ekoizleekin 

izandako tirabirak zinema-aretoetan eskainitako filmen portzentai bat katalanez izateko 

baldintzaren inguruan. Honen ondorioa izan daiteke areto berriak zabaltzeko garaian, 

zinema multinazionalek eragozpenak jartzea, edo zinema-industria Katalunian 

garatzeko inbertsio murritzagoak egotea. 
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I.- GARAPEN EKONOMIKOAREN ERAGINA HIZKUNTZA 

GUTXITUEN BILAKAERAN  

 

1.- SARRERA 

 

Begirada historiko batek erakusten du hizkuntza guztiek ez dutela denboran zehar 

irauten, horietako batzuk galdu egiten direla, alegia. Hizkuntzak sailkatzeko irizpide bat, 

beraz, hizkuntza hilak edo biziak diren begiratzea da. Horretaz gain, aurreko kapituluan 

beste irizpide batez, hizkuntzak bi taldeetan banatu ditugu: hizkuntza nagusiak eta 

hizkuntza gutxituak (gogoratuz eremu geografiko batzuetan nagusi diren hizkuntzak, 

beste eremuetan gutxituak egon daitezkeela, lurraldez kanpoko Estatu-hizkuntza 

esapideaz adierazi ditugunak). Noski, azken sailkapen hau ez da estatikoa, eta esan 

daiteke orain gutxituak diren hizkuntza guztiak garai batean lurralderen batean, 

gutxienez, hizkuntza nagusi izan zirela. Aurreko bi irizpideak nolabaiteko erlazioa 

dutela dirudi, eta hizkuntza bat gutxitu egoerara iritsi bada, bere desagerpenerako 

atarian dagoela aurreikus daiteke, hots, hizkuntza nagusiak dira bizirik irauteko aukera 

dutenak, eta hizkuntza gutxituak berriz, hildako hizkuntzetako multzotik gertu egon 

daitezkeenak. 

 

Zergatik, bada, hizkuntza batzuek beren nagusitasuna mantendu eta areagotu 

egiten dute, eta beste batzuk berriz, statusa aldatu eta egoera okerragora igarotzen dira, 

hizkuntza gutxitu bihurtuz eta galzorian jarriz? Arrazoiak asko dira edo izan daitezke, 

baina lan honetan guk arrazoi ekonomikoak azpimarratuko ditugu, hauek, 

garrantzitsuenak izan ala ez, egon badaudelako. 

 

Iritzirik zabalduenaren arabera, eta datu enpirikoek adierazi bezala, botere 

guneetatik urrun geratu diren hizkuntza komunitateek botereari lotutako hizkuntza 

bereganatzeko joera izan dute. Boterea aipatzen denean, ekonomiaren kontrola aipatzen 

da, besteak beste.  
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Hizkuntza eta ekonomia gaitzat dituzten ikerketa-lanen artean, batean baino 

gehiagotan topatu daitezke hizkuntzen eboluzioari aipamen bereziak egiten dizkiotenak. 

Hauen artean, batzuek garapen ekonomikoa eboluzionismoaren teoriaz ulertzen dute, 

egoera berrietara egokitzeko ahalmen handien dituzten hizkuntzak izanik gainerakoak 

ordezkatuz joango direnak. Tesi hauen artean Breton eta Mieszkowskik 1977. urtean 

argitaratu zuten “Elebitasunaren Ekonomia” izenburuko artikulua1, eta Coulmasek 

1992an ateratako Language and Economy liburua (Hizkuntza eta ekonomia) daude. 

Aldez aurretik esan beharra dago bi lanak ingelesdunek eginak direla, eta honegatik 

azaltzen duten ikuspuntua baldintzatua egon daiteke. Baina guretzako ikuspuntu 

interesgarria da, munduko hizkuntza indartsuenaren hiztunen jarrera agertzen baitu. 

 

Bi lan hauetan, hizkuntza, pertsonen arteko komunikaziorako tresnatzat hartzen 

da, eta tresna izate hori da ekonomiarekin lotzeko balio duena. Pertsonen arteko 

harremanen artean, zuzenean ala zeharka, harreman ekonomikoak asko dira, eta ez 

bakarrik salerosketak edo lan-harremanak: unibertsitatera doan ikasleak matrikula 

ordaindu behar du eta irakasleak kobratzen du, guzti hori hizkuntzaren bitartez egiten 

den ideia-trukaketa baten ordez. Honela ere uler daitezke hainbat eta hainbat 

komunikazio-mota: ez dirudi telebista programa bat, edo kantaldi bat, harreman 

ekonomikoak direnik, baina alde batetik kostu bat dute eta bestetik komunikazioaren 

euskarria hizkuntza da. 

 

Orduan, hizkuntza tresnatzat soilik hartzen badugu, beste edozein konnotazio alde 

batera utziz, argi dago munduan hizkuntza bakar bat egongo balitz kostuak izugarri 

murriztuko liratekeela. Horrela, gobernu eta administrazio desberdinek aurrera 

daramatzaten hizkuntza politikek, dagozkien lurralde eta komunitateen hizkuntzak 

babesteko, indartzeko edota suspertzeko asmoz, kostu ekonomikoak igoarazi besterik ez 

dute egiten. 

 

Tesi honen arabera, eta bera justifikatzeko, ondorengoak bezalako konstatazioak 

egiten dira: 

 

                                                 
1 Breton eta Mieszkowski: "The Economics of Bilingualism", The Political Economy of Fiscal 

Federalism (W. Oates, ed), University of Chicago Press, 1977. 
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• hizkuntzan egiten den inbertsioa herrialdeen arteko komunikazio-trabak gainditzeko 

modua da; herrialde batek eragin txikia badu nazioartean, edo eragin marjinala badu, 

berak hartu behar ditu bere gain komunikazio kostuak gainditzeko zama. Nolanahi 

ere, herrialde bat are eta txikiago izan, zenbat eta gehiago behartuta dago kanpo-

merkataritza erabiltzera, beraz, honi dagozkio hizkuntzak sortutako trabak 

ordaintzea. 

 

• hizkuntza batzuen nagusitasunaren arrazoiak hauek dira: hizkuntza horretako 

nazioaren pisu ekonomikoa; hizkuntza horretako hiztunak nagusi izatea arteetan, 

zientzian, merkataritzan, teknologian edota ohituren alorrean; merkataritza-kostuak 

gutxitzeko hartutako bidea. Hizkuntza "komun" edo lingua franca hauen nagusitzea 

gizartearen antolakuntza-garapen historikoa da, geroago garapen ekonomikoa 

bultzatzeko ezinbestekoa dena. 

 

• gutxiengoaren kideek beren burua kualifikatu nahi badute gizarte ekonomiko 

zabalago batean parte hartu ahal izateko, elebidunak izatera pasa behar dute, edo 

bestela gehiengoaren hizkuntzan elebakar izatera igaro. 

 

• Europako estatuen hezkuntza sistemak bere gain hartzen du atzerriko hizkuntza bat 

(gutxienez) irakastea, horrek dakarren gastuarekin. Gizarte batek gastu hori egiten 

badu, errentagarritasun ekonomiko bat duelako egiten du, azken finean, haurrei ez 

zaie ikastolan ingelesa (edo frantsesa, gaztelera,…) erakusten gehiago jakin dezaten. 

Erresuma Batuan, Australian edo EEBBetan gastu hori ekidin dezakete, beharrezkoa 

ez zaielako. Erresuma Batuan soilik 1989tik aurrera derrigorrezkoa da atzerriko 

hizkuntza bat ikastea, beti ere bigarren hezkuntzan. 

 

• hizkuntzen heriotza, besteak beste, honako arrazoien ondorioa da: funtzionaltasun 

galtzea eta egoera berrietara moldatzeko ahalmen eza, industrializazio eta 

modernizazio prozesuen eraginez. 

 

• eta honelako argumentazio ekonomizista hauen artean, bitxiena: gaur egungo 

ingelesaren nagusitasuna Estatu Batuek nazioartean duten indar militar eta 

ekonomikoaren ondorioa da, aurreko 150 urteetan Erresuma Batuak paper hori 
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jokatu ondoren; horri esker gizarte atzeratuetan ingelesa hedatu da (edo armez 

inposatu), eta nazio horiek kanpo-merkataritza merkatu eta ugaldu dute, guztien 

aberastasunaren onerako2. 

 

Idazle hauek, argi dagoenez, liberalismo linguistiko-ekonomiko gordina 

defendatuz, aberastasuna handitzeko errezeta ezagun bat aldarrikatzen dute: mundu 

osoan trabarik gabeko merkatu bakar bat lortu behar da, eta ondorioz, hizkuntza bakar 

bat hedatu, ingelesa hain zuzen. Dena den, beren planteamenduan borondate onik ala 

txarrik ote duten ez dugu epaituko, baina edozein modutan badirudi autore hauek ez 

dutela ulertzen pertsona baten hizkuntzarekiko atxikimen sentimentala, bibentziala, 

nortasun egilea, ziur aski beraiek ez dutelako antzekorik inoiz sentitu. Mehatxatuta ez 

dagoen hizkuntz komunitate bateko kideentzat, agian, gai hauei buruz aritzea denbora 

pasa (galtze) hutsa izango da. 

 

Hizkuntza eta ekonomiaren arteko erlazioan, ikuspegi zehatz bat azaldu dugu 

orain arte, ikuspegi ekonomizista deitu dezakeguna, non hizkuntzaren papera, pertsonen 

ahalmen ekonomikoaren osagarri bat den, giza-kapitalaren osagaia. Badago beste 

ikuspegi bat, etnizista deiturikoa, eta planteamendu honetan, hizkuntzaren ezaugarri 

nagusia pertsona bat bere hizkuntz taldearen kide egitearena da. Honetan oinarrituz, 

hizkuntz taldeak subjektu bezala hartuz, komunitate hauen artean gertatzen diren 

harreman sozioekonomikoak azalduko genituzke. Planteamendu honetan klase sozialen 

arteko dialektika erabiltzen da, metodologikoki hizkuntz komunitateak klase sozialekin 

parekatuz. Honelako lehen ikerketa lanak EEBBetan egin ziren, komunitate hispanoa 

eta anglofonoaren arteko harreman ekonomikoak aztertzeko3. 

 

Ematen du ikuspegirik emankorrena aurreko bien, hau da, ikuspegi ekonomizista 

eta etnizistaren arteko bilgunean dagoela, horietako bakoitzak duen alde positiboak 

                                                 
2 Lan hauetan bertan aipatzen da ere bertsio ez-militarista: kolonietan erakarritako eliteak Europako 

produktuak hobeak zirenez errez konbentzitu ziren eta ondorioz, azkar eta beren interes propioan 

nagusien hizkuntzak bereganatu zituzten. Hau kolonietako indarrarentzat abantaila ekonomiko handia 

bihurtu zen, nazioarteko merkataritzan parte hartzeko erraztasuna eman zielako. Bertsio honek 

aurrekoaren kontraesana gainditzen du, zeren hizkuntzak merkatuan irabazten badu bere nagusitasuna, 

zergatik aipatu potentzia kolonialisten indarkeria militarra? 
3 Hurrengo kapituluan aztertuko ditugu klase sozialen eta hizkuntz taldeen parekotasun eta erlazioak. 
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jasoaz. Alegia, norberaren berezko hizkuntza (normalean ama-hizkuntza izango dena, 

baina pertsona bakoitzak aukeratutako beste edozein ere izan daitekeena), komunitate 

linguistiko bati, eta zentzu zabal batean, nazio bati lotzeko balio duena da; eta horretaz 

gain, pertsona horrek ezagutzen dituen gainerako hizkuntzak bere giza-kapitalaren 

osagarriak dira, bere komunitatetik gaindiko harremanak edukitzeko ahalmena ematen 

diotenak. Ez dugu ahaztu behar, noski, norbaiten lehen hizkuntza ere bere giza-

kapitalaren osagaia dela. 

 

David M. Levyk4 dioenez, hizkuntzen gutxitzean badago arrazoi 

ekonomikoengatik burututako ordezkapen prozesu bat, iturri ekonomikoa izateagatik, 

egileak arrazionaltzat jotzen duena: lanaren mugimendu kostuak gutxitzen direnean, 

gurasoak konturatzen dira seme-alabek soldata handiagoak irabaz ditzaketela mundu-

mailako hizkuntza batean, beren hizkuntzan baino.  

 

Prozesu hau areagotu egiten da ekoizpen prozesuetan berrikuntzak daudenean. 

Ninyolesek5 adierazten duen moduan, nekazal giroan hizkuntz gaitasun berezirik ez da 

behar lanerako, baina industrializazioarekin bat, bigarren sektoreko lan motak ugaltzen 

direnean, hizkuntz gaitasunaren beharra handitzen da, eta behar hori garapen 

ekonomikoarekin bat hazten da, geroz eta hizkuntz trebetasun gehiagoko lanpostuak 

sortzen direnean. Ninyolesen arabera, industrializazioak hizkuntz eskakizun jakineko 

lanpostuak sortu zituenean, hizkuntza normalizatu baten beharra agerian geratu zen, eta 

une horretan komunitate baten hizkuntza normalizatu gabe bazegoen, kanpoko 

hizkuntza normalizatu batek ordezkatu zuen bertako hizkuntza, aberastasun iturri berri 

moduan indartzen hasiak ziren enpresa eta lanpostuetan. 

 

Ondoko bi puntuetan ikusiko dugu Ninyolesek adierazten duena nola bete izan 

den Europako bi hizkuntz komunitate desberdinetan: alde batetik gizartearen bilakaerak, 

garapen ekonomikoak eta industrializazioak euskararengan eragindako ondorioak 

azalduko ditugu, eta bestetik galeserak jasandako prozesua aztertuko dugu. 

 

                                                 
4 Levy (1997) 
5 Ninyoles (1975) 
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Azkenik, kapituluaren azkeneko puntuan, Europako Batasuneko Hezkuntza, 

Formazio eta Gazteria Batzordeak enkargatu zuen Euromosaic txostena aztertuko dugu. 

Bertan, Europako hizkuntza gutxituetako komunitateen egoera aztertzen da, egoera 

horrengan Batasunak berak daramatzan modernizazio eta garapenerako politikek sortu 

dituzten ondorioei lehen mailako garrantzia ematen zaielarik. Hala, azken urteetan 

hedatu diren doktrina ekonomiko neoliberalek hizkuntza gutxituen bilakaera 

baldintzatzeko aukerak azpimarratzen dira, baldintzapen horretan hizkuntz 

komunitateentzat eta hizkuntzen etorkizunarentzat faktore positiboak zein negatiboak 

egon daitezkeela adierazten delarik. 
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2.- FAKTORE SOZIO-EKONOMIKOAK ETA EUSKARA 

 

2.1.- Ekonomiaren eragin historikoa euskararengan 

 

Herri baten egungo egoera bere bilakaera historikoaren emaitza izanik, bilakaera 

horretan gertaera ekonomikoek leku berezia dute. Ekonomi historiaren ikuspegi 

honetatik aztertu dugu euskarak azken mendeetan izan duen eboluzioa, ondoko 

lerroetan laburbilduko dugun eboluzioa. Kasu honetan ere, gai hau zuzenean jorratu 

izan dituzten lanak ez dira ugariak, eta kasurik hoberenetan lan mardulagoen zatiak dira. 

 

Horien artean ikuspegi historiko-ekonomiko zabalena eskaintzen duen lana 

Euskaltzaindiaren Euskararen liburu zuria delakoan gaude6. Bertako “Faktore sozio-

ekonomikoak eta euskara” kapituluan Inperio Erromatarren garaitik mende honen erdia 

arte euskararen bilakaeran berregituraketa ekonomikoek euskararengan eragindako 

aldaketak aipatzen dira. Beste zenbait iturrietatik ere hartu ditugu ondoko laburpenerako 

erreferentzi nagusiak, hala nola Euskadi en guerra liburuan J.L. Davantek eta Jokin 

Apalategik osatutako kapituluak, eta M. Heibergen The making of the Basque Nation 

liburua7. 

 

Hurrengo paragrafoetan aurkeztuko dugun euskararen historia ekonomiko 

laburtuak ez du exhaustiboa izateko helburua. Azpimarratu nahi dugu historiako 

gertakari politiko nagusiei ez diegula garrantzi gehiegirik eman: gertakari horiekin bat 

izandako ekonomiaren aldaketek euskararengan eragina eduki izan dutela da ikustarazi 

nahi dena. 

 

Erromatarren Inperioa hedatu aurretik, euskal lurraldeetan euskal tribu 

desberdinak zeuden, gizarte hartako egitura ekonomikoa oso primarioa izanik: 

                                                 
6 Euskaltzaindia: Euskararen liburu zuria. Bilbo, 1978. Egileen artean euskal kulturaren izen nagusienak 

daude: Koldo Mitxelena, Joxe Migel Barandiaran, Jose Mari Satrustegi, Gregorio Monreal eta Jose Luis 

Alvarez Enparantza “Txillardegi”, besteak beste, argitalpenaren zuzendaria Martin Ugalde izan zelarik. 

“Faktore sozio-ekonomikoak eta euskara” kapituluaren egilea, berriz, Koldo Larrañaga Elorza izan zen. 
7 Davant eta Apalategi (1987); Heiberg (1989). 
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nekazaritza eta abeltzaintza ziren jarduera ekonomiko nagusiak, eta soberakinen 

trukaketa –hastapeneko merkataritza– leinu bakoitzaren merkatura mugatzen zen. Garai 

hartako euskal gizartea erabat euskalduna zen. Erromatarrek ekarritako bizimolde 

berriak maila sozialean, ekonomikoan eta linguistikoan eragin zuen. Horrela, 

merkataritzarako bide erromatarrak inperioan zehar hedatuta, Euskal Herrira iritsita, 

ekonomiak esparru berrietara irekitzeko parada izan zuen, eta era berean, inperioaren 

egitura berrietara egokitzeko beharra, besteak beste, ordutik aurrera ofizialtasun 

kategoria edukiko zuen hizkuntzara. Latina zen garai hartan idatzitako hizkuntzarik 

sendoena, eta administrazioan, merkataritzan, literaturan eta oro har, gizarteko 

harremanetan ezinbesteko tresna zen. 

 

Edozein modutan, erromanizazioak euskal lurraldeetako hegoaldea eta ekialdea 

ukitu zituen gehienbat, eta lurralde hauetan erromantzeak –latinetik sortutako 

hizkuntzak– euskara ordezkatu zuen bizitza politiko eta ekonomikoan. Gainerako 

lurraldeetan Inperioaren eragina txikiagoa izan zen, eta hizkuntzarekiko ez zituen 

aldaketarik ekarri. 

 

Erromako Inperioa krisian sartu eta desegin zenean, lehenagoko bizimoduetara 

itzuli zen euskal lurraldeetako gizartea: hirien garrantzia gutxitu zen, merkataritza 

ahuldu zen eta nekazaritzan oinarritutako ekonomiak hartu zuen berriz nagusigoa. Dena 

den, bi puntu gogoratu nahi ditugu: agintea bereganatzen zihoazen zenbait familia 

dinastia berrien hazia bihurtu ziren, beren elkarren arteko gatazkek etorkizuneko 

erresumak mugatzen joan zirelarik; bestetik, kultura eta jakintza elizak mantendu zituen, 

alde horretatik latinak bere hizkuntza ofiziala izatearen statusa galdu ez zuelarik. 

 

Gizarte feudal honen zutabeetako bat ebanjelizazioa izan bazen ere, eta ondorioz, 

erromantzearen erabilpena agintari klaseetatik bultzatua izan bazen ere, euskarak eutsi 

eta beste zenbati lurraldeetara zabaltzea lortu zuen, Errioxara eta Burgos aldera, kasu.  

 

Nafarroako erresumaren sorrera eta finkatzearekin euskarak estatu burujabe baten 

hizkuntza izateko aukera izan zuen, baina orduan, ondorengo aro gehienetan bezala, 

agintariek bertako hizkuntzari bizkarra eman eta nahiago izan zuten latin-

erromantzearen ofizialtasunari eutsi. Fenomeno hau ez zen administraziora mugatu: 

garai honetan sortzen eta indartzen ari ziren hiriguneetako klase ekonomiko berriak –
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burgesiaren aitzindari izango zenak– euskararekiko jarrera bera izan zuen, euskara 

nekazaritza esparrura mugatzen zihoalarik. Honetaz gain, Konpostelako bideak zekarren 

ekonomiaren irekierak, euskara landa eremuetara bultzatzen lagundu zuen. Garai 

honetatik aurrera euskara hizkuntza gutxitua izan da bere lurraldean, hiztun kopuruan ez 

hasieran, baina bai bere status eta funtzioetan. 

 

Egitura ekonomikoa ez zen gehiegi aldatu Gaztelako erresumapean Amerika 

“aurkitu berriko” lurraldeekiko harremanak gailendu ziren arte. Burdingintza eta 

untzigintza izan ziren euskal ekonomia aldatuko zuten sektore nagusiak. Horretaz gain, 

Amerikatik ekarritako nekazaritza produktuei esker, sektoreak produktibitate igoera 

nabarmena izan zuen, untzigintzaren berrikuntzak arrantzarena ere igoarazi zuela.  

Aurreko guziaren ondorioz, merkataritzak ere gorakada handia izan zuen. Dena den, ez 

dirudi egoera berriak euskararentzat aldaketa gehiegi ekarri zituenik kolonialismoaren 

urrezko urteen garaian: eremu geografikoa mantendu zen, eta hizkuntza ofiziala 

erromantzea bazen ere eta euskarak sektore berrietan sartzerik lortu ez bazuen ere, 

herriaren hizkuntza arrunta izaten jarraitu zuen, besteak beste, Elizak eman zion 

babesari esker. 

 

Aurreko egoerak okerrera jo zuen XVIII. mendean, zenbait faktoreren eraginez. 

Alde batetik holandarrak eta britainiarrak lehiakide indartsuak bihurtzen dira, bai 

untzigintzan eta bai merkataritza sareen kontrolean. Bestalde, Amerikako koloniek 

Gaztelako koroa uzteko prozesuari hasiera ematen diote, kontinenteen arteko 

merkataritza eta honek eragindako zeharkako jarduera ekonomikoak gainbeheran utziz. 

Azkenik, egoera hori penintsulako gainerako herrietan ere pairatzen zenez, Gaztelako 

monarkiak geroz eta traba gehiago jartzen dizkie euskal lurraldeetako eskuduntza 

ekonomikoei –kanpo merkataritzaren gaineko zergak eta foru sistema oro har–, 

merkataritza esparru estatalaren barnean ezartzeko ahalegin honek lehiakortasun 

ekonomikoa izugarri kaltetuz8. 

 

                                                 
8 Iparraldeko lurraldeetan antzeko egoera bizi izan zuten, Frantziak ingelesen esku Kanada galdu baitzuen 

alde batetik, eta erregeak bultzatutako zentralizazioak etengabe jarraitzen zuelako aurrera, bestetik. 

Horren adibide nagusia, Nafarroako erresumaren hondarrak Frantziako koroara lotu izana 1620an. 
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Aurrekoarekin batera gaztelerak ere eremu geografiko eta gizarte jarduera gehiago 

irabazi zituen. Gainbehera hau batik bat Araban nabaritu zen, eta maila txikiagoan 

Nafarroan. Hirietako klase agintaria –merkatariak, militarrak, burgesak– erabat 

gazteleraduna zen. Kostaldeko lurraldeetan elebitasuna nagusitu zen, beti ere modu 

diglosikoan: politikarako eta ekonomiarako hizkuntza bakarra erdara zenez, euskara 

baserritarren eta behe mailako langileen hizkuntza gisa tratatzeko joera erabat nagusitu 

zen burgesiaren eta gainerako mandatarien artean.   

 

Aro honetako amaieran Gaztelak eramandako politikari aurre egiteko foruen 

defentsarako sortutako mugimendua lehen karlistada pizteko hazia izan zen. 

Mugimendu horretako partaideen artean, euskal izatearen bereizgarritasuna eta 

nortasuna birbaloratzen hasi zen. Euskararen aldeko mugimendua ere indartu zen, ez 

bakarrik hizkuntzaren inguruko ikerlanen aro aberatsa ekarri zuelako, baita goi 

klasearen zenbait sektoretan euskara zaindu beharraren kontzientzia sortu zelako.  

 

Industrializazioarekin bat, ordura arteko ekoizpenerako egitura ekonomikoa erabat 

irauli egin zen, ondorioz ere egitura demografiko eta sozialak nabarmen aldatuz. 

Nekazaritza eta arrantza bigarren mailara pasatzen dira, industriaren nagusitasuna 

indartzen den bitartean. Bizkaia da aldaketa honen motorea: lurrin makinari esker, 

meatzaritzan lortutako kapital metaketak izugarri bultzatzen du siderurgia eta 

industrializazioa oro har. Gipuzkoan ere metalgintza arina eta papergintzaren inguruan 

garatzen da sektore industriala, eta maila apalagoan Araban eta Nafarroan. 

Merkataritzak ere bultzakada handia jaso zuen: garraiobideen aldetik, trenbideak eta 

errepide sareak egin ziren eta kaiak handitu eta berritu; bestetik, banku handiak sortu 

ziren. Iparraldea, berriz, prozesu honetatik kanpo geratu zen, eta Hegoaldean inmigrazio 

uholdeak garai hartan hasi baziren, Iparraldetik jende askok alde egin behar izan zuen 

Paris eta Amerikara. 

 

Migrazio mugimendu hau izan zen ordurako euskarak jasaten zuen 

diskriminazioari erantsitako mehatxu larria. Lehenagotik ere klase agintariak euskara 

baztertuta bazuen, Bilbo inguruan eta gainerako gune industrialetan finkatutako langile 

masa berriak ez zuen euskara ezagutzen eta ez zuen horren beharrik nabaritu. Euskara 

soilik baserritarren hizkuntza izatera pasa zen, baserritarrak geroz eta gutxiago ziren 

unean. Iparraldean euskara hobe gorde zen, hain zuzen baserritarren eta artzainen 



I.- GARAPEN EKONOMIKOAREN ERAGINA HIZKUNTZA GUTXITUEN BILAKAERAN 

 53 

hizkuntza izateagatik, baina kasu honetan, bertako baserritar edo artzain denentzako 

lekurik ez eta askok herria uztera behartuta egon ziren. 

 

Industrializazioaren ezaugarriek eta hauek hizkuntz gatazkan sortutako eraginek 

azken mende eta erdian iraun dute, botere politikoetatik izan diren eraso bortitzak 

euskara azken guda galtzeko zorian ipini dutela ahaztu gabe. Horrela, mende honetako 

erdialdean euskara Araban ia desagertuta zegoen, Nafarroan, iparraldeko haranetan 

soilik mantentzen zen eta Bizkaiko eta Gipuzkoako gune industrialetan ere –tamaina 

erdi/handiko herri gehienetan– galzorian edo galduta zegoen. Irakaskuntza sistema eta 

hedabideen kontrola Estatu zentralistaren esku egoteak egoera kaskarragoa bihurtzen 

zuen.  

 

Dena den, esan beharra dago zibilizazio industrial modernoak euskararentzat 

ekarri duen guztia ez dela hondamendia izan. Aurretik ere aipatu dugu balore 

autoktonoen baiezpen mugimendu bat sortu zela XIX. mendearen bukaeran. Politika 

mailan foruzaletasuna finkatu zen heinean, intelektual talde ugari saiatuko da herriaren 

berezko kultura eta historia aztertzen. Intelektual hauek izango dira orduko euskal kezka 

eta arduraren bozeramaile. Bestalde, zenbait ekintza interesgarri ere burutu zituzten bi 

mendeen arteko muga garaian: aldizkari berriak sortu, lehiaketak, euskal gaietan 

finkaturiko argitalpen multzo bat sortu… Euskararen inguruan hartutako jokabide berri 

eta sendoaren adierazgarriak dira Euskaltzaindiaren eta Eusko Ikaskuntza elkargoaren 

sorrera 1918 urtean, eta irakaskuntzan euskara sartzeko lehen saioak. 

 

Beranduago, eta euskararentzat garai beltzena izan den frankismoa nolabait 

“irekitzen” hasi zenean, hirurogeigarren hamarkada hasi aurretik, herri kontzientziaren 

berpizkundea hasi zen, azken etaparen hasieratzat har dezakegula. Etapa berri honetan, 

euskal kultura modernoa jaio izan da. 1960 urtean ireki zituzten Gipuzkoan gerra 

ondorengo lehenbiziko hiru ikastola, nahiz eta zailtasun finantzario eta legal ugariri 

aurre egin behar izan. Berehala ezagutu zuen izugarrizko gorakada ikastolen 

mugimenduak, batez ere lurralderik industrializatuenetan, hots, Gipuzkoan eta Bizkaian. 

Garai honetakoa da ere hizkuntzaren berreskurapenean aurrerapauso itzela izan den 

“euskara batua”, lehia linguistikorako ezinbesteko tresna zibilizazio postindustrial 

modernoan. 
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Euskararen aldeko mugimendu berritzaile eta eraginkor hau helburu geroz eta 

sakonagoak lortzeko abian jarri da, irakaskuntza elebidun bat proposatuko eta eskatuko 

baitu. Euskal Herrian barne, eskola eta ikastetxe guztietan euskara ezartzea izan da 

horietako helburu bat, hizkuntzaren legezko koofizialtasunarekin batera9. Gainera, 

oinarri herrikoia duen mugimendu honetan ez da soilik bertako jendea biltzen, izan ere, 

azken urteotan garbi geratu da euskararen arazoak geroz eta gehiago ukitzen dituela 

etorkinak, eta hauetako askok, ez dute eragozpenik jartzen euskalduna izango den 

gizarte baten alde egiteko: batzuk euskara ikasteari emanaz eta beste asko beren seme-

alabek ikas dezaten ahaleginduz. 

 

Azken urteetan euskararen egoera hobetu dela ukaezina da. Bai euskaldun 

kopuruaren aldetik, eta bai euskarak jarduera ekonomiko eta sozial askotan lortu duen 

hedapenagatik, esan genezake euskaldungoa azken mendeetako bilakaeran inflexio-

puntu batera iritsi dela. Dena den tendentzia aldaketa hau ez da uniformea: Iparraldean 

euskararen galera ez da eten batik bat familia barneko transmisioa hautsi delako, 

Nafarroan oso egoera desberdinak eta nahasiak daude borondateak eta legeak bat ez 

datozelako, eta EAEn ere datu positiboek ezin dute ezkutatu kaleko benetako egoera. 

 

Historian zehar izandako prozesuaren ezaugarriak ikusita, egitura ekonomikoak 

jasandako aldaketak egoera linguistikoa aldatu izan dute, gehienetan (beti ez bada) 

euskararen atzerakadak eraginez. Hau egia izanik ere, azken urteetako ekonomi egiturak 

aldatu diren bitartean, euskararen atzerakada balaztatua izan da. Honen zergatiak mota 

askotakoak izan daitezke, baina nagusietako bat aipatu nahi dugu: 1975ean egitura 

administratibo-instituzionalean hasitako aldaketek Euskal Herriko boterearen zati handi 

bat Euskal Herriko lurralde-erakundeetatik kudeatu ahal izatea bideratu dute, hemen 

sartzen delarik Itun Ekonomikoak Diputazio eta Gobernu Autonomoei (Nafarroakoari 

eta EAEkoari) eman dizkien aurrekontuak diseinatzeko aukera. Ez da ahaztu behar 

euskararen atzerakadan izandako etenean aurrekontu horietatik hizkuntz politikara 

bideratutako diru kopuruak edukitako eragina, hurrengo kapitulu batean aztertuko 

dugun moduan10. 

 

                                                 
9 Leku gehienetan lortu bada ere, oraindik orain Nafarroako eta Iparraldeko egoera hor dago. 
10 Honen garrantziaz, Bakaikoa eta Ferrero (1994). 
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2.2.- Ondorioak 

 

Aurreko puntuetan ikusi dugu denboran zehar ekonomi sistemaren aldaketa 

bakoitzak eragin dituela nolabaiteko aldaketak ere euskararen egoeran. Punturik 

garrantzizkoenak aipatzeagatik, eta denboran guregandik hurbilen daudela kontutan 

hartuz, honakoak azpimarratu nahi ditugu: 

 

• Sektore ekonomiko berriak sortzen eta ugaltzen joan diren heinean, erdarak 

(gaztelera edo frantsesa) hartu dituzte komunikazio hizkuntza gisa. Garapen 

ekonomikoaren aurrerapauso bakoitza euskararentzat atzera pausua izan da. 

• Bilakaera ekonomikoak behartu dituen inmigrazio mugimenduak euskararen 

kalterako izan dira, etorkinek ez baitute euskararen beharrik izan. 

• Agintariek, eta oro har, klase gidariak ez du euskararen aldeko jarrerarik erakutsi, 

erdararen asimilazioa bereganatu eta horren eredu izan direlarik. 

• Aurreko arrazoien ondorioz, mendeetan zehar euskara prestigioa galtzen joan da, 

kulturarik gabeko eta sektore atzeratuenen hizkuntza gisa hartua izan delarik. 

 

Historian zehar izandako aldaketa gehienetan (guztietan ez esateagatik) euskarak 

gehienera ere ordura arte zeukan garrantzia eta erabilpena mantentzea lortu izan du. 

Horregatik azken urteetako bilakaerak, non teknologia berrien ezarpena eta gizarte 

modernoekiko homologatzea euskararen suspertzearekin bat gertatzen ari diren, lehen 

aldiz euskarari nolabaiteko itxaropena eskaintzen dio. 
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3.- GALESERA: GARAPENAK ERAGINDAKO BESTE GUTXITZE 

PROZESU BATEN ADIBIDEA 

 

3.1.- Sarrera 

 

Euskarak bezala, gainerako hizkuntzek ere aurre egin behar izan dizkiote garapen 

ekonomikoak sortutako erronka berriei. Europan bertan, badira industrializazioaren eta 

bere ondoko bilakaeraren eragina modu kaltegarrian sofritu behar izan diren hizkuntzak. 

Hauen artean, galeseraren kasua dago. Kasu honi buruzko informazioa jasotzea 

interesatzen zaigu euskararekin dituen parekotasun eta diferentziengatik. Parekotasunen 

artean, hizkuntzari dagokion lurraldearen azalera, biztanle kopurua eta hauen artean 

elebakar/elebidun portzentaiak (gaur egunean galeseraren ezaguera-tasa, %20 inguruan 

dagoelarik).  

 

Diferentzien artean aipatuko dugu hemen bilakaera ekonomikoaren eragina: 

prestigioari lotutako faktoreak lehen mailakoak badira bi kasuetan, paper desberdina 

izan dute mende honetako garapen ekonomikoaren prozesuan: Euskal Herriko 

hegoaldea Espainiako Estatuko lurralde garatuenetakoa izan den artean, Galesek ez du 

horrelakorik ezagutu Erresuma Batuaren esparruan. Euskaldun askok ekimen 

ekonomiko berrietarako jarrera argia erakutsi badute ere, Galesen bestelako jarrerak 

nagusitu izan dira, eta iniziatiba berrietarako joera kanpotarrek erakutsi izan dute. 

 

Galeseko eta galeseraren kasua ezagutzeko, Menter a Busnes11 erakundearen 

txostenak hartu ditugu oinarritzat. Horien artean “Quiet revolution?” izenekoaren 

                                                 
11 Menter a Busnes (Enpresa eta Negozioa) 1989an sortutako erakundea da. Development for Rural Wales 

(Nekazal Galeserako Garapen-Bulegoa) eta Welsh Development Agency (Galeseko Garapen-Erakundea) 

erakundeen laguntza finantzarioa jasotzen du. Bere helburua galesera-hiztunen –galeseradunen– egoera 

ekonomikoa hobetzea, bultzatzea eta dibertsifikatzea da. Hain zuzen ere, Galeseko biztanleriaren artean, 

galesdunak %20a inguru dira, eta gehienak lehen sektorean aritzen dira: nekazaritza, abeltzaintza eta 

meatzetan, ingelesdunak gainerako sektoreetan nagusi direla. Erronka, beraz, Galeseraren bidezko 

kulturaren baitan enpresa eta merkataritzaren garapena sustatzea da, giltzarriak baitira etorkizuna 

bermatzeko. Beste erakunde batzuekin elkarlanean aritzen da galeseraren hiztunen artean trebetasun eta 
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helburua12 galesera, kultura eta garapen ekonomikoaren arteko lotura aztertzea da. 

Faktore kulturalek –horien artean linguistikoek– enpresa eta negozioetako jarduerak 

nola baldintzatzen dituzten aztertzeko lana da. 

 

3.2.- Garapen ekonomikoaren eragina Galesen eta bere hizkuntzan 

 

Aurreko mendaren erdira arte, Galesko lurralde gehienean biztanleriak ez zuen 

soilik galesera ezagutzen, baizik eta galestar gehienak (%80tik gora eskualde askotan) 

galesera-elebakarrak ziren. Britainia Handiko industrializazioaren eraginez, Galesko 

sektore produktibo nagusiak ziren, nekazaritza eta abeltzaintzaz gain, aire libreko edo 

lurrazpiko meategi eta harrobietako ustiapenei lotutako industriak: ikatza, kobrea, 

beruna, urrea, zilarra eta arbela, bereziki, bestelako industrien garapena oso urria 

zelarik. 

 

Oro har, erauzketa-industria honen bultzatzaileak ez ziren galestarrak izan, 

ingelesak baizik, eta eredu kapitalistaren garapenak sortutako burgesia berria ingelesa 

zen. Egitura ekonomiko honek Galesen sustraitutako bi ezaugarri kultural sortu zituen: 

alde batetik, proletalgoaren klase-sentimendu handia eta ondoriozko baloreak 

(elkartasun eta elkarkidetzarako jarrera positiboak eta laborismoaren indarra, besteak 

beste), eta beste alde batetik, galestarren –galeseradunen– nolabaiteko konplexua 

negozioekiko. Azken honen arian, galeseradunen artean oso zabalduta egon den –eta 

dagoen– topikoaren arabera, berak ez dira gai modu egokian negozioak eratu eta aurrera 

eramateko, ekimen mota horiek ingelesentzat eta Galesko ingelesdunentzat soilik balira 

bezala. 

 

Industrializazioak aurrera jo duen bitartean, beraz, galeseradunek hartu izan duten 

jarrera beren komunitatea kaltetu izan du, soldatapeko lanpostuetara jo izan dutelako, 

sektore publikora bereziki, autoenpleguko lanpostu autonomoak betetzeko garaian, 

ingelesdunek aurrea hartu izan dietelarik. Horrela, galeseradunek administrazioa hartu 

                                                                                                                                               

ekimen enpresarial eta komertzialak garatzeko proiektu eta azpiegiturak sortzen. Ceredigion konterriko 

Aberystwyth herrian du bere egoitza nagusia, eta Galeseko beste eskualdeetan ordezkaritzak ere baditu. 
12 Price et alter (1994). 



I.- GARAPEN EKONOMIKOAREN ERAGINA HIZKUNTZA GUTXITUEN BILAKAERAN 

 58 

izan dute lanpostua eta maila soziala hobetzeko aukera nagusi bezala, enpresa-kulturan 

eduki izan duten esperientzi historikoa oso urria izanik. Honek ere badu zerikusia 

Galesko lehen industrializazioak sortutako egitura sozialarekin: galeseradunak 

biziraupen ekonomikoa eta kulturala lortzeko borrokan, komunitatera eta ardura 

sozialera bideratutako konpromisoak hartzeko joera nabarmena agertu izan du, 

hezkuntza eta osasun zerbitzuetan askoz ere parte handiagoa hartuz, ekimen pribatuko 

enpresetan baino. Tradizionalki, bai gizarte-zerbitzu gisa eta bai enplegu-sortzaile gisa, 

galeseradunek sektore publikoarekiko gehiegizko menpekotasuna eduki izan dute13. 

 

Azken hamarkadan egin diren ikerketek14, dena den, jarrera hauek aldatzen ari 

direla adierazten dute. Baina ezin dugu ahaztu bitartean, industrializazioa zabaldu 

ostetik gaur egungo Gales modernora iristeko bitartean hizkuntzak jasan duen 

atzerakada itzela: gaur egun, Galesko inguru industrializatuena –Caerdydd (Cardiff) 

ingurua eta hego-ekialde osoa– gehienbat ingelesduna da, galesera ezagutzen dutenen 

portzentaiak oso txikiak direlarik, %5etik beherakoak hain zuzen, eta kasurik 

hoberenetan –iparmendebaldeko Gwynedd eskualdean– galesera ezagutzen dutenak 

%72ra iristen badira ere, galesera-elebakarrik ez da ia geratzen. Batez beste, Galesen 

bertako hizkuntza ezagutzen dutenen portzentaia %19a ingurukoa da15.  

 

Horregatik, modernizazio ekonomikoa hizkuntza eta kultura tradizionalaren 

aurkako mehatxutzat hartua izan da. Izan ere, Carterek eta Aitchinsonek 1994an eginiko 

azterketan argi azaltzen da Galeseko lan esparruan zatiketa linguistiko nabarmena 

dagoela, galesera ez dakitenek lanpostu hoberenak betetzen eta soldata handienak 

irabazten baitituzte. 

 

Esan bezala, badirudi galeseradunen artean jarrera aldaketa gertatzen ari dela 

azken urteetan. Horrela, egin diren inkestetan galeseradunek autoenplegurako iniziatiba 

handiagoa erakusten dute, Gales negozioak irekitzeko leku desegokitzat geroz eta jende 

                                                 
13 Casson (1993). 
14 Rees (1992) 

    Beaufort Research  (1993) 
15 Aurreko datuak, Bwrdd yr Iaith Gymraeg – Welsh Language Board (http://www.bwrdd-yr-iaith.org.uk) 

erakundeak adieraziak, 1991eko erroldan oinarrituz. 
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gutxiagok hartzen du eta gehiengoarentzat galesera ezagutzea abantaila da lana 

bilatzeko orduan. Hizkuntza bultzatzen duten taldeentzat, datozen urteetako helburua da 

lortu izan diren arrakasta kulturalak erdiesteko erabili diren indarrak esfera 

ekonomikora eramatea, galeseradunen komunitatearen egoera hobetzeko bidea sektore 

ekonomiko oparo baten jabe izatea denez ohartuta. Jarrera aldaketa honen beste ondorio 

bat da guraso gehienek nahi dutela beren seme-alabek galesera ezagutzea, eta horregatik 

azken bi hamarkadetan galesera hiztunen portzentaia hazi egin da ume eta gazteen 

artean. Bilakaera honetan, litekeena da 1998an sortu berriko Galesko Asanbladak 

galeserarentzat eragin positiboa edukitzea, berak kudeatuko baititu Erresuma Batuko 

gobernuak ordura arte zituen zenbait eskuduntza.  

 

Herri bakoitzak bere bilakaera propioa darama, eta ikuspegi horretan kokatu behar 

dira euskararen eta galeseraren gaur egungo egoerak. Ez dira prozesu paraleloak izan, 

aurreko ataletan ikusi ahal izan dugunez, ez instituzionalki ez eta faktore 

sozioekonomikoek hizkuntzaren gain izandako eraginagatik ere. Edozein modutan, bi 

hizkuntz komunitate hauek antzeko egoerara iritsi dira milurtekoaren amaieran, eta 

Europako integrazio prozesuak modu bertsuan baldintzatu ditzake etorkizunean. 
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4.- EUROPAKO HIZKUNTZA GUTXITUEN EGUNGO EGOERA:  

“EUROMOSAIC” TXOSTENA 

 

4.1.- Sarrera 

 

Euromosaic txostenean16, Europako Batasuneko berrogeita zortzi hizkuntz 

komunitate gutxituen azterketa konparatua egiten da17. Berrogeita zortzi komunitate 

horietatik, batzuek hizkuntza bera dute –euskararen egoera, adibidez, hiru lurralde 

desberdinetan aztertzen da: Euskal Autonomi Erkidegoan, Nafarroan eta Iparraldean–, 

eta beste batzuk lurraldez kanpoko Estatu-hizkuntzak dira: adibidez, alemanaren egoera 

Belgikan (bi eskualde desberdinetan) edota grekoaren egoera Italiako komunitate greko-

hiztunean. Hizkuntza gutxiturako guk erabilitako irizpidearekin, hamazazpi kasu 

edukiko genituzke gaurko 15eko Europan18, eta hauek kontutan hartuz egin dugu 

txostenaren berrirakurketa, atal honen amaieran. 

 

Hizkuntza gutxituen egoera zein den baloratzean, arreta berezia ematen zaie 

dagozkien hizkuntz komunitateen baldintza sozioekonomikoei. Lehenik eta behin, zazpi 

aldagai nagusi erabiltzen dira hizkuntzak sailkatzeko: hizkuntz taldeen produkzio eta 

erreprodukzio prozesurako hiru (familia, komunitatea eta kultur ekoizpena), eta aldagai 

instituzionaltzat hartutako beste lau (prestigioa, instituzionalizazioa, legitimazioa eta 

irakaskuntza). Ikerketa burutu dutenentzat, lehen hiru aldagaiak gizarte zibilari lotuak 

lirateke, eta gainerako lauak, berriz, Estatua eta Administrazioaren zereginari lotuak. 

Aldagai horiek ez dute zerikusirik ez hizkuntz talde bakoitzaren ezaugarri 

demografikoekin, ez eta gizartearen egitura ekonomikoarekin.  

                                                 
16 EUROMOSAIC, Production et reproduction des groupes linguistiques minoritaires au sein de l´Union 

européene. COMISION EUROPÉENE, Luxembourg: Office des publications oficielles des 

Communautés européennes, 1996 

Egileak: Peter Nelde (Onderzoeks Centruum voor Meertaligheid, KU University, Brussels), Miquel 

Strubell (Direcció General de Política Lingüística, Barcelona), Glyn Williams (Research Centre Wales, 

University of Wales, Bangor) 
17 Gogoratu txostena egin zenean hamabi Estatuk osatzen zutela Europako Batasuna. 
18 Ikus Sarrerako kapitulua. 
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Zazpi aldagai horietarako, berrogeita zortzi hizkuntz komunitateetan lortutako 

emaitzen arabera, hizkuntza hauek bost taldetan sailkatu dira: lehen taldean lau hizkuntz 

talde egongo lirateke, aldagai guztietan emaitza onak lortzen dituztenak, hain zuzen. 

Hurrengo taldean hamabost hizkuntz talde daude: emaitza onak lortzen dituzte aldagai 

gehienetan. Emaitza okerragoak dituzten hizkuntz taldeentzat beste hiru talde lortzen 

dira, azkenekoan sartutako hizkuntzen egoera tamalgarria izanik. 

 

Aurreikus daitekeenez, bizirauteko egoeran aurkitzen diren hizkuntz taldeetan, 

administrazioaren babes maila altua da, gizarte zibilaren gain produkzio eta 

erreprodukzio prozesuen bultzadarako estimulu egokia izanik.  

 

Ondoren, hizkuntz komunitate horiek, bakoitzaren berregituraketa ekonomikoaren 

prozesuaren baitan aztertzen dira. Ondorioa: hobe dauden taldeak ingurune ekonomiko 

orokorrarekin sinbiosian aurkitzen dira, beren kideentzat gune ekonomiko bereziak 

sortu dituztelako. Dena den, berregituraketa prozesuak arriskugarriak izan daitezke talde 

linguistiko hauen iraupenerako, gehienbat kapitalaren zirkulazioak eragin ditzakeen 

migrazio mugimenduak direla eta. 

 

Hizkuntz talde desberdinen egoera demografikoa aztertu da ere, eta aldagai honek 

hizkuntzaren iraupenerako ez da oso adierazgarria: hizkuntz talde batzuk egoera 

txarrean aurkitzen dira eta beste batzuk, berriz, hoberenen artean daude, eta gauza bera 

gertatzen da horren handiak ez diren hizkuntz taldeen artean. Noski, taldeak oso txikiak 

izanik, birsortzeko baldintza txarretan daudela nabaria da. 

 

Europako Batasunaren barnean berregituraketa politikoak eta ekonomikoak, 

hizkuntz taldeen etorkizunean eduki ditzaketen ondorioei buruz, zenbait iritzi 

plazaratzen dira, garapen ekonomikorako aniztasunaren eta integrazioaren faktoreen 

garrantzia azpimarratuz. 

 

Bukatzeko, hizkuntz plangintza programatu beharra dagoela adierazten da, 

plangintza hori ezin baita boluntarismoaren ardurapean soilik utzi. 
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Euromosaic txostena ez da hizkuntza gutxituei buruzkoa, baizik eta hizkuntz 

taldeei buruzkoa, azken hauek talde sozial gisa hartuta. Ikerketa bera Europan garatzen 

ari den berregituraketa sozial, kultural, ekonomiko eta politiko orokorrari lotuta dago.  

 

Kontutan hartzen da azken mendeetan, Europako Estatuak sortu eta sendotu diren 

heinean, indarrean egon den diskurtsoak homogenotasun kultural zein linguistikoa 

goraipatzen zituela, garapen eta progresoaren baldintza zirelakoan. Estatu barneko 

homogenotasun hori arrazionaltasunaren erakusgarri moduan ulertua izan da. Horrek, 

noski, ondorio larriak eduki ditu Estatu desberdinetan zeuden gutxiengo etnikoentzat, 

Estatuek hauenganako mesfidantza edota intolerantzia erakutsi izan dutelarik (beste 

ondorio bat izanik gutxiengo horiei buruzko datu eskasia). 

 

Azken aldian, berriz, beste diskurtso bat gailentzen ari da, Europako 

etorkizunerako aniztasunak zein giza-kapitalak duten balioa azpimarratuz. Zentzu 

honetan, hizkuntz talde gutxituek garrantzi berria hartzen dute, Europako 

oparotasunaren gain egin ditzaketen ekarpenei esker. Azpimarragarria da ez direla soilik 

hizkuntz talde gutxituak honelako diskurtsoa bultzatzen dutenak, baizik eta Europako 

ikerketa eta politika buruek ere errebindikatzen dutela ikuspuntu bera.  

 

 

4.2.- "Euromosaic" txostenaren ezaugarri metodologikoak 

 

- Hizkuntzen gutxiagotzea 

 

Gutxiengotasuna, ikerketa honetan, ez da neurri enpirikoei lotutako kontzeptua, 

botere-arazoei lotutakoa baizik. Hizkuntz talde gutxituak lirateke, zentzu honetan, 

gizarte eta Estatu handiagoen barne bizi diren talde sozialak, berezko hizkuntza eta 

kultura baten jabeak, baina berezko hizkuntza hori eguneroko bizitzarako egokitasuna 

bermatu dezaketen egitura politiko, instituzional eta ideologikorik gabekoak.  

 

Hizkuntz talde hauen minorizatze prozesua Estatu modernoen gailentzearekin bat 

dator. Minorizatze prozesu horien deskripzioa honelako lan baten ezinbesteko hitzaurrea 

da, azken mendeetako ezaugarri nagusienak aipatuz. 
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Horrela, XVIII. mendean, arrazoian oinarritutako gizarte-eredu berria aldarrikatu 

zen, gizartea lege naturalen arabera osatu beharko zelarik. Zientziak Jainkoa 

ordezkatzen du: gizarte arrazionalean gauzen administraziorako eta herrien 

gobernurako, arrazoi zientifikoa eta teknikoa erabili behar da. Ildo honetan, tradizioa 

modernotasunaren aurkakotzat hartzen da, etnikotasuna gizartearen arauarekiko 

diferentzia izanik, desbideratze gisa ulertua da.  

 

XIX. mendean berriz, eboluzionismoaren harira, arrazoiak gizartea perfekziorantz 

eramango duela esaten da, eta perfekzio hori "zibilizazioa" izanik, Europako 

estatuentzat dago gordeta. Estatuek, legeen bidez, garapenerako oztopoak saihets 

ditzakete, perfekziorako bidean berme gisa agertuz. Ondorioz, hizkuntza batzuk 

arrazoiaren hizkuntzak dira, hizkuntza modernoak, hain zuzen, estatu-hizkuntzak 

direnak berak. Gainerakoak, tradizioaren esparrura mugatzen dira, modernotasunaren 

aurkakoak dira eta garapenerako eta perfekziorako bidean, oztopotzat hartuak. 

 

Modernismo mota honen arabera, pentsaera arrazoiaren oinarria da, eta hizkuntza, 

bere aldetik, pentsaeraren bektorea, beraz, pentsaera, arrazoia eta hizkuntzaren arteko 

erlazioa agerian geratzen da. Honela, Estaturik gabeko hizkuntzak arrazoiaren 

esparrutik kanpoko hizkuntzak dira, gizarte ez-zibilizatuen adierazle. Horregatik, 

hizkuntza horietako hizkuntz taldeak ez dira gai erakundetze politikoa egiteko, eta 

Estatuentzako mehatxu gisa hartuak dira. Argi dago diskurtso honek ondorio erabat 

kaltegarriak eduki dituela talde linguistiko askorengan. 

 

Euromosaic txostenaren egileentzat, ordea, Europa berrian Estatuaren eta 

gizartearen arteko loturak birplanteatzeko garaia heldu da. Gaur eguneko 

berregituraketa politiko zein ekonomikoak espazio sozial eta politiko berrietarako lekua 

irekitzen du. Hizkuntz taldeen ardura nagusia entitate arau-emaileetan bihurtzea da, 

Estatu bateratuaren lehenagoko nozioa gaindituko lukeen egitura supraestatal bat 

eratzeko unerik egokiena izanik oraingo hau, benetako Europa eleanitza eta kulturanitza 

eraiki ahal izateko.  
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- Oinarri metodologikoak 

 

i) Gizarte-taldeak 

 

Hizkuntz taldea izanik gizarte-talde19 bat, soziologiak gizartea, politika eta 

ekonomiaren arteko erlazioak finkatu beharko lituzke. Abiapuntu hau hartuz, hizkuntza 

gutxituen analisia egiterakoan, ondoko premisak onartuak dira: 

• hizkuntz talde bat, gizarte-talde bat da; 

• gizarte-talde gisa, hizkuntz talde bat gainerako gizarte-taldeekiko erlazioen 

arabera aztertu behar da; 

• ondorioz, hizkuntz taldearen egitura gizarte-talde bat eratzeko modu bat da; 

• gizabanako bat gizarte-talde bat baino gehiagokoa izan daiteke; 

• aurrekoak esan nahi du nortasun soziala ezaugarri batean baino gehiagotan 

oinarritu daitekeela; 

• hizkuntz talde bat baino gehiago elkarrekin existitu daitezke, eleanitzek 

hizkuntz talde eta nortasun linguistiko batean baino gehiagotan parte hartzen 

dutelarik; 

• gizarte-taldeak desberdinak dira. 

 

ii) Hizkuntz taldeen produkzio eta erreprodukziorako lehen mailako 

agenteak 

 

Ondoko kontzeptuak erabili dira ikerketa-lan honetan: 

• hizkuntz taldeen erreprodukzioa: belaunaldien arteko hizkuntz transmisioari 

dagokio. 

• hizkuntz taldeen produkzioa: hizkuntza bat ezagutzera iristen diren hiztun 

berriei dagokie (beren gurasoak hizkuntz talde horretakoak ez zirenean). 

• hizkuntz taldeen erreprodukzio eza: gurasoen hizkuntza ezagutzeari uzten 

dietenei lotutako kontzeptua. 

 

                                                 
19 Klase sozialen kontzeptua edukita ere, originalaren itzulpena gorde nahi izan dugu: "un groupe 

linguistique est un groupe social", eta abar. 
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Hiru prozesu horietarako lehen mailako agenteak familia, irakaskuntza eta 

komunitatea lirateke. Komunikabideak eta erlijio-esparrua bigarren mailako agentetzat 

hartuak dira. 

• Familia: mendebaldeko gizarteetan ezkontzak endogamikoak izaten dira, alegia, 

gizarte-talde bereko kideen artean egindakoak (nahiz eta amodio 

erromantikoaren eta aukera librearen ikuspegia hedatua egon). Honek errazten 

du hizkuntz taldeen erreprodukzioa. Dena den, kapitalaren mugimendu 

masiboek migrazio mugimendu sakonak eragiten dituztenez, hizkuntz talde 

desberdinetako kideen arteko ezkontza exogamoak ere ugariak izaten dira. 

Honela sortutako familietan, hizkuntz gutxituaren transmisioa murriztu eta 

arriskuan jar daiteke. 

• Komunitatea: hizkuntzaren erabilpen eta iraupenerako funtsezko papera jokatzen 

duen elementua da. Aurrerago aipatu diren arriskuak sortzen dira migrazio 

mugimendu jendetsuak gertatzen direnean. 

• Irakaskuntza: bi funtzio nagusi betetzen ditu: gizarteko kideak duintasunez hezi 

eta ekoizpen prozesu ekonomikoetarako eskulana prestatu. Bi funtzio 

horietako helburuak lortzeko, irakaskuntzan hizkuntza bat ala beste erabiliko 

dira, hizkuntz taldeen produkzio eta erreprodukzioan ondorio zuzenak 

eraginez. 

 

iii) Ekonomi ordena 

 

Hizkuntz talde batek ekonomi ordenaren barnean betetzen duen lekuak, eta 

bertako ekonomiak berregituraketa ekonomiko orokorrean jokatzen duen paperak, 

zuzenean eragiten du hizkuntz talde horren produkzio eta erreprodukzio prozesuetako 

lehen mailako agenteen gain. Eragin horretan, dimentsio espazialak berebiziko 

garrantzia du, gehienbat lanaren banaketa geografikoagatik, baina baita kapitalaren 

jabetza eta kontrolagatik ere. 

 

• ekonomia izate dinamiko bat da, etengabeko hazkunde eta atzeraldi prozesu 

zikliko batean murgilduta. Dinamika horren ondorio espazialak ez dira 

uniformeak. 
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• berregituraketa ekonomikoak kokapen geografikoaren etengabeko birdefinizioa 

egiten du hazkunde ekonomikoari begira, eskulanaren eta kapitalaren 

mugimendu librearen eskakizuna aldarrikatuz (Honen harira azpimarratu behar 

da EBren helburuen artean zentroa eta periferiaren arteko desorekak 

gainditzearena agertzen dela).  

• aurrekoaren ondorioz, periferiako egitura ekonomikoak sektore ekonomiko 

bakar batean kontzentratu egiten dira, normalean hirugarren sektorearen 

inguruan., ondoko lau ezaugarriak betez: 

• kualifikazio gabeziarako joera 

• berregituraketa jarrai baterako joera, urtaroen arabera gehienetan 

• zentroko enpresekiko eta kapitalarekiko menpekotasuna 

• garapen eutsigarrirako maila ahula 

 

EBko hizkuntz talde gutxitu gehienak periferian daude. Dena den, hauen artean 

batzuk Batasunaren ertzetan daude (Eskozia, Galizia,…), eta beste batzuk, berriz, 

Europako bihotzean (ladinoak, friuldarrak,…). Lurraldez kanpoko Estatu-hizkuntzei 

dagokionean, historian zehar muga-aldaketek sortutako hizkuntz taldeak dira, 

normalean zentrotik gertu. Oro har, Estaturik gabeko hizkuntz talde gehienak ez daude 

oso ondo kokatuta ikuspegi ekonomikoaren aldetik, eta orain arte oreka 

sozioekonomikoa lortu izan duten kasutan, oreka hori arriskutan dago berregituraketa 

ekonomiko orokorraren ondorioz. 

 

Garapen ekonomikoaren faktore geografikoez gain, ondoko bi hauek ere hartu 

behar dira kontutan: lan-merkatuak eta sektorizazioa. Lan-merkatuak lehen mailako 

garrantzia du sektore pribatuarentzat, ondasunak sortzeko baliabide nagusienetakoa 

delako. Lan-merkatuak ez dira homogeneoak, eta merkatu hauetan desberdintasuna 

sortu eta praktikatu egiten da. Erlazio zuzena dago lan-merkatu desberdinen eta 

hizkuntz taldeen artean. 

 

Enpleguaren nazioarteko merkatuan denek ulertuko duten hizkuntza baten beharra 

dago, normalean hizkuntz hori ingelesa delarik. Dena den, tokian tokiko enpleguaren 

merkatuek, sektore publikoan zein ekimen pribatu gehienetan, ez dute lotura gehiegirik 

edukitzen nazioarteko merkatuarekin, eta bertan Estatuko hizkuntzaren bat erabiliko da, 
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kasu batzutan posible izanik hizkuntza gutxituren bat izatea. Dena den, sortutako 

Merkatu Bakarrak, Estatuetako merkatuen desagerpena dakar, eta horrek periferian 

dauden talde gutxituengan eragin sakonak eduki ditzake.  

 

Eragin horiek desberdinak izan daitezke, eta zentroko eta talde gutxituen jarduera 

ekonomikoen arteko loturaren araberakoa izango da. Zentroko enpresek enpleguaren 

merkatu lokala kontrolatzen badute, postu gorenak zentroko pertsonalak beteko ditu, eta 

behe mailako lanpostuetan bertako langileria arituko da. Agian hau gertatuko da zenbait 

sektoretan -merkataritza edo ehungintza- eta ez hainbeste sektore publikoan. Zentroak 

ez badu eskuhartze gehiegirik, ordea, bertako eskulana lanpostu guztietara iritsi daiteke. 

Dena den, egoera askotan, hizkuntza gutxituak ez du inolako paperik beteko bizitza 

ekonomikoan, edozein mailatan ere. 

 

Hizkuntza gutxituak bere onerako erabilia izan daiteke lan merkatua segmentatzen 

bada, horrela hizkuntza gutxitua erabilia izango den habiak sortu baitaitezke: 

irakaskuntza edota gizarte-laguntza. 

 

Aurrekoak, hizkuntzaren prestigio kontzeptua aztertzera behartzen gaitu. Honela 

definituko dugu kontzeptu hau: gizarte mugikortasunerako hizkuntzak emandako balioa. 

Hizkuntza baten prestigioa handia bada, biztanleriaren zati handi batek balio 

positibotzat hartuko du hizkuntza horren jabe egitea.  

 

Azken paragrafoetan esandakoa laburbilduz: berregituraketa ekonomikoa eta 

lurralde autoktonoaren (eta bere hizkuntza gutxituaren) papera prozesu horretan aldagai 

askeak dira. Nahiz eta hizkuntz talde gutxitu batek lan-merkatuaren segmentizazioa 

lortu bere alde, berregituraketa ekonomikoak arazoak sor liezazkioke. Berregituraketa 

prozesuak kapital mugimenduak eragiten dituenez, migrazioak ere egon daitezke. 

Inmigrazio handi baten ondorioz, hizkuntz taldearen endogamia maila murriztuko da, 

hizkuntzaren sortze eta birsortze ahalmenak ahulduz.  

 

iv) Instituzionalizazioa eta legitimazioa 

 

Instituzionalizazio kontzeptua hizkuntzaren erabilpenari lotuta dago, eta 

legitimazioarena, berriz, ahalmen, ezagutza eta erraztasunaren arteko loturari. Hizkuntza 
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bat instituzionalizatua dagoela esango dugu, biztanleriak, oro har, bere erabilpen 

espontaneoa egiten duenean. Legitimazioa, berriz, hizkuntz politika eratzen duten 

arduradun ofizialei elkartuta dago: legedia, hizkuntz plangintzak,… Bi kontzeptuen 

artean lotura handia badago ere, batzuen ustez hobe da estatus juridikorik gabeko 

hizkuntza gutxitua, estatus horrek bere gutxitasuna nabarmenduko duelako. Dena den, 

Euromosaic txostenaren arabera joerarik hoberena zera litzateke: legedi askorik gabe, 

hizkuntza gutxituaren erabilera lagunduko duten egiturak eratzea. 

 

4.3.- Berregituraketa ekonomikoa: garapenerako eredu berriak 

 

Ekonomi ordenaren ezaugarri nagusia hazkundeari eusteko borondatea da. 

Hazkunde ekonomikoa ez da prozesu harmoniko eta iraunkorra, baizik eta hazkunde eta 

atzeraldi ziklikoen menpeko fenomenoa. Estatuaren papera hazkundea bizkortzea eta 

krisialdiaren ondorioak saihestea da. Berregituraketa ekonomikoaren prozesuan 

hazkundea efizientziaren bidez ziurtatu nahi da, eta asmo horretan Estatua ez da 

begirale pasiboa. 

 

Batzuentzat, ordea, Estatuaren papera partziala da, eta kapitalarena, aldiz, globala, 

besteak beste, mugaz gaindiko eragina baitu. Edozein modutan, egitura ekonomiko 

periferikoak existitzen dira, leku horietako funtzio ekonomiko espezifikoei loturik. 

Eskualde hauetan epe laburreko ekimenak bildu ohi dira, kapitalaren zatirik handiena 

lehen sektoreko, turismoko eta lekuan lekuko abantaila bereziak dituzten proiektuetako 

ekimenetan ezarriz. Zikloaren aldi batzutan, zentroko enpresek periferiara jo dezakete, 

eskulan hezia eta antolatu gabearen bila. Ondorioak: urtarokotasuna eta ziurgabetasuna, 

eta langabezia-tasa handiagoa.  

 

Aldi berean, honek esan nahi du ere periferian aldaketa-erritmoa eta egokitze 

prozesuak azkarragoak direla. Dena den, zentroan gertatzen den berregituraketak ez du 

eragin bera eta une berean periferiako eskualde guztietan, noski. Horretaz gain, 

kapitalaren zirkulazioak migrazio mugimenduekin bat gertatu ohi dira: periferian 

kapitala sartzeak, hizkuntz taldeetan atzerritarren sarrera dakar, eta multzo hau hizkuntz 

taldean integratzeko aukera bermatzen ez bada, hau da, hizkuntz sortzea ez badago 

bermaturik, hizkuntzaren birsortzearen aukerak ere murriztuko dira. 
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- Aniztasuna eta garapena 

 

Honako puntuan, kontutan hartu dira Europako Batasunean berregituraketa 

ekonomiko eta politikoak sortu dituzten aldaketa sakonak. Merkatu bakarrak eta legedi 

uniformeak prozesu berri bat eragin dute Europan, eta prozesu horretan hizkuntza 

gutxituek eta hauen komunitateek jokatzen duten papera ere berraztertu behar da.  

 

Aipatu prozesuaren barnean zenbait diskurtso azaltzen dira: neoliberalismoaren 

garrantzia azken aldian finantza-kapitalari baino gehiago giza-kapitalari emandako 

arretagatik, dibertsitatearen papera garapen ekonomikoaren baitan eta dibertsitatearen 

eragina integrazio europarrean. Talde linguistikoak teorizazio honetako elementu dira, 

eta zentzu horretan beren garrantziaren balorazioa hobetu bada ere, hori guztia politika 

sozial argi eta garbi batean zehaztu behar da. 

 

- Finantza-kapitaletik giza-kapitalera 

 

Ondoren azaltzen den hurbilketa neoliberalismoaren ekarpenetan oinarritzen da. 

Teoria honek probidentzia-estatua kritikatzen du bere paternalismoak norbanakoen 

ekimena ahultzen duelako, eta ondorioz, Estatuaren zeregina bultzatzaile soila 

izatearena da, hiritarren nahiak eta beharrak erantzunez, baina hauek zuzendu gabe. 

Zentzu honetan, ortodoxia liberaletik aldentzen den teoria da, azken honentzat merkatua 

baita norbanakoen harreman ekonomikoak bideratzeko sistema autorregulatzailea: 

norbanakoek harreman ekonomikoak burutzen dituzte eta harreman hauek gizarte baten 

edo besteren partaide izatetik independenteak dira. Liberalismo modernistak arrazoiaren 

eta emozioaren artean egiten duen bereizketak badu bere parekoa gizarte mailan: 

horrela, merkatu ekonomikoan arrazionaltasunari gizartearen eta kulturaren 

irrazionaltasun potentziala kontrajartzen zaio. 

 

Neoliberalismoak, ordea, ez du onartzen merkatuaren aurrexistentzia ia naturala, 

alderantziz baizik, uste baitu merkatua soilik existitu daitekeela Estatuak zenbait 

baldintza egiaztatzen baditu. Hala ere, neoliberalismoak ez dio zeregin gehiago utzi nahi 

Estatuari, merkatua ziurtatzeko interbentzioaz gain, Estatuaren bestelako parte hartzea 
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irrazionaltasun iturria uste duelako. Liberalismoak onartzen zuen Estatu-probidentzia 

desagerraraztea perturbazioak sortuko lituzkeenez, neoliberalismoak bultzatu zuen 

Estatu-probidentziaren baitan autorregulaziorako mekanismoak sartzea. Horren 

ondorioz, merkatuaren ekonomiaren logikan oinarritutako autonomia metodoak lantzen 

ditu, biztanleak beren arazoen soluzioan parte hartzera bultzatuz, zerbitzu-

kontsumitzailetzat hartuz. Beste ondorio bat, norbanakoengan eta familiengan 

adierazitako protagonismoa: neoliberalismoa ez da soilik antisoziala, Estatuaren 

gehiegizko zereginen aurka ere badago. Eta aurrekoaren azkeneko ondorioa, 

autogobernua, gizartea gobernatzeko modurik hoberen gisa. Kontzeptu hau enpresen 

kudeaketarako noziotik letorke: zenbat eta askatasun gehiago, ekintza ekonomiko 

berriak martxan jartzeko erraztasun gehiago eta norbanako autonomoago eta 

lehiatsuagoak.  

 

Teoria honetan, merkatua da ordena ziurtatzen duen elementua, eta Estatuaren 

zeregina ikuspuntu horretatik bideratu behar da. Helburua litzateke aldebiko harremanen 

bitartez, ongizate orokorra lortzea, indibidualismoa bideratuz guztien ona lortzearren. 

Alferrikako gastua inmoraltzat hartzen den moduan, bere antidotoa efizientzia da. 

Neoliberalismoaren defendatzaileen arabera, honen aplikazioak pertsonen autogobernu 

liberal eta efikaza bideratzen du, gizarte asistentzia komunitatearen esku utziz, beti ere 

guztien ongizatea xedetzat edukiz.  

 

Aurrekoa adierazi ondoren, errazago ulertzen da Europako Batasunak daraman 

politika. Helburu zehatzak finkatu baino gehiago, biztanleriaren beharrak eta 

igurikapenak kontutan hartzen dituen politikak egiten dira, beti ere norbanakoen 

ahalmenak eta parte hartzea politika horietarako faktore nagusitzat hartuz.  

 

Honek guztiak bere eragina du hizkuntz politikarengan: hau ezin da ulertu 

Estatuaren onginahi gisa, ezta existitzen den soziolinguistika baten aldaketa moduan, 

baizik eta enpresen planifikazio estrategikoan erabilitako terminoetan ulertu behar da, 

aldeko eta kontrako faktoreak, aukerak eta arriskuak identifikatuz. Edozein modutan, 

planteamendu honek nolabaiteko kontraesana duela onartu behar da, planifikazioa eta 

merkatuaren nozioak nahasten dituelako. Edozein modutan, oinarri moralista duen 

hizkuntz planifikazioak merkatuaren zeregina berraztertu behar du, aniztasunaren 

garrantzia honelako azterketa batean sartuz. 
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- Garapen periferikoaren eredu baterantz 

 

Atal honetan garapenerako eta batasunerako aniztasun linguistikoak daukan 

garrantzia azpimarratu nahi da, homogenotasun kulturalaren tranpa modernoan erori 

gabe. Horretarako FAST programaren (Forecasting and Assessment in the field of 

Science and Technology Europako Batasuneko programa) inguruan garatutako 

ereduaren bidez ekingo dugu. Testuinguru honetan, hizkuntz talde gutxitu gehienak leku 

periferikoetan aurkitzen direla azpimarratuko da berriz ere. Honelako debatea 

neoliberalismoaren politikaren dinamikaren ondorioa bada ere, ez dugu dimentsio 

soziala ahaztu nahi giza-jarrera merkatuak gidatzen duela baieztatuz. 

 

Merkatu bateratuak eta testuinguru horretan bilatu behar dira soluzioak, baina 

jakin beharra dago merkatu bateratuak berak periferiako arazoak areagotu egin zituela 

zentroko enpresen interesak babestu zituelako, garraio sareek zentroa indartu eta I+G 

motako jarduerak zentroan kontzentratu zirelako. Horren aurrean, FAST programak 

aurkezten duen ereduan planteamendu berriak egiten dira: ikusirik garapenerako eredu 

tradizionalek ez dutela konpondu langabeziaren arazoa hazkuntza ekonomikoaren bidez, 

bestelako eredu parte hartzaile bat proposatzen da, aniztasun kultural eta sozialaren eta 

nazioarteko harremanen baliabideak profitatzen dituzten ekimen lokaletan oinarrituz. 

Hazkunde integralerako bidea da aurrekoa, batez ere eskualde guztietako ekonomiak 

integratzeko duen ahalmena dela eta.  

 

Prozesu honetan, sare desberdinak eratzen dira transakzio ekonomikoen oinarri 

izateko, norabide askotako loturak sortzen eta berrikuntza sisteman joan-etorriko 

prozesuak ahalbidetzen. Honetan guztian, berebiziko garrantzia ematen zaie giza-

baliabideei: jakintza, antolaketa, sormena, berritze-gaitasuna,... Noski, lagungarri izango 

da dibertsitatea, ekimen eta proiektu berrietarako abiapuntuak jartzeko orduan. Honela, 

merkatu batuak konstelazio bat eratu beharko du, “urrezko triangeluko”20 gaur egungo 

kontzentrazio indizeak jaitsi eraziz, hazkunde ekonomikoa eta enplegua batera hobetuko 

dituen helburuaz. Modu honetako integrazioak bermatuko du erregioen baliabideak eta 

ahalmenak erabili eta indartzea. 

                                                 
20 Londres, Marsella eta Munich hirien arteko eremua. 
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- Dibertsitatea 

 

FAST programak aniztasunaren papera azpimarratzen du, erregio desberdinetako 

gizabidezko jarrera desberdinek garapen ekonomikoan eta gizarte-laguntzan eduki 

dezaketen eragina aipatuz. Dena den, programaren egileek berek xehetasun bat erantsi 

nahi izan dute: ez dira gauza bera batasunerako oztopo bihur daitezkeen gizarte-

desberdintasunak –diferentzia sozioekonomikoen sortzaile– eta dibertsitate kulturala, 

azken hau garapenerako balizko iturri. 

 

Besteak beste, dibertsitateak gizartearen jakintzan eta berrikuntzan eduki 

dezakeen garrantzia azpimarratzen da, dibertsitatearen murrizteak komunitate osoaren 

jakintza mailarentzat mehatxua izan daitekeelako, hala nola ezagupenak eman eta 

jasotzeko eragozpena. Sistemen aniztasuna nahitaezkoa da berrikuntzarako, eta hau 

Europako Batasunaren integraziorako funtsezko argumentua da: sistema desberdinak 

elkar lotzen dira espazioan zehar berrikuntzarako gaitasuna bultzatzeko, bi prozesu 

paralelo bihurtuz integrazio europarra eta tokiko sistemen garapena.  

 

Dibertsitatearen oinarrizko osagaia bizimodu desberdinen existentzia da, eta 

bizimoduei lotuta, noski, kultur aniztasuna. Orain arte kultura ulertua izan da balio 

multzo gisa, eta horietako balio batzuk garapenerako egokiak ez zirenean, beste 

batzuengatik ordezkatzea proposatu izan da ikuspegi etnozentrista batez. Horrelako 

jokaeran, hizkuntzak bigarren mailako elementuak dira, eta garapen ekonomikoaren 

izenean ordezkatuak izatea ongi ikusi izan da.  

 

FAST programaren bidez, honi buelta eman nahi zaio, kultura beste modu batez 

ulertuz, kultura esanahi gisa, alegia, eta hizkuntza, esanahiak adierazteko tresna gisa. 

Hizkuntza bakoitzak esanahiak adierazteko era desberdinak dituzte, eta hizkuntza 

batean adieraz daitekeena beste batean, agian, ezin da adierazi. Gauzak adierazteko 

modua desberdina da ere hizkuntza batetik bestera. Hau litzateke dibertsitatearen 

indarra, honek balio baitezake dibertsitatea berrikuntzaren eragilea izan dadin. Gorago 

arrazoia, kultura eta homogeneizatzeari buruz esandakoak gogoratu beharko genituzke: 

kultur eta hizkuntz aniztasuna ezin da irrazionaltasunaren eta garapen ezaren baliokide 

gisa hartu. Era berean, ez da bidezkoa “lanaren kulturaz” ezagutzen dena hizkuntza 
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gutxituen kontra erabiltzea, hitzerdika esanez hizkuntza gutxituetako komunitateak 

egoera horretara iritsi direla kultura eskasago baten jabe izateagatik, nolabait adieraziz 

hizkuntza nagusiak lanerako ere efikazagoak direla edo.  

 

Laburbilduz, ikuspegi honetan hizkuntzek bi zeregin nagusi dituzte Europako 

integrazioan eta bere garapen ekonomikoan: integrazio eta garapen horiek bultzatuko 

dituzten taldeen kohesiorako elementuak dira, eta errealitatea adierazteko eta ulertzeko 

aniztasunaren ispilu dira. Beste hitz batez esanda, berrikuntza prozesurako beharrezkoa 

den giza-kapitalaren oinarri izanik, hizkuntz dibertsitateak giza-kapital aberatsagoa 

bermatzen du. 

  

- Etorkizunerako irizpidea  

 

Nahiz eta gizartearen eta Estatuaren arteko erlazioa aldatu izan den eta gaur egun 

neoliberalismoa izan eguneroko praktika gidatzen duen diskurtsoa, orain arteko datuek 

modernotasunaren diskurtsoaren indarra baieztatzen dute, non homogeneotasun 

kulturala integraziorako eta garapenerako nahitaezko baldintza den. Hala ere, kontutan 

hartuz hizkuntz talde askok indarrean dagoen diskurtso politikoak eskatzen dituen 

elementuak dituztela (kohesioa, talde kontzientzia, berrikuntzarako gaitasuna, 

arriskurako joera eta sareen antolaketa), pentsatu beharko litzateke talde linguistikoen 

produkzioa eta erreprodukzioa bermatuko lituzketen politikak martxan jartzea egokia 

litekeela, kontutan hartuz hori egitea Estatuak eduki beharko lukeen zereginarekin ez 

dela kontrajarriko. Horretarako, hizkuntz taldeen produkzioa eta erreprodukzioa 

bultzatzeko indarra gizartearen esku dauden faktoreetan utzi beharko litzateke, eta 

neurri txikiago batean, Estatuaren esku dauden faktoreetan. Edozein modutan, 

etorkizunerako soluzio errazik ez dago. 

 

Europako agintariek eta gainerako gizarte eragileek kontutan eduki ahal dute 

txosten honen amaierarako erabilitako hitzak: “Europako Batasunak, beste 

potentziekiko duen abantailetako bat bere aniztasuna izanik, abantaila hori gorde eta 

profitatu behar da. Azken finean, aniztasuna europar guztien ondasuna da eta”. 
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4.4.- Europako hizkuntza gutxituen egoera 

 

Kontuan hartu izan dira Europako Batasunaren barneko hizkuntz talde 

autoktonoak. Hizkuntza eta dialektoen arteko diferentzia erabaki politikotzat hartu da: 

hizkuntzalariek baino gehiago, eragile politikoek (eta hauen arteko indar erlazioek) 

mugatzen dute zeintzuk diren hizkuntz bakar baten barianteak eta zeintzuk hizkuntza 

bereziak. 

 

Bost datu-iturri nagusi erabili dira: 

• bigarren mailako iturriak: hizkuntz talde gutxituek berek emandako datu-

baseak. 

• Estatuetako agintaritza ofiziala 

• hizkuntz talde gutxituetako ordezkari adituak. 

• beste aditu eta profesionalak. 

• hizkuntzen erabileraren inguruko inkestak. 

 

Hizkuntzen erabilerari buruzko inkestak ugariak dira hizkuntz talde bakoitzeko, 

baina ez dira homogeneoak eta batzutan ez dira oso fidagarriak. Kasu honetarako, zortzi 

hizkuntz taldetan soilik egin da inkesta, eta hortik lortutako datuak beste lau iturrietatik 

lortutakoekin bat zetozenez, lehen lau iturriak baliagarritzat hartu ditugu gainerako kasu 

guztietarako. 

 

Zortzi kasu horiek ondoko arrazoiengatik aukeratu ziren:  

• euskaldunen, irlandarren eta frisiarren kasuan erabilgarri dauden inkestak 

baliozkotzat hartu ditugunez, kasu hauetarako bertan egindako inkestak hartu 

ditugu. 

• Estatu desberdinen jarrera hizkuntza gutxituekiko desberdina izanik, gehienez 

Estatu bakoitzeko bi kasu aztertzea onartu da. 

• oso hiztun gutxiko kasuak baztertu ditugu, inkestaren helburua -laginetik 

lortutako datuen estrapolazioa- galdu egiten delako. 

• kasurik gatazkatsuenak era baztertu dira, arrazoi desberdinak direla medio, 

besteak beste, hau haserako lan bat besterik ez delako. 
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Honekin guztiarekin, ondoko zortzi kasuak erabili dira inkestak egiteko: bretoiera, 

Aragoiko katalana, galesera, gaelikoa, sorabiera, sardiniera, ladinoa eta galiziera. 

 

Datuak lortu ondoren, hizkuntzen egoera neurtzeko eta alderatu ahal izateko 

eskala homogeneoak eratu dira, aldagai bakoitzeko bana. Inkestak egindako zortzi 

hizkuntzetarako, inkestetatik lortutako datuak erabili dira eskaletako balioak esleitzeko, 

eta gero alderatu da beste datu-iturrietatik lortutako emaitzak erabiliz egindako 

esleipenekin. Alderaketa horren ondorioz, gainerako hizkuntzetarako eskalen balioak 

esleitzeko informazio osoa lortu dugu. 

 

 

- Hizkuntzen erabilerari buruzko inkestak 

 

Datuak bi iturrietatik datoz –hizkuntz taldeei buruzko txostenak eta hizkuntzen 

erabileraren inguruko inkestak–, eta biak elkartuz analisi konparatiboa egin ahal izateko 

eskala desberdinak osatu dira. Datu-iturri bat kualitatiboa da, bestea berriz, kuantitaboa, 

eta azken honi esker azterketa estatistiko bat egin daiteke. 

 

Inkestak ondoko zortzi hizkuntz komunitatetan egin dira: bretoiera, katalana 

Aragoin, gaelikoa, galiziera, ladinoa, sardiniera, sorabiera eta galesera. Hiru kasutan 

emaitzek baikortasuna azaltzen dute, beste hirutan hizkuntzen iraupena zalantzan 

agertzen da, eta beste bi kasuetarako etorkizun beltza antzematen da. 

 

Egoera hoberenean aurkitzen diren hiruak galiziera, ladinoa eta galesera dira: 

hizkuntz dentsitatea, hezkuntzan eta hedabideetan duten presentzia eta hizkuntzen 

nolabaiteko prestigioa, hiru mintzaira horien aldeko faktoreak dira. Mehatxu handiena 

izan daiteke hiru komunitate horietan ekonomiaren dibertsifikazioari lotutakoa litzateke.  

 

Egoera kaskarra jasaten duten bi hizkuntzak bretoiera eta sardiniera dira. 

Hizkuntza hauen prestigio eskasak eragin du azken bi belaunaldien arteko desoreka: 

orain dela gutxi arte hiztun kopurua kontutan hartzekoa bazen ere, gaur egun oso gazte 

gutxik gaitasun nahikoa du hizkuntza erabiltzeko. Jarduera ekonomiko berrien hedapena 

–nekazaritzaren industrializazioa, teknologia berriei lotutako industria eta eskala 

handiko turismoa– sektore garatuetan bertako hizkuntza baztertuz egin izana, hizkuntza 
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horien prestigioaren kontrakoa izan da, hauek esparru tradizionaletarako soilik geratu 

direlarik. 

 

Tartean geratzen diren kasuak gaelikoa, Aragoiko katalana eta sorabiera dira. 

Hiruetan aldeko faktoreak daude –kultur mailan egindako ekimenak, nolabaiteko 

prestigioa– eta kontrakoak era, hauen artean hizkuntz komunitate hauetan dagoen 

dibertsifikazio ekonomiko apala. 

 

Kasu hauetan, datu enpirikoetatik emaitza orokorretara iritsi ahal izan denez, eta 

azken hauek beste iturrietatik lortutako emaitzekin bat datozenez, pentsa daiteke 

fidagarritasun-maila nahikoa dagoela hizkuntza bakoitzarekiko egindako txostenen 

bidez, azterketa konparatiborako osatu diren eskalak egiteko.  

 

- Eskala desberdinen analisia 

 

Hizkuntza bakoitzarentzat zazpi aldagai hartu dira kontutan: 

• familiaren garrantzia hizkuntzaren erreprodukziorako 

• komunitatearen garrantzia hizkuntzaren produkzio eta erreprodukziorako 

• hezkuntzaren garrantzia hizkuntzaren produkzio eta erreprodukziorako 

• hizkuntzaren balioa gizarte mugikortasunerako, hau da, hizkuntzaren prestigioa 

• kulturaren garrantzia erreprodukziorako 

• hizkuntzaren erabileraren legitimazioa 

• hizkuntzaren erabileraren instituzionalizazioa 

 

Aldagai bakoitzerako puntuazioa 0 eta 4 artekoa da. Horretaz gain kontutan hartu 

izan dira hizkuntz taldearengan berregituraketa ekonomikoak eragindako dibertsifikazio 

ekonomikoa, taldearen tamaina eta bere dentsitate linguistikoa. Orain arteko lan askotan 

aldagai demografiko eta geografikoek lehentasunezko garrantzia izan badute, txosten 

honetan boterearen inguruko aldagai soziopolitikoetan ipini da azterketaren muina. 

Dena den, egokia dirudi aldagai demografikoa ahaztu gabe uztea.  

 

Aldagaien arteko korrelazio-koefizienteak aztertu dira. Alde batetik, lau 

aldagairen arteko koefiziente horiek altuak dira –hizkuntzaren prestigioa, 
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instituzionalizazioa, legitimazioa eta irakaskuntza–, eta beste hiruen arteko korrelazioak 

ere altuak dira –familia, kultur erreprodukzioa eta komunitatea–. Bestalde, lehen lau 

aldagaien eta azken hiruen arteko korrelazioak aldakorrak dira, baina ez oso altuak. 

Horregatik, hasieran aukeratutako zazpi aldagaiak bi multzotan elkartu dira: Estatuaren 

zereginari lotutako lauak eta gizarte zibilari lotutako beste hiruak. Azkenik, aldagai 

demografikoarekiko eta aurreko zazpi aldagai horien arteko korrelazio-koefizienteak 

oso apalak dira, eta horregatik faktore demografikoaren eragina gutxiestea erabaki da, 

benetako garrantzia aldagai sozial zein politikoei emanez21. 

 

Ondoren, bi aldagai moten eragina neurtu da, estatuak ala gizarteak indar gehiago 

egiten ote duen jakiteko. Estatuari dagozkion lau aldagaien batez bestekoa kalkulatu da 

hizkuntza bakoitzarekiko, eta ondoren gauza bera egin da gizarte zibilari dagozkion hiru 

aldagaiekin. Aztertutako berrogeita zortzi hizkuntz komunitateentzat lortutako balioak 

ondoko taulan ageri dira. Hizkuntza bakoitzerako gizarte zibilari dagozkion hiru 

aldagaiak neurtu dira 0 eta 4 artean (familia bidezko transmisioa, kultur produkzioa eta 

komunitatearen eragina), eta ondoren administrazioari lotutako lau aldagaien datuak 

datoz (prestigioa, instituzionalizazioa, legitimitatea eta irakaskuntza). Hurrengo 

zutabean hizkuntz talde bakoitzak lortutako puntuazio totala ageri da, eta azken bi 

zutabeetan, gizarteari lotutako hiru aldagaien batez bestekoa eta administrazioarekin 

zerikusia duten lau aldagaien batez bestekoa22. 

                                                 
21 Alderatu dira ere zazpi aldagaietarako lortutako puntuazioen batura eta hizkuntz komunitatearen 

tamaina. Oro har, 300.000 hiztunetik gora duten hizkuntzek puntuazio altuak jasotzen dituzten bitartean 

(sardiniera eta okzitaniera ezik), komunitate txikiek puntuazio apalagoak lortzen dituzte (Espainiako 

okzitaniera –aranera– ezik). 
22 Taula honetan agertzen diren berrogeita zortzi hizkuntz komunitateen izenak euskaratu baditugu ere, 

kokapena zehazten duten laburdurak jatorrizko txostenean zeuden bezala utzi ditugu. Horrela, B-Belgika, 

D-Alemania, DK-Danimarka, E-Espainia, F-Frantzia, GR-Grezia, I-Italia, P-Portugal eta UK-Erresuma 

Batua diren bitartean, Arag-Aragoi, Bal-Balearrak, EAE-Euskal Autonomi Erkidegoa, Kat-Katalunia, 

Naf-Nafarroa eta Val-Valentzia dira. 
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 (1. taula; iturria: nik egina, Euromosaic txosteneko datuez) 

Datu hauek adieraz ditzakegu ondoko diagraman, non hizkuntz komunitate 

bakoitzerako, aldagai bakoitzean lortutako totalak agertzen diren:  
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 (1. irudia; iturria: Euromosaic) 
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4.5.- Hizkuntza gutxituen sailkapena 

 

- Sailkapena 

 

Hizkuntza bakoitzaren egoera azaltzen duten zazpi aldagaietako puntuazioaren 

arabera, ondoko sailkapena egin da, egoera hoberenetik txarrenera joaz:  

 

A taldea, sailkapeneko 1-4 arteko hizkuntz komunitateak: 25-28 puntu 

 

Belgikako ekialdeko alemana, luxemburgera, Kataluniako katalana eta Italiako 

alemana. Hizkuntza hauetako hiru lurraldez kanpoko estatu-hizkuntzak dira (alemana 

Belgikako ekialdean eta Italian, eta luxemburgera) eta Europako erdialdeko “urrezko 

triangeluan” kokatuta daude: ez dute integrazio eta dibertsifikazio ekonomikoari 

dagokionean bestelako arazorik. Katalana ere, estatu-hizkuntza ez bada ere, proto-estatu 

baten hizkuntza da eta Europako garapen ekonomikoaren beste zentroan 

(Mediterraneoan) aurkitzen da. Estatu-hizkuntza izatea abantaila da 

luxemburgerarentzat, baina ez da baldintza nahikoa, irlanderaren kasuak erakusten duen 

moduan. Estatu-hizkuntza izateak laguntzen du ere lurraldez kanpoko kasuetan, baina 

beste adibide askok erakusten dute ez dela nahikoa ere (alemana bere Danimarkan, 

esaterako). 

 

B taldea, sailkapeneko 5-12 arteko hizkuntz komunitateak: 17-21 puntu 

 

Hurrengo taldean zortzi hizkuntza daude, zazpi aldagaietarako puntuazioa nahikoa 

altua dutenak: hauetatik bost Espainiako Estatuan daude (galiziera, katalana Valentzian, 

euskara EAEn, okzitaniera familiako aranera eta katalana Balearretan), horrek erakusten 

duelarik deszentralizazioak hizkuntzekiko eragin positiboa eduki dezakeela. Beste 

kasuak lurraldez kanpoko estatu-hizkuntza bat (alemana Frantzian) eta ondo kokatutako 

beste bi: ladinoa eta galesera. 

 

Talde honetan aniztasun handiagoa dago. Komunitate batzuetan hiztun kopurua 

handia den bitartean, beste batzuetan aurkakoa gertatzen da. Komunitate batzuetan 

dibertsifikazio ekonomikoa lehen mailakoa bada, beste batzuek oso sektore zehatzetan 

dute kontzentraturik jarduera ekonomiko nagusia. Edozein modutan ere, ezin dira A 
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taldeko hizkuntzekin parekatu: aldaketa sozioekonomikoaren eraginak askoz ere 

ondorio latzagoak izan ditzake talde honetako hizkuntzen produkzio eta 

erreprodukzioan. 

 

C taldea, sailkapeneko 13-25 arteko hizkuntz komunitateak: 11-14 puntu 

 

Ondoren hamahiru hizkuntzetako multzoa eratu dugu, puntuazio osoaren erdia 

inguru lortzen dutenak: euskara Nafarroan, katalana Rossellon eta Aragoin, daniera 

Alemanian, alemana Danimarkan, frantsesa eta esloveniera Italian (hauek guztiak 

hizkuntza berak inguruko lurralderen batean duen estatusak lagunduta), friuliera, 

sorabiera, gaelikoa, frisiera, irlandera eta turkiera Grezian. Hizkuntza hauek badute 

Estatuaren nolabaiteko onarpena, lurralde hauetan ez bada behintzat bai aldameneko 

lurralderen batean. Irlanderaren kasuak agian harritzekoa da, erakusten baitu estatu-

hizkuntzaren estatusak eta honek dakartzan laguntza eta baliabide ugariek ez dutela 

ziurtatzen hizkuntzaren garapen eta hedapen osoa. 

 

Hamahiru hizkuntza hauetarako etorkizuna zalantzazkoagoa da. Gehienek 

100.000 hiztun baino gutxiago dituzte, eta berregituraketa ekonomikoaren prozesuan 

marjinalizaturik geratu dira: Europako nekazaritza politikaren ondorio ezkorrenak jasan 

dituzte, eta aldi berean turismoaren menpekotasuna jasaten dute (urtarokotasuna, 

inmigrazioa). Hauen artean, Nafarroako euskal komunitatea dago. Talde honetako 

salbuespena irlandera da. 

 

D taldea, sailkapeneko 26-33 arteko hizkuntz komunitateak: 8-10 puntu 

 

Badago ondoren bizitasun-maila eskasagoko zortzi hizkuntzek osatutako multzoa, 

horietatik lau Frantziako Estatuan (euskara, korsikera, bretoiera eta okzitaniera), beste 

hiru Italian (katalana, okzitaniera eta albaniera) eta bestea alemana Belgikako eremu 

zaharrean (Montzen, Bocholz eta Arlon eskualdeetan). Kasu guztietan Estatuaren 

laguntza eskasak kolokan jartzen du hizkuntza hauen bizi iraupena. Honetan ere eragina 

du azken belaunaldien artean egondako etena: berregituraketa ekonomikoak haustura 

profesionala eta geografikoa sortu du eremu hauetan, emigrazio-inmigrazio mugimendu 

sakonak eta lan merkatuan bertako hizkuntzaren balio eza faktore adierazgarriak izanik. 

Nabarmentzekoa da talde honetan hizkuntza gutxitu guztien artean hiztun kopuru 
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handienetakoak dituztenak egotea, Estatu frantsesaren jarrera agerian utziz: bretoiak eta 

okzitanierak dituzten hiztun kopuru altua kontutan hartuz, hizkuntza gutxituez ari 

garenean hiztun kopuruari baino gehiago botere-erlazioei buruz ari garela gogoratu 

behar dugu. 

 

E taldea, sailkapeneko 34-48 arteko hizkuntz komunitateak: 1-7 puntu 

 

Bukatzeko, hamabost komunitateko multzoa dugu. Hauek, lor zitekeenaren 

puntuazio osoaren laurdenera ez dira iristen. Lau Grezian kokatuta daude –mazedoniera, 

bulgaroa, albaniera eta arumaniera–, beste hiru Italian –sardiniera, kroaziera eta grekoa–

, eta gainerakoak beste estatuetan sakabanatuak: portugesa eta bereberra Espainian, 

Iparraldeko eta Ekialdeko frisiera, irlandera Erresuma Batuan, nederlandera Frantzian, 

mirandesa eta kornikera. Gehienak Europako periferian aurkitzen dira. Hauek guztiek 

estatus juridikorik eta babes ofizialik gabekoak dira, eta beren erabilera ere ez dago oso 

hedatua ez familia mailan, ezta komunitatean ere. Asko periferian aurkitzen dira, edota 

garapen ekonomikoak ukitu gabeko lurraldeetan. Hizkuntza hauetarako etorkizuna ez da 

batere baikorra, dinamismo gutxi agertzen baitute iraun ahal izateko. 
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Hizkuntz komunitate desberdinei dagozkien datuak erabiliz, ondoko grafikoa 

osatu dugu23, non adierazitako puntuek hizkuntz komunitate desberdinak adierazten 

dituzten, 1. taulako lehen zutabean erabilitako zenbakien bidez. 

 

Iturria: nik egina, Euromosaic txosteneko datuez 

(2. irudia) 

 

Bertan, ardatz horizontalean gizarte zibilari lotutako aldagaien batez bestekoa 

agertzen da, eta ardatz bertikalean, berriz, estatuaren zereginari lotutako aldagaien batez 

bestekoa. Ezkerreko azpialdetik eskuineko goialdera doan diagonalean dauden 

hizkuntzetarako oreka legoke bi esparruetatik, hortik ezkerreko kasuetarako estatuaren 

esfortzua gizartearena berarena baino handiagoa litzateke, eta kontrako kasuan egongo 

lirateke diagonalaren eskuin aldean geratzen diren hizkuntzak. Lehen begirada batean 

ikusten da egoera honetan aurkitzen direla hizkuntz komunitate gehienak, hots, 

gizartearen beraren ahalegina hizkuntzarekiko administrazioarena baino handiagoa dela. 

 

                                                 
23 Aztertu ditugun “Euromosaic” txostenaren hiru bertsiotan (frantsesez, ingelesez eta galizieraz) irudi 

honen bertsioan, akatsen baten ondorioz-edo, hizkuntz komunitate desberdinei dagozkien puntu gehienak 

leku okerrean agertzen ziren. Bertan aipatzen ziren irizpideak erabiliz eratu dugu hemen agertzen den 

irudi zuzena. Horretaz gain, komunitate desberdinek osatutako multzoak desberdintzeko marrak erantsi 

ditugu, osotasunaren egoera hobe adierazteko asmoz. 

48
45,46,47

44

42,43

41
39,40

38

37
36

35
29

28

27

26
25 24

23

22

20

19,21

18

5

15,16,17

11

12

4

13
10
6,9

7,8

12,3

14

30

31
32,33
34

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0,00 0,33 0,67 1,00 1,33 1,67 2,00 2,33 2,66 3,00 3,33 3,66 4,00
Gizartea

E
st

at
ua

A taldea

B taldea

C taldea

D taldea

E taldea



I.- GARAPEN EKONOMIKOAREN ERAGINA HIZKUNTZA GUTXITUEN BILAKAERAN 

 84 

Bestalde, grafiko horren bitartez ikus daitezke egoera hoberena jasaten duten 

hizkuntzak: goi-eskuin aldean dauden lauak dira gorago lehen taldean sartu direnak, eta 

ondoko zortziak, bigarren multzoa osatzen dutenak. Berriz, egoera kaskarrena jasaten 

duten hizkuntzak behe-ezkerrekoak dira, hauei administrazioak zein gizarteak berak 

sostengu maila txikia eskaintzen dietelarik. Hizkuntzak multzoka sailkatzen badira 

puntuazio totalaren arabera, A, B, C, D eta E multzoak lortuko genituzke, aurreko 

irudian puntuetako marrek banatuta. 

Aurreko grafikoari esker ikus daiteke ere Estatuek ez dituztela hizkuntz politika 

globalik beren barnean dituzten hizkuntza gutxituetarako. Horrela, Estatu berak 

hizkuntza batzuei laguntza eta sostengu handia ematen badie ere, Estatu beran dauden 

beste hizkuntza batzuei ez die inolako babesik eskaintzen. Honetarako arrazoia hizkuntz 

taldeari lotutako faktore desberdinak egon daitezke: bere tamaina, bere hiztunen 

militantismoa, hizkuntzaren papera lan-merkatuan eta administrazioaren 

deszentralizazioa, besteak beste.  

 

4.6.- Euromosaic txostenari egindako ekarpen eta kritikak  

 

Txosten honetan Europako bilakaera ekonomikoari, bera gidatu izan duten 

printzipioei eta bilakaera horrek hizkuntz komunitateetan eduki dituen ondorioei 

garrantzi handia ematen zaie, eta gure ustez txosten honek duen ekarpen 

interesgarrienetakoa da, ikuspegi hau ez baita oso jorratua izan, haserako kapituluan 

aipatua izan denez. 

 

Horrela, gaur egungo egoera linguistikoan iraganeko berregituraketa 

ekonomikoek eta eraldaketa sozialek eragin zuzena izan dutela aipatzen da, horren 

ondorioz Europako zenbait hizkuntz komunitate egoera gutxitua jasatera kondenatuta 

izan direla. Gaur egun ere, Europako Batasunerako prozesuak eragindako 

berregituraketa ekonomikoak hizkuntz komunitate gutxituengan ondorio lazgarriak 

izaten jarraitu dezakeela esaten da. 

 

Aurrekoarekin batera, integrazio ekonomikoak hizkuntz aniztasuna kaltetu ez 

dezan garapenerako eredu berrien beharra adierazi egiten da, horien artean tokian tokiko 

komunitate txikietako egituraketa egokia, bizitza ekonomikoaren eta sozialaren alderdi  
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desberdinetan eragiten duten agente guztien  parte hartze zuzena bermatuz, eta 

komunitate horien arteko sare berriak eratuz oraingo nukleoenganako zentralizazioari 

aurre egin ahal izateko. 

 

Dena den, Euromosaic txostenaren ekarpen nagusia bada ere garapenerako eredu 

alternatiboen azterketa beharra aipatzea, ez dirudi metodologikoki planteatzen dena 

erabiltzen denik hizkuntza gutxituen gaur egungo egoera zehazteko ahalegin enpirikoan. 

Honekin esan nahi dugu ikertutako berrogeita zortzi hizkuntz komunitateen 

azterketarako erabili izan diren zazpi aldagaiak, orain arteko ikerketetan erabilitakoak 

direla –familia, kultura, komunitatea, prestigioa, instituzionalizazioa, legitimitatea eta 

irakaskuntza–, hauek guztiek aldagai ekonomikoekin, eta bereziki, berregituraketa 

ekonomikoarekin zerikusi zuzenik ez dutelarik.  

 

Aipatu zazpi aldagaien artean prestigioarena izan liteke faktore 

sozioekonomikoekin lotura handiena duena, baina txostenean esaten denez prestigioa 

neurtzeko sektore publikoa hartu da kontuan, eta ez da baloratu, adibidez, enplegatzaile 

pribatuek hizkuntza gutxituarekiko duten jarrera eta enplegatuen hizkuntz gaitasunari 

ematen dioten garrantzia, azken hauek izan bailitezke hizkuntzaren benetako prestigioa 

neurtzeko aldagai baliagarri batzuk. 

 

Honen harian, guk gai honi heltzen diogu bosgarren kapituluan: bi eskualde 

desberdinetako industria-enpresetan egindako inkesta baten bidez aztertu nahi izan dugu 

zein den enplegatzaileen jarrera enpresetako jarduera euskalduntzeko garaian eta 

behargin euskaldunak kontratatzeko orduan. 

 

Esan behar da, hala ere, zazpi aldagai haiek erabiliz lortzen diren emaitzen 

analisia egiterakoan gogoan hartzen direla bestelako aldagaiak. Horrela, behin eta berriz 

aipatzen da egoera periferikoan dauden hizkuntz komunitateek, oro har zailtasun 

handiagoak dituztela bere produkzio eta erreprodukzio linguistikoa gutxieneko 

bermearekin burutu ahal izateko, baina honelako zehaztapenak beti a posteriori egiten 

dira, metodologian aldez aurretik kontutan hartzekoak direla esaten bada ere. 

Horregatik, badirudi txosten hau osatu zitekeela marko metodologikoan ezartzen diren 

irizpideak erabiliz. 
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Guk honelako saiakera bat egin dugu. Europako Batasuneko estatu desberdinetako 

datu erregionalak erabiliz, hizkuntz komunitate bakoitza kokatuta dagoen eskualdeko 

Barne Produktu Gordina, hizkuntz komunitate horretako egoera linguistikoarekin 

gurutzatu dugu. Emaitza honako taulan agertzen da:  

 

Iturria: nik egina, Euromosaic eta Eustat-en datuez 

(2. taula) 
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Aurreko taulako bi zutabeen datuak ardatz bitan ipintzen baditugu, ondoko itxura 

duen grafikoa lortzen da: 

Iturria: nik egina 

(3. irudia) 

 

Bertan, puntu bakoitzak hizkuntz komunitate bat adierazten du, ardatz 

horizontalean Euromosaic txostenak komunitate horri esleitutako puntuazioa agertzen 

da –zazpi aldagaietan lortutako puntuazio partzialen batura, hain zuzen–, eta ardatz 

bertikalean komunitate hori kokatuta dagoen eskualdeko Barne Produktu Gordina 

agertzen da, biztanleko, 15en Europako batez bestekoari 100 indizea eman zaiolarik24. 

 

Erraz ikusten da oro har egoera hoberenean dauden hizkuntz taldeak, maila 

ekonomiko altuagoko eskualdetan daudela, eta alderantziz, Europako erregio 

pobreenetan aurkitzen dira desagertzeko zorian dauden hizkuntzak. Joera hori 

adierazteko erregresio lineala adierazten duen zuzena, grafikoan ageri den lerro beltzari 

dagokio. Egia da ere zuzen horren inguruko fluktuazioak badaudela, portaera 

nagusiarekiko salbuespen nabariekin, baina batez bestetik gora dauden komunitateek ere 

                                                 
24 Eustat: "Europako eskualdeak. Biztanleko BPGa. 1986" 

    European Bureau for Lesser Used Languages 

Hizkuntz komunitate bat eskualde batean baino gehiagotan hedatuta badago, BPGaren batez besteko 

ponderatua kalkulatu da. 
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goranzko joera mantentzen dute, batez bestetik beherakoek egiten duten moduan, 

fluktuazio-bandaren joera argia izanik. 

 

Aurrekoak emaitza paradoxiko batera garamatza: garapen ekonomikoa hizkuntza 

gutxituentzat kaltegarria izan bada ere, garapen horren ondorioz egoera hoberenean 

dauden komunitateek ez dute hainbesteko kalte linguistikorik jasan, eta berriz, garapen 

ekonomikoa hizkuntza gutxituentzat mehatxua izanik ere, garapena bera ahula izan den 

lekuetan, ordezkatze linguistikoa oso nabarmena izan da.  

 

- Euskararen egoera 

 

Euromosaic txostena, Euskal Herriko banaketa administratiboa kontutan hartuz, 

euskararen egoera hiru zonaldetan banatu du: Euskal Autonomi Erkidegoa, Nafarroa eta 

Iparraldea. Hizkuntzari buruzko emaitzak gogoratuz, honakoak lortu dira:  

Iturria: nik egina, Euromosaic eta Eustat-en datuez 

 

Emaitzak bat datoz lurralde horietan euskarak duen egoerarekin, espero zitekeen 

bezala. Horrela, EAEko komunitate euskalduna hizkuntz taldeen arteko B multzoan 

kokatzen den bitartean, Nafarroako euskaldungoa C multzoan dago eta Iparraldekoa, 

berriz, D multzoan. Etorkizunerako, beraz, euskarak dituen aukerak hobeak dira lurralde 

batzuetan besteetan baino. Dena den, horiek datu ezagunak baziren ere, ikerketa lan 

honi esker informazio gehiago eskuratu ahal izan dugu. 

 

Gizarte zibiletik zein administraziotik hizkuntzak jasotzen duen babesari buruzko 

datuak begiratuta, honako emaitzak lortu dira: bai EAEn eta bai Nafarroan, gizartearen 

babesaren batez bestekoa 2,66 da (0-4 puntuko tartean), eta Iparraldean berriz, 2. 

Nafarroako euskaldunek, euskara EAEkoek bezainbat babesten badute ere, bi hizkuntz 

komunitateen artean dagoen diferentzia administrazioaren babesetik dator: EAEn 

2,75eko babez bestekoa da (0-4 tartean), eta Nafarroan 1,25. Egoera larriagoa da 

Iparraldean, non administrazioaren sostengua 1,00ko batez bestekoa ez duen gainditzen. 

 

HIZKUNTZA Fam Kult Kom Prest Inst Leg Hezk GUZTIRA Gizart Admin Bizt. BPG
8 Euskara (EAE) 2 4 2 2 2 4 3 19 2,67 2,75 92
21 Euskara (Naf) 3 3 2 1 1 2 1 13 2,67 1,25 98
26 Euskara (F) 2 3 1 1 1 1 1 10 2,00 1,00 92
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2. irudian euskarak betetzen dituen hiru lekuak non dauden begiratuz, gorago 

aipatutako egoera grafikoki antzeman dezakegu: EAEko euskal komunitatea 8.a da 

sailkapenean, eta berari dagokion puntua laukizuzenaren diagonalaren gain dago (babes 

soziala eta instituzionala antzekoak direlako), Nafarroako eta Iparraldeko euskal 

komunitateak berriz, sailkapenaren 21. eta 26. lekuetan daude, eta hauei dagozkien 

puntuak aipatu diagonaletik behera (eta konparatiboki, distantzia dezentera) aurkitzen 

dira, gizarteak hizkuntzari ematen baitio administrazioak baino askoz ere sostengu 

handiagoa. Ez da harritzekoa, beraz, mugimendu euskaltzaleak Euskal Herri osorako 

hizkuntz politika bateratu eta koordenatu baten beharra aldarrikatzea.  

 

4.7.- Ondorioak 

 

Estatuek ez dute bere lurraldeko hizkuntza talde desberdinekiko politika berdina. 

Horretarako hiru faktore daude: hizkuntz taldeak autoktonoak izan ala ez, beren 

militantzia maila, beren tamaina.  

 

Bestalde, berregituraketa ekonomikoaren prozesuan parte izateak garrantzia du 

gizarte aldaketa globalaren prozesuan ere partaide izateko, eta honek hizkuntzaren 

produkzio eta erreprodukziorako eragin zuzena du, lan merkatuen eta migrazio 

mugimenduen bidez, batez ere. 

 

Horrela, gorago aztertu ditugun hizkuntza komunitate guztien artean, egoera 

hoberen dutenak zentroan daude, berregituraketa prozesuan parte hartu ahal izan dute 

eta indar nahikoa izan dute hizkuntzarentzat gordelekuak ziurtatzeko, gehienbat 

jasotako inmigrazioaren eraginaz babesteko. Aldiz, egoera okerren dituzten hizkuntza 

komunitateak periferian daude, berregituraketa ekonomikoaren ondoriorik latzenak 

jasan behar izan dituztenak, hain zuzen: lan merkatuaren dibertsifikazio eza, emigrazio 

handia, ... 

 

Europa mailan, berregituraketa ekonomikoa eta hizkuntza taldeen arteko loturak 

ondoko lau egoeretako batean laburbiltzen dira: 
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• berregituraketaren inpaktua oso bortitza izan ez den lekuetan, non hizkuntza 

taldeak bere egoera mantendu ahal izan duen eskura zituen baliabideekin. 

Talde linguistikoaren statusa normalean altua da, Estatuak (administrazioak) 

eskaintzen dion laguntzari esker, besteak beste. 

• berregituraketa ekonomikoaren ondorio bortitzena jasan duten lekuak, non 

emigrazioa handia den, eta hizkuntza komunitatearen status sozioekonomikoa 

eta irudia nahiko eskasak diren. Horretaz gain, Estatuaren laguntza hutsaren 

hurrengoa da, guztiaren ondorioz hizkuntza galzorian dagoelarik. 

• berregituraketak jotako lekuak, non aldi berean Estatuaren laguntza eskasa den 

eta ondorioz, hizkuntza taldeak bere iraupenerako baliabide instituzionalik 

gabe dagoen. 

• berregituraketak jotako lekuak, non aldi berean Estatuak babes dezentea 

eskaintzen duen; ondorioz, hizkuntza komunitateak berregituraketa 

ekonomikoaren eragin kaltegarrienak saihets ditzake.  

 

Nabarmendu nahi da Estatuaren rola lehen mailakoa dela hizkuntza gutxituak 

mantentzeko garaian. Dibertsitatea gordetzea eta ekonomiaren hazkundea ekimen 

desberdinak direla ulertzen denez, periferiaren garapen ekonomikoa dibertsitatearen 

aurkakoa izan da, periferiaren baldintza kulturalen homogeneizatzea ekarri duelako25. 

 

Horregatik Estatuak parte hartu behar du eraldatze prozesu hau dibertsitatearen 

aurkakoa izan ez dadin, horretarako hizkuntza gutxituak instituzionalizatuz nolabait, 

beren erabilera normalduz hizkuntza nagusiak dagoeneko irabazitako esparruetan. 

Honek aurkako eraginak ere sortuko ditu, talde gutxituaren partaide batzuengan ere, eta 

horregatik Estatuarekiko lankidetza ezinbestekoa da. Dena den, diskurtso modernistaren 

                                                 
25 Eredu klasikoaren ideia zentro/periferia erlazioari buruz honako da: periferiaren eraldaketa ekonomikoa 

bi faktoreen bidez lortu behar da, lehenik, komunikazioak erraztuz, eta bestetik, periferiako biztanleriaren 

ezaugarri kulturalak aldatu behar dira orientabide ekonomiko “arrazional” baterantz, beti ere periferiaren 

interesaren izenean. 
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eragin tamalgarria eta berak sortutako pentsamoldea hain handiak izanik oraindik ere, 

zaila dirudi gaurko bilakaera atzerabidean ipini ahal izatea. 
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II.- HIZKUNTZ TALDEAK ETA KLASE SOZIALAK  

 

1.- SARRERA 

 

Lan honen aurkezpenean adierazi denez, hizkuntza anitzeko lurraldeetan 

hizkuntza bera izan daiteke aberastasunaren banaketarako faktore adierazgarria. Alde 

batetik, komunitate linguistikoak klase sozialaren ezaugarriak eduki ditzakeelako, eta 

bestetik, klase batetik bestera aldatzeko –egoera hobetzeko– ezinbesteko baldintza izan 

baitaiteke hizkuntza jakin bat menderatzea. 

 

Gogoratu nahi dugu aurreko kapituluan aztertutako Euromosaic txostenean 

zetorren honako aipua: 

• “hizkuntz talde bat, gizarte-talde bat da; [...] 

• gizarte-taldeak desberdinak dira”1. 

Hau da, gizartea taldetan zatitzeko faktoreetako bat hizkuntzarena da, eta 

hizkuntzek sortzen dituzten taldeek egoera politiko eta ekonomiko desberdinen aurrean 

kokatzen dira. Beste hitzetan esanda, hizkuntzak sor ditzake desberdintasun 

ekonomikoak, halako hizkuntz taldekoa ala bestekoa izan. 

 

Honen inguruko lanak izan dira lehenetarikoak hizkuntz eta ekonomi faktoreak 

lotzen dituztenen artean. Hizkuntz talde desberdinetako kideek diru-sarreretan 

jasandako diferentziak eta horren inguruko fenomenoak aztertuak izan dira Kanadan eta 

Estatu Batuetan (frantses eta ingeles hiztun komunitateen artean, lehen kasuan, eta 

gaztelania eta ingeles komunitatean, bigarrenean), gehien bat hizkuntza bateko zein 

besteko taldekideen soldata-mailak alderatuz2. Adierazi nahi dugunaren adibide gisa, 

                                                 
1 Euromosaic txostena, 5. orrialdea. Terminologia arazoak sahiesteko, frantsesezko originaleko hitzak 

ekartzen ditugu hona: 

• “un groupe linguistique est un groupe social; [...] 

• les groupes sociaux sont inégaux.” 
2 Adibidez, Vaillancourt (1980) Quebeceko kasuan, eta Grenier (1982) Estatu Batuetako kasuan. 
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Bloomek eta Grenierek aipatutakoa3: 1970 urtean, Quebeceko frankofono batek, batez 

beste, ezaugarri bereko anglofono batek baino %13 gutxiago irabazten zuen, eta 1969 

urtean, New York, Florida, Arizona, Kalifornia, Colorado, New Mexiko eta Texasko 

hispano batek ingeles hiztun batek baino %21 gutxiago irabazten zuen. Artikulu berean, 

hizkuntzen ezagupena giza-kapitalaren osagai bat dela azpimarratzen da, nahiz eta 

egileen iritziz, aurrekoaren ondorioa hizkuntza gutxituaren komunitateko kideek 

hizkuntza nagusia ikasi beharra izan, eta ez alderantziz, hizkuntza bakarreko merkatua 

efizienteagoa delako.  

 

Azken urteotan burutu diren ikerketa gehienak hizkuntzari dagokionez trebetasun 

maila ezberdinak edukitzeak lan merkatuan lorturiko soldata edo irabaziekin duen 

erlazio zuzena enpirikoki frogatzera bideratu dira. Ikerketa hauetako asko Estatu 

Batuetan eta Kanadan oinarritu dira4, non elebitasun egoera garbiak aurki ditzakegun, 

bietan hizkuntza nagusia ingelesa izanik. Hala ere esan behar bi herrialde hauetan 

elebitasun egoerak oso modu ezberdinean ematen direla. Estatu Batuetan gaztelera 

hiztunak inmigrante talde erabat sakabanatua den bitartean, Kanadan frantsesa hitz 

egiten dutenak bertakoak dira eta batez ere Quebecen kontzentraturik daude. Gainera 

Kanadak frantsesari hizkuntza ofizialaren statusa onartzen dio, Estatu Batuek 

espainolari ez bezala. 

 

Azterketa enpirikoek bi hizkuntza gutxitu hauek (frantsesa eta espainola, Kanadan 

eta EEBBetan, hurrenez hurren) denboran zehar izan duten bilakaera ezberdindua 

erakusten digute. 70eko hamarkadan Estatu Batuetan nahiz Kanadan ingelesa 

menperatzen ez zuenak ingeles hiztun batek baino irabazi dezente baxuagoak zituen, 

beraz, erlazio zuzen garbia dakusagu hizkuntza menperatzailearen ezagupenaren eta lan 

merkatuan arrakasta lortzearen artean. 80en hamarkadatik aurrera, ordea, elebitasun 

egoerak kontrako norabideak hartu ditu Estatu Batuetan eta Kanadan: Estatu Batuetan 

espainol hiztun eta ingeles hiztunen arteko soldata diferentziak handituz joan diren 

bitartean, Kanadan kontrako prozesua gertatu da soldaten berdinketara hurbilduz. 

                                                 
3 Bloom eta Grenier (1992). 
4 Badaude, noski, beste egoera askotako ikerketak. Berrienen artean, kasu hurbil baina ezezagun bati 

buruzko bat topatu dugu: Dobson eta Jones (1998). Bertan adierazten denaren arabera, Letoniako 

independentziaren ondoren, errusieradun elebakarren egoera sozioekonomikoa txarrera jo du nabarmen.  
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Badirudi Kanadan frantses hiztun langileen eskaria igo egin zela eta prozesu honek 

zerikusia du garai hartan ezarritako hizkuntza politika berriarekin5, argiro frantsesa 

ikastera bultzatzen zuenak. 

 

Lehen begiradan bestela dirudien arren, inmigranteak lan merkatuan barneratzeko 

garaian ingeles hizkuntzaren ezagupen maila ez da baldintzatzaile kultural bakarra. 

Inmigrante ingeles ez-hiztunen egoera aztertuz gero, bai Kanada edo bai Estatu 

Batuetan, berehala konturatuko ginateke asiar eta afrikar etorkinek zailtasun gehiago 

dituztela lanpostu duinak aurkitu ahal izateko. Errealitate honek, kultura eta etniak ere 

baldintzatzaile moduan eragiten duela frogatzen digu, arrazakeriaren arazo gordina 

izanik kasu askotako faktore baztertzaile nagusia, hizkuntzaren ezagupenaren 

arrazoiarena baino gehiago. 

 

Hala ere, sarreran esan bezala, gure ikerketa esparrua Europako hizkuntza 

gutxituetara mugatu nahi izan dugu, eta kasu hauei buruz egindako ekarpenen lagina 

txikiagoa da. Horregatik, egokia iruditu zaigu arestian aipatu ditugun lan mota horietako 

batzuk aipatzea, metodologia aldetik baliagarriak izan baitaitezke gainerako hizkuntz 

komunitateen arteko desberdintasun sozialak aztertu nahi izan ezkero. 

 

Aurreko kapituluan aztertu dugu azken mendeak Galesen utzitako gizartea, 

faktore kulturalen aldetik, hala nola ekimen berrietarako jarreren aldetik begiratuta. 

Galeseko kasua da, hain zuzen, Europako hizkuntza gutxituen artean, gai honetarako 

informazio iturri hoberena.  

 

Glyn Williamsek6 gizartea 16 talde sozioekonomiko desberdinetan sailkatzen du, 

lanbideen arabera. 1981eko erroldan oinarrituz, egileak alderatzen ditu sektore 

bakoitzean zenbat galeseradun eta zenbat etorkin dauden. Horrela, galeseradunen aldeko 

sektoreak nekazaritza ingurukoak dira (galeseradunak etorkinak baino hiru aldiz 

gehiago izanik) eta kualifikatu gabeko eta erdi kualifikatutako langileenak (proportzio 

                                                 
5 Hizkuntza Frantsesaren Karta, frantsesa Quebeceko hizkuntza ofiziala bihurtzen duen legea, 1977an 

onartua izan zen. Legearen atarian, besteak beste, Quebecen frantsesa lanerako, merkataritzarako eta 

negozioetarako hizkuntza dela esaten da.  
6 Williams (1987) 
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berean daude galeseradunak eta etorkinak). Beste aldean enplegatzaileak eta 

profesionalak daude (sektore hauetan, galeseradun bakoitzarengatik bi etorkin baino 

gehiago daude), eta indar armatuak, non galeseradun bakoitzeko zortzi etorkin dauden.  

 

Williamsen arabera, honek adierazten du burgesiak mugikortasun sozial eta 

geografikoa errazten dituzten ikasketak eta lanpostuak hobesten dituela, eta ondorioz 

goi klaseari lotutako lanpostuak Ingalaterratik etorritako pertsona multzoak bete dituela. 

Proletalgoak berriz, behe mailako lanpostuak soilik lor ditzake, eta Galesko kasuan 

galeseradunek aukera gutxiago dituztela dio egileak. Bere bertsioan, galeseradunek behe 

mailako lanpostuak eduki izan dituztelako, ezin izan diete seme-alabei goi mailako 

ikasketarik eskaini, eta mugikortasun laborala eta soziala ukatua izan dutenez, 

lanposturik hoberenak ingelesadunek bete izan dituzte, askotan kanpotik etorrita ere.  

 

Egile berak, beste zenbaitzuekin bederatzi urte lehenago egindako lanean7, 

Galesko Rhondda bailarako bi eskoletako –bat elebiduna eta bestea ingelesezkoa soilik– 

gurasoei egindako inkestaren emaitzak azaltzen zituen: haurrak eskola elebidunera 

bidaltzen zuten gurasoen arabera, beren seme-alabek lanpostu hobeak lortuko dituztela 

uste dute, haurrak eskola ingeles elebakarrera bidaltzen dituzten gurasoekin alderatuz. 

Alegia, irakaskuntza galeseraz jasotzeak eta hizkuntza ezagutzeak nolabaiteko abantaila 

ematen duela pentsatzen dute eskola elebiduneko gurasoek. Aurreko kapituluan esan 

bezala, azken hamarkadetan bertako hizkuntzaren prestigioa gorantz doa Galesen, eta 

hala diote artikulu honen egileek aipatu inkestaren emaitzak aztertzerakoan.  

 

1991ko erroldako datuetan oinarrituz, Aitchinsonek eta Carterek8 egindako lanean 

ere azken joera horren ondorio adierazgarriak erakusten dira. Horrela, Galesko zortzi 

eskualdeetatik, lautan galeseradunen erdiak baino gehiagok goi-mailako lanpostuak 

betetzen ditu (profesionalak eta zuzendaritzakoak), eta eskualde guztietan ingeles 

elebakarren gehiengoa erdi-mailako lanpostuetan biltzen da (langile kualifikatuak). 

 

Komentatu ditugun lan hauen balizko kontraesankortasuna aztertu diren laginetan 

egon badaiteke ere, agerian uzten dute nolabaiteko harremana dagoela hizkuntza 

                                                 
7 Williams, Roberts eta Isaac (1978) 
8 Aitchinson eta Carter (1997) 
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gutxitua ezagutzen dutenen eta hauek betetzen duten kokapen sozialaren artean, eta 

ikerketa gehienek azaltzen dutenez, Galesko kasuan urteetan zehar erlazio hori 

galeseradunen aurkakoa izan bada ere, azken hogei-hogeita hamar urteetan jarrerak 

aldatu dira eta galesera ezagutzea ondo ikusita egoteaz gain, mugikortasun sozialerako 

faktore bihurtu da. 

 

Europako kasua ez bada ere, mendebaldeko gizarte bat izanik, Israelgoa ere ekarri 

nahi izan dugu hona. Chiswicken9 arabera, 1983ko erroldan oinarrituz, hebraiera lehen 

hizkuntza gisa erabiltzen duten etorkinen diru sarrerak (soldatei begiratuz) beren 

jaioterrietako hizkuntza edota ingelesa lehen hizkuntzatzat dutenenak baino %11 

handiagoak dira.  

 

Aurreko guztiak beraz, hizkuntzen ezagupenaren eta irabazien eta gizarte 

posizioaren arteko harremana ikerketa esparru zabala dela adierazten ditu, eta guk 

ondoko ataletan euskal kasuaren hurbilpen enpiriko bat burutzen saiatu gara. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Chiswick (1998) 
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2.- EUSKALDUNEN IKASKETA-MAILA, EAEko ESKUALDEKA 

 

Zabaldu nahi dugun ikerketa-lerro bat euskal/erdal hizkuntz taldeek gizarte-

egitura bereziak osatzen ote dituzten aztertzearena da. Gai honen inguruan hurbilketa 

txiki bat besterik ez dugu egin. Klase sozial desberdinak karakterizatzeko faktore 

desberdinak erabiltzen ohi dira: nagusiena, errenta-maila izaten da, gizarte osoa klase 

desberdinetan sailkatuz, behin errenta-tarte egokiak aukeratuz. Baina beste zenbait 

faktorek ere gizarteko kideak talde desberdinetan sailkatzeko laguntzen dute, bizi-maila 

tarte desberdinak adieraziz: lanpostu-mota, familiakako auto erabilgarrien kopurua, 

eskolatze-maila, eta abar. 

 

EUSTATen datuak erabiliz, hauetako zenbait faktore erabili dugu euskaldunen 

sailkapen soziala nolakoa den ikusteko. Esan bezala, ongizate gizartearen barneko 

diferentziak zehazten dituzten indikadoreak, euskararen ezagupen tasarekin gurutzatu 

ditugu. Euskal Autonomi Erkidegoko datuak dira, eta ondoren azaltzen dugu nola 

burutu dugun lan hau.  

 

EUSTATek egindako datu-bilketetan, EAE 20 eskualde desberdinetan banatuta 

dago (6 Araban, 7 Bizkaian eta 7 Gipuzkoan). Hauetako eskualde bakoitzerako, 1996 

urteko ondoko bi datu-taula hauek dauzkagu: "2 urte eta gehiagoko biztanleria, euskara-

maila globalaren arabera" eta "10 urte eta gehiagoko biztanleria, eskolatze-mailaren 

arabera". Euskara-mailaren arabera, biztanleria hiru multzo nagusitan biltzen da: 

euskaldunak, ia-euskaldunak eta erdaldunak. Eskolatze-maila, berriz, ondoko 7 

taldeetan banatuta dago: Alfabetatugabeak, Ikasketarik gabeak, Eskolaurrea/1. maila, 

Lanbide-heziketa, Bigarren mailakoak, Erdi/goi-mailakoak eta Goi-mailakoak10. 

 

                                                 
10 Goi-mailako unibertsitate-ikasketek errenta-mailarekin duten erlazioaz, Erresuma Batuan 1995 urtean, 

unibertsitate-ikasleen artean soilik %9a kualifikatu gabeko familia langileetatik zetorren (hauek izanik 

biztanleriaren %19a), eta ikasleen %62a, ordea, guraso profesional edo teknikoak zituzten (biztanleriaren 

%39a ordezkatuz. Josep M. Bricall-ek Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

erakundearentzat egindako Informe Universidad 2000 txostenean aipatua (http://www.crue.upm.es)  
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Lurralde historiko bakoitzerako, eta aipatu 20 eskualde horietarako euskaldunen 

portzentaia eta goi-mailako ikasketak dituztenen portzentaia elkartu ditugu, eta datu 

horiekin puntu-diagrama osatu dugu11 (1. irudia). Lehen begirada batean, hogei 

eskualdeei dagokien puntu-diagrama oso sakabanatua dagoela dirudi. 

(1. irudia) 

 

Ondoren, erregresio lineal bat burutu dugu, 2.a) irudia lortuz. Bertan, euskaldunen 

portzentaia (x) biderkatzen duen faktorea 0,01 izanik, badirudi eskualde batean 

euskaldun gehiago ala gutxiago egoteak ez duela eragiten eskualde horretan dauden goi-

mailako ikasketak dituztenen kopuruan (y). Dena den, badaude lau eskualde (Arabako 

Ibarrak, Arabako Mendialdea, Enkartazioak eta Errioxa Arabarra), non euskaldunen 

kopurua zein goi-mailako ikasketadunen kopurua oso txikiak diren (%10etik behera eta 

%5etik behera, hurrenez hurren).  

                                                 
11 Erabilitako datu guztien taula kapitulu honen eranskinean jarri dugu. 

EAEko eskualdeak:
euskaldun-tasa eta ikasketa-maila
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(2.a irudia) 

 

Esan genezake oso euskaldun gutxi dauden lekuetan ere oso jende gutxik burutu 

dituela unibertsitate-ikasketak. Baina egia da ere eremu hauetan euskara aspaldian 

desagertu zela eta alde horretatik ez dira eskualde adierazgarriak. Bestalde, eta beste 

zenbait faktore aztertuta ondoko baieztapena are gehiago ziurtatuko genuke, eskualde 

hauetako egoera sozioekonomikoa gainerakoekin alderatuz, nahikoa berezia da: nolabait 

esateko, EAEko periferia osatzen duten lurraldeak dira.  

 

Guri interesatzen zaigunerako, beraz, euskaldunen portzentai adierazgarriagoak 

dituzten eremuak hartuko ditugu. Horretarako, beste bi erregresio lineal egin ditugu: 

lehenengoa,  euskaldunen portzentaia %10etik gora duten eskualdeetarako (gorago 

aipatu lau eskualde periferikoak kenduta), eta bigarrena, euskaldunak %35etik gora 

diren eremuetarako (kenduta ere Arabako Lautada, Bilbo Handia eta Kantauri 

Arabarra). Emaitzak 2.b eta 2.c irudietan azaldu ditugu. 

EAEko eskualdeak:
euskaldun-tasa eta ikasketa-maila (erregresio linea la)

y = 0,0122x + 6,7786

R2 = 0,0216
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(2.b irudia) 

 

 

(2.c irudia) 

EAEko eskualdeak, %10etik gorako euskaldun:
euskaldun-tasa eta ikasketa-maila (erregresio linea la)

y = -0,0353x + 9,7268

R2 = 0,1692
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EAEko eskualdeak, %35etik gorako euskaldun:
euskaldun-tasa eta ikasketa-maila (erregresio linea la) 

y = -0,0392x + 9,9959

R2 = 0,1201
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Bi kasuetan, erregresio-koefizientea -0,04 da, balio absolutuetan lehenago genuen 

0,01 hura baino lau aldiz handiagoa. Honek adierazten digun joera beherakorra da, 

alegia, kontutan hartu ditugun eskualdeetarako, euskaldunen proportzioa handitu hala, 

goi-mailako ikasketak egin dituztenen proportzioa, poliki bada ere, gutxituz doa. 

 

Edozein modutan ere, eremu desberdinetan jasotako datuekin osatutako puntu-

hodeia horren sakabanatuta izanik, erregresio hauen korrelazio-koefizientea oso txikia 

da, eta aldagai batek bestearen balioa adierazteko eraginik ez duela esan beharko 

genuke. Gehienera ere, honako ondorioak baieztatzera ausartuko ginateke:  

1) euskara aspaldian galdu zuten eremuak periferikoak bihurtu dira, eta bertan 

aldagai sozioekonomikoek (kasu honetan, eskolatze-mailak) hartzen dituzten 

balioak batez bestekotik behera daude era nabarian. 

2) euskaldunen kopurua adierazgarriagoa (%35etik gora) duten eremuetarako, 

beheranzko joera bat egon liteke: euskaldun gehiago dauden eskualdeetan goi-

mailako ikasketadun gutxiago agertzen dira. 

 

(3. irudia) 

EAEko eskualdeak:
euskaldun-tasa eta ikasketa-maila (erregresio kuadr atikoa)

y = -0,0015x2 + 0,1438x + 5,0007

R2 = 0,1847
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Orain arte esandako guztia hobe antzematen da eskualde guztietako datuekin (goi-

mailako ikasketadunen eta euskaldunen portzentaiak) erregresio paraboliko bat egiten 

bada (3. irudia). Erregresio horren emaitza y=-0,0015x2+0,1438x+5,0007 da eta bere 

adierazpen grafikoan 3. irudian dator: bai euskaldun portzentai txikiak dituzten 

eskualdeak eta bai euskaldun portzentai handienak dituztenetan, goi-mailako 

unibertsitate-ikasketak egin dituztenen portzentaiak apalagoak dira, euskaldunen 

portzentaia %50etik gertu dagoenetan baino. 

 

Eskualdeka hartuta behintzat, euskaldun maila eta eskolatze maila aldagai ez-

korrelatuak dira (erregresio linealean r=0,14 delarik), ondorioz, baten balioak ez digu 

bestearen balioa aurresateko balio. Edozein modutan ere, bi aldagai hauen artean ez 

litzateke kausa-efektu erlaziorik izango, gehienera ere pentsa daiteke lehen sektoreak 

indar erlatibo gehiago duten eskualdeetan, goi-mailako ikasketak dituztenen kopurua 

txikiagoa izan daitekeela eremu hiritartuetan baino, eta hipotesi hau horrelakoa balitz, 

EAEko eskualdeak ez lirateke batere homogeneoak aldagai hauekiko, hain zuzen ere 

nekazaritza inguruko eskualde batzuk dira guztien artean erdaldunenak –Arabako 

gehienak, non euskara aspaldian galdu zen– eta beste batzuk, berriz, euskaldunenak –

Bizkaiko eta Gipuzkoako baserritar giroan, non euskara indar handiagoz gorde izan 

baita–. 
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3.- EUSKALDUNEN IKASKETA-MAILA, GIPUZKOAKO UDALERRI KA 

 

Hori dela eta, prozedura bera erabili dugu Gipuzkoako udalerriak kontutan 

hartuta. Lurralde hau da guztien artean euskaldunen tasa handiena duena, eta gainera 

euskara modu uniformeago batez hedatuta dago: euskaldun portzentai txikieneko 

udalerria Irun da, baina hala ere, bertako biztanleen %30a euskalduna da, eta hortik 

aurrerako ehunekoak aurkituko ditugu gainerako herrietan, Baliarrain eta Larraulen 

biztanle guztiak euskaldunak izanik. 

 

Alderatzen baditugu herriz-herriko euskaldunen portzentaiak eta goi-mailako 

ikasketak egin dituztenen portzentaiak, puntu-diagrama osa dezakegu (4. irudia). 

Bertan, begi bistakoa da euskaldunen portzentaiak gora jo hala, geroz eta pertsona 

gutxiagok dutela goi-mailako ikasketarik. 

 

(4. irudia) 

 

Erregresio lineala egiten badugu, berriz ere y aldagaia goi-mailako unibertsitate-

ikasketak egin dituztenen portzentaia izanik, eta x aldagaia, euskaldunen portzentaia, 

Gipuzkoako udalerriak:
euskaldun-tasa eta ikasketa-maila (erregresio linea la)

y = -0,0594x + 9,7842

R2 = 0,2489
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ondoko ekuazioa lortzen dugu: y=-0´06x+9,78. Korrelazio koefizientea kasu honetan 

r=0´5 da, alegia, aldagaien artean dagoen erlazioa kontutan hartzeko modukoa izan 

daiteke, erregresio linealaren bidez y-ren balioa %50ean hobetzen dugularik benetako 

datuetatik abiatuz. Erlazio bera ikusten da datu horiekin erregresio koadratikoa egiten 

bada (5. irudia) 

 

(5. irudia) 

 

Bi aldagaien arteko erlazioa negatiboa da, puntu-diagrama begiratuta aurreikusten 

genuen bezala: zenbat eta euskaldun gehiago egon herri batean, goi-mailako 

ikasketadun gutxiago aurkitzeko itxaropena dago, aldaketa hori batez beste %6koa 

izanik, hau da, euskaldunen portzentaia 10 puntutan igotzen denean, unibertsitate-

ikasketak dituztenen portzentaia 0´6an gutxituko dela aurresan daiteke. 

 

Gipuzkoan euskararen hedapena zein den kontutan hartuz (ez dago %30 baino 

biztanle euskaldun gutxiago dituen herririk), eta goi-mailako unibertsitate-titulua 

ongizatearen adierazgarritzat hartuz, esan daiteke euskara nolabaiteko faktore 

baztertzailea izan dela klase sozialen banaketan. Emaitza ez da oso harrigarria ere: 

Gipuzkoako udalerriak:
euskaldun-tasa eta ikasketa-maila (erregresio kuadr atikoa)

y = -0,0012x2 + 0,104x + 4,5993

R2 = 0,2862
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baserri giroan euskarak askoz indartsuago mantendu den moduan, lehen sektorean 

murgildu diren herriek aukera gutxiago izan dituzte garapen ekonomikoaren abantailak 

bereganatzeko. Merkataritza eta industria giroko herrietan berriz, bi prozesu gertatu dira 

aldi berean: gazteleraren presentzia areagotzea (herri nagusietan lehen hizkuntza bihurtu 

arte) eta gizarte modernoaren onurak erdiestea. 

 

Dena den, gorago adierazi diren ondorioak zenbait faktorek baldintzatzen 

dituztela aipatu beharra dago ere: 

• etorkinen eragina: inmigrazio mugimenduen ondorioz sortu den klasea 

gehienbat erdalduna izanik, ez dirudi goi-mailako ikasketen kopuruan pisu 

handiena edukiko dutenik, beraz, bere eragina modu berezian aztertu 

beharko litzateke. 

• hiri eta herri handietara bideratutako beste leku aldaketak: gerta daiteke herri 

txiki eta euskaldunetako biztanle unibertsitarioek bere bizilekua aldatzea 

behin lanpostu kualifikatu bat lortu ezkero, horrela herri erdaldunenetan goi-

mailako tituludun euskaldunak egonik, herri euskaldunenetan kualifikazio 

gutxiagoko biztanleak soilik geratuz. Mugimendu hauen eragina ere aztertu 

beharko litzateke. 

 

Ondorio gisa, joera bat antzeman dugula esango genuke. Joera horren arabera, eta 

orain arteko datuetan oinarrituz, gune euskaldunetan goi-mailako lanpostu kualifikatuak 

eskuratzeko zailtasuna egon dela aipatuko genuke, beti ere, erlazio horretan eragina 

eduki dezaketen beste zenbait faktore aztertu gabe utzi ditugula onartuz. 
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4.- EUSKALDUNAK ETA LANGABEZIA 

 

Honako atalean, euskaldunen portzentaiak beste aldagai ekonomiko batekin 

gurutzatu ditugu: langabezi tasarekin, hain zuzen. Gurea bezalako gizarteetan, lan-

merkatuan nahi izan gabe parte ez hartzeak bazterketa eta pobreziarako bidea irekitzen 

du, eta ondorioz enplegatu/langabetu erlazioak gizartearen banaketa aztertzeko faktore 

baliagarria da.  

 

EUSTATek eskaintzen ditu ere udalerrikako langabetu-tasak. Gurutzatu ditugu 

datu hauek udalerri bakoitzeko euskaldun-tasarekin, eta ondoko puntu-hodeia lortzen da 

(6. irudia): 

 

(6. irudia) 

 

Lehen begiradan bi aldagaien arteko korrelaziorik ez da sumatzen, baina herri 

guztietako datuak bi multzotan sailka daitezkeela dirudi: alde batetik, euskaldunen 

portzentaia %40tik behera duten udalerriak, eta bestetik, %40tik gorako euskalduna 

EAEko udalerriak:
euskaldun-tasa eta langabezia-tasa
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euskaldun-tasak dituztenak (gertatzen da gainera, biztanleen %38a euskalduna den 

Zaratamoren hurrengoa Zumarraga dela, %42arekin, eta horrelako jauzia dela serie 

osoan topatzen den handiena, beraz, datuak udalerrika hartuz, etena egiteko puntu 

egokia da).  

 

Lehen multzoari dagokionean, alderatzen ari garen bi aldagaiak ez-korrelatuak 

direla ematen du, puntu-hodeia benetan sakabanatuta dagoelarik. Beste hitzetan esanda, 

euskaldun gutxi dituzten herrietan langabezi tasa oso aldakorra da, balio minimoetatik 

(%2) balio maximoetara (%15) joan daitekeelarik.  

 

Bigarren multzoan berriz, badago joera nabarmenagoa. Hain zuzen ere, 7. irudian 

agertzen denez, euskaldunak %40tik gora diren herriak hartuz, berehala ikus daiteke 

zenbat eta pertsona gehiagok euskara jakin, geroz eta langabe gutxiago dagoela (batez 

beste). Erregresio lineala egiten bada, joera adierazten duen koefizientea –0,07 da: 

euskaldunen portzentaia handitzen den heinean, langabetuena %7ko tasan gutxitzen 

doa. Ikus daiteke ere 1996an izena emandako langabeturik ez zuen herri bakarrean 

(Baliarrainen), 2 urte goragoko 92 biztanleetatik euskaraz 91k zekitela (%98,91). 

 

(7. irudia) 
EAEko udalerriak, %40tik gorako euskaldun:

euskaldun-tasa eta langabezia-tasa (erregresio line ala)

y = -0,0708x + 12,679

R2 = 0,243
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Ondoriozta daitekeena da, euskara jakiteak erraztu egiten duela lana aurkitzea, eta 

horrela, herri euskaldunenetan langabezi tasak txikiagoak direla. Dena den, bestelako 

faktore gehiago daudela jokoan onartuko dugu, besteak beste, gizarte-egiturazko 

langabetuen banaketa herrien tamainaren arabera: langabetu-poltsak hirietan eta herri 

handienetan bildu ohi dira, eta herri euskaldunenak nekazaritza-giroko herri txikiak 

direnez, ez da hauetan langabetu kontzentrazio handirik.  

 

Dena den, langabezi tasa aldagaiarekiko, euskaldun-tasak erlazio negatiboa duela 

ikusten denez, lehen irakurketak adierazten du nolabaiteko kontraesana aurreko atalean 

ikusi dugunarekin alderatu ezkero: gizarte-ongizatea adieraz dezaketen bi aldagai 

hartuta (goi-mailako unibertsitate-ikasketak egin dituztenen portzentaia eta enplegatuen 

portzentaiak) aurkako emaitzak lortzen dira. Udalerri euskaldunenetan goi-mailako 

ikasketadunen tasa apaltzen joateko joera badago ere, aurkakoa gertatzen da enplegu 

tasarekin, azken hau handituz doa herri euskaldunenetara jotzerakoan. 

 

Aurrekoa ikusita, pentsa daiteke herri euskaldunenetan gizarte-bazterketa 

gutxiago dagoela errazagoa baita lanposturen bat eskuratzea, baina aldi berean behe-erdi 

mailako lanpostuak direla eskuragarri daudenak, unibertsitate-mailako ikasketak 

beharrezkoak ez direnez. Dena den, lehenago esan bezala, uste dugu analisi honetan 

beste zenbait faktore ere gurutzatu egiten direla, hala nola udalerrien biztanle kopurua 

eta egitura ekonomikoa, besteak beste. Azken emaitza hau argiago ikusten da 6. irudiari 

(Langabezi tasa / Euskaldunen tasa) udalerrien tamainaren aldagaia eransten badiogu, 

puntu bakoitzaren azalerak udalerriaren biztanle kopurua adierazten duelarik, 8. irudian 

aurkezten dugun moduan. 
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(8. irudia) 

 

EAEko udalerriak hiru multzotan bana daitezke: Arabako herri txikiak (irudiaren 

behe-ezkerraldean), non langabezi tasa txikia den eta euskaldun gutxi dauden; hiru 

hiriburuak eta beste zenbait herri handi (Nerbioi bailara Laudiotik Getxo eta 

Santurtziraino, eta Donostia-Irun ardatza), non langabezi tasa EAEko altuena den, 

euskaldunak izanik biztanleriaren %13-%35 tartea; eta Bizkaiko eta Gipuzkoako 

gainerako herriak, non betetzen den gorago zehaztu dugun legea: geroz eta herri 

euskaldunagoa, orduan eta txikiagoa eta langabezi tasa urriagoa. 8.irudia begiratuz, argi 

ikusten da lege hau ere betetzen dela udalerri handiak ere kontutan hartzen baditugu, eta 

soilik Arabako herri txikiek ez dutela aldagaien arteko korrelazio hori betetzen.  

 

EAEko udalerriak: euskaldun-tasa eta langabezia-tas a.
(Puntuen azalerak udalerrien biztanleria adierazten  du)
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5.- EROSOTASUN-INDIZEA  

 

EUSTATen datuetatik, ongizate ekonomikoa adierazten duen hirugarren aldagai 

bat gurutzatu dugu euskaldun tasarekin: etxebizitzen erosotasun-indizea. Indize hau 

kalkulatzeko etxebizitza nagusien ondoko osagaiak hartzen dira kontutan: ur beroa, 

bainua, berokuntza sistema, telefonoa eta gas instalazioa.  

 

Erosotasun-indizea udalerrika kalkulatuta dator, eta udalerri bakoitzean dagoen 

euskaldun proportzioarekin gurutzatu dugu. Emaitza 9. irudian azaltzen da:  

 

(9. irudia) 

 

Ikusten denez, korrelaziorik ez da existitzen bi aldagai hauen artean. Dena den. 

aurrekoetan bezala, euskaldun portzentai adierazgarri batetik aurrerako kasuetan zer 

gertatzen den aztertu dugu, ondoko puntu-hodeia eta erregresio lineala lortuz (10. 

irudia). 

EAEko udalerriak:
euskaldun-tasa eta etxebizitzen erosotasun-indizea (erregresio lineala)

y = -0,0035x + 62,963

R2 = 0,0008
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(10. irudia) 

 

Bertan ikusten da nolabaiteko beheranzko joera, baina ez genuke esango oso 

esanguratsua denik, puntu-hodeiaren formak eta korrelazioaren koefizienteak adierazten 

dutenez.  

 

 

EAEko udalerriak, %40tik gora euskaldun:
euskaldun-tasa eta etxebizitzen erosotasun-indizea (erregresio lineala)

y = -0,0578x + 67,371

R2 = 0,0553
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6.- BARNE PRODUKTU GORDINA, BIZTANLEKO 

 

Atal honetan gurutzatuko ditugu EAEko udalerri bakoitzeko euskaldun-tasa, 

bertako BPGarekin, azken hau biztanleko neurtuta. Errentari buruzko datuak erabiltzea 

izan liteke klase sozialak mugatzeko biderik zuzenena, baina azkenerako utzi dugu, 

lortzen den informazioaren arabera, erlaziorik ez dagoelako bi aldagai hauen artean, 

udalerrika harturik, behintzat. Kontutan hartuz 1996an EAEko BPGa biztanleko 

2.287.000 pta.koa zela, kopuru horri 100 indizea emanda, EAEko udalerri bakoitzeko 

indizea lortzen da, 11. irudian agertzen den moduan. 

 

(11. irudia) 

 

Aurreko atalean, etxebizitzen erosotasun-indizeekin gertatu bezala, kasu honetan 

ere bi aldagaien arteko korrelaziorik ez da nabarmentzen. 

 

Dena den, eta aurrekoetan egin bezala, euskaldun portzentai adierazgarrietarako 

datuak hartuz (%40tik gorako euskaldun-tasak), ondoko emaitza lortzen da (12. irudia): 

EAEko udalerriak:
euskaldun-tasa eta BPGa biztanleko (erregresio line ala)

y = -0,1802x + 139,26

R2 = 0,004
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(12. irudia) 

 

Eta oraingoan ere nolabaiteko beheranzko joera ikus badaiteke ere, ez dirudi 

esanguratsua denik. Oro har, biztanleko BPGaren banaketak, euskaldun-tasarekin 

harremanik ez duela esango genuke, gogoratuz beti ere datuak udalerrika hartu direla, 

alegia, azterketa hau ez dela norbanakoen datuen gainean egin baizik eta herri berean 

bizi diren pertsona guztien multzoen gain. 

EAEko udalerriak, %40tik gora euskaldun:
euskaldun-tasa eta BPGa biztanleko (erregresio line ala)

y = -0,9269x + 200,32

R2 = 0,0227
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7.- LANBIDEEN FAKTORE-MAPA 

 

EUSTATek argitaratzen duen datuetan, EAEko biztanleria lanbideen arabera ere 

sailkatuta dago. Datu hauekin, EUSTATek berak "Biztanleria okupatua lanbideen 

arabera. Faktore-mapa" delakoa eskaintzen digu (13. irudia).  

 

(13. irudia) 

 

Bertan, EAEko 92 udalerri kokatu dira, bertako biztanleek dituzten lan-jarduera 

moten arabera, lau multzo desberdin hartuaz: nekazari eta arrantzaleak, esku-langileak, 

administrari eta saltzaileak, eta azkenik, zuzendari eta teknikariak. Lau faktoreen arteko 

korrelazioak direla-eta, lehen faktorea (nekazari eta arrantzaleak) oso bereizia da, 

maparen ezker aldera nabarmen joaz. Besteen artean, bereizienak zuzendari-teknikarien 

eta esku-langileenak dira, laugarrena (administrari-saltzaileena), azkenekoen tartean 

kokatzen delarik. 
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92 udalerri horietako euskaldun portzentaiak aztertzen baditugu, honako 

ondorioetara iristen gara: 

• Nagusiki nekazariak bizi diren herrietan, euskara dakitenak oso gutxi dira. 

Hauetako gehienak Arabako herri txikiak dira. 

• Biztanleria okupatua gehienbat administrari-saltzaile eta esku-langile 

multzoen artean dituzten herrietan ere, euskaldunen kopurua txikia da 

(%30etik behera). Herri hauek bi eskualdetakoak dira: Ibarrezkerra eta 

Oarso-Bidasoakoak, hain zuzen. Baita ere agertzen dira Bilbo inguruko beste 

udalerri batzuk (Basauri, Galdakao). 

• Biztanleria okupatua administrari-saltzaile eta zuzendari-teknikari multzoen 

artean dituzten herrietan ere, euskaradunen portzentaia txikia da (%30etik 

behera): EAEko hiru hiriburuak eta Bilbo inguruko lo-hiriak azaltzen 

zaizkigu multzo honetan (Getxo, Leioa, Sopela). 

• Aurreko hiru ezaugarrien osagarria, beraz, herri euskaldunenetako lan-

jardueren banaketa dugu: biztanleen erdiak baino gehiagok euskara 

dakitenen udalerriak, gehienbat, espezializazio nabaririk gabekoak dira, hau 

da, lanbideak lau multzoetan orekatuta dituzten herriak.  

• Gehienera ere administrari-saltzaile eta esku-langile faktoreak indar handia 

duten herrietan, euskaldunen portzentaia %50etik beherakoa dela esan 

daiteke, ondoko salbuespenekin: Tolosa, administrari-saltzaile asko dituen 

herria, eta Mañaria eta Antzuola, non espezializazioa esku-langileen aldera 

jotzen duen. 

• Bestelako salbuespenak Sukarrieta (zuzendari-teknikari multzoaren indarraz) 

eta Gizaburuaga, Larraul, Errigoiti eta Ispaster (nekazarien multzoa besteen 

gainetik asko nabarmenduz). 

 

Oro har, ondorio nagusia honela laburbilduko genuke: euskaldunen portzentaia 

altua den herrietan, lanbideen arteko oreka dago, gutxienez bi lan-jardueren artean 

behintzat. Lan-motaren bat besteen gainetik oso nabarmenki gailentzen denean, berriz, 

euskaldunen portzentaiak askoz ere txikiagoak dira. 
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8.- ONDORIOAK 

 

Aurreko ataletan ikusitakoaren arabera, ondorio batzuk aipatu nahi ditugu 

kapituluari amaiera emateko.  

 

Aldez aurretik, egin dugun azterketa mugatua dela onartu beharrean gaude, eta 

mugatua dela esaten dugunean, ondoko hiru arrazoiak aipatu nahi ditugu bereziki: 

 

• EAErako EUSTATek plazaratutako datuak erabili ditugu, beraz, Euskal Herri 

mailako azterketa ez dugu egin. Beste hainbat datuekin bezala, erabili ditugun 

adierazleak ez daude eskuragarri, modu homogeneoan behintzat, Euskal Herri 

osorako. Hala ere, uste dugu eskura geneuzkan datuak erabiltzeak gutxieneko 

informazioa eskaintzen duela aldagaien arteko joerak identifikatzeko. 

 

• Datuak EAEko eskualdeka eta udalerrika hartuak izan dira, eta ez ditugu familia-

unitateen edota norbanakoen datuak erabili. Lehen hurbilketa egin dugu, eta 

hurrengo sakontze-mailarako geratuko litzateke antzemandako joerak hobe 

esplikatzeko lanak egitea, norbanakoen datuak erabiliz.  

 

 

Edozein modutan ere, lortu ditugun emaitzek zenbait ondorio azpimarratzeko 

aukera ematen digute. Oro har, ez dugu uste gaur eguneko euskal komunitateak, Euskal 

Herriko biztanleria osoaren azpimultzo gisa hartuta, oso ezaugarri ekonomiko bereizi 

eta definitu dituenik. 

 

Aurreko baieztapena egiteko, atal honetan egindako segiden alderaketa 

desberdinetan lortutakoaz baliatzen gara: alde batetik, zenbat eta euskaldun gehiago 

dauden eremuetan, goi-mailako ikasketak egin dituztenen portzentaiak txikiagoak 

badira ere, enplegatuen proportzioak handiagoak dira, eta etxebizitzen erosotasun-

mailak ez du aldaketa nabarmenik. Hau da, ongizatea neurtzeko erabili ditugun 

aldagaiek joera desberdinak daramatzate euskaldun tasarekiko. Era berean, euskaldun 

gehien dituzten udalerrietan, lanbide-motak modu orekatsuagoan banatuta daude 
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biztanleria okupatuaren artean, espezializazio-maila altua duten herrietan euskaldunen 

kopurua askoz ere urriagoa izanik.  

 

Aipatzekoa da ere, gorago aipatu joerak ematen direla euskaldun tasa 

adierazgarriak dituzten herriak kontutan hartzen direnean, baina oso euskaldunik 

gabeko herrietan ere langabezi tasa eta goi-mailako ikasketadunen tasa baxuak direla 

(herri euskaldunenetan bezala). Fenomeno hau ulertzeko herri hauetako egitura 

ekonomikoa gogoratu behar da, lehen sektoreak batez besteko baino indar handiago 

duen herri txikiak baitira. 

 

Aurrekoagatik, esan daiteke euskaldun/erdaldun parametroak baino gehiago 

hiritar/landatar aldagaiak jokatzen duela paper nagusia azterketa honetan. Dena den, 

lanbideen faktore-mapa aztertzerakoan ikusi da udalerri euskaldunenek ez dutela herri 

erdaldunenek bezainbesteko joera garbia nekazaritza alderako. 

 

Hurrengo lan baterako geratuko litzateke norbanakoen datuak aztertzea, 

gurutzatuz euskaldunen eta ez-euskaldunen soldatak, diru-sarrerak eta aberastasun maila 

orokorra. Uste dugu lan horrek aparteko tratamendua merezi duela, eta estatistika tresna 

aurreratuen bidezko metodologia erabiliz egin beharko litzatekeela. Lan horretarako 

abiapuntua litzateke hemen zirriborratu ditugun hipotesia: euskaldungoarengan, arrazoi 

linguistikoak direla eta, ez duela eragin garbirik errentaren banaketak, eta ondorioz, 

euskaldungoak ez duela klase sozial berezi bat osatzen, klase sozialaren ohiko 

adierazpidean, behintzat, Euskal Herriko biztanleriaren barnean. 
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ERANSKINA 

 

Kapitulu honetan aurkeztu ditugun ekarpen estatistikoak egiteko, ondoko taulan 

agertzen diren datuak erabili ditugu (iturria: EUSTAT). Biztanleria osoa adierazten 

duen zutabea ekarri badugu ere, zehaztu behar da euskaldun-tasak kalkulatzeko 2 urtetik 

gorako biztanleria hartzen dela kontutan, eta goi-mailako unibertsitate-titulua dutenen 

portzentaia kalkulatzeko, 10 urtetik gorako biztanleria, eta langabeen ehunekoa 

lortzeko, biztanleria osoaren gain egiten dugu kalkulua (beraz, ez da ohiko langabezia-

tasa). Barne Produktu Gordina biztanleko EAEn 2.287.000 pta.koa zen 1996 urtean, eta 

datu horren arabera lortzen dira udalerrietako indizeak. Datu horiek guztiak EUSTATek 

eskaintzen ditu, eta erabili ditugun oinarrizkoak ondokoak dira: 

 
 Euskaldunak Goi-mailako Langabeak  Erosotasun- BPGa  Biztanleria 

1996 urtea % ikasketadunak, 

% 

% indizea biztanleko 

(EAE =100) 

Guztira 

       

Euskal AE / C.A. de Euskadi 30,88  9,46 9,97 65,5 100 2.099.829 

       

Lurralde historikoak                 

Araba / Alava 14,61 8,59 8,41 72,3 122 282.989 

Bizkaia 23,73 10,14 10,75 63,1 93 1.140.288 

Gipuzkoa 49,74 8,67 9,30 66,7 102 676.552 

       

Eskualdeak                 

Arabako Ibarrak  /  Valles Alaveses 4,09 5,21 6,85 59,8 192 4.185 

Arabako Lautada  /  Llanada Alavesa 13,69 9,18 8,43 74,0 116 226.141 

Arabako Mendialdea  /  Montaña Alavesa 7,41 3,87 5,67 63,6 91 3.146 

Arrati Nerbioi  /  Arratia-Nervión 56,46 6,20 7,85 61,3 113 21.103 

Bidasoa Beherea  /  Bajo Bidasoa 35,52 7,69 9,50 66,7 84 69.942 

Bilbo Handia  /  Gran Bilbao 15,42 10,84 11,36 63,2 92 887.828 

Deba Beherea  /  Bajo Deba 58,04 6,49 8,71 61,5 101 56.619 

Deba Garaia  /  Alto Deba 63,90 7,68 6,69 72,3 124 63.556 

Donostialdea  /  Donostia-San Sebastián 37,17 10,70 10,79 67,4 102 313.026 

Durangaldea  /  Duranguesado 46,27 6,53 8,66 64,7 113 90.210 

Enkartazioak  /  Encartaciones 9,41 4,95 11,57 58,1 69 29.734 

Errioxa Arabarra  /  Rioja Alavesa 10,31 4,61 5,45 64,3 180 9.670 

Gernika-Bermeo 76,96 8,54 7,96 61,6 84 44.445 

Goierri 59,32 6,42 7,32 66,6 101 64.630 

Gorbeia Inguruak  /  Estribac. del Gorbea 34,67 7,74 6,42 67,9 251 6.078 

Kantauri Arabarra  /  Cantábrica Alavesa 20,43 6,83 9,97 66,5 117 33.768 

Markina-Ondarroa 87,25 6,87 7,09 59,8 87 26.599 

Plentzia-Mungia 49,60 12,68 8,35 65,8 92 40.369 

Tolosaldea  /  Tolosa 72,28 5,67 9,58 63,7 111 44.398 

Urola-Kostaldea  /  Urola Costa 80,05 7,06 6,73 64,7 98 64.381 
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Udalerriak       

Abadiño 52,76 5,08 7,93 61,0 176 6.855 

Abaltzisketa 96,48 2,89 5,41 67,0 61 260 

Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 12,63 4,98 12,30 59,5 92 8.527 

Aduna 91,18 4,05 8,04 62,9 717 313 

Aia 94,31 3,30 2,55 62,6 127 1.644 

Aizarnazabal 96,69 0,80 4,72 65,0 275 556 

Ajangiz 96,34 7,84 6,19 64,6 411 396 

Albiztur 98,96 0,74 4,73 58,7 176 290 

Alegia 85,04 5,08 12,45 58,8 74 1.654 

Alegria-Dulantzi 18,82 5,59 9,16 65,3 168 1.241 

Alkiza 95,33 6,30 6,15 62,3 90 261 

Alonsotegi 14,89 5,17 14,62 56,7 99 2.878 

Altzaga 96,74 2,30 7,37 61,3 71 96 

Altzo 98,07 3,85 9,35 63,6 197 322 

Amezketa 93,79 2,81 5,57 60,3 97 1.012 

Amorebieta-Etxano 53,45 7,61 8,14 66,6 111 16.124 

Amoroto 97,53 4,37 6,68 64,3 121 370 

Amurrio 19,62 6,55 7,88 68,3 141 9.774 

Andoain 49,79 5,43 11,07 60,0 102 14.481 

Anoeta 71,94 3,88 9,46 59,2 140 1.771 

Antzuola 72,77 4,65 6,30 68,4 155 1.940 

Añana 6,06 6,77 7,88 57,5 93 201 

Arakaldo 35,51 6,67 10,00 52,3 352 111 

Arama 89,03 5,59 8,23 63,0 46 159 

Aramaio 86,62 4,84 7,88 68,8 72 1.346 

Arantzazu 86,22 5,99 4,21 57,4 85 287 

Arcentales 2,22 2,84 10,68 53,2 53 631 

Areatza 60,48 6,60 6,84 62,7 56 1.079 

Aretxabaleta 63,52 6,45 5,89 73,3 122 5.958 

Armiñon 2,21 5,43 4,32 62,6 398 139 

Arraia-maeztu 12,48 5,44 6,14 62,5 105 677 

Arrankudiaga 51,32 7,92 7,81 63,6 306 739 

Arrasate/Mondragón 53,95 8,63 7,29 72,0 121 24.516 

Arratzu 92,41 6,70 2,26 63,0 63 401 

Arrazua-Ubarrundia 18,53 6,54 5,91 66,9 194 754 

Arrieta 88,94 6,83 6,37 61,5 50 474 

Arrigorriaga 21,97 6,88 11,79 65,5 105 10.458 

Artea 84,47 9,59 7,41 64,5 60 594 

Artziniega 20,21 7,45 7,66 63,6 117 1.314 

Asparrena 18,85 3,88 5,91 63,5 224 1.541 

Asteasu 86,71 3,62 8,81 63,9 154 1.188 

Astigarraga 63,21 4,72 10,32 61,3 213 3.200 

Ataun 96,11 6,10 6,61 59,3 50 1.584 

Atxondo 66,99 3,20 6,24 65,7 167 1.487 

Aulesti 95,65 5,70 5,62 61,2 71 645 

Ayala / Aiara 19,42 6,72 7,32 63,9 132 1.998 

Azkoitia 79,71 6,03 6,78 65,7 92 10.253 

Azpeitia 87,39 6,42 6,43 68,5 119 13.590 

Bakio 66,86 12,59 8,64 61,1 88 1.415 

Baliarrain 98,91 0,00 0,00 62,5 69 94 

Balmaseda 9,76 5,12 12,98 57,2 58 7.172 

Baños de Ebro/Mañueta 8,56 3,23 3,58 67,6 173 336 

Barakaldo 9,19 5,89 11,88 58,7 68 99.678 

Barrika 42,36 14,98 7,74 63,1 64 1.048 
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Barrundia 14,03 4,34 5,96 66,5 97 559 

Basauri 15,48 6,36 11,82 62,3 91 48.794 

Beasain 56,25 6,93 8,06 68,7 122 12.414 

Bedia 63,35 4,55 7,93 55,0 222 980 

Beizama 100,00 4,49 1,22 57,1 71 164 

Belauntza 87,59 5,13 11,19 59,5 325 285 

Berango 33,08 9,43 10,29 65,7 85 4.677 

Berantevilla 2,76 5,96 8,19 64,2 188 406 

Berastegi 96,48 2,74 5,15 61,1 149 940 

Bergara 68,39 6,84 6,40 71,4 118 15.320 

Bermeo 77,56 6,69 8,51 60,2 86 17.082 

Bernedo 2,04 2,87 6,11 63,9 102 552 

Berriatua 95,13 4,51 4,91 60,6 240 967 

Berriz 56,36 5,78 6,66 60,8 150 4.139 

Berrobi 81,45 1,20 10,27 57,6 117 562 

Bidegoyan 94,19 3,16 3,56 64,1 85 418 

Bilbo 14,37 12,98 11,39 63,8 99 358.511 

Busturia 71,64 9,14 8,35 59,6 48 1.666 

Campezo/Kanpezu 9,51 3,94 5,86 64,5 92 1.114 

Carranza 7,88 3,49 9,31 56,8 87 3.118 

Deba 75,68 7,46 6,66 60,4 140 5.029 

Derio 27,67 6,26 11,67 60,4 136 4.666 

Dima 91,55 6,45 4,01 60,2 67 1.050 

Donostia-San Sebastián 32,63 14,69 10,05 71,9 103 176.575 

Durango 44,25 9,29 8,30 71,4 80 23.970 

EA 86,52 11,29 8,54 60,3 54 809 

Eibar 49,49 7,05 9,01 62,9 92 30.153 

Elantxobe 93,08 6,04 3,33 58,1 69 501 

Elburgo/Burgelu 10,64 4,60 4,69 66,7 200 198 

Elciego 12,33 5,45 3,26 70,1 215 920 

Elduain 96,90 6,48 8,37 63,2 156 253 

Elgeta 85,11 8,34 8,25 64,9 146 982 

Elgoibar 59,22 6,26 8,14 60,5 122 10.945 

Elorrio 56,57 6,55 6,94 68,0 109 7.304 

Elvillar/Bilar 7,56 2,80 2,30 63,2 153 349 

Erandio 18,86 5,06 13,13 57,4 95 23.488 

Ereño 93,61 10,16 8,58 57,6 54 268 

Ermua 22,75 4,24 11,20 58,0 72 17.269 

Errezil 98,08 2,23 2,19 60,7 92 639 

Errigoiti 91,52 7,62 4,65 58,8 76 446 

Eskoriatza 56,13 5,32 6,45 70,9 142 3.991 

Etxebarri, Ant. de S. Est. - Etxebarri D. E. 14,00 3,46 13,10 58,2 176 6.362 

Etxebarria 94,41 4,51 6,09 64,0 225 789 

Ezkio-itsaso 91,34 6,79 4,83 61,6 225 541 

Forua 76,37 6,94 7,88 63,7 101 981 

Fruiz 93,25 11,45 5,70 59,6 51 314 

Gabiria 94,48 6,17 3,97 65,2 125 432 

Gaintza 96,99 4,88 3,68 64,5 66 133 

Galdakao 33,13 7,84 8,60 67,2 112 29.651 

Galdames 10,04 5,93 9,20 55,2 70 796 

Gamiz-Fika 86,84 9,39 5,47 64,9 67 993 

Garay 82,43 3,93 6,15 61,2 54 247 

Gatika 83,13 8,79 7,52 62,0 103 1.126 

Gautegiz Arteaga 84,12 12,06 9,38 64,8 58 791 

Gaztelu 97,87 0,75 6,94 60,7 43 147 

Gernika-Lumo 70,58 10,24 7,75 63,5 79 15.548 

Getaria 93,37 5,65 4,30 65,1 118 2.402 
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Getxo 19,26 23,63 8,53 74,2 66 82.583 

Gordexola 9,92 7,58 8,49 58,8 69 1.443 

Gorliz 32,58 15,93 9,28 65,9 88 3.644 

Güeñes 8,06 4,91 13,75 57,0 85 5.922 

Guizaburuaga 99,26 3,94 3,68 64,1 236 132 

Arana/Valle de Arana 3,85 2,00 3,83 65,3 62 361 

Hernani 52,56 6,14 11,11 64,4 124 18.817 

Hernialde 87,50 3,01 7,31 65,4 44 307 

Hondarribia 60,45 11,87 7,58 68,5 68 14.550 

Ibarra 67,91 4,65 12,46 62,0 44 4.330 

Ibarrangelu 89,92 13,47 9,33 64,7 64 518 

Idiazabal 85,46 4,44 5,20 67,8 148 2.019 

Igorre 77,23 5,83 5,70 62,4 198 3.966 

Ikaztegieta 88,77 4,29 7,63 61,9 197 381 

Irun 29,00 6,60 10,00 66,2 89 55.392 

Iruña Oka/Iruña de Oca 8,13 4,49 8,42 60,9 347 1.620 

Irura 78,60 4,95 13,77 64,6 296 743 

Iruraiz-gauna 8,62 4,64 5,15 65,3 73 413 

Ispaster 95,47 6,13 6,89 61,6 82 630 

Itsasondo 82,49 6,03 8,60 58,8 155 618 

Iurreta 47,23 5,08 10,73 62,3 193 4.508 

Izurtza 83,46 6,61 8,30 56,9 381 274 

Kortezubi 94,71 4,15 6,52 56,2 69 357 

Kripan 7,25 3,23 5,00 63,6 60 199 

Kuartango 11,80 3,95 7,00 60,7 69 349 

Labastida 10,93 4,71 6,38 63,7 149 1.102 

Lagrán 3,16 3,74 5,79 61,5 94 191 

Laguardia 6,33 5,14 5,41 60,4 226 1.437 

Lanciego/Lantziego 12,24 3,04 6,15 61,8 138 640 

Lanestosa 1,37 2,21 7,09 57,4 53 289 

Lantarón 1,83 4,88 8,56 57,0 378 858 

Lapuebla de labarca 21,71 3,53 3,83 62,7 101 861 

Larrabetzu 79,87 8,85 6,32 62,2 71 1.531 

Larraul 100,00 2,42 4,44 66,2 83 139 

Lasarte-Oria 35,60 6,21 10,95 64,9 66 17.785 

Laukiz 55,35 22,95 5,34 75,5 63 930 

Lazkao 61,53 5,78 5,94 68,1 63 4.937 

Leaburu 90,67 1,67 8,49 56,9 59 363 

Legazpi 54,77 6,91 6,88 63,6 101 9.241 

Legorreta 73,29 5,16 5,85 60,3 115 1.426 

Legutiano 37,53 5,97 5,87 65,7 507 1.323 

Leintz-Gatzaga 78,46 8,70 6,00 62,3 77 248 

Leioa 21,25 12,06 10,47 69,3 106 26.626 

Lekeitio 87,15 10,19 8,13 60,8 56 7.419 

Lemoa 66,03 4,03 6,84 58,6 154 2.468 

Lemoiz 68,09 12,24 10,01 59,4 56 836 

Leza 11,54 3,95 2,20 63,7 156 185 

Lezama 70,55 9,16 6,66 64,7 135 2.070 

Lezo 53,21 3,74 10,86 58,4 116 5.806 

Lizartza 97,17 3,62 4,35 57,7 90 638 

Llodio 21,05 7,02 11,33 66,3 104 19.894 

Loiu 53,11 15,75 8,01 63,8 391 1.689 

Mallabia 75,77 4,25 6,45 59,8 328 1.097 

Mañaria 89,87 3,26 10,15 59,4 163 469 

Markina-Xemein 89,00 6,11 5,64 62,1 75 4.722 

Maruri/Jatabe 76,23 12,14 10,34 65,7 64 571 

Mendaro 77,08 4,66 6,27 59,6 183 1.316 
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Mendata 95,47 6,29 5,42 59,8 69 325 

Mendexa 92,12 9,00 9,76 63,1 70 340 

Meñaka 91,94 5,05 3,38 60,7 45 474 

Moreda de Alava 7,14 8,46 10,25 63,1 71 283 

Morga 95,55 6,48 4,15 60,4 72 384 

Mundaka 74,79 10,71 9,21 60,7 55 1.799 

Mungia 58,25 11,39 7,44 66,4 121 12.947 

Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 97,19 3,23 6,30 61,2 65 394 

Murueta 92,35 12,97 9,41 67,4 133 209 

Muskiz 13,35 5,64 9,58 58,1 209 6.460 

Mutiloa 92,77 5,10 5,36 57,9 72 168 

Mutriku 85,01 4,95 8,00 60,4 62 4.794 

Muxika 93,09 5,86 7,21 59,1 140 1.405 

Nabarniz 97,50 3,17 3,28 55,4 47 242 

Navaridas 11,76 3,48 3,08 63,7 164 223 

Oiartzun 76,80 7,04 9,97 65,6 164 8.939 

Okondo 17,39 4,65 11,82 60,5 89 789 

Olaberria 51,95 5,58 7,33 63,0 434 1.010 

Ondarroa 83,09 5,52 7,40 56,9 89 10.190 

Oñati 79,84 8,78 6,17 75,7 127 10.601 

Ordizia 56,67 7,44 7,60 66,8 73 9.111 

Orduña 15,84 6,68 10,83 61,3 74 3.934 

Orendain 98,70 2,78 4,49 62,7 70 155 

Orexa 97,44 4,05 7,59 65,4 95 78 

Orio 82,64 5,01 6,07 60,3 63 4.296 

Ormaiztegi 81,14 6,41 6,01 69,3 247 1.180 

Orozko 63,75 6,06 8,74 61,9 189 1.902 

Ortuella 13,65 4,11 12,08 56,8 64 8.592 

Otxandio 77,20 3,88 4,78 60,1 94 1.038 

Oyón-oion 8,57 4,73 7,76 64,3 240 2.236 

Pasaia 31,66 4,97 12,26 55,8 83 17.288 

Peñacerrada-Urizaharra 4,40 4,26 5,18 62,1 66 251 

Plentzia 29,14 17,31 8,92 64,7 76 3.180 

Portugalete 11,31 8,54 12,06 61,1 54 54.056 

Rentería 29,18 5,19 13,53 58,9 62 39.667 

Ribera alta 4,51 5,99 4,69 61,8 95 510 

Ribera Baja/Erribera Beitia 5,26 5,54 6,02 58,9 238 464 

Salvatierra/Agurain 15,27 3,41 8,69 64,3 113 3.820 

Samaniego 4,70 3,28 2,62 68,0 171 301 

San Millán/Donemiliaga 12,57 3,41 5,07 63,7 102 709 

Santurtzi 10,95 6,50 12,71 60,5 56 49.991 

Segura 87,43 6,59 4,51 64,4 67 1.257 

Sestao 9,20 5,75 14,87 57,0 68 34.299 

Sondika 34,22 9,66 11,53 64,2 299 3.605 

Sopelana 32,66 13,34 8,97 68,4 59 9.602 

Sopuerta 10,71 5,33 10,54 58,9 65 2.261 

Soraluze-Placencia de las Armas 59,09 4,33 11,92 56,9 80 4.383 

Sukarrieta 67,42 21,55 7,96 69,0 177 316 

Tolosa 65,33 7,96 9,28 66,4 106 17.988 

Trucios-Turtzioz 5,31 3,62 10,11 57,7 57 538 

Ubide 68,75 2,01 5,59 61,0 51 159 

Ugao-Miraballes 35,26 5,61 10,28 59,9 58 4.190 

Urdúliz 47,28 8,31 11,66 62,6 154 2.816 

Urkabustaizz 13,66 7,55 8,85 62,1 209 837 

Urnieta 52,11 6,03 10,08 69,8 117 5.183 

Urretxu 49,76 6,75 8,33 69,8 69 6.282 

Usurbil 70,16 4,69 10,35 62,5 265 5.285 
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Valdegobia 3,30 5,21 6,80 58,6 101 902 

Valle de Trápaga-Trapagaran 13,28 5,47 11,35 58,9 176 12.824 

Villabona 66,58 4,94 10,28 65,4 81 5.389 

Villabuena de Alava/Eskuernaga 12,98 8,18 5,51 66,7 170 343 

Vitoria-Gasteiz 13,62 9,43 8,47 74,5 113 215.142 

Yécora 7,60 4,20 2,36 69,7 93 254 

Zaldibar 48,30 4,71 8,85 59,2 125 3.018 

Zaldibia 88,40 5,53 4,45 63,5 119 1.577 

Zalduondo 28,15 7,44 5,88 65,8 65 143 

Zalla 11,46 5,08 10,97 61,0 65 7.563 

Zambrana 2,83 3,86 5,88 63,3 166 355 

Zamudio 47,71 5,44 8,22 58,5 695 3.029 

Zaratamo 38,11 5,75 10,77 58,6 292 1.598 

Zarautz 72,17 10,05 7,78 63,3 81 19.322 

Zeanuri 93,16 7,09 4,93 61,4 62 1.143 

Zeberio 85,83 6,45 5,78 61,1 86 911 

Zegama 92,00 3,49 7,12 62,4 63 1.331 

Zerain 96,10 4,81 3,86 69,3 76 234 

Zestoa 87,45 4,65 7,72 61,3 91 3.237 

Zierbena 11,57 5,61 8,45 59,7 69 1.185 

Zigoitia 14,49 10,01 6,05 69,5 381 1.080 

Zizurkil 64,16 3,25 13,26 57,7 152 2.688 

Zuia 10,98 10,51 4,41 71,7 114 1.492 

Zumaia 72,84 6,55 6,79 64,5 113 8.278 

Zumarraga 42,23 5,75 8,45 67,0 83 10.304 
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III.- EKARPEN TEORIKOAK: HIZKUNTZA GUTXITUEN 

MERKATUA ETA BALIAGARRITASUNA  

 

1.- SARRERA 

 

Ekonomia teorikoak Hizkuntzalaritzarekin izan duen harremana oso oparoa ez bada 

izan, ulertzekoa da Teoria ekonomikoak eskaintzen dizkigun ereduetan hizkuntzaren 

faktorea gutxitan aztertua izana. Ekarpen horien zerrenda egitekotan, hiru autoreren izenak 

azpimarratu nahi ditugu: Toussaint Hocevar, Conrad Sabourin eta François Grin.  

 

Lehenengoak 1975ean argitaratu zuen “Equilibria in Linguistic Minority Markets” 

artikuluan, eredu mikroekonomiko klasikoetan oinarrituz, hizkuntza nagusiak eta gutxituak 

sortzen dituzten bi merkatuen arteko oreka nola mugatzen den aztertzen saiatu zen, hiru 

ikuspuntu desberdinetatik: kontsumitzailearen oreka, ekoizlearen oreka eta langilearen 

oreka. Ekarpen teoriko gisa lehen mailako kontribuzioa iruditzen bazaigu ere, lortzen diren 

emaitzak datu enpirikoekin bat ez datozela ikusi dugu, gutxienik euskararen kasuan eta 

ekoizlearen orekari dagokionean. Horregatik, eredu honen azalpen laburtu bat eskainiko 

dugu, erabilitako hipotesiak doitu behar direla adierazteko, eredua euskararen kasuan 

kontrastatzen denean baliagarria izan dadin. 

 

Bigarrenak, 1985ean “La théorie des environnements linguistiques” argitaratu zuen, 

eta bertan, ordura arte askotan ikerketa gai izandako Quebeceko lan merkatua oinarritzat 

hartuz, langileengan lanpostuen ingurune linguistikoaren eraginaren ondorioak eredu 

teoriko batez azaldu egiten dira, tresna matematiko sakonez lagunduta. Lan honen ondorio 

nagusia da ingurune linguistikoak garrantzia eduki dezakeela zenbait lanpostu betetzen 

dituzten langileen produktibitate-mailan, langilearen hizkuntz gaitasunaren arabera. 

Langileak bere satisfazioa handitzen du bere hizkuntzaren erabilera bermatzen dion 
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ingurunean1. Aurrekoaren ondorioz egileak frogatutzat ematen du hizkuntza bateko 

elebakarrek beste hizkuntzako elebidunek baino soldata txikiagoak, berdinak edota 

handiagoak eduki ditzaketela, horretarako enplegatzaileen jarrerak zer ikustekorik eduki 

behar izan gabe. Dena den, teoria honen inguruan ez dugu oraingoz azalpen gehiagorik 

emango, “Euskara lan munduan” gaia aztertzen den kapituluan honetaz arituko garelako. 

 

Eredu ekonomiko klasikoen tresna modurik oparoenean erabili izan dituena François 

Grin da. Ez hori bakarrik, eredu baten planteamendu intuitiboa plazaratu ondoren, 

beranduago jarraipena eman izan dio eredu berari sofistikazio berriak erantsiz. Teoria 

marjinaletan oinarritutako ereduez gain, merkaturatze eta marketin esparruetako garapen 

teorikoak egin izan ditu ere. Hizkuntza gutxituen egoera aztertzeko teoria ekonomikoaren 

baliagarritasuna proposatzeko ikerketa jardueraren maisu nagusitzat har dezakegu. Edozein 

modutan, maisuen lanak abiapuntu izan daitezkeenez, hona ekarri nahi izan dugu Grinek 

planteatu zuen eredu baten bertsio berria, batez ere euskararen aldeko mugimenduak bere 

ondorioetatik zer ikasia duela iruditzen zaigulako. 

 

Bestetik aipatu beharra dago hizkuntzaren ekonomia deitu daitekeen atal teorikoan 

ere eztabaida sakonak sortu izan direla. Horrela, H.G. Johnson, Albert Breton eta Jean-Luc 

Migué egileen lanak2 teoria neoklasiko erradikaltzat jo izan ditu Marc Lavoie 

ekonomilariak: “Ces auteurs représentent la quintessence de ce qu´a pu dire l´économie 

néo-classique sur la langue et le nationalisme”, eta haien eredua Modéle JBM izenaz 

aipatzen du: “modéle qui constitue une version extrémiste de la théorie généralement 

admise et utilisée par les économistes contemporains”3. 

 

Lavoieren ustetan, eta Quebeceko kasuan, ingelesadunek ez dituzte lanposturik 

hoberenak eskuratu, eta bide batez, gizarte-maila gorenera iritsi, gehiago balio dutelako 

edota irakaskuntza bidez giza-kapital aberatsagoa lortu dutelako (Bretonen lanetan suposatu 

                                                 
1 Egilearen arabera, salbuespenak lirateke hizkuntza arrotza erabiltzea nahiago dutenak, bai hizkuntza hori 

ikasi nahi dutelako, bai prestigio gehiagokoa dela uste dutelako. 
2 Ikus, esaterako, Breton eta Mieszkowski (1977) 
3 Lavoie (1982) 
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bezala), baizik eta oinarri historikoak dituzten segregazio, diskriminazio eta nepotismo 

politikaren ondorioz. Lavoieren ustetan, neoklasikoen mundu utopikoa utzi eta ekonomia 

humanistaren bidez egin behar dira gai honi buruzko hausnarketa teorikoak. 

 

Aurreko adibideaz adierazi nahi izan dugu Ekonomi Eskola desberdinen arteko 

eztabaida zaharrek beren isla badutela ere hizkuntzarekin lotutako teoria ekonomikoaren 

ekarpenetan, honek agertzen duelarik ezagupen arlo honen dinamismoa. 
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2.- HIZKUNTZA GUTXITUEN MERKATUA, ERRENTAGARRIA? 

 

Esan bezala, Hocevarek 1975ean argitaratu zuen artikuluan4 azaltzen duenez, 

hizkuntza gutxitu bat eta hizkuntza nagusi bat lurralde eta gizarte berean erroturik 

daudenean, ezaugarri linguistikoa dituzten produktu eta zerbitzuetarako –prentsa, liburuak, 

ikus-entzunezkoak, irakaskuntza,...– bi merkatu desberdin sortzen dira. Merkatu horietako 

bakoitza bere aldetik azter daiteke, oreka nolakoa izango den aztertzeko: prezioak, saldu eta 

erositako unitate-kopuruak, kontsumitzaileen baliagarritasuna, soldatak eta langileen 

produktibitatea dira merkatu bakoitzeko orekan jokatzen dituzten aldagaiak. 

 

Hocevaren lehen hipotesiaren arabera, kapitalismoaren lehen fasean konkurrentzia 

perfektuak ahalbidetzen du enpresek eskala-errendimenduak limiteraino erabiltzea, eta 

ondorioz, hizkuntza nagusiko produktuek eskari handiagoa dutenez, oreka prezio 

txikiagoak edukitzea, ekoizpen honetara bultzatuz ere hizkuntza gutxituko 

kontsumitzaileak, azken hauek beren baliagarritasuna hobetuko dutelako hizkuntza 

nagusiko produktuak erosiz. Egileak dioenez, kapitalismo modernoan nagusitu den 

konkurrentzia monopolistikoan, enpresek diferentziatu egiten dituzte beren produktuak, eta 

orduan hizkuntza gutxituetako produktuek, bereziak izanik, beren merkatu propioan bere 

prezioak dituzte, eta prezio hauek txikiagoak izan daitezke. 

 

Egileak grafikoki ondoko irudiaz adierazten du gorago esandakoak (1. irudia): 

hizkuntza gutxituko kontsumitzailearen aurrekontu-lerroa hasieran AB zuzenak adierazten 

du –hizkuntza nagusiko produktuak merkeagoak direlako–, eta bere baliagarritasun 

funtzioaren maila desberdinek lerro etenek. Beraz, hasieran, baliagarritasuna 

maximizatzeko kontsumitzaile hori A puntuan egongo da, bere aurrekontu osoa hizkuntza 

nagusituko produktuak erosten gastatzen duelarik, qNA kopuruan, eta hizkuntza gutxituko 

produkturik erosi gabe geratuko litzateke. Azken hauen prezioa parekatuko balitz hizkuntza 

nagusiko produktuen prezioarekiko, kontsumitzailearen aurrekontu-lerroa AC zuzenak 

adieraziko liguke, beraz, kontsumitzaile hori C puntura igaroko litzateke: ez luke hizkuntza 

                                                 
4 Hocevar, T.: “Equilibria in linguistic minority markets”, Kyklos, 28. bol, 1975. 
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nagusiko produkturik erosiko, eta bere aurrekontu osoa hizkuntza gutxituko qGC produktu-

kopurua erosten erabiliko luke. 

 

(1. irudia) 

 

Hocevaren ustetan aurreko hipotesia zilegizkoa da, kontsumitzaileek nahiago duelako 

produktu diferentziatuak aldatu, hauen konbinazio desberdinen artean aukeratzea baino5. Ez 

gaude ados hipotesi honekin, gutxienez euskara-gaztelera kasuan errealitateak argi eta garbi 

errefusatu egiten duelako, eta euskal kontsumitzaileak jatorriarekiko konbexuak diren 

                                                 
5 “The consumer is more likely to switch between differentiated products altogether than to purchase them in 

varying combinations”, Hocevar, aipatu artikuluaren 341.orrialdean. 

B

A

qGC

qNA

QG

QN

C
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indiferentzi kurbak edukiko dituela iruditzen zaigu, nahiz eta ardatzak ebaki ditzaketela 

onartu. Hau da, kontsumitzailearen teoria erabiliz, euskarazko eta gaztelerazko liburuak ez 

dira erabat ordezgarriak, ez eta erabat osagarriak ere. 

 

Aurrekoa grafikoki adierazteko 2. irudia erabiliko dugu. Bertan, haserako egoeran 

hizkuntza nagusiko produktuek prezio txikiagoa dute –erdia–, hizkuntza gutxituetako 

produktuekiko, eta hizkuntza gutxituko kontsumitzaileak RS bezalako aurrekontu-lerroa du, 

eta baliagarritasuna maximizatzeko A puntuan kokatuko da. Hizkuntza gutxituko 

produktuen prezioak jaisten badira, demagun hizkuntza nagusiko produktuek duten preziora 

iritsi arte, adibidez, orduan kontsumitzaile beraren aurrekontu-lerroa RT zuzenera aldatzen 

da eros-ahalmena handitu zaiolako, eta baliagarritasuna maximizatzeko, B konbinazioa 

aukeratuko du. Hizkuntza nagusian egiten zuen kontsumoa  qNAtik qNBra jaitsiko da, 

hizkuntza gutxituan egindako kontsumoa qGAtik qGAra igotzen den artean. 

 

Bai prezio batzuekin zein besteekin, guk uste dugu kontsumitzaileak bi hizkuntzetako 

produktuen konbinazio bat aukeratuko duela, beraz, ez dela muturreko soluzioetara iritsiko. 

Egia da hizkuntza gutxituko kontsumitzaileak eduki ditzakeen indiferentzi kurbek 

hizkuntza gutxitu horretako produktuen aldeko alborapena eduki dezaketela, pertsona horri 

gehiago gustatzen bazaizkio hizkuntza gutxitua erabiltzen duten ondasunak, 2. irudikoen 

antzera. Horregatik hizkuntza nagusian kontsumitzeari uzten dion kopurua, hizkuntza 

gutxituan gehitzen duen kontsumoa baino txikiagoa da. 
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(2. irudia) 

 

Horrela planteatuta zilegitasun handiagoa ikusten diogu hizkuntza gutxituko 

ondasunen prezioa aldatzen denean gerta daitekeenari (hain zuzen, bi hizkuntzetako 

produktuan antzeko prezioak izatetik, hizkuntza gutxituko produktuak garestiago izatera 

pasako balira, alderantzizko prozesua gertatuko litzateke). 

 

Gorago esan bezala, Hocevarrek dio haserako kapitalismotik gaurko kapitalismo 

modernora merkatua aldatu dela konkurrentzia perfektutik konkurrentzia monopolistikora 

pasaz, eta ondorioz enpresek ondasun diferentziatuak egiten dituztenez, ezin direla eskala-

ekonomiak erabili hizkuntza nagusiko ekoizpenarentzat. Aurrekoarekin ados egon 

bagaitezke ere, zalantzatan jartzen dugu horren ondorioa denik hizkuntza gutxituko 

ondasunen prezioak jaitsiko direla, Hocevarrek dioen moduan. Ikus dezagun autorearen 

bertsioa, errealitateak zer erakusten duen ikusi ondoren, geure soluzio alternatiboak 

planteatuko ditugu. 

 

B

A

qGA qGB

qNA

qNB

QG

QN

R

S T
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Konkurrentzia monopolistikoaren eredu arruntena 3. irudiak agertzen digu. Demagun 

hizkuntza nagusiko ondasunak ekoizten dituen enpresa bati dagokiola. Bertan, mozkinak 

maximizatzeko helburuz, enpresak Q1 ekoiztuko du (Sarrera marjinala eta Kostu marjinala 

berdintzen diren puntuan), p1 prezioan salduz, eskariak hala bultzatuta. Epe luzera Batez 

besteko Kostu Totalen kurba BKT lerroak adieraziko ditu, eta ondorioz, ez dira aparteko 

mozkinik lortuko –apartekoak, hots, produktu horretarako ekoizle monopolistikoa 

izateagatik lortutakoak–. 

 

(3. irudia) 

 

Egoera honetan enpresak gehiegizko produkzio-ahalmena duela esaten da, oraindik 

ere kostu txikiagoz ekoizten jarrai dezakeelako. Orduan, enpresa horrek bere gehiegizko 

ahalmena erabil dezake hizkuntza gutxituko ondasunak ekoizten, behin hizkuntza nagusiko 

ondasunen eskaria ase eta gero. 

 

Aurreko eskeman hizkuntza gutxituko ondasunen ekoizpena eta eskaria gehitzen 

badugu, 4. irudian azaldutako egoeran egongo ginateke, egilearen arabera: 

Prezioa eta
Kostua

BKT

KMa

E1

SMa

Q1

P1

Ekoizpena
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(4. irudia) 

 

Kostuen egitura aldatuko ez balitz, hizkuntza gutxituko ekoizpena Q1Q2 tarteak 

adieraziko luke, eta ondasun horiek P2 prezioan salduko lirateke. Q1+Q2 produktuek, batez 

beste, prezio horien azpitiko kostua edukiko lukete, eta ondorioz, enpresak aparteko 

mozkinak irabaziko lituzke, haserako egoeran baino hobe egonik. Hau da, enpresa horri 

komeniko litzaioke bere gehiegizko ahalmena erabiltzea hizkuntza gutxituko ondasunak 

ekoizten, mozkinak modu nabarian igoko bailituzke. Hori guztia, hizkuntza gutxituko 

produktuen prezioa hizkuntza nagusikoena baino txikiagoa izanik ere. 

 

Egileak berak dio ziurrenera hizkuntza gutxituko ondasunak ekoizten hasteak Kostu 

Marjinalen funtzioa igoaraziko duela, eta ondorioz ere, Batez besteko Kostu Totalen 

funtzioa altuagoa izango dela hizkuntza gutxituko produktuak egiten hasten diren puntutik 

aurrera. Hau guzti hau ondoko irudiaren bidez azaltzen du: 

Prezioa eta
Kostua

SMa2

E2

BKT

KMa

E1

SMa1

Q1

P1

P2

EkoizpenaQ2
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(5. irudia) 

 

Aurrekoaren ondorioz, orekako ekoizpena zerbait murriztuko da (Q2-tik, Q 2́-ra 

hizkuntza gutxituko ondasunentzat eta Q1-etik Q 1́-era hizkuntza nagusikoentzat, hain 

zuzen), eta eskari-funtzioak behartuta, prezioak zerbait igoko, baina edozein modutan, 

konkurrentzia monopolistakoan aritzen den enpresa honek aparteko mozkinak irabazten 

jarraituko du. Hocevarren ondorioa da edozein modutan honelako enpresari interesatuko 

zaiola hizkuntza gutxituko ondasunak ekoiztea, hauek hizkuntza nagusiko ondasunak baino 

merkeago salduko dituelarik. Erabakiko balu ere prezio bereizketarik ez egitea, bi 

hizkuntzetako ondasunak salduz hizkuntza gutxituko ondasunen prezioan (bietatik 

merkeenean), hala ere aparteko mozkinak irabazten jarraituko luke. 

 

Egia esan, eredu honek oso hausnarketa interesgarrira eramaten gaitu, baina 

hizkuntza gutxituekiko jarrera baikorregi batetik eginda dagoela iruditzen zaigu. Hain 

zuzen, hiru eragozpen mota ikusten ditugu goragoko eredua egin ahal izateko erabili diren 

hipotesien multzoan: 

• lehena merkatuko enpresen konkurrentzia mailari dagokio, 

• bigarren eragozpena, berriz, kostuen funtzioaren ingurukoa da, 

Prezioa eta
Kostua

SMa2

E2

KMa

E1

SMa1

Q´1  Q1

P1

P2

EkoizpenaQ´2  Q2
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• hirugarrena, hizkuntza bakoitzeko ondasunen eskariarekin zer ikusia du. 

 

Azkeneko honekin hasiko gara. Hizkuntza nagusiko eta gutxituko ondasunen eskari 

funtzioak dezente desberdinak izan daitezke. Adibidez, hizkuntza gutxituko ondasunen 

eskaria prezioarekiko oso zurruna balitz, ondoko irudiaren kasuaren antzeko bat edukiko 

genuke, eta ikusten denez, hizkuntza gutxituko ondasunen prezioak ez du iristen batez 

besteko kostua, enpresarentzat ez-errentagarri bihurtuz merkatu gutxitura bideratutako 

ekoizpena. 

 

(6. irudia) 

 

Horrelako kasu batean, enpresak ez luke hizkuntza gutxituko ondasunik ekoiztuko, 

eta hizkuntza nagusiko merkatua Q1 kopuruarekin ase ondoren, ekoizteari utziko lioke. 

Aztertu beharko litzateke kasu bakoitzean hizkuntza nagusiko zein gutxituko ondasunen 

eskariak nolakoak diren, batez ere beren zurruntasun mailari dagokionean. Dena den, 

Prezioa eta
Kostua

SMa2

E2

BKT

KMa

E1

SMa1

Q1

P1

P2

EkoizpenaQ2
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euskara-gaztelera kasuan ez dirudi oso arraroa euskarazko eskaria askoz ere zurrunagoa6 

izatea, 6. irudian agertu dugun moduan, eta ondorioz, konkurrentzia monopolistikoan aritu 

daitezkeen enpresek gaztelerazko merkatura bideratuko dute beren ekoizpen osoa. 

 

Ikusten dugun beste eragozpen bat kostuen egiturari dagokio. Hain zuzen ere, 

hizkuntza gutxituko merkatuaren eskaria asetzen hasteko, hizkuntza gutxituko lehen 

produktuek kostu marjinal altuak edukiko dituztela dirudi. Hocevarrek aipatzen du kostu 

finkoak mantenduko direnez, kostu aldakor berriek ez dutela eragin gehiegirik edukiko 

kostu marjinalen gain. Guk, dena den, kasu desberdinak egon daitezkeela uste dugu: agian 

oso merkatu zabala duten testu liburuentzat, euskarazko aleak egiten hasteko itzulpen-

kostuak besterik ez daude, eta ekoizpen-maila erlatiboa altua izanik (ez soilik gaztelerazko 

merkatuan, euskarazkoan ere), orduan batez besteko kostuak ez dira gehiegi igoko. Baina 

beste mota bateko liburuentzat, aurrekoa ez da hain nabaria. Zer esanik ez, euskarazko 

produktu orijinalen kasuan, non kostuen funtzioa lehen aletik zenbatu behar den. 

 

(7. irudia) 

                                                 
6 Honek adierazi nahi du prezio aldaketek askoz ere eragin gutxiago dutela euskarazko produktuen kasuan, 

kontsumo finko bat mantentzea errazagoa izanik, eta gaztelerazko produktuen eskarian, berriz, prezioen 

aldaketek eskatutako kopuruan eragin handiagoa dutela. 

Prezioa eta
Kostua

SMa2

E2

BKT

KMa
E1

SMa1

   Q1

P1 ,  P2

Ekoizpena Q2
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Kostuen egitura asko aldatzen bada hizkuntza gutxituko ondasunak ekoizten hastea, 

bi merkatuak asetzeko puntuan gerta daiteke, 7. irudian agertzen den bezala, batez besteko 

kostuak saldutako produktuen prezioa gainditzea, eta horregatik enpresari komeniko zaio 

soilik merkatu nagusia hornitzea.  

 

Bukatzeko, enpresen konkurrentzia mailan ere eragozpenak topatzen ditugu. Egia da 

zenbait ondasunetarako enpresa handi eta gutxi batzuk besterik ez dutela merkatua 

hornitzen, baina beste zenbait produktuetan konkurrentzia handiagoa dago. Adibidez, 

irakaskuntzako lehen mailetako testu liburuen kasuan badira Estatu espainiarreko merkatu 

gehiena asetzen duten kapital handiko enpresa batzuk, eta honelako merkatuan bete 

daitezke Hocevarren hipotesi guztiak. Baina argitaletxeen mundutik atera gabe, euskarazko 

produkzioaren parte gehiena enpresa handiekin lehiatu behar duten euskal argitaletxe 

txikien esku dago (nahiz eta hauetako batzuk euskarazko merkatuan indarra handia izan), 

eta hauei, kostu finko eta aldakorren funtzioek konkurrentzia arazoak sortzen dizkiete. 

 

Edozein modutan, badirudi teoria honek balio duela azaltzeko argitaletxe espainiar 

handien sarrera euskarazko testu-liburuen merkatuan. Balio dezake ere beste merkatuetan 

gertatzen dena azaltzeko ere. Adibide gisa, berriki atera da Grupo Correok (Euskal Herriko 

prentsa saltzailerik handiena, El Diario Vasco eta El Correo egunkarien bidez) argitaratzen 

duen Zabalik euskarazko astekaria. Gaztelerazko prentsan nagusitasun osoa duen enpresak 

bere zenbait baliabide erabil ditzake euskarazko prentsaren merkatu murritzean sartzeko. 

Beste adibide bat litzateke Telefónica enpresarena: konkurrentzia sortu zaionean hasi da 

bezeroentzako zenbait zerbitzu euskaraz eskaintzen.  

 

Atal hau bukatzeko, esan genezake Hocevarrek planteatzen duen eredua oso ekarpen 

interesgarria dela euskarazko ondasunak ekoizten dituzten enpresen estrategiak finkatzeko 

garaian. Merkatua aztertu beharko litzateke eskarien elastikotasun mailak ezagutzeko, 

kostuen egiturak alderatu behar dira, eta hau guztia balizko aliantzak zein enpresa-taldeekin 

eta zein esparrutarako egin beharko liratekeen erabakitzeko garaian oso baliagarria izan 

daiteke. Eta orain arte adibide gisa testu-liburuen argitarapena aipatu badugu ere, beste 
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sektoreetan jarduten diren euskalgintzako enpresek (prentsa edo diskagintza moduko 

sektore tradizionaletatik hasi eta teknologia berrietan espezializatu diren Interneteko 

produktuen eskaintza egiten dituztenak arte) birplanteatu ditzakete beren estrategiak, 

gaztelerazko –edo ingelesezko zein frantsesezko– antzeko produktuak ekoizten dituzten 

enpresekin lehiatzeko edo akordioetara iristeko, batez ere globalizazioaren eta enpresen 

arteko bateratzeen garai honetan.  
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3.- HIZKUNTZA GUTXITUEN EZAGUERAK, ERABILPENA BERMA TU? 

 

François Grinek aurkezten duen eredu mikroekonomikoa (Hizkuntza gutxituen 

iraupeneko atalase-teoria baterantz7) izan da atal honetarako oinarria. Dena den, hasieratik 

azpimarratu nahi dugu egileak bi orrialdetan aurkezten duen eredu teorikoa, alde batetik, 

gure ustez modu egokiago batez birplantea daitekeela, eta bestetik, tresna egokia dela 

zenbait baldintzatan nola jokatzen duen aztertu ahal izateko. Hau da, diskusiorako eta 

aplikazioak aztertzeko saioa izango da gurea. 

 

Abiapuntu gisa, hizkuntza gutxitua ezagutzen dutenek hizkuntza nagusia ere 

menderatzen dutela (elebidunak direla) onartuko dugu, eta bata ala bestea erabiliko duten 

erabakitzen etengabeko aukera egin behar dutela bi hizkuntzen artean, biak erabil 

ditzaketen kasuetan. Zenbait aldagai desberdinen arabera –hizkuntza gutxitua dakitenen 

portzentaia, elebidunek hizkuntza gutxitua erabiltzeko joera, hizkuntzaren bizitasun-maila– 

hizkuntza gutxituaren erabilpena denboran zehar aldatuko da, orekazko balio baterantz 

joaz. Hizkuntza gutxituaren iraupena, beraz, aldagai horiek hartzen dituzten balioen 

araberakoa izango da, hala nola gizarteak eta instituzioek aldagai horiengan eragiteko duten 

ahalmenaren araberakoa. 

 

Demagun lurralde bateko biztanle guztiek A hizkuntza ezagutzen dutela, eta 

horietako batzuk B hizkuntza ere badakitela. A litzateke hizkuntza nagusia eta B, berriz, 

hizkuntza gutxitua. 

 

Biztanle guztien artean, beraz, badago m proportzio bat, AB elebidunak direnak, eta 

biztanleriaren gainerako 1-m proportzioa A elebakarduna da. Bigarren hauek soilik A erabil 

dezakete, baina elebidunak A eta B erabiltzeko gai dira, hau da, elebidunek bere denboraren 

a proportzioan A erabiltzen dute, eta denboraren b proportzioan B erabiltzen dute, izanik 

                                                 
7 Grin, F.: “Towards a threshold theory of minority language survival”, Kyklos, 45. bol., 1992. 
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a+b=1. Definituko dugu, beraz, B hizkuntzaren bizitasun-maila honako moduan: V=m.b, 

honek adierazten duelarik zenbatean erabiltzen den B hizkuntza gutxitua. 

 

Elebidunek bere baliagarritasuna maximotuko dute, bi hizkuntzen artean aukeraketa 

bat eginik, maxU=U(A,B) problema ebatziz, A eta B izanik hizkuntza bakoitzean 

kontsumitutako produktuak eta egindako gizarte-erabilera. U funtzioak erabilgarritasuna 

adierazten duenez, gorakorra izango da A eta B aldagaiekiko: UA>0 eta UB>0, 

baliagarritasun marjinalak positiboak izango direlako (zenbat eta A gehiago, baliagarritasun 

handiagoa; gauza bera B-rekin ere), eta U ahurra izango da: UAA<0, eta UBB<0, hau da, 

baliagarritasun marjinalak beherakorrak dira (zenbat eta A gehiago, orduan azken unitateak 

eransten duen baliagarritasuna geroz eta txikiagoa da; gauza bera B-rekin ere). Funtzioa 

ahurra izanik, ondoko erlazioa ere beteko da8: UAAUBB ≥ 2 UAB .  

 

Elebidun batek hizkuntza nagusian kontsumitzen duena (kultur produktuak, gizarte-

harremanak, lan-denbora, eta abar), hizkuntza horri eskainitako a denbora-tartearen 

araberakoa izango da: A=A(a), funtzio hau ere, ekoizpen-funtzioen antzera, gorakorra eta 

ahurra delarik Aa>0 eta Aaa<0, hots, denboraren produktibitate marjinala positiboa eta 

beherakorra da (zenbat eta denbora gehiago erabili geroz eta A gehiago lortzen da, baina 

geroz eta makalago). 

 

Hizkuntza gutxituan kontsumitzen dena, antzera, berari eskainitako b denbora-

tartearen araberakoa da, baina kasu honetan beste aldagai bat sartu behar dugu. Kontutan 

hartu behar da produktu eta zerbitzu guztiak hizkuntza nagusian lortzeko aukera dagoela, 

eta biztanle guztiekin hizkuntza horretan aritzeko aukera ere badagoela, horregatik A 

aldagaia soilik berari emandako a denboraren menpekoa da9. Baina hizkuntza gutxituan 

ezin dira produktu eta zerbitzu guztiak lortu, eta hizkuntza horretan ezin da jende 

guztiarekin hitz egin. Horregatik, B lortzeko erabilitako b denboraz gain, hizkuntza 

gutxituaren bizitasun-maila ere kontutan hartu beharko da. Ondorioz, B=B(b,V) motako 

                                                 
8 Bi aldagaietako funtzio ahurren matrize hessiarra erdidefinitu negatiboa delako. 
9 Aurrerago aztertuko dugu hizkuntza nagusiaren bizitasun-mailak, aldagai aske gisa, duen eragina. 
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funtzioa edukiko dugu, hau ere gorakorra eta ahurra, lehenago adierazitakoagatik: Bb>0, 

BV>0, Bbb<0, BVV<0, BbbBVV≥2BbV , eta kasu honetarako BbV>0 suposatuko dugu, hau da, 

hizkuntza gutxituaren bizitasuna handiagoa denean, bera erabili ahal izateko denboraren 

produktibitate marjinala handiagoa da. Honen arrazoia zera da: hizkuntza gutxitua oso bizia 

bada, hizkuntza horretako produktuak lortzeak denbora gutxiago eskatzen duela, hain 

zuzen. 

 

Hizkuntzaren bizitasun-maila V=  m ⋅ b  litzateke: B hizkuntza biztanleen erdiek 

ezagutzen badute, eta hauek beren denboraren erdiz hizkuntza hori erabiltzen baldin badute, 

gizarte horretan B hizkuntza egoera guztien laurdenean erabilia izango da: (1/2)·(1/2)=1/4; 

  m ⋅ b  izango da, beraz, B hizkuntza kontsumitu edo erabili ahal izateko edukiko dugun 

neurria. 

 

Grinek sistema osoa hizkuntzaren erabilpena eta bizitasunaren arabera uzten ditu, 

suposatuz bizitasun-maila exogenoa dela. Horretarako Vt = mt ⋅ b*t−1 (Vt −1)  hartzen du, 

hau da, t. aldian hizkuntzak duen bizitasuna, aldi horretako hizkuntz ezagupenaren 

araberakoa da, hala nola aurreko aldian finkatu zen erabilpen-tasaren araberakoa. Beste 

hitzetan, (t-1). aldiaren bizitasun-mailarekin, b* balio bat finkatu zen, eta horrek mugatzen 

du t. aldiko bizitasun-maila. Guretzat horrela jokatzea ez da oso zuzena: V aldagaia b-ren 

menpekoa izanik, Grinen planteamenduak errekurrentzia arazoak sortzen ditu10. 

 

Grinek aurkezten duen eredua egokitu izan dugu. Bestela, ereduan kontutan hartu den 

ekuazio-sistemaren azken bi aldagai askeak mt eta Vt lirateke, baina azken hau, bere 

aldetik,Vt-1 aldagaiaren menpekoa litzateke, eta hau mt-1 eta Vt-2 delakoen menpekoa izanik, 

eta honela jarraituz hizkuntza sortu zen garaietaraino iritsiko ginateke. 

 

Agian, Grinek egiten duen planteamendua errealitatearen islarik fidelena da, baina 

begi-bistakoa da bere erabilpen matematikoak, argitasun eta erraztasuna eskaini beharrean, 

                                                 
10 Hau da Grinen ereduari aurkitzen diogun eragozpenik handiena, eta nahiago izan dugu ondoren azalduko 

dugu eran egokitzea. 
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aurkako efektua edukiko lukeela. Horregatik, egilearen oinarrizko hipotesiak onartuz, eta 

sistema kontsistentea izan dadila baldintzatzat hartuz, aldi bakoitzerako V=  m ⋅ b  gertatzen 

dela onartuko dugu. Horrela, sistemaren aldagai askeak m eta b izango dira, eta hala izateari 

logikoagoa deritzogu, kontzeptualki ere, ez matematikoki soilik, V hauen ondorioa baita. 

 

Beraz, guk egiten dugun planteamendu honekin, ekuazio-sistema hau geratzen zaigu: 

     

U = U(A, B)

A = A(a)

B = B(b,V)

V = b ⋅ m

a + b =1

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dagozkion ordezkapen guztiak eginda, hiztunaren baliagarritasun-funtzioa b eta m 

aldagaien menpekoa dela lortzen da11: 

    

   U = U(A(1− b),B(b, b ⋅ m)) = U(b, m) 

 

Hizkuntza gutxitua dakitenen m portzentaia emanda dagoela suposatuz, 

baliagarritasun-funtzioa maximotzen da Ub = −UA ⋅Aa+UB(Bb + BV ⋅ m) = 0 eta Ubb<0 

eginik, hau da, funtzioaren aldaketa-tasa gerakorra eginez ingurune ahur batean. Horrela 

jokatuz, hiztunak bere baliagarritasuna maximotuko duen b* balioa lortuko du, alegia, 

hizkuntza gutxituari eskainiko dion denbora proportzio hoberena. Suposatuko dugu gure 

hiztun elebidun hipotetikoak gizartearen batez bestekoaren jokabidea duela, alegia, berak 

lortzen duen b* balioa, gizartean oro har lortutakoa dela ere. 

 

Orain, gizarteko batez bestekoa islatzen duen gure hiztun elebiduna 

Ub = −U A ⋅Aa+UB(Bb + BV ⋅ m) = 0  egoera hoberen horretan aurkitzen delarik, hizkuntza 

gutxitua dakien m biztanleria-zatia aldatu ezkero, b* ere aldatuko litzateke. m-ren aldaketak 

b*-rengan edukiko duen eragina ezagutzeko, azken ekuazioak mugatzen duen b*=b* (m) 

funtzio inplizitua deribatu dezakegu: 

                                                 
11 Eta ez Grinek bere ereduan azaltzen dituen b eta V. 
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db*

dm
=

−Ubm

Ubb

,  eta Ubb negatiboa denez b* maximoa delako, 
db*

dm
 deribatuaren zeinua Ubm -

rena izango da, non: 

 

 Ubm = UBB(Bb + BV ⋅ m) −U AB ⋅Aa[ ]BV ⋅ b +UB BbV ⋅b(1+ m) + BV[ ] 
 

eta orain arte mantendu dugun hipotesien arabera, lehen batugaia negatiboa izango da, eta 

bigarrena positiboa. Ondorioz, 
db*

dm
 deribatua positiboa zein negatiboa izan daiteke. Honek 

ondorio argi batera garamatza: behin hiztun elebidunek beren baliagarritasun linguistikoa 

maximotuko duen b* hoberena finkatuta, hau da, hizkuntza gutxitua erabiltzeko eskainiko 

duten denbora-tartea erabakita, hizkuntzaren ezagupen-maila handitzeak ez du ziurtatzen 

erabilera-denbora gehituko denik. 

 

Ondoren, kasu orokorra zenbait egoera desberdinei nola egokitzen zaion aztertuko 

dugu, m-ren eragina b-rengan positiboa, nulua eta negatiboa izan daitekeela ikusteko. 

Egoera hauetako baldintza bakarra da kontsumitzaile arrazionalaren baliagarritasun 

funtzioak egiaztatzea izango da, hau da, kontsumitzen denaren eta honi esker lortzen den 

baliagarritasunaren artean, hasieran aipatu diren erlazioak betetzea.  

 

Lehen adibiderako aukeratu ditugun ondoko funtzioak teoria mikroekonomikoaren 

ereduetan erabilitako baliagarritasun- eta ekoizpen-funtzio arruntak dira: 

 

  

U = U(A,B) = A ⋅ B

A = A(a) = a

B = B(b,V) = b ⋅V

 

 
 

  
 

 

Funtzio guzti hauetan lehen mailako deribatuak positiboak dira, eta funtzio ahurrak 

dira aldi berean: gorakorrak dira aldagai askeekiko, baina gorakortasun-tasak gutxitzen 

doaz aldagai askeak handitu ahala. Funtzioak alboratu genitzake hizkuntza batera edo 
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bestera, konstante egokiak ezarriz, baina funtsean, ondorioak antzekoak lirateke. Gorago 

esan bezala, funtzio-sistema horri gehituko diegu beste bi erlazio hauek: 

 

 
V = b ⋅ m

a + b = 1
 
 
 

 

 

Ordezkapenak egin ondoren, baliagarritasun-funtzioa honelakoa da: 

   

  U = U(b,m) = m(b2 − b3)4  

 

m jakin baterako, aurreko funtzioa maximotuko da ondoko ekuazioa egiaztatzean: 

   

  Ub =
(2 −3b) ⋅ b ⋅ m

4 ⋅ m3(b2 − b3)34
= 0  

 

eta b hoberena b*=2/3 da edozein m-rentzat (aukerazko beste bi kasuak b=0 eta m=0 dira, 

baina hauetarako baliagarritasuna 0 da, minimoa). Adibide honetan, hiztun elebidunek 

egoera hoberena topatzen dute bere denboraren bi herenak hizkuntza gutxituko eskaintza 

bilatzen dutenean, beste herena hizkuntza nagusiarentzat utzirik, eta hau, hizkuntzaren 

ezagutza-tasa gizartean edozein izanik (adibideko funtzioetan konstante desberdinak erantsi 

izan bagenitu, beste b* iritsiko genuke, baina beti ere konstantea m-rekiko). 

 

Aurrekoa froga daiteke Ub =
(2 −3b) ⋅ b ⋅ m

4 ⋅ m3(b2 − b3)34
= 0 ekuazioan inplizituki deribatu 

ondoren, 
db

dm
=

(2 −3b) ⋅ b ⋅(b− 1)

(4− 4b + 3b2) ⋅m
 emaitzan: b=2/3 izanik, 

db

dm
= 0 baita. 

 

Kasu arrunt honetan, behin b* lortu ezkero, m-ren aldaketek ez lukete eraginik 

edukiko erabilera-tasan, eta hizkuntza gutxituaren ezagutza zabaltzeak ez luke ekarriko 

erabilpen zabalagorik (ezta urriagorik ere). 
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Orain artekoa ikus dezakegu U funtzioaren isobaliagarritasun-kurbak marraztuz: 

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1b

m
m=mo

b*=2/3

 

 

m=m0 denean, baliorik handieneko maila-kurba topatzen da b*=2/3 denean, eta emaitza 

bera lortzen da m-ren edozein baliorako. m bakoitzari dagokion b hoberena konstantea da, 

eta marra lodiz adierazitako puntu-multzoak adierazten du. 

 

Baina erabiltzen ari garen funtzioak bestelakoak balira (logaritmikoak adibidez, 

gorakortasun eta ahurtasun baldintza egokiak betetzen dituztenak ere), honelako 

indiferentzi mapak lortu daitezke. Adibidez, ondoko funtzio-multzoarentzat, 
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U = U(A,B) = Ln((A +1) ⋅ (B+ 1))

A = A(a) = Ln (a +1)

B = B(b,V)= Ln((b +1) ⋅(V + 1))

V = m ⋅ b

a + b = 1

 

 

 
 

 

 
 

 

 

dagozkion ordezkapenak egin ondoren, U = U(b,m)  baliagarritasun-funtzioaren maila-

kurbak honelakoak dira (funtzioak egokituak izan dira b eta m aldagaiek 0 eta 1 arteko 

balioak har ditzaten): 

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1b

m  

 

Kasu honetan, m bakoitzari dagokion b hoberena marra lodiz adierazitako kurban 

aurkitzen da. Honelako egoeran, m-ren gehikuntzak b-ren gehikuntza ere ekarriko luke, 

hots, ezagutza-tasaren igoerak erabilpen-tasan goranzko joera eragingo luke. 

 

Ondoko kasuan, beste funtzio ahur hauek aukeratu ezkero, emaitzak bestelakoak dira. 

Honetan ere funtzio ahurrak hartu izan ditugu, bai baliagarritasunarentzat, bai hizkuntz 

eskuragarritasunarentzat (hemen ere funtzioak egokituak izan dira b eta m-ren balioak 0 eta 

1 artekoak direnentzat): 
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U = U( A,B) = 1− (A−1)2

2
− (B −1)2

2
A = A(a,W) =1− (a −1)2

B = B(b,V) = 1−
(b− 1)2

5
−

(V −1)2

2

 

 
 
 

 
 
 

 

 

emandako ezagutza-tasa desberdinetarako, m-ren gehikuntzak zeinu desberdineko 

aldaketak sortuko lituzke, azken grafikoak adierazitako adibidea kasu. Bertan, ikusten da 

m-ren balio txikietarako, aldagai hau handitzean b* ere handituko dela, baina hiztun 

elebidunak asko direnean, hauen ugaltzeak erabilpen-maila gutxituko luke. 
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1b

m  

 

Beste kasu honetan aurkakoa gertatzen da: egoera hoberenen kurba ikusita, m txikia 

denean, bere gehikuntzak b-ren aldaketa positiboa sortzen du, baina maila batetik aurrera, 

hizkuntzaren ezagutza handitzen doan heinean, hizkuntza ezagutzen dutenek geroz eta 

gutxiago erabiltzen dute. Hau litzateke hizkuntza gutxituarentzat egoerarik kaskarrena, 

gizartean hizkuntzaren ezagutza handitzearen ondorioz, hizkuntzaren erabilpena murriztuko 

bailitzateke. 
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Orain artekoa kontutan hartuz, zera ondoriozta daiteke: m eta b aldagaien joera 

desberdina izan daitekeenez, hizkuntzaren bizitasun-maila (V=bm) mantendu eta are 

gutxitu daiteke, nahiz eta m handitu ere. Horregatik, hizkuntzaren biziraupena ez du 

ziurtatzen ez pertsona gehiagok hizkuntza ezagutzeak, ezta dakitenek gehiago erabiltzeak, 

baizik eta bi gertaera horiek batera gertatzeak.  

 

Orain arte ikusi dugun ereduan, zenbait hipotesi hartu ditugu abiapuntutzat: lehena, 

hiztun elebidunak baliagarritasun linguistikoaren funtzio bat duela, hizkuntza nagusian eta 

gutxituan kontsumitzen dituen A eta B kopuruen arabera, hurrenez hurren. A (edo B) 

aldagaiak hartzen duen balioarekin zera adierazi nahi dugu: hizkuntza nagusian (edo 

gutxituan) egindako kultur kontsumoa –antzerki, zinema, kantaldi eta antzekoen 

kontsumoa–, komunikabideen kontsumoa –irrati, telebista, egunkari eta aldizkariena–, 

familia, lagunarte eta antzekoetan egindako erabilera, eta azkenik, beste gizarte-

harremanetan –dendetan, administrazioan eta abarretan– egindakoa.  

 

Esan dugu ere, A eta B kontsumoak hizkuntza bakoitzari eskainitako a eta b-ren 

denboraren araberakoak zirela, a+b=1 izanik. Grinek aipatzen du a+b dela aisialdirako 

denbora, hau da, lan-orduetako hizkuntza-dedikazioa ez dugula kontutan hartzen. Honen 

arrazoia litzateke pertsona askok ezin duela aukeratu zein hizkuntza erabili bere lanean, hau 

da, a/b erlazioa emanda datorrela norberaren lanpostuan. Hau egia izanik, egia da ere 

langile batek gusturago egingo duela lan berak nahi duen hizkuntzatan, hau da, nahiz eta 

exogenoki emandako datu bat izan, hiztunaren baliagarritasunean eragina du. Dena den, ez 

gara honetan sartuko, bai aukera bat zein bestea hartuta ere, ondorioak ulertzeko orduan 

egindako aukera kontutan edukitzea nahikoa baita, zein motako denboraz ari garen 

jakiteko, bestelako ondorio teorikorik ez duelarik. 

 

Gure hipotesien artean ere, Grinen ekarpenarekin bat etorriz, hizkuntza gutxituan 

zerbitzu eta harreman guztiak ezin direla bideratu gogoratu dugu. Elebidunen portzentaia m 

bada, eta elebidunek batez beste b denbora eskaintzen badiote hizkuntza gutxituari, orduan 

batez beste   m ⋅ b proportzioan erabiltzen da eta erabil daiteke B hizkuntza, proportzio hori B 

hizkuntzaren V bizitasun-mailaz adierazi dugularik. Baina orain arte suposatu dugu A 
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hizkuntza erabat garatua dagoela, jende guztiak ezagutzen baitu eta hizkuntza horretan 

mota guztietako produktu eta zerbitzuak jaso baitaitezke, beraz, suposatu dugu hizkuntza 

nagusiaren bizitasun-maila 1 dela, eta horregatik hartu dugu A=A(a,1)=A(a) motako 

funtzioa, non aldagai aske bakarra a den. 

 

Errealitatearekin bat al dator hipotesi hau? Ikus dezagun zer-nolako ondorioak lortzen 

diren bera zalantzan jartzen badugu. Berez, pentsa dezakegu erabiltzen ari garen ereduan 

akats bat badagoela: hiztun elebidunek hizkuntza gutxituari eskainitako denbora dela eta, B 

hizkuntza   m ⋅ b proportzioan erabilia da gizarte horretan, beraz, A hizkuntza 1-  m ⋅ b 

proportzioan erabiltzen da. Honek esan nahi du gizarte elebidun horretan hizkuntza 

nagusiaren maila 1 baino txikiagoa dela, ez baita beti erabiltzen, eta ondorioz, erlazio hau 

gure ereduan sartu beharko dugu. 

 

Hots, hizkuntza nagusiaren bizitasun-maila (W moduan adieraziko duguna), sartu 

beharko dugu gure funtzioen aldagai gisa, eta A=A(a,W) erlazioa edukiko dugu, noski, 

gorakortasun eta ahurtasun baldintza egokiak betez. Esan dugunez, hizkuntza nagusiaren 

bizitasun-maila, hizkuntza gutxituaren bizitasun-mailarekiko osagarria da, alegia, W=1- 

  m ⋅ b ; eta ondorio bera lortzen dugu honela kalkulatuz: hiztun elebakarrek (1-m), hizkuntza 

nagusia erabiltzen dute beti (1), besterik ez dakitelako, eta hiztun elebidunek (m), A 

hizkuntzari eskaintzen dioten denbora a da, beraz: 

  W = (1− m) ⋅1+ m⋅ a ,   eta   a+b=1 izanik,  

  W = (1− m) ⋅1+ m⋅ (1− b) = 1− m ⋅ b,   lehenago ere aipatu dugunez. 

 

Ikusiko dugu jarraian zer-nolako emaitzak lortzen diren lehen erabili ditugun funtzio-

sistemak egokitzen baditugu azken hipotesi hau kontutan hartuz. Lehen kasurako, aldagai 

berriak sartu ondoren, honako sistema edukiko genuke: 

  

  

U = U(A,B) = A ⋅ B

A = A(a,W) = a ⋅ W

B = B(b,V) = b ⋅V

 

 
 

 
 

 

 

non, gorago esan dugunez: 
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a + b = 1 , beraz: a = 1− b

V = mb , beraz:W =1− mb
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(Antzeko grafikoa lortzen da lehenago erabili ditugun beste bi adibideetan ere W=1- 

  m ⋅ b  hipotesia sartzen badugu) 

 

Kasu guztietan nabaritzen da hizkuntz gutxituaren ezagupen-maila baliorik 

gorenerantz hurbiltzen denean, erabilera gutxitzen doala b*=1/2 balioan egonkortu arte. 

Hizkuntza gutxitua ezagutzen dutenak gutxi direnean, hauek asko erabili behar dute 

hizkuntzaren ahultasuna estaltzeko, baina hiztun elebidunen kopurua handitu ahala, bi 

hizkuntzen arteko aukera erdibiderantz doa. Honen interpretazioa honakoa litzateke: m=1 

denean, biztanle guztiak elebidunak dira, denek menderatzen dute maila egoki batean A eta 

B hizkuntzak, eta bietan eskaintzen den kultur ekoizpena, informazioa, eta abar, parekatuta 

daude. Hori horrela izanik, esan daiteke ez dagoela hizkuntza gutxiturik. Egoera horretan, 

logikoa da hiztunek hizkuntza bakoitzaren artean erabilpena erdibitzea, bietan eskaintzen 

zaienaren artean erdi eta erdi aukeratuz. 
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Hizkuntza gutxituen erabilpena aztertzeko aurkeztu dugun ereduaren bi bertsioen 

arteko diferentzia azalduko dugu. Lehen bertsioan suposatzen genuen A hizkuntza 

nagusiaren bizitasun-maila 1 dela, B hizkuntzarena   m ⋅ b izanik, eta bigarren bertsioan 

berriz, komunitatearen bizitasun-maila linguistikoa guztira 1 dela, beraz, hizkuntza 

gutxituaren bizitasuna   m ⋅ b bada, hizkuntza nagusiarena 1-  m ⋅ b izango da. 

 

Bigarren hipotesi honek, eredu neutro batean, zuzenagoa ematen du. Azken finean, 

erabilerari buruz ari bagara, erabilpen totalaren (%100aren) artean, A eta B hizkuntzen 

erabilpena W=1-m.b eta V=m.b proportziotan banatuko da, hurrenez hurren. Era berean, 

hipotesi honetan, hiztun guztiek B ezagutzen dutenean, m=1 denean alegia, hizkuntza 

gutxiturik ez dago, A eta B maila berean jartzen direlarik. 

 

Dena den, iruditzen zaigu haserako hipotesiak errealitateari lotuagoa dagoela. Azken 

finean, m=1 iristea posible balitz ere, A hizkuntzak esparru zabalagoa badu, beti ere bere 

bizitasun-maila handiagoa izango da. Grinek bere eredua aurkezterakoan, A hizkuntza 

ingelesa eta B galesera izan daitezkeela aipatzen du, Galesko hiztunek osatutako 

komunitatean, eta guk, eredu hori birfindu dugunean, Euskal Herriko gaztelera/euskara edo 

frantsesa/euskara kasuak genituen buruan. Bada, egoera hauetan, Galesen zein Euskal 

Herrian, hizkuntza nagusiek (ingelesa eta gaztelera edo frantsesa), askoz ere esparru 

zabalagoetan hedatzen dira. Ez da beharrezkoa aipatzea ingelesaren, gazteleraren eta 

frantsesaren hizkuntz komunitateen garrantzia eta dinamismoa.  

 

Noizbait euskal hiritar guztiok euskara menderatuko bagenu (gaztelera/frantsesa 

ezagutzeaz gain) edo galestar guztiek galesera eta ingelesa jakingo balituzte, hala ere, bai 

Euskal Herrian zein Galesen, bertako hizkuntzaren estatusa apalagoa litzateke: gazteleraz, 

frantsesez edo ingelesez egiten den mundu-mailako ekoizpen kulturalak bakarrik, betirako 

edukiko du mehatxupean euskararen eta galeseraren biziraupena. 

 

Aurrekoagatik, hizkuntza gutxituaren kontsumoa bi aldagaien menpekoa den 

bitartean,   B = B(b,V) , egokiagoa iruditzen zaigu hizkuntza nagusiaren kontsumoa a-ren 

menpe soilik uztea, hizkuntza nagusiaren bizitasuna edozein modutan ere (behintzat, hiztun 
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elebidunak gehiengo osoa izatetik urrun daudenean) maila gorenean dagoela hartuz, edo 

formalki, honela adierazita:   A = A(a,W) , non W=1, hau zelarik ereduaren lehen bertsioko 

bariante desberdinetan geneukan hipotesia. 

 

W=1 dela onartzen badugu, inplizituki beste suposizio bat onartzen ari gara ere, hain 

zuzen ere, A eta B hizkuntzak ezagutzen diren eskualdean, bizitasun-maila linguistikoa 1 

baino handiagoa dela. Berez, buruan ditugun kasuetan (Euskal Herria edo Gales), hau 

onartzeak sinesgarria dirudi. Komunitate elebakar batean, demagun Espainiako Gaztelan, 

adibidez, bizitasun linguistiko totala 1 dela hartuta, esan daiteke Euskal Herrian hizkuntz 

bizitasuna 1 baino handiagoa dela: gaztelera Gaztelan bertan bezain osasuntsu dago, eta bi 

herrialdeen arteko baldintza demografiko zein ekonomikoak kontutan hartuz, onargarria da 

esatea Euskal Herrian, Gaztelan bezainbat egunkari-irrati-telebista, argitarapen, eta abar 

daudela gazteleraz, horietaz gain euskarazko ekoizpen osoa dagoelarik. 

 

Euskal herritar guztiok euskara jakingo bagenu ere, Euskal Herrian gaztelera (edo 

frantsesa) pribilegiozko egoera batean legoke euskararekiko, gutxienez Euskal Herritik 

kanpoko komunitate gazteleradunak (edo frantsesak) duen indarragatik. Beste modura 

esanda, A izanik gaztelera eta B euskara, Gaztelako bizitasun-maila linguistikoa W=1 da, 

eta Euskal Herrikoa berriz W+V da, hots, 1+   m ⋅ b. Gehienera ere, m aldagaia 1etik oso 

gertu balego, hau da, hiritar ia denak elebidunak balira, agian hizkuntza nagusiaren W 

bizitasuna doitu beharko genuke, 1 baino balio txikiagoak onartuz, baina beti ere 1-V=1-

m.b baino balio handiagoa izango dela kontutan hartuz. 

 

Ondorioz, aurkeztu dugun ereduaren lehen bertsioa errealitatetik hurbilago dagoela 

onartuz, bera hobesten dugu. Bertsio horretan oinarrituz agertu ditugun adibideetan ikusten 

genuen hizkuntza gutxituaren ezagupen-maila handitzen denean, bere erabilera-tasa 

iraunkor gera daitekeela, hala nola handitu, zein gutxitu ere, edozein modutan hiztun 

elebidunen jarrera arrazionala izatea baldintzatzat hartuz. 

 

Bigarren bertsioan berriz –nahiz eta kasu orokorra aurkeztu ez, aurreko adibideak 

egokitu izan ditugu ezarritako hipotesi berrira– emaitza ondokoa zen: hiztun guztiak 
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elebidunak direnean, bi hizkuntzen egoera parekaturik legoke, bien arteko erabilpen-tasa 

ehuneko berrogeita hamarrekoa izanik. Dena dela, gure argudioaren harira bueltatuz, eta 

edozein modutan ere, ondorio nagusia honakoa da (lehen bertsioan ikusi duguna eta 

bigarrenean indartu besterik egin ez dena): hizkuntza gutxitu bat beste hizkuntza nagusi eta 

boteretsu batekin batera bizi denean, hiztun elebidunen kopurua gehitzeak ez du ziurtatzen 

hauek denbora gehiagoz erabiliko dutela hizkuntza gutxitua. 
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IV.- EUSKARA, SEKTORE EKONOMIKO GISA  

 

1.- SARRERA 

 

Euskararen normalizaziorako bideak eragin dituen ondorioen artean, hizkuntzari 

lotutako aktibitateen ugaltze eta hedatzea dago. Hain zuzen, euskarak leku geroz eta 

handiagoa lortu du irakaskuntzan, komunikabideetan, administrazioan edota kultur 

produkzioan, arlo garrantzitsuenak bakarrik aipatzeagatik. 

 

Euskarazko produktuen eskaria nabarmen hedatu da azken hogei urteetan, eta 

eskari horri erantzunez, euskaraz egindako produktuen ekoizpena, neurri batean 

behintzat, handitu egin da ere. Horrela zenbait produktu eta zerbitzu euskaraz 

eskaintzen dituzten enpresak sortu dira, eta beste zenbait kasutan, lehenago gazteleraz 

eskaintzen zena euskaratzeko ahalegina egin da. 

 

Ondorioz, gaur egun beren produktuak eta zerbitzuak euskaraz eskaintzen 

dituzten enpresa eta erakundeen kopurua nolabaiteko garrantzi erlatiboa lortzera iritsi 

dela esan dezakegu. Bestalde, enpresa hauek sortzen duten aberastasuna ere euskal 

egitura ekonomikoan pisu espezifikoa izatera heldu da. Enpleguaren aldetik, aipa 

daiteke ere arlo honetan diharduen pertsona kopurua geroz eta handiagoa dela. 

Aurrekoarengatik, esan genezake euskarazko produktu eta zerbitzuen arloa (ekoizpena, 

kontsumoa, enplegua,...) sektore ekonomiko gisa uler daitekeela. 

 

Esan beharrekoa da, Patxi Azpillagaren hitzak hartuz1, “azken urteetan ibilbide 

ezberdinak egin ditu euskarak kultur industrietan barrena. Aurrerapauso handiak egin 

ditu batzuetan, baina porrot mingarriak ere jasan ditu bestetan. [...] prekarietatea da, 

oraindik ere, euskararen egoeraren ezaugarri nagusia kultura industrietan.” 

Prekarietatea, euskara hizkuntza gutxitua izatearen ondorioa dela esan badezakegu, 

zenbait sektoretan aurrerapausoak eman ahal izateak euskalgintzaren arrakasta partziala 

erakusten duela gogoratu beharko dugu ere. 

                                                 
1 Azpillaga, P.: “Euskara kultura industrietan”, Hika, 96. alea, 12-12 orr., 1999ko urtarrila, Donostia. 
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Euskararen sektorea hau, hainbat azpisektoretan sailkatzerik dago, honako 

zerrenda baten bidez, esaterako: 

• komunikabideak 

• liburugintza 

• musika 

• helduen euskalduntzea 

• irakaskuntzaren euskalduntzea 

• administrazioaren euskalduntzea 

• enpresa pribatuen euskalduntzea 

• besteak 

Gure helburua ez da euskalgintza oro har (bere azpiatal bakoitzean) zein egoeratan 

aurkitzen den deskribatzea aldagai linguistiko zein soziologikoen aldetik begiratuta, 

euskalgintzaren garrantzi ekonomikora hurbilketa egitea baizik. 

 

Horretarako, ahalik eta datu fidagarrienak eskuratzen saiatu gara goiko zerrenda 

horretako azpisektore bakoitzaren urteko fakturazioa edota dimentsio ekonomikoa 

zehazteko, hala nola ekimen horiek sortutako enplegua ezagutzeko. 

 

Ondoren, datu horien laburpena egingo dugu. Kasu bakoitzerako erabilitako 

iturriak desberdinak izan dira. Batzuetan datu zehatz eta objektiboak dauzkagu 

(adibidez, administrazioak erabiltzen dituen aurrekontu publikoak), baina gehienetan 

agente desberdinek emandako datuetan oinarritu gara (fidagarritasun maila eskasagoa 

izanik) eta askotan ere lortu ezin izan ditugun datuetara estimazio eta estrapolazioen 

bidez iritsi gara, are fidagarritasun gutxiagoz, noski. 

 

Edozein modutan ere, egin ditugun estimazioak zuhurtasun irizpidez mugatu 

ditugu: badaezpada nahiago izan dugu esatea halako sektoreak urtean gutxienez hainbat 

milioi pta.ko gastuak eduki dituela, edota gutxienez horrenbeste lanpostu sortu dituela. 

Horregatik, eta geroago aipatuko dugun bezala, lortutako azken emaitzak ezagutzen ez 

dugun biderkagai batez doitu beharko dira. Honako lan hau lehen hurbilketa gisa 

ulertzen dugu, eta aurrerantzean doiketa egokiak kalkulatzeko saioak izango direla 

espero dugu. 
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2.- AZPISEKTOREAK 

 

Oharra: ondoren azalduko ditugun tauletan, ondoko bi irizpideak hartu dira 

kontutan: 

• urteko fakturazioa edota dimentsio ekonomikoa aipatzen denean, sarrera-

irabazien kontuaren batura adierazi nahi da, milioi pezetatan. 

• langileria aipatzen denean, sektore bakoitzak erabilitako ardura osoko 

lanpostuen estimazioa adierazten da. 

 

1) Komunikabideak 

 

1.a) Euskal Irrati Telebista (EITB)  

Aurrekontua Langilegoa
ETB-1
Eusk.Irratia+Eusk.Gaztea

6846 500
 

Iturria: EITB, 1998ko txostena, (Aurrekontua milioi pezetatan) 

 

Kontutan hartuz 1996ko EITBren aurrekontuak honakoak direla: EITB erakundea, 

585 milioi pezeta; ETB (Euskal Telebistaren bi kateak), 11.248 milioi pezeta, eta EITB 

Irratia (Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria eta Euskadi Gaztea), 1.627 milioi 

pezeta, hau da, aurrekontu orokorra 13.460 milioi pezetakoa izan zela, kopuru honen 

erdia katea euskaldunei egokitzea erabaki dugu. Honela jokatzeko arrazoiak kapitulu 

honen lehen eranskinean zehaztu ditugu. 

 

Beraz, aurrekontu totalaren erdia euskarazko kateei dagokiela suposatuz, ETB-1, 

Euskadi Irratia eta Euskadi Gaztea kateetan, 1996an 6.846 milioi pezeta erabili ziren. 

 

 

 

1.b) Herri telebistak 
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Urteko 
aurrekontua

Langile 
kopurua

Emisio orduak 
egunean

Arrasate TB 30 8 3,5 - 4
Zarauzko TB ? 10 1
Oarso TB 13 13 2 - 3
Xaloa TB 12 3 1,5
Ttipi-Ttapa TB 20 6 1
Guztira 64,5 40  

Iturria: ARGIA (Larrun digitala), (Aurrekontua, milioi pezetatan) 

 

1.c) Prentsa idatzia 

D im e n ts io  
e k o n o m ik o a

L a n g ile a k

H erri a ld iz k ariak  (5 0 ) 4 5 0 1 0 0
A ld iz k ari es p ez ia liz a tu ak  (4 0 )
A rg ia
E u s k a ld u n on  E g u n k aria 8 1 0 1 1 7

6 0 5 0

 

Iturria: Euskaldunon Egunkaria, aldizkariak, (Dimentsioa, milioi pezetatan) 

 

Herri aldizkariei dagokionean, bi iturri mota erabili ditugu datuak biltzeko: alde 

batetik, aldizkariek berek emandako informazioa, eta bestetik, administrazioaren 

informazio ofiziala. Bi bideetatik bildutako datuak erkatu ezkero, honako ondorioak 

atera ditugu: zuzenean lortutako datuen arabera, urteroko sarrera eta gastuen kontua 

batez beste 14.635.000 pezetakoa izan zen aldizkari bakoitzeko. Bestalde, Eusko 

Jaurlaritzak 24 aldizkariei emandako diru-laguntza batez beste 1.131.784 pezetakoa izan 

zen, eta ezagutzen ditugun kasuetan, subentzio hauek sarrera totalen %10 ingurukoa 

izaten denez, diru-sarrera totalak 11 milioi pezeta ingurukoak lirateke (beti ere, batez 

beste). Minimoetara joaz, aldizkari guztietako datuak ezagutzen ez ditugulako, 43 herri-

aldizkarien artean gutxienez urtero 450 milioi pezetako diru-kopurua mugitzen dela 

estimatzen dugu. 

 

2) Liburugintza 

 

Fakturazioa (Argitaletxe pribatuak, m ilioi pta.tan,  
BEZa barne)

Urtea Gaztelera Besteak Guztira
1994 3620 31,6% 7305 520 11445
1995 3960 33,7% 7280 520 11760
1996 2990 25,1% 11920
1997 4084 34,8% 11720

8930
7636

Euskara

 

Iturria: Gremio de Editores de Euskadi, (Fakturazioa, milioi pezetatan) 
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Precisa etxeak Gremio de Editores de Euskadi delakoarentzat egindako txostenean 

bertan, urtean argitaratzen diren euskarazko tituluak aipatzen dira. Kopuru hori, urtez 

urte, ez dator bat Torrealdairen2 katalogoarekin. Precisaren txostenetan Torrealdaik 

katalogatzen dituen liburuen laurden bat batez beste, azaltzen ez dela ikusita, baina 

titulu horietako batzuk argitaletxeetako fakturazioan zenbatuak izan direla suposatuz, 

estimatzen dugu argitaletxe pribatuen fakturazioa, Precisaren txostenean, egiazkoaren 

%80koa izan daitekeela (EAEko argitaletxeak bakarrik zenbatu direlako, eta 1994-95 

urteetan, adibidez, Euskal Herritik kanpo argitaratutako euskarazko liburuen 

portzentajea %13koa izan zen). Honek esan nahi du 1997 urtean argitaletxe pribatuen 

fakturazio osoa 5.105 milioi pta.koa izan zela. 

 

Horretaz gain, argitaletxe publikoek ekoiztutakoaren datuak gehitu beharko 

ditugu. Lehenago esan bezala, titulu-kopuruaren arabera ekoizpen publikoa totalaren 

%17´5 ingurukoa da, baina oro har tirada txikiagoko liburuak izanik ere, gastu 

altuagokoak izaten dira. Onetsiko dugu beraz estimazio hori, eta orduan euskarazko 

liburuen argitarapenean mugitutako dirua 1997an 6.187 milioi pta.koa izango litzateke. 

 

Langileei dagokionez, datuak zaharragoak izanik ere –1992 urtekoak, hain zuzen– 

Ramón Zalloren liburuan3 agertzen direnak aipatuko ditugu. Urte hartan, Euskarazko 

Editoreen Elkartean 17 enpresa zeuden, sektore honetako garrantzitsuenak, eta beren 

ekoizpen-bolumena 2.450 milioi pta.koa izan zen merkatu-prezioetan, zuzenean 126 

lanpostu sortuz, eta zeharka, beste 330 inguru. Gogoratu behar da urte hartan 1.000 

liburu argitaratu zirela euskaraz (Torrealdai). 

 

3) Musika 

 

Ritxi Aizpururen estimazioen arabera4, urtean 120-130 disko inguru argitaratzen 

da euskaraz, eta SGAEren (Sociedad General de Autores Españoles) arabera, 1997an 

                                                 
2 Torrealdai (1993-1997) 

  Torrealdai (1998)  
3 Zallo (zuz.), (1995) 
4 Aizpuru  (1997) 
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700.000 eta 800.000 arteko euskarazko musika-disko saldu ziren. Datu hauekin 

gutxieneko fakturazioa estimatu daiteke: 

 

1997: euskarazko 700.000 / 800.000 disko (CD) salduta. 

 

Gutxienez 700.000 ale x 2.500 pta./alea = 1.750 milioi pta. 

fakturazioan 

 Iturria: SGAE 

 

Ritxi Aizpururen kalkuluetan, 1997an Euskal Herrian 2.000tik gora musika-talde 

zegoen, horietatik berrehunetik gora kontzertu-zirkuitu iraunkorrean parte hartuz (80 

kontzertu inguru astean), zeinetatik ia laurdena euskaraz arituko litzatekeen. Datu hauek 

baino baikorragoak dira SGAEk berak adierazitakoak: iturri honen arabera, Euskal 

Herrian egiten diren kontzertuetatik % 65a euskaraz abesten duten bakarlariek edo 

taldeek eskainitakoak dira5.  

 

Musikariei buruz, gutxi batzuk har ditzakegu profesional gisa. Bestelakoa da 

sektoreak behar dituen bestelako langileak: teknikariak eta grabaketa-estudioetako 

(dozena inguru) eta diskoetxetako langileak. Dena den, hauetako asko kanpoko musikari 

eta taldeentzat erreferentzia bihurtu dira eta ez dute soilik euskarazko musika ekoizten.  

 

4) Irakaskuntza-sistema 

 

Hezkuntza sistemaren euskalduntzea milioi pezetak
UPV/EHU 200
EAEko irakaskuntza sistema euskalduntzeko 4555
EIMA 803
Guztira 5558

UPV/EHU 6700
Unibertsitate-aurreko irakaskuntza 75000
Guztira 81700

EAEko euskarazko hezkuntza

 

Iturria: EUSTAT 

 

                                                 
5 Euskaldunon Egunkarian agertutako informazioa (1998ko urriaren 23an). 
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Irakaskuntza-munduan euskararekiko bi gastu mota daude: sistema bera 

euskalduntzen joateko egindako (irakasleen euskalduntzea, bereziki), eta euskaraz 

eskainitako irakaskuntza. Euskara, sektore ekonomiko berezi gisa aztertzerakoan 

egokiagoa iruditzen zaigu lehen motako gastua bakarrik kontutan hartzea. Azken finean, 

euskaraz ikasten duten haurrek gazteleraz egingo lukete aukerarik ez balego, eta 

irakaskuntza-sistemaren aurrekontua ez litzateke asko aldatuko. Euskarazko hezkuntza 

eskaini ahal izateko, ordea, sistema euskaldundu behar da eta hau da euskarak sortzen 

duen gastu gehigarria.  

 

Dena den, irakaskuntza sistema euskalduna da etorkizuneko euskaldunak sortuko 

dituena, eta beraz, euskalgintzaren zutabe garrantzitsua da, garrantzitsuena ez bada. 

Horregatik, hezkuntza sistema osoan ikasketak euskaraz egiten duten ikasleen 

portzentaia erabili dugu jakiteko zenbatekoa diren euskarazko irakaskuntzak erabilitako 

baliabide ekonomikoak.  

 

5) Helduen euskalduntzea 

 

EAE dimentsio 
ekonomikoa

langile 
kopurua

Araba 743 300
Bizkaia 3.175 886
Gipuzkoa 2.044 599
Nafarroa (IKA soilik) 110 44
Guztira 6.072 1.829  

Iturria: HABE, IKA, (Dimentsioa, milioi pezetatan) 

 

Helduen euskalduntzean ez dira sartzen EAEko irakaskuntza euskalduntzeko 

programaren barnean irakasleentzako euskara-eskolak (aurreko puntuan zetorrena). 

Falta zaizkigu Nafarroako eta Iparraldeko AEK erakundearen datuak, baina gure 

kalkuluen arabera, horiek sartuta urteko gastuak 6.200 milioi pta. ingurukoak izango 

dira, 1.800dik gora lanpostu sortuz.  

 

6) Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluko kideen datuak 
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dimentsio 
ekonomikoa

langile 
kopurua

Euskaltegiak 2.281 1.347
Liburugintza eta editoreak 6.276 261
Prentsa (Egunkaria, aldizkariak) 1.534 295
Bestelako erakundeak* 22.816 4.198
Guztira (Kontseiluko kideak) 32.907 6.101  

Iturria: Kontseilua, (Dimentsioa, milioi pezetatan) 

 

  *Bestelako erakundeak: euskaltzale taldeak, gurasoen elkarteak, euskara lan 

munduan sustatzeko erakundeak, zinema eta telebista ekoizleak, Euskaltzaindia, 

UEMA, UEU, UZEI, Eusko Ikaskuntza,... 
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3.- DATU OROKORRAK ETA ONDORIOAK 

 

AZPISEKTOREA Fakturazioa 1998
Euskaltegiak 6.200
Komunikabideak 8.291
Liburugintza 6.000
Musikagintza 1.750
Irakaskuntza euskaldundu 5.960
Besteak 22.816
GUZTIRA 51.017  

Iturria: guk egina, aurreko ataleko datuak erabiliz (Fakturazioa, milioi pezetatan) 

 

Kontseiluko arduradunek eskuan dituzten datuak jakinda, estimatu zuten kide 

guztien artean adierazitako 32.907 milioi pta. horiek, benetan 50.000ra iritsiko zirela, 

horretarako zenbait irizpide erabiliz: jendaurrean publiko egin nahi ez diren datuen 

kontaketa, sektorearen zuzeneko ezagutza, eta abar. Guk uste dugu bildu ditugun 

datuekin 51.017 milioi pta.ko batura lortu  badugu, antzeko zerbait gertatzen dela: alde 

batetik, datu guztiak ez ditugu jaso, bestalde, sektorearen ezagutza osoa ez dugu eta 

kanpoan utzitako agente asko egongo dira. Beldur handirik gabe, euskararen sektore 

ekonomikoak urtean 75.000 milioi pta. erabiltzen duela esatera ausartzen gara.  

 

Esan bezala, datu hauek jasotakoak direnez, bidean milioi pta. asko geratu direla 

dakigu. Gutxienez, 80.000 milioi pta. izango direla esatera ausartzen gara, eta 

araututako irakaskuntza gehitzen badugu, aurreko kopurua bikoiztuko litzateke, 

euskararen inguruko ekimenek urtean sortutako aberastasuna 150.000 milioi pta.ra 

iritsiz (Hego Euskal Herriko Barne Produktu Gordinaren % 2,5etik gertu). 

 

Langile-kopuruak zehaztea zailagoa da. Sektore askotan ekonomia beltzaren 

indarra handia da (itzulpengintzan, esaterako), beste batzutan langile gehienak orduka 

ari dira (euskaltegietan). Kontseiluko kideek deklaratutakoaren arabera, 6.101 pertsona 

ari ziren lanean beren elkarteetan, baina Kontseiluak estimatu zuen pertsona horiek 

ardura osoko 5.000 lanpostu inguru betetzen egongo direla. Aurrekoan erabilitako 

estrapolazioa eginik, gutxienez 7.500 lanpostu sortzen direla lortzen da. Horri gehitzen 

badiogu EAEn Unibertsitate aurreko irakaskuntzan diharduten 27.000 irakasleetako % 

43a (11.600), lortuko genuke 20.000 pertsona inguruk egiten dutela lan euskalgintzan 

eta irakaskuntza euskaldunean. 
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Estimazio lan hau egin den garaian Hego Euskal Herriko biztanleria aktiboa 

1.087.000 pertsonakoa izanik (217.000 Nafarroan eta 870.000 Euskal Autonomia 

Erkidegoan 1987ko lehen hiruhilekoan, INEren Encuesta de Población Activa 

delakoaren arabera), euskalgintzan eta irakaskuntza sistema euskaldunean lanean ari 

direnak populazio aktiboaren %1,8a baino gehiago lirateke, ondorioz.  

 

Oro har, euskalgintzak eta euskarazko irakaskuntzak euskal ekonomiaren %2aren 

inguruko pisua duela estimatzen dugu, eta sumatzen den bilakaeraren eraginez, 

goranzko joeraz. Ikuspegi kulturaletik estrategikoa dela ukaezina bada, egituratze 

ekonomikoaren ikuspegitik ere euskararekin lotutako jarduera indartsua eta bizia da. 
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4.- Lehen eranskina: euskarazko komunikabideen diag nosia 

 

Sailkapena 

 

Hedabide euskaldunek, frantsesa eta gaztelera erabiltzen dituzten komunikabideen 

konkurrentzia dela eta, existitzeko eta bizirauteko oztopo larriak dituzte. Arrazoiak, 

besteren artean, euskararen egoera gutxituaren ondorio dira: euskaldunen kopurua eta 

proportzioa, hauen alfabetatze-tasa, euskaldun gehienek frantsesa edota gaztelera ere 

menderatzen dutela, eta abar. Erronka nagusia, mass-media sektorearen arloan ondasun 

konpetitiboak ekoiztea da, bai kalitate, prezio zein edukien aldetik. 

 

Edozein modutan, euskaraz aritzen den prentsa, irrati eta telebista, Euskal Herriko 

komunikabideen munduaren barnean nolabaiteko garrantzia hartu duen sektorea da, 

bide batez euskal kulturaren erreferentziazko elementua delarik. Baina ez hori bakarrik: 

hedabide euskaldunek azpisektore ekonomiko bat osatzen dute, urtetik urtera haziz 

doana, eta urtero gutxienez 8.500 milioi pezetako baliabide ekonomikoak mugiarazten 

duena, hurrengo atal batean azalduko ditugun 1996 eta 1997 urteei dagozkien datuek 

agerian uzten dutenez. 

 

Komunikabideen kasuan, datuak eskuratzeko aipatu arazoa izateaz gain, 

audientziaren inguruko informazioarekin ere arazo ugari sortu zaigu: EAEko hedabide 

publikoak Nafarroako eta Iparraldeko eremu batzuetan jasotzen dira, baina ETBko 

audientzia-indizeak EAEn soilik neurtzen dira, eta ez dago beste lurraldeetan jasotzen 

diren transmisioei buruzko daturik eskura 

 

Gaur egun, euskaraz aritzen diren komunikabide nagusiak ondokoak dira: 

 

Euskal Irrati Telebista - EITB: erakunde honek EAEko gobernuaren (Eusko 

Jaurlaritzaren) menpeko irrati eta telebista katea publikoak biltzen ditu, horietatik 

ondoren aipatzen direnek euskaraz soilik dihardutelarik: 

• ETB-1: Telebista katea 
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• Euskadi Irratia: Irrati katea 

• Euskadi Gaztea: Musika-irrati katea 

Erakunde berak gazteleraz aritzen diren beste zenbait komunikabide ditu: 

• ETB-2: Telebista katea 

• Radio Euskadi: irrati katea 

• Radio Vitoria: irrati katea 

 

Lan honen helburuei dagokionez, ETB-1, Euskadi Irratia eta Euskadi Gaztea 

hedabideetan zentratuko gara. Hala ere, zenbait aldagai ezagun ez dago telebista kateaz 

edo irratiz banaka sailkaturik, eta honek eragozpen bat suposatzen du datu zehatzak 

ezagutzeko ahaleginean. 

 

Aipatu hiru medioak Euskal Autonomi Erkidegoaren administrazioaren 

menpekoak dira, baina lehenago esan denez, ETB-1 telebista katea Iparraldean eta 

Nafarroako zenbait lekutan hartzen da ere, arautu gabeko errepetidore sare pribatu bati 

esker (legala ez badira ere, ez dago galarazita). 

 

Euskaldunon Egunkaria: euskara hutsez argitaratzen den egunkaria. 1990eko 

abenduan kaleratu zuen lehen alea. Erredakzioa Andoainen badu ere, errotatiba 

propiorik ez duenez, Hernaniko beste egunkari bati alokatzen dio (bi herri hauek EAEko 

Gipuzkoako lurraldean daude). Bere esparrua Euskal Herri osoa duen komunikabide 

guztien artean bakarra da (ez euskarazkoen artean, soilik). Herri ekimenez sortutako 

egunkari pribatua da, nahiz eta bere aurrekontuaren %15a administrazio desberdinek 

diruz lagunduta izan 1996 urtean. Bere tirada 12.436 alekoa izan zen urte berean.  

 

Herri aldizkariak: gutxienik 43 publikazio (1997ko uztailean, 1998ko 

Egunkariaren Gidan 89 aipatzen dira) argitaratzen dira zenbait herritan, bertoko 

euskaltzale taldeek bultzatuta. Astekariak, hamabostekariak edo hilabetekariak dira. 

Beren esparrua herri bat edo eskualde oso bat izaten da, diru iturri arruntenak 

publizitatea eta subentzio publikoak izaten dira, baina horietako batzuek ere salmenten 

eta harpidetzen bidez lortzen dituzte diru sarrerak. Batez beste 3.000 aleko tirada dute 

bakoitzak. Hauetaz gain, zenbait udaletxek ere bere aldizkari propioa kaleratzen du, 

ardura osoa udalarena izanik. 
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Argia: euskaraz aritzen diren hedabideen dekanoa da: 1919. urtean sortu zuten 

anai kaputxinoek, Zeruko Argia izenez, eta zenbait eraldaketa jasan ondoren, gaur egun 

informazio orokorreko astekaria da, langileon jabetzakoa, 10.000 aleko tirada duelarik. 

Euskarazko informazio orokorreko aldizkari nagusia izateaz gain, euskal prentsaren 

aldeko ekimen ugari bultzatu izan ditu, horien artean Euskaldunon Egunkariaren sortze-

prozesuarena. 

 

Beste telebista kateak: Euskal Herrian herri eta eskualdetako telebistak ez dira 

ugariak, baina daudenen artean Arrasate Telebista aipatuko dugu. ARKO (Arrasate 

Komunikazioak) taldean herri-aldizkari bat egoteaz gain, Gipuzkoako Deba Garaian 

30.000 biztanletik goragoko populazioarentzat, egunean hiru orduz euskaraz soilik 

diharduen telebista-katea hau badago ere. Telebistak berak emandako datuen arabera, 

azken audientzia-analisiek adierazten dute informazio-saioak jasotzen diren herrietan, 

rankinearen hirugarren lekuan daudela. Bestalde, 1998an Nafarroako Bortzirietan Ttipi-

Ttapa Telebista hasi da emititzen, Xaloa Telebista Baztanen, eta Errenterian, Oarso 

Telebista. Bestalde, udalaren babeseko baina ekimen pribatuko Zarauzko Telebistak 

1991 urtetik aurrera kablez emititzen du Gipuzkoako herri horretan. 

 

Beste irrati kateak: badaude euskaraz soilik emititzen duten zenbait irrati-katea, 

eskualde edo probintzia mailako esparrukoak: Arrate Irratia eta Segura Irratia 

Gipuzkoan, Bizkaia Irratia eta Bilbo Hiria Irratia Bizkaian, Gure Irratia, Irulegi Irratia 

eta Xiberoko Boza Iparraldean eta Xorroxin Irratia eta Euskalerria Irratia Nafarroan. 

Hauetako batzuk elkarren arteko kolaborazio-akordioak dituzte ere. 

 

Beste zenbait aldizkari: euskaraz bakarrik argitaratutako eta gai desberdinetan 

espezializaturiko zenbait aldizkari dago, horien artean: 

- Uztaro, Udako Euskal Unibertsitateak argitaratzen duena 

- Aizu!, Alfabetatze eta Euskalduntze Koordinakundeak (AEK) argitaratuta 

- HABE aldizkaria 

- Bat, soziolinguistika aldizkaria 

- Bertsolari, bertsolarien elkarteak argitaratuta 

- Elhuyar, zientzia eta teknika gaietan espezializatuta 

- Administrazioa euskaraz, HAEE-IVAPek argitaratuta 
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- Ipurbeltz, haurrentzako aldizkaria 

- Jakin, kultur informazio espezializatua eskaintzen duena 

- Karmel, erlijio gaietakoa 

- Kili-Kili, haurrentzako aldizkaria (1998an desagertua) 

- Xirrixta/Kometa, haur-gazteentzako publikazioa (1998an desagertua) 

 

Besteak: aipatu diren publikazio guztiez gain, ugariak dira euskarazko Berri-

paperak, Buletinak, Eskola-Aldizkariak, eta antzekoak. 

 

Hedabide elebidunak: gorago aipatu diren hedabide guztietan euskara da 

komunikazio hizkuntza bakarra. Horietaz gain, ikerketa lan honetan aztertu ez den beste 

esparru bat osatzen duten beste hedabide batzuk daude, beren zerbitzu osoa euskaraz 

eskaintzen ez badute ere, albiste, erreportai, iritzi-artikulu edo bestelakoak euskaraz 

sartzen dituztenak. Honelakoak ere kontutan hartuko bagenitu, gure lana izugarri 

zailduko litzateke, hedabide gehienik atalen bat edo beste euskaraz ere eskaintzen 

baitute. Honela, esan dezakegu bakana dela euskaraz ezer ere ez erabiltzen duten 

hedabideak, nahiz eta hizkuntza honen erabilpenaren proportzioa asko aldatzen den 

medio batzuk eta besteen artean: adibidez, Loiolako Herri Irratiaren programa gehienak 

euskaraz soilik badira ere, EAEko eta Nafarroako Espainiako telebista publikoaren 

(TVE) euskararen erabilpena sinbolikoa da. 

 

Diru-kontuei buruzko datuak 

 

Gure lan honetan, atal honi eman nahi izan diogu garrantzi berezia. Dena den, 

beharrezko datuak biltzeko zailtasunak topatu ditugula onartu beharrean gaude. 

Lehenago aipatzen zen moduan, euskarazko prentsa eta hedabideen egoera larria da: 

euskararen promoziorako ezinbesteko tresna badira ere, beren iraupenerako eta 

garapenerako borondate politikoa zalantzazkoa da, aurkakoa ez den kasuetan, hemen 

aztertuko ez ditugun elkarren aurkako interes politikoak eta protagonismo gogoak direla 

medio. 

 

Hedabide euskaldunen finantziazioari buruzko datuak jasotzea lan zaila da 

benetan. Honelako lan baten inguruko ezjakintasuna nagusitzen da laguntza emateko 
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orduan. Egia da zenbait kasutan daturik ez dugula jaso euskal prentsak jasaten duen 

giza-baliabide urritasunagatik; asteroko publikazioa argitaratu ahal izatea ia mirarizkoa 

denean, diru-kontuak erregulartasunez eramatea ezinezko bihurtzen baita. Gerorako 

lanetarako geratzen da honelako datuei buruzko azterketa sakonago eta zehatzagoak 

egitea.  

 

Eskura ditugun datuen deskribapena egingo dugu ondoren. Irrati eta telebista 

publikoen kasuan, ustiapen-kontuak ere publikoak dira. Baina kasu honetan ere 

zailtasun nagusi batekin topo egiten dugu: ezinezkoa da euskaraz soilik aritzen diren 

irrati eta telebista kateetan erabilitako diru-kopuru zehatzak ezagutzea, azpiegitura eta 

gastu arrunt asko gaztelerazko kateekin batera egiten baitira.  

 

Kontutan hartuz 1996ko EITBren aurrekontuak honakoak direla: EITB erakundea, 

585 milioi pezeta; ETB (Euskal Telebistaren bi kateak), 11.248 milioi pezeta, eta EITB 

Irratia (Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria eta Euskadi Gaztea), 1.627 milioi 

pezeta, hau da, aurrekontu orokorra 13.460 milioi pezetakoa izan zela, kopuru honen 

erdia katea euskaldunei egokitzea erabaki dugu. Honela jokatzeko arrazoiak honakoak 

izan dira: 

a) Telebista-katea bat eta bi irrati katea euskarazkoak dira, eta horrenbeste 

gazteleraz aritzen direnak. 

b) Telebistaren kasuan, programa mota bakoitzerako erabilitako diru partidak 

honakoak dira: Albistegiak, 2.374 milioi pezeta, Kirol emankizunak, 2.526; 

Barne Programazioa, 3.027; Barne Telesailak, 993; Zine eta Telesailak, 2.328. 

Telebista-katea bakoitzak programa mota desberdinei eskainitako denbora 

kontutan hartuz (adibide gisa, ETB-1ek kirol programazioari eta barne sailei 

arreta gehiago eskaintzen dio, ETB-2k zineari eta albistegiei ematen dien 

artean), badirudi aurrekontua bitan zatitzea errealitatetik hurbil egongo dela. 

c) Telebista-kateen emisio orduak honela banatu ziren: ETB-1, 6.800 ordu 

(%51,4); ETB-2, 6,420 ordu (%48,5). 

d) EITBko arduradunek adierazten dutenez, ezinezkoa da euskarazko eta 

gaztelerazko kateen arteko diru-kontuak bakantzea. 

Beraz, aurrekontu totalaren erdia euskarazko kateei dagokiela suposatuz, ETB-1, 

Euskadi Irratia eta Euskadi Gaztea kateetan, 1996an 6.730 milioi pezeta erabili ziren.  
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1997 urterako datuekin gauza eragiketa bera eginaz, EITB erakundearen menpeko 

euskarazko telebista eta irratiek 6.927,5 milioi pezeta erabili zituzten. 

 

Euskaldunon Egunkariak 1996an lortu zuen sarrera eta gastuen kontua 

877.322.036 pezetakoa izan zen, sarreren artean %15,13a subentzioen bidetik iritsi 

zirelarik (120 milioi pezeta Eusko Jaurlaritzak eta 6,7 milioi Nafarroako Gobernuak 

emanak). 1997. urtean kolaborazio-akordio batera heldu ziren Euskaldunon Egunkaria 

eta Eusko Jaurlaritza, diru-laguntzen politika sendotzeko xedez. Horretaz gain, 

egunkariaren helburuen artean, Foru Aldundiekin antzeko akordioetara iristea dago. 

Subentzio publikoak egonda ere, Egunkaria defizitarioa da, nahiz eta galerak urtez urte 

murriztuz joan diren, 1996an 6 milioi pezeta ingurukoak izatera iritsi arte.  

 

Herri aldizkariei dagokionean, bi iturri mota erabili ditugu datuak biltzeko: alde 

batetik, aldizkariek berek emandako informazioa, eta bestetik, administrazioaren 

informazio ofiziala. Bi bideetatik bildutako datuak erkatu ezkero, honako ondorioak 

atera ditugu: zuzenean lortutako datuen arabera, urteroko sarrera eta gastuen kontua 

batez beste 14.635.000 pezetakoa izan zen aldizkari bakoitzeko. Bestalde, Eusko 

Jaurlaritzak 24 aldizkariei emandako diru-laguntza batez beste 1.131.784 pezetakoa izan 

zen, eta ezagutzen ditugun kasuetan, subentzio hauek sarrera totalen %10 ingurukoa 

izaten denez, diru-sarrera totalak 11 milioi pezeta ingurukoak lirateke (beti ere, batez 

beste). Minimoetara joaz, aldizkari guztietako datuak ezagutzen ez ditugulako, 43 herri-

aldizkarien artean gutxienez urtero 450 milioi pezetako diru-kopurua mugitzen dela 

estimatzen dugu. 

 

Lurralde osorako hedapena duten aldizkarietarako ere datu guztiak ez ditugu 

eskura. Estimazio bat egiteko, Eusko Jaurlaritzak emandako subentzioak erabiliko 

ditugu: 10 aldizkariei emandako diru-laguntza 38.837.962 pezetakoa izan zen, 

subentzioa jasotzeko baldintzetako bat izanik diru-laguntzak ezin duela sarrera totalen 

%70a baino handiagoa izan, beraz, aldizkari horien artean gutxienez 56 milioi pezetako 

diru-sarrerak izan ziren. 

 

1998 urtean, Arrasate TB, Zarauzko TB, Oarso TB, Xaloa TB eta Ttipi-Ttapa TB 

euskaraz soilik aritzen diren herri-telebistek ematen zituzten datuen arabera, 64,5 milioi 

pta.ko diru-mugimendua sortzen zuten (Zarauzko Telebista kontutan hartu gabe. 
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Gogoratu nahi dugu telebista-katea hauetan emititzen den programazio osoa barne-

ekoizpena dela, Oarso Telebista ezik, Arrasate TBri zenbait programa erosten dizkiola 

programazioaren % 20a betetzeko. 

 

Iparraldeko irrati-katea euskaldunei dagokionean, dauzkagun datuak 1994koak 

badira era, urte hartan 16.500.000 pezeta jaso zituzten subentzio publiko gisa, eta 

kopuru hau handituz joan da azken urteetan. 1996 urtean, subentzioak mantenurako 

gastuen %40 ziren, eta aipatu beharra dugu irrati horietako entzuleek emandako diru 

kopurua sarreren %48a suposatu zutela, gainerakoa publizitate bidez iritsi zelarik. 

Irulegi Irratiko emaitza-kontua 25 milioi pezetakoa izan zen, eta hiruen arteko kopuru 

globala 50 milioi pezeta baino handiagoa izan zela estimatu dezakegu. 

 

Orain arte esandakoari begirada bat emanez, sumatu daiteke ez dela erraza Euskal 

Herrian zehar hedabide euskaldunek urtean mugitzen duten diru-kopuru zehatza 

kuantifikatzea. Alde batetik arazo metodologikoekin topo egin dugu: hedabide 

elebidunak baztertu ditugu, hala nola berripaperak eta antzekoak, baina hedabide 

euskaldunetan soilik kontabilizazio arazoak daude. Eta problemarik handiena, datu 

guztiak ezin topatzea izan da, gorago azaldu diren arrazoiengatik. Dena den, eta behin-

behineko hipotesi gisa, hedabide hauek guztien artean, gutxienez 8.500 eta 8.700 milioi 

pezetako emaitza-kontuak dituztela estimatzea zuhurra dirudi, 4,65 bilioi pezetako 

barne produktu gordinarentzat. Honek esan nahi du euskal prentsa-irrati-telebistak barne 

produktu gordinaren %0,18 ingurua hartzen duela. 

 

Sektore honetan dabilen langile kopuruari dagokionean, garrantzizkoa dela ere 

esan dezakegu. Euskarazko komunikabide guztietan dagoen langileria ezin izan dugu 

kontabilizatu, baina soilik ETB, Euskadi Irratia (EITB osoaren langileri erdia) eta 

Euskaldunon Egunkariaren artean dagoen plantila 600 behargin ingurukoa da, eta 

zenbaki honi gehitzen badizkiogu Argia aldizkariko eta herri telebistetako langileak, 

herri-aldizkari bakoitzeko bi (batez beste) eta irrati euskaldunetako bostak (batez beste), 

kopuru hori 750 (800 herri-aldizkari berriekin) langileetara iritsiko da.  

 

Estimazio honetarako enplegu zuzenak besterik ez ditugu kontutan hartu. 

Esaterako, ETBren barne-produkzio gehienak ekoizketa-etxe pribatuetan egiten dira, eta 

horregatik aurreko kopuruan ez daude sartuta telesaio gehienetako aktoreak, ETBn 
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ematen diren zenbait programatako aurkezleak, eta horietaz gain, kamara, ekoizle-

laguntzaileak eta enparauak. Zifra horretatik kanpo geratzen dira ere herri-aldizkari 

askoren existentzia ziurtatzen duten pertsona asko, beren lana nominatik at egiten 

dutena dirurik jaso gabe, hala nola hedabide horietako kolaboratzaile gehienak. Ez dira 

zenbatu ere sektore honek sortzen dituen zeharkako lanpostuak: inprimategi, banaketa 

eta antzeko zereginei lotutakoak, hain zuzen. 

 

Audientzia 

 

Audientziari dagokionean, azken urteetako datuak aztertuko ditugu. Telebistari 

dagokionean, ETB-1 katearen audientzia indizeak desberdinak dira iturrien arabera. 

EITB erakundeak berak aurkeztutako datu hauek dauzkagu: 

 

Estudio General de Medios (EGM)-ren datuen arabera, emaitzak honakoak dira: 

1995ean, 276.000 ikusle; 1996an, 280.000 ikusle; 1997an, ez dago eskura. 

 

Sofres-en datuen arabera, beste datu hauek dauzkagu: 1995an, ikuslegoaren 

%5´9a; 1996an, %6,7a; eta 1997an, %7,5a, azken urte honetarako EAEko eta 

Nafarroako kobertura kontutan hartu delarik (2.522.000 biztanle, guztira), eta azken 

audientziaren arabera, 189.150 ikusle lirateke. 

 

CIES-en arabera, ETB-1 eta ETB-2 kateen artean, 1995ean, 773.000 ikusle; 96an, 

824.000; 97an 860.000 eta 98an, 869.000. Kontutan hartuz EGMren arabera, ETB-1 

katearen audientzia azken urteetan bi kateen baturaren %27a dela, eta Sofres-en arabera, 

%29a, CIES-en datuek emango ligukete ETB-1entzat  234.630 eta 260.700 ikusle 

tarteko audientzia. 

 

Datuek alde handiak ematen dizkigute, baina gure ustez esan daiteke euskarazko 

telebistak 250.000 ikusle inguruko audientzia duela (1998 urtean). Bestalde, nabaria da 

urtetik urtera, eta etenik gabe, goranzko joera mantentzen dela, iturri guztien arabera. 

 

EITBren euskarazko irratientzako datu eskuragarriak ondokoak dira: EGMren 

arabera, Euskadi Irratiaren audientzia 96an 59.000 entzulekoa izan zen, eta 97an, berriz, 
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84.000koa; Euskadi Gaztearen entzuleak, iturri berdinaren datuez eta aipatu urteetan, 

48.000 eta 57.000 izan ziren, hurrenez hurren. 

 

CIESen arabera berriz, datuak hauek dira: Euskadi Irratiarentzat, 96an 70.000 

entzule, eta 97an 81.000. Euskadi Gaztearentzat, 96an 39.000 eta 97an 51.000. Bi 

iturrien datuak desberdinak izanik ere, esan daiteke Jaurlaritzaren menpeko euskal 

irratiek, 1997an gutxienik 135.000 entzule zituztela, eta 1998an goranzko joera 

mantendu denez, zifra hori zerbait altuagoa izango da egun. 

 

Euskaldunon Egunkariaren tirada 1992 urtean 11.143 aletakoa izan zen, eta 

gutxika handituz joan zen 1996 arte, 12.436 aletako batez bestek tiradarekin. Kopuru 

hau zerbait gutxitu zen 1997an, batez beste 12.229 ale saldu baitziren. Badirudi, azken 

urteetako salmentak aztertuz, Euskaldunon Egunkaria 12.000 ale baino zerbait gehiago 

saltzen duela egunero. Euskal Herriko idatzizko prentsaren irakurketa-indizea kontutan 

hartuz (ale bakoitzeko 3,5 irakurle), egunero 42.000 pertsona inguruk irakurtzen du 

euskarazko egunkari bakarra. Euskaldunon Egunkariakoak baikorragoak dira, eta zifra 

hau 50.000 pertsonako kopuruan uzten dute. 

 

Herri aldizkariei dagokionean, Eusko Jaurlaritzaren estimazioen arabera6, 

horietako 25ek 270.000 irakurlegora iristen dira, eta aipatu ditugun 41 aldizkarietarako 

estrapolazio bat egin ondoren, herri aldizkarietako irakurlegoa 400.000 pertsona 

ingurukoa izan daitekeela esan dezakegu. Zifra bera lortuko genuke gure aldetik 

eskuratu ditugun datuen bidez, batez bestekoa egin eta aldizkari-kopuruaz biderkatu 

ondoren. Datu honek adierazten du euskaldunen ehuneko hirurogeiak bere herrian edo 

eskualdean argitaratutako euskarazko aldizkariren bat irakurtzen duela. 

 

Erabiltzen ditugun datuen arabera euskaldunen kopurua 528.000 pertsonakoa da 

(gehi hizkuntza uler dezaketen beste 182.700), euskarazko komunikabideetan euskaldun 

bakoitzak 12.142 pezeta gastatzen du urtean. Euskaldunen per capita errenta 

erreferentziatzat hartuz (1.992.170 pezeta Hego Euskal Herriko biztanleentzat), 

aurrekoak esan nahi du euskaldunek euskarazko komunikabideetan beren errenta 

gordinaren %0,6a erabiltzen dutela. 

                                                 
6 Euskararen Berripapera, 49 zkia., 1996ko ekaina 
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Aurreko guztiaren ondorioz, badugu beste adierazgarri esanguratsu bat: ETB-1en 

(EAEn eta Nafarroan), euskal irrati publiko eta Iparraldeko irratien, eta idatzizko 

prentsaren audientzia osoa zenbatuz gero (gutxienik 850.000 pertsona), euskaldun 

bakoitzak gutxi gora behera euskarazko 1,21 komunikabide erabiltzen du (850.000 

ikusle/entzule/irakurle, zati 700.000 euskaldun gehi ia-euskaldun), eta kontsumo 

horretarako aipatu ditugun 12.100 pezeta behar du. 

 

Datu horiekin alderatzen badugu gaztelerazko hedabideen kontsumoa, nabarmen 

geratzen da euskara hizkuntza gutxitua dela. Aldizkariak alde batera utzita, telebista-

katea, irrati eta egunkarien audientzia osoa gazteleraz (Hego Euskal Herrian), 

%326,6koa da (audientzien batura zati biztanleria), hau da, gaztelerazko hedabideen 

kontsumoa euskarazkoena baino 2,7 aldiz handiagoa da, eta zifra hau dezente handiagoa 

izango da gazteleraz zein frantsesezko aldizkarien eskaintza zabala kontutan hartu 

ezkero. 

 

Egoeraren analisia 

 

Gorago esan denaren ondorioz, baiezta dezakegu euskarazko hedabideen 

sektoreak finkatze sendo bat eduki duela azken urteetan. Dena den, sektore honek 

erronka handiei aurre egin behar izan die, egiten die eta ziurrenik ere egiten jarraitu 

beharko die. Euskarazko hedabideek dituzten baldintzak oso desberdinak dira inguruan 

dituen gaztelerazko zein frantsesezko hedabideek dituztenekiko, ondoren aipatuko 

ditugun adibide batzuk azalduko diguten moduan. 

 

Egunkariekin hasiko gara diferentzia horiek aipatzen. Euskal Herrian gazteleraz 

kaleratzen diren egunkari guztiek 64 eta 104 orrialde artekoak dira, batez beste, egunero 

daude salgai eta erredakzioa gauerdian ixten dute. Hauen ondoan, Euskaldunon 

Egunkariak batez beste 40 orrialde izaten ditu, astelehenetan ez da kaleratzen eta 

erredakzioa gainerakoak baino goizago ixten du (1997 urtea arte gaueko bederatzi 

t´erdietan inguru, eta 1998 urtetik hona gaueko hamaiketan), eta horren ondorioz 

eguneko azken berriak ezin ditu biharamuneko edizioan argitaratu. 
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Demagun beste ondoko adibide hau, are argigarriagoa: ETB-1 eta ETB-2 telebista 

kateek lehiaketa berdina emititzen hasi ziren 1996 urtea, lehenak euskaraz eskaintzen 

zuen eta bertan sari nagusia 50.000 pezetakoa zen bitartean, bigarren kateak gazteleraz 

antolatzen zuen, bertako sari nagusia 250.000 takoa. zelarik. Hurrengo urtean 

euskarazko saioan sari nagusia bikoiztu zuten. Jakina, Euskal Telebistaren legezko 

esparrua EAE izanik, bertako euskaldungoa eta biztanleria osoa alderatzen baditugu, 

alegia, ETB-1 eta ETB-2ko audientzia potentzialak, euskaraz eta gazteleraz eskaintzen 

diren lehiaketen sariek proportzio bera mantendu beharko luketela argudia daiteke: 

"audientzia zabalagoa, publizitate gehiago eta banatzeko diru gehiago" legeari jarraituz. 

Lege merkantilista honek berak (edo bere ondorio moduko aipatutako lehiaketaren 

adibideak) argi erakusten du euskarazko hedabide batek baldintza okerragoetan jokatu 

behar duela. 

 

Badago euskal prentsaren konkurrentzialtasuna aztertzeko beste adierazle bat: 

Mila Irakurleko Kostua. Gipuzkoarako edizio berezia duten egunkarien artean, mila 

irakurlerengana iristeko orrialdearen batezbesteko prezioa 16.161 pezetakoa da, 

kalkulua egiteko egunkari bakoitzeko zuri-beltzezko barne-orrialde baten prezioa, eta 

egunkari bakoitzaren irakurlego-kopurua hartuz. Euskaldunon Egunkariaren Mila 

Irakurleko Kostua, bere aldetik, 26.136 pezetakoa da, hau da, batezbesteko prezioa bider 

1,61. Propaganda ezartzeko, euskaraz argitaratzen den egunkari bakarra garestiagoa da 

gainerakoekin alderatuz, eta honek adierazten digu egunkarien merkatuan jasan behar 

duen konkurrentzia oso gogorra dela. 

 

Hizkuntza bat ala bestea erabiltzean, hedabide batzuk besteengandik gehien 

aldezten duen faktore nagusiena, behar bada, euskarazkoek iraun ahal izateko 

beharrezkoa duten sektore publikoaren laguntza izan daiteke. Erabilitako hizkuntzaren 

arabera komunikabideek aurre egin behar dituzten egoera desberdina izanik, euskaraz 

aritzen direnak gutxieneko baldintzetan lan egin eta jendaurreko eskaintza duina eman 

ahal izateko ezinbestekoa dute diru-laguntza publikoak jasotzea, gazteleraz edo 

frantsesez aritzen diren komunikabideekin lehiatzeko erronka gainditu behar badute. 

Honela, 1996an Eusko Jaurlaritzak 198,1 milioi pezeta banatu zituen euskarazko prentsa 

subentzionatzeko, horretaz gain 7.100 milioi pezetakoa izanik ETB-1 eta euskarazko 

irrati publikoak finantzatzeko emandako dirua. Kopuru honi gehitu behar zaio 

Nafarroako Gobernuak, Diputazioek eta Udalek eman zutena. Eta hala ere, euskara 
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erabiltzen duten hedabideek diru-laguntza handiagoak eskatzen dituzte ustiapen-gastuei 

aurre egin ahal izateko. 

 

Euskarazko prentsaren biziraupenerako diru-laguntza publikoen beharrak bi 

gogoetarako bidea ematen digu: beste hizkuntzaren bat erabiltzen duten hedabideekin 

lehiatzeko sektore publikoarekiko menpekotasuna, alde batetik, eta euskarazko 

hedabideen etorkizuna prentsa-sektoreak jasaten duen egoera ekonomikoaren menpe 

egoteaz gain, euskal gizartearen bilakaera politikoaren menpe ere badagoela, bestetik. 

 

Honen harian aipatu genezake azken urteetan Euskaldunon Egunkariarekiko diru-

laguntza publikoen inguruko politika, aldakorra eta irizpide kontrajarria jasan dituena. 

Subentziorik ez jasotzetik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 50 milioi pezetako 

dirulaguntza jasotzera pasatu zen, Herri Batasuna, Euskal Ezkerra eta Eusko 

Alkartasuna alderdien arteko akordio bati ezker, zeinen aurka egon ziren, besteak beste, 

Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista. Urteko 50 miliotako dirulaguntza hori 

desagertu zen Eusko Jaurlaritzak, azken bi alderdien esku zegoenak, urteroko 120 

milioitako subentzioa emateko prest azaldu zenean. Dirulaguntza honek iraun zuen 

1994tik 1996a arte, eta gaur egun akordio berri baten ondorioz, Eusko Jaurlaritzak 140 

miliotako subentzioa ematen dio. 

 

Hona hemen beste adibide bat euskarazko prentsa irizpide politikoen menpe  

dagoen ikusteko: Euskal Herriko egunkari desberdinetan instituzioek kontratatzen duten 

propaganda aztertzen badugu, zenbait komunikabideren aldeko joera nabarmena suma 

daiteke, beste zenbaitzuen kontrako -besteak beste, Euskaldunon Egunkariaren 

kontrako- diskriminazioa begi-bistakoa izanik, ustez administrazio publikoko ardura 

nagusia duten alderdien interesekiko oso lotuta ez omen dagoelako. Aurreko guztiak 

frogatu egiten du, euskarazko hedabideen artean nahitaezkoa eta aitzindari bihurtu den 

Euskaldunon Egunkariaren etorkizuna, euskal politika-mundu zorabiatuaren joan-

etorriek hipotekatzen dutela. 

 

Azkenik, prentsa idatziak beste arazo larri bati aurre egin behar izaten diola 

gogoratu nahiko genuke. Euskara estandarra duela hogeita hamarren bat urte hasi zen 

finkatzen, eta oraindik ere badaude behin betiko konpondu eta erabaki gabeko arauak. 

Euskal herritar gazteenek hizkuntza estandarra ezagutzen badute ere, euskaldungoaren 
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zati handi batek ezin du euskaraz irakurri. Agerian da euskarazko prentsaren garapenak 

egoera honen normaltzea bultzatuko duela, baina gaur egun, euskarazko prentsak duen 

merkatu potentziala hizkuntza ulertzen duten 700.000 pertsona horiek baino askoz 

murritzagoa da. Aitzitik, Euskal Herrian bizi den biztanle ia guztiak (euskaldunak 

barne) gazteleraz edo frantsesez alfabetatuta daude, eta ondorioz, hizkuntza hauetako 

hedabideek duten nagusitasuna, hizkuntz ezagueraren datuek erakutsi dezaketena baino 

handiagoa da. 
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5.- Bigarren eranskina: Liburugintzaren diagnosia 

 

Hau da beste sektore estrategiko bat euskalgintzan, noski. Pentsatzen genuen 

datuak biltzeko biderik fidagarriena argitaletxe desberdinetara joz lortu zitekeela, baina 

beste sektoreetan eduki izan ditugun zailtasunak kontutan hartuz, erabaki dugu beste 

iturrietara jotzea, jakinda datuen fidagarritasuna txikiagoa izan daitekeela.  

 

Alde batetik, ezaguna da Joan Mari Torrealdaik urtero egiten duen katalogoa7, 

urte bakoitzean euskaraz argitaratzen diren liburuak biltzen dituena. Horrela, azken 

urteetako bilakaera azter dezakegu, argitaratutako titulu-kopurua kontuan hartuz. 

Ikuspegi historiko bat edukitzeko, aipatu daiteke 1900-39 urte bitarteko epean, 1.000 

titulu inguru argitaratu ziren euskaraz, 1940-75 epealdian ez ziren 2.000 tituluetara iritsi 

euskaraz argitaratutakoak, eta 1976-92 tartean, berriz, 10.000 titulutik gora argitaratu 

ziren euskaraz. Hamarkada honetan, urtean batez beste 1.100 titulu argitaratu dira 

euskaraz, ekoizpena nolabait egonkortuz.  

 

Euskarazko kulturgintzaren indarra azken 20 urte hauetan bildu da, besteak beste, 

euskarazko irakaskuntza sistema hedatu den heinean. Horrela, aipatzekoa da lehen 

argitarapenetan testu-liburuek alde batetik, eta haur eta gazteentzako literatur liburuek 

duten pisua totalaren gainean. Horren eraginez ere liburuen argitarapenak izan dituen 

gorabeherak, zeren irakaskuntza ertaineko erreforma burutu zenean izan baitzen liburu 

gehien argitaratu ziren urteak (1994-96). Adibidez, 1995 urtean, Espainiako Estatuan 

testu-liburu ez unibertsitarioak katalogo bizi osoaren %14,80a ziren, EAEko 

gaztelerazko katalogoan erlazioa antzekoa zen (%14,78a). Euskarazko liburuen artean, 

berriz, testu ez unibertsitarioak totalaren %39,85ra iristen ziren. 

 

Dena den, aurreko datuek argitaratzen diren liburu-kopuruak adierazten dute 

soilik, zehaztu gabe zenbateko tiradak eduki dituzten, ez eta salmenten ondoriozko 

fakturazioak. Hala ere, gero aipatuko dugunez, Torrealdairen katalogoa egiteko erabili 

den arreta eta zehaztasuna baliagarri izango zaigu beste iturrietatik bildutako datuak 

doitzeko. Hain zuzen ere, ondoren azalduko ditugun datuak Euskadiko Editoreen 

                                                 
7 Torrealdai (1993-1997) 
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Elkarteak Precisa enpresari eskatutako bi txostenetan agertzen direnak dira: “Estudio de 

la Edición en Euskadi (1995)”, eta “Informe de Comercio Interior 1997” 

txostenetakoak, zehazki. Gogoratu nahi dugu biak Euskal Autonomi Erkidegoko 

argitaletxeetako datuak aipatzen dituela, baina egia da ere euskarazko liburuen ekoizpen 

nagusia bertan egiten dela.  

 

Bi txosten hauek egiteko erabili izan diren iturriak honakoak dira:  

• Informazio zuzena: Estatuko ISBN Agentzia Nazionalaren datu-basea. 

• Inkesta bidezko informazioa: urte hauetan argitarapen jarduera eduki izan duten 

argitaletxeak, bai Euskadiko Editoreen Gremioan elkartuak (31, 1997 urtean), zein 

elkartu gabekoak (24, urte berean). 

 

Lehenengoari dagokionez, hona hemen datu garrantzitsu batzuk:  

1994 urtean, argitarapen publiko zein pribatuak honela banatu ziren, bai 

nobedadeei, bai berrargitarapenei dagokienez, guztira 2.623 titulu argitaratu zirela 

euskaraz urte horretan: 

Argitaratutako liburuak (1994)
Nobedadeak Berrargitarapenak Guztira

Argitaletxe pribatuak 1494 56,96% 429 16,36% 1923 73,31%
Argitaletxe publikoak 692 26,38% 8 0,30% 700 26,69%

Guztira 2186 83,34% 437 16,66% 2623 100,00%  

Iturria: Precisa, Estudio de la Edición en Euskadi (1995) 

 

1994 argitaratu ziren nobedadeak, bere aldetik, honela banatu ziren hizkuntzaren 

arabera (taula honetatik kanpo daude idazle-editoreen tituluak): 

Nobedadeak (1994)

Euskara 422 29% 86 12% 508 24%
Gaztelera 848 58% 507 73% 1355 63%
Euskara/Gaztelera 7 0% 74 11% 81 4%
Ingelesa 78 5% 9 1% 87 4%
Frantsesa 35 2% 5 1% 40 2%
Beste hizkuntzak 67 5% 11 2% 78 4%

Guztira 1457 100% 692 100% 2149 100%

Argit. Pribatuak Argit. Publikoak Guztira

 

Iturria: Precisa, Estudio de la Edición en Euskadi (1995) 
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1995 urtean, 172 argitaletxe zeuden EAEn, hauetatik 107 pribatuak eta beste 65ak 

publikoak. Hauen ekoizpena ondokoa izan zen (argitaletxe pribatuen artean, idazle-

editoreak sartzen dira, eta argitaletxe publikoen artean, irabazi-asmorik gabeko 

pribatuak): 

 

Argitaletxe pribatuak 1441 50,81% 882 31,10% 2323 81,91%
Argitaletxe publikoak 508 17,91% 5 0,18% 513 18,09%

Guztira 1949 68,72% 887 31,28% 2836 100,00%

Nobedadeak Berrargitarapenak
Argitaratutako liburuak (1995)

Guztira

 

Iturria: Precisa, Estudio de la Edición en Euskadi (1995) 

 

Argitaletxe pribatuen artean sartu dira, esan bezala, idazle-editoreak (14 guztira). 

Berez argitaletxe pribatu gisa hartu ditzakegun 93 enpresek guztira 2220 titulu 

argitaratu zuten (23,8 liburu argitaletxe bakoitzeko): 1338 nobedade eta 882 

berrargitarapen.  

 

Argitaletxe pribatuek ateratako 1338 nobedadeak eta publikoek argitaratutako 

508ak, honela banatu ziren hizkuntzaren arabera:  

Nobedadeak (1995)

Euskara 319 24% 52 10% 371 20%
Gaztelera 730 55% 355 70% 1085 59%
Euskara/Gaztelera 32 2% 86 17% 118 6%
Ingelesa 112 8% 8 2% 120 7%
Frantsesa 76 6% 1 0% 77 4%
Beste hizkuntzak 69 5% 6 1% 75 4%

Guztira 1338 100% 508 100% 1846 100%

GuztiraArgit. Pribatuak Argit. Publikoak

 

Iturria: Precisa, Estudio de la Edición en Euskadi (1995) 

 

Ekoizpenaren hizkuntzari begira, argitaletxe pribatuek egindako ekoizpenaren 

%24a euskaraz egin zuten, argitaletxe publikoek, berriz, %10a (eta beste %17a euskaraz 

eta gaztelerako bertsio bikoitzean). Iturri honen arabera, beraz, 1995ean 371 liburu 

argitaratu ziren euskaraz, eta beste 118 euskaraz eta gazteleraz (489 guztira). Zifra hau 

Torrealdairen katalogoak eskaintzen duenetik urrun geratzen da, azken hau 1.259 

liburukoa baita.  
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1996 eta 1997 urteei dagokionez, berriz, aipatu bigarren txostenean aurkitzen 

ditugun datuen arabera, argitaletxe pribatuek 1996an 885 titulu –nobedade zein 

berrargitarapen– argitaratu ziren euskaraz (2130 guztira) eta 1997an, berriz, 1.096 titulu 

euskaraz (2.663 guztira). Txosten honetan ez dira azaltzen argitaletxe publikoei zein 

irabazi-asmorik gabekoei buruzko informaziorik. Eskura dauzkagun datuak laburbilduz, 

ondoko taula eratu dugu: 

 

Titulu-kopurua
Urtea Precisa Torrealdai
1993 1173
1994 589* 1106
1995 489* 1260
1996 885** 1097
1997 1096** 1166
1998 1216**

* Nobedadeak, argitaletxe publiko eta pribatuak
** Nobedadeak eta berrargitarapenak, argitaletxe pribatuak  

Iturria: nik egina, Precisa enpresaren eta J.M. Torrealdairen lanetako datuak 

erabiliz 

 

Honek agerian uzten du Precisak egindako lanetan ez direla bildu euskaraz 

argitaratu ziren liburu guztiak, besteak beste ez direlako modu homogeneoan batu, kasu 

batean (1994-95 urteko datuetan) berrargitarapenak zenbatu gabe, eta bestean (1996-

97ko datuetan) argitaletxe pribatuen ekoizpena soilik aztertu delako. Dena den, 

litekeena da Precisaren txostenek jasotako datuetan (nobedadeak soilik, edo ekoizpen 

pribatua bakarrik) argitaratu ziren liburu guztiak ez azaltzea.  

 

Aurrekoaren ondorioz doiketa bat egin dugu. Kontutan hartuz argitarapen 

publikoa totalaren %10-15 ingurukoa dela Torrealdairen katalogoan, eta %20-25 

ingurukoa Precisaren lehen txostenean, enpresa honen bigarren txostenean ageri den 

ekoizpena (pribatua) handitu dugu ekoizpen totala estimatu arte, ekoizpen publikoa 

%17,5ekoa izan daitekeela estimatuz. Bestalde, berrargitarapenak totalaren %25ekoak 

izan direla azken urteetan, beste honako  taula osatu dugu: 
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Titulu-kopurua
Urtea Precisa Estimazioa Torrealdai
1993 1173
1994 589 785* 1106
1995 489 652* 1260
1996 885 1072** 1097
1997 1096 1328** 1166
1998 1216 1474**

*Ezkerreko datua x 4/3
**Ezkerreko datua x 100/82´5  

Iturria: nik egina, Precisa enpresaren eta J.M. Torrealdairen lanetako datuak 

erabiliz 

 

non hirugarren zutabeko datuak lortzeko, Precisak emandako datuak erabili 

ditugu, berrargitarapenen estimazioa erantsiz 1994 eta 1995 urteetan, eta argitaletxe 

publikoen ekoizpenaren estimazioa erantsiz, 1996 eta 1997 urteetan, gorago aipatu diren 

estimazioak erabiliz. Hemen ikusten dugu 1996 urterako Precisaren bidez lortutako datu 

zuzenduak Torrealdairen katalogokoetara iristen direla, eta 1997 urtean gainditzen 

dituztela.  

 

Honek guztiak fakturazioaren inguruko datuetan eragina edukiko du. Gure iritziz, 

Torrealdairen katalogoa fidagarritasun handiagokoa da, argitaratzen diren euskarazko 

liburu guztiak kontutan hartzea duelako helburu (ez federatutako argitaletxe pribatuena 

bakarrik), baina bi iturriak alderatu nahi izan ditugu, fakturazio datuak Editoreen 

Elkarteak bakarrik ematen dituelako. 

 

Fakturazioari dagokionez, Precisaren bi txostenetan agertzen diren datuetako 

laburpena honakoa da: 

Fakturazioa (Argitaletxe pribatuak, milioi pta.tan, BEZa barne)
Urtea Gaztelera Besteak Guztira
1994 3620 31,6% 7305 520 11445
1995 3960 33,7% 7280 520 11760
1996 2990 25,1% 11920
1997 4084 34,8% 11720

8930
7636

Euskara

 

Iturria: Precisa, Estudio de la Edición en Euskadi (1995), Informe de Comercio 

Interior (1997) 

 

Kontutan hartzen badugu gorago aipatu dugun desfasea, estimatu genezake 

euskarazko edizioari dagokion fakturazioa zer edo zer handiagoa izango dela. 



IV.- EUSKARA, SEKTORE EKONOMIKO GISA 

 184 

Precisaren txostenetan Torrealdaik katalogatzen dituen liburuen laurden bat batez beste, 

azaltzen ez dela ikusita, baina titulu horietako batzuk argitaletxeetako fakturazioan 

zenbatuak izan direla suposatuz, estimatzen dugu argitaletxe pribatuen fakturazioa, 

Precisaren txostenean, egiazkoaren %80koa izan daitekeela (EAEko argitaletxeak 

bakarrik zenbatu direlako, eta 1994-95 urteetan, adibidez, Euskal Herritik kanpo 

argitaratutako euskarazko liburuen portzentajea %13koa izan zen). Honek esan nahi du 

1997 urtean argitaletxe pribatuen fakturazio osoa 5.105 milioi pta.koa izan zela. 

 

Horretaz gain, argitaletxe publikoek ekoiztutakoaren datuak gehitu beharko 

ditugu. Lehenago esan bezala, titulu-kopuruaren arabera ekoizpen publikoa totalaren 

%17´5 ingurukoa da, baina oro har tirada txikiagoko liburuak izanik ere, gastu 

altuagokoak izaten dira. Onetsiko dugu beraz estimazio hori, eta orduan euskarazko 

liburuen argitarapenean mugitutako dirua 1997an 6.187 milioi pta.koa izango litzateke.  

 

Bestalde, Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak jasotako datuen arabera, 

bertako kide diren argitaletxeek ondoko dimentsioa onartu zuten: 

• dimentsio ekonomikoa: 6.276 milioi pta. 

• langile kopurua: 261 

Gogoratu behar da Kontseiluko kide ondoko argitaletxe direla: Editoreen Elkartea, 

Elkarlanean-Zabaltzen, Erein, Eusenor, Gaiak, Ttarttalo eta UZEI. Datu hauek guk 

egindako estimaziotik gertuago daude. Dena den, agerian dago argitaletxe asko ez direla 

Kontseiluko kide, beraz, beren datu ekonomikoei buruzko informaziorik ez dugu.  

 

Azkenik, datuak zaharragoak izanik ere –1992 urtekoak, hain zuzen–, Ramón 

Zalloren liburuan8 agertzen direnak aipatuko ditugu. Urte hartan, Euskarazko Editoreen 

Elkartean 17 enpresa zeuden, sektore honetako garrantzitsuenak, eta beren ekoizpen-

bolumena 2.450 milioi pta.koa merkatu-prezioetan, zuzenean 126 lanpostu sortuz, eta 

zeharka, beste 330 inguru. Gogoratu behar da urte hartan 1.000 liburu argitaratu zirela 

euskaraz (Torrealdai). 

 

Datu hauek guztiak parekatu nahi izango bagenitu, zailtasun ugari aurkituko 

genituzke. Dena den, badirudi urtean 1.100 titulu inguru argitaratzen direla euskaraz, 

                                                 
8 Zallo (1995) 
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argitaletxe pribatuen fakturazioa 6.000 milioi pta. ingurukoa izan daitekeela 

produkzioaren %80arekin, beraz, produkzio osoaren bolumena 8.500 milioi pta. 

ingurukoa izan daiteke. 
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V.- EUSKARA ENPRESETAN ETA LAN MUNDUAN  

 

1.- EUSKARAREN EGOERA GUTXITUA LAN MUNDUAN 

 

Hizkuntza gutxitu batez ari garenean, bere esparru naturalean dagoen beste 

hizkuntza nagusi batekiko erlazioa aipatzen ari gara. Hizkuntza batek "gutxitu" egoera 

horretara iristeko jasan dituen baldintzen artean berebiziko garrantzia du lan 

harremanetan eta, oro har, jarduera ekonomikoan hizkuntz tresna izateari utzi eta beste 

hizkuntza indartsuago batek ordezkatua izateak. 

 

 Euskararen kasuan, ordezkapen prozesu hau desberdina izan da ekonomi sektore 

bakoitzean, eta garai desberdinetan gertatu da, indar gehiagoz eskualde batzuetan 

besteetan baino. Honela, XVIII. mendearen erdialderako euskara gainbeheran zegoen 

Araban eta Nafarroako hegoaldean, hiri giroko merkatarien hizkuntza gaztelera 

izatearen ondorioz. Kostaldean ere elebitasun prozesua hasita zegoen, besteak beste, 

untzigintzaren eta burdingintzaren ondorioz sortu berriko hirietako burgesiarentzat 

euskara baserritarren eta kualifikazio gutxiko langileen hizkuntza baitzen. 

 

Iraultza industrialaren garaian, erdalduntze prozesua oso azkar hedatzen da. 

Industrializazioak egitura demografiko, ekonomiko eta sozialak irauli zituen heinean, 

ekonomiaren lehen sektorearen pisu erlatiboa jaitsaraziz, euskararekiko bi joera 

desberdin eragin zituen. 

 

Alde batetik, industriaren garapena, Gipuzkoan eta Bizkaian bereziki, etorkin 

masa zabal baten sorrerarekin batera gertatu zen. Era berean, irakaskuntza eta 

hedabideak kanpoko edo kanpotarren aldeko burgesiaren esku zeuden. Horretaz gain, 

aipatu denez, ordurako euskara arloteen hizkuntza gisa ikusia zegoen, erdarenganako 

lilura goi-klaseen hizkuntza izatetik datorrela. Erdararen nagusitasun-tasa 

industrializazio- eta hiritartze-tasaren arabera gertatzen da, modu zuzenean. 
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Baina era berean, ezin da ahaztu industrializazio prozesuak indartu zuen hiri 

giroan euskarak eduki duela bere babesik nagusienetakoa. Euskararen suspertze 

mugimendua hirietako klase herrikoiak bultzatu du: langile, administrari, teknikariak eta 

abar izan dira euskararen aldeko ezinbesteko bultzatzaileak. Inmigrazio mugimendua 

mende honetako 60-70 hamarkadetan eten bazen ere, aurkako norabidea duten bi joera 

hauek areagotu egin dira zerbitzuen gizarteak gizarte industriala ordezkatu duenean.  

 

Dena den, euskararen iraupenerako aldaketa itxaropentsuak gertatu dira azken 

urteetan, batez ere euskararen presentzia handiagoa den eskualdeetan: mugimendu 

herrikoiaren indarra areagotu egin da, etorkin multzo handi batek seme-alabak 

euskaldunak izatea nahi du, eta klase buruzagian euskararen aldeko jarrera sortu da. 

 

Hala ere, ekonomiaren, eta bereziki, lan munduaren eragin linguistikoa erronka 

handia da euskararentzat, arlo honetan euskara egoera gutxituan baitago. Eta gorago 

aipatu nahi izan dugunez, lan harremanetako esparruan gaztelera hasi bazen euskara 

ordezkatzen, jarduera ekonomikoan eta lan harremanetan euskararen egoera normaldu 

arte, beherakada berri baten arriskua saihestezina izan daiteke. Hau da, euskarak lan 

mundua berreskuratu behar du bere iraupena bermatu nahi badu. 

 

Zein da, orduan, gaur egun euskarak lan munduan duen egoera, eta nolako joerak 

antzeman daitezke aurrera begira? Egungo egoera nahikoa ezaguna da: zenbait 

sektoretan euskara lan tresna eta lan harremanetarako hizkuntza da (euskarazko 

hedabideak eta irakaskuntzaren zati handi bat, bereziki) baina gainerako sektore 

guztietan (industria eta zerbitzuetako gehienetan) euskararen erabilera hutsaren 

hurrengoa da. Salbuespena lirateke jendaurreko lanpostuetan gertatzen dena, non bezero 

euskaldunei arreta emateko langile euskaldunak kontratatzeko politika darabilten 

zenbait enpresak.  

 

Egin izan diren azterketa soziolinguistikoetan (Siadecok egindakoetan, adibidez), 

argi ikusten da eremu euskaldunenetan ere, euskararen erabilera oso urria dela industria-

enpresetan. Gehienera ere, langile euskaldunek euskara erabiltzen dute, baina normalean 

lan esparrutik kanpoko gaiei buruz hitz egiteko, hau da, jarduera profesionalerako 

erabilitako hizkuntza gaztelera edo frantsesa dira. Antzera, enpresetako administrazioan 

eta zuzendaritzan euskarak leku gutxi eduki ohi du, batez ere enpresaren jarduerari 
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berari lotutako gaiak tratatzeko. Hizkuntza idatzi gisa ere euskarak leku gutxi edukitzen 

du. 

 

Egoera honelakoa izanik, enpresetako arduradunen jarrera ezagutzea ezinbestekoa 

izanik, bi inkesta burutu genituen 1997 eta 1998 urteetan, hurrenez hurren. Lehena 

Oarsoaldean egin genuen (Errenteria, Lezo, Pasaia eta Oiartzungo industria-enpresetan), 

eta bigarrena Urolaldean (Azkoitia, Azpeitia eta Zestoako industria-enpresetan).  

 

Lehen inkesta Oarsoaldean egin genuen Euskal Herriko egoera 

soziolinguistikoaren adierazgarri izan daitekeelako, bai euskaldunen kopuruari, bai 

eskualdearen egitura ekonomikoari dagokionean. Espero genezakeen moduan, 

euskararen erabilpen idatzia, zein ahozkoa ere, oso txikia da enpresa hauetan. 

Enpresetako arduradunen arabera enpresen jarduera euskalduntzen joatea positiboa izan 

badaiteke ere, horrelako ekimenetan sartzeko borondate gutxi dagoela ikusi genuen. 

 

Datu horiek ikusita, inkesta bera errepikatu genuen Urolaldean, gune industrialen 

artean euskaldunena baita. Kasu honetan euskararen erabilpena enpresetan zertxobait 

handiagoa bada ere, eskualdeko euskaldunen portzentaiatik oso urrun geratzen da. 

Euskararen aldeko jarrera, hala nola enpresetako jarduera euskalduntzen joateari 

buruzko jarrera oro har positiboak badira ere, hemen ere ez genuen horren aldeko 

benetako apusturik egiteko indarrik sumatu. 

 

Bere aldetik, Eibarko ...eta kitto! Euskara Elkarteak, Udaleko Euskera Batzordea, 

Adegi, ELA, LAB, CC.OO eta UGTren onespen eta laguntzarekin, programa bat 

diseinatu du bertako enpresetan euskararen erabilera areagotzeko, eta programa honen 

lehen urratsa, egoeraren diagnosia egiteko, inkesta bat burutzea izan da bertako 32 

industria-enpresetako lagina aukeratuz. Emaitzen artean, aipagarrienak azalduko ditugu: 

tailerretan euskaldunen kopurua %37koa da, eta bulegoetan %57koa, nahiz eta azken 

hauen artean arazorik gabe hitz egin eta idazten dutenak %12,5a dira. Lantegi eta tailer 

guztietan euskararen presentzia sumatzen da, nahiz eta batzuetan minimoa izan. Enpresa 

bakar batek bulegoan beti edo ia beti erabiltzen du euskara, eta %28ak inoiz ez ala ia 

inoiz ere ez. Euskara noizean behin erabiltzen da bulego gehienetan, eta antzera 

gertatzen da tailerretan ere. Dena den, lan kontuan hasterakoan, gaztelerara jotzen dute. 

Enpresa gehienak langileak euskalduntzen laguntzeko prest azaltzen dira. 
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Programa honen hurrengo urratsa, enpresetan euskararen erabilpena handitzeko 

plan zehatzak proposatzea izango da, eta erantzunak jasotzerakoan ikusiko da zein den 

Eibarko enpresetan euskararen aldeko benetako jarrera praktikoa. Zenbait eskaintza 

enpresa gehienek onartuko dituztela espero dute ...eta kitto! elkartekoek: argitaratzen 

duten aldizkaria jasotzen hastea, barne-errotulu eta inprimakiak euskaraz ere azaltzea 

(Udalak %100ean subentzionatuta), eta Eusko Jaurlaritzaren Hobetuz programaren 

bidez euskarazko formakuntza langileei eskaintzea (%80an subentzionatuta). Eibarko 

zenbait enpresatan euskararen erabilera areagotzeko mikroplangintzak indarrean jartzea 

da erdietsi nahi duten helburua. 

 

Hala ere, pentsa daiteke euskararena lehentasunezko arazo ez izateak eta 

informazio faltak, besteak beste, eraginik edukitzea horrelako erantzunetan. Hain zuzen 

ere, beste zenbait enpresetan euskararen erabilpena areagotzeko plangintzak indarrean 

jarri izan dira azken urteetan, eta honelako kasu guztietan oso esperientzia 

interesgarritzat hartuak izan dira, bai langileen aldetik, bai enpresetako zuzendaritzetatik 

ere. Honela aipa daitezke aitzindari izan diren Antzuolako Elay taldea eta Beasaingo 

CAF, eta beranduago antzeko ekimenak burutzen hasi diren Alecop, Arlan, Fagor 

Ederlan, Fagor Sistemak, Ikerlan, Irizar, JMA, Labein, Maier edo MCC. Hamabi 

enpresa hauetan 5.676 langile ari dira lanean (asko behin behinekoz), baina euskararen 

erabilera planek 1.385 langile ukitzen dute (%24,4a). Arlan eta Maier Bizkaian daude, 

eta gainerako guztiak Gipuzkoan. 

 

Beste hamaika enpresatan bideragarritasun azterketa edo/eta diseinua egin da: 

Aspace, Fagor Arrasate, Fagor Automoción, Fagor Electrónica, Fagor Elektratresnak, 

Danobat, Gureak, ITP, Matrici, Orona eta Tratamientos Térmicos TTT, hain zuzen ere. 

Enpresa hauetan 7109 langile ari dira, eta batez beste %52,2a euskaldunak dira. ITP, 

Matrici eta Fagorren tailer bat Bizkaian daude, besteak Gipuzkoan. 

 

Gogoratu beharra dago ere Eusko Jaurlaritzaren Euskararen Aholku Batzordeak 

prestatu zuen Euskara Biziberritzeko Planean, lan munduari aipamen berezia egiten 

zaiola, orain arte erabili den metodologia egokitzat eta eredugarritzat hartuz. Plan 

horretan bertan esaten da euskal gizartea ez dela jabetu enpresa munduan euskara ez 

erabiltzeak duen garrantziaz. Era berean, Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak 
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arlo honi garrantzi berezia eman dio, "Lanordu bat euskararen alde" kanpainak dituen 

helburuen artean, langileriak gai honetan duen papera ezagutzea baitago. 

 

Edozein modutan ere, etorkizuneko langileak diren ikasleek geroz eta gehiago 

burutzen dute beren heziketa euskaraz, bezeroek euskarazko zerbitzuak eskatu eta 

jasotzeko joera gorantz doa eta langile euskaldunek lan harremanak euskaraz egitea, 

enpresaren kohesiorako bidea izan daiteke. Gaur egun, enpresa askorentzat euskara 

integratzeak aukera gehiago edukitzea suposa dezake, bai barne jardueran zein 

kanporako irudian. Hala bada, behintzat, azken mendeetako tendentziak aldatzen ari 

direla esan dezakegu, agian euskararen gutxitze prozesuan behin betiko inflexio-puntura 

iritsi garelarik. 

 

Honen harian, sektore ekonomiko desberdinetan egoera linguistiko berezi honen 

eragina desberdina izango dela aurreikustea begi-bistakoa da: nekazaritza esplotazio 

txiki batean diharduten langileak familia berekoak badira, beren ama-hizkuntza 

erabiliko duten artean, lantegi handitan, non jatorri desberdineko beharginak ari diren 

lanean, talde linguistiko nagusiaren hizkuntzak aurre hartuko dio beste edozein 

hizkuntzari, edota gehienera ere, langile-multzo desberdinak sortuko dira, erabilitako 

hizkuntzaren arabera. Antzera, zerbitzu-enpresak egokituko dira bezeroen eskariari, eta 

ondorioz, hizkuntza gutxituak indarra duen lekuetan zerbitzuak hizkuntza horretan jaso 

ahal izatea errazagoa izango da, aurkako egoera linguistikoa duten eremuetan baino. 

 

1991 urtean Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusiak 

egin zuen inkesta soziolinguistikoaren emaitzak aztertzeko, Josean Urdangarinek BAT 

aldizkarirako prestatutako artikuluan1 agertzen denez, euskaldunek lantokian euskara 

erabiltzen dute beti edo gehienetan harremanetako %82an, lantokian denek edo ia denek 

euskara dakitenean, baina denek edo ia denek ez dakitenean %57an erdara erabiltzen da 

beti edo gehienetan. Datu hauek euskararen aldeko joera erakusten badute ere, kontutan 

hartu behar da euskaraz dakitenek emandakoak direla, hau da, populazioaren laurdenak, 

eta gainera enpresa batean denek edo ia denek euskaraz jakitea, probabilitate hutsez, 

askoz ere zailagoa dela gehienek euskara ez ezagutzea baino2. 

                                                 
1 Urdangarin (1993) 
2 Euskaldunez osatutako taldeak eratzeko probabilitateari buruz, ikus Alvarez Enparantza eta Isasi (1994) 
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Euskararen erabilpen urria industria-enpresetan agerian geratzen da, langile 

multzo handienak bezeroekin zein hornitzaileekin harremanik ez duelako. Bestalde, 

honelako enpresak pribatuak izanik, administrazioan euskaldunen eskubideak 

bermatzeko legedia (EAEren kasuan bereziki) aplikatzerik ez dago. Hau honela izanik, 

alegia, industria-enpresak euskararekiko esparru mugatuenetakoa osatzen dutelarik, 

interesgarria iruditu zaigu mota honetako enpresetan euskararen egoera zein den 

ezagutzea, eta batez ere, enpresetako arduradunentzat euskarak eduki dezakeen balio 

erantsiak zer-nolako garrantzia duen aztertzea. 

 

Edozein modutan ere, aipatu Urdangarinen artikuluan zehazten denaren arabera, 

langile euskaldunek gehiagotan erabiltzen dute euskara lankideen arteko harremanetan 

industrian, zerbitzuetan baino. Dena den, barne-erabilpena ezagutzea ez da gure lehen 

helburua, baizik eta enpresariarentzat euskarazko funtzionamendua eta eskaintza 

enpresa-antolaketaren aldagai berezia ote den jakitea. Horregatik aukeratu ditugu 

industria-enpresak, kasurik gordinena direlako: zerbitzuetako enpresetako kudeatzaileek 

burutu  ditzakete euskarazko eskaintza bereziak euskal bezeroen eskaria asetzeko, 

eskainitako zerbitzuen arabera, baina industrian euskara kontutan izateak eta hizkuntz 

egoera elebidunari garrantzia emateak marketin hutsa baino gehiago adierazten du. 

 

Egia da badagoela zenbait esperientzia industria-enpresen jarduera euskalduntzen 

joateko. Hemen kokatzen ditugu CAF, Elay taldea, MCC taldeko zenbait kooperatibatan 

eta beste zenbait enpresatan indarrean dauden euskalduntze plangintzak, hala nola 

plangintza hauek osatzeko metodologi taldeak (Elhuyar, Euskalan)3. Baina esperientzia 

bakanetatik at, euskararekiko jarrerak industria-enpresetan nolakoak diren ezagutu nahi 

dugu. Horretarako Gipuzkoako bi eskualde desberdinetako industria-enpresetan inkesta 

bat zabaldu genuen, hurrengo atalean aurkeztuko duguna, hain zuzen. 

                                                 
3 Ikus kapitulu honen hirugarren atala. 
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2.- INDUSTRIA-ENPRESEN JARRERA HIZKUNTZ ERABILPENAR EN 

INGURUAN 

 

Gure azterketarako galdeketa bat prestatu genuen Errenteria, Lezo, Oiartzun eta 

Pasaiako industria-enpresetan banatzeko, beherago zehazten den metodologia erabiliz4. 

Nagusiki, saiatu gara ikusten ea eskualde honetako enpresa-arduradunen artean, euskara 

lan-hizkuntza moduan erabilia izateak eragin positiborik eduki dezakeen enpresen 

jarduera eta emaitzak hobetzeko garaian, eta hala balitz, emaitza positibo horiek 

lortzeko zenbateko inbertsioa egingo luketen euskalduntze egitasmoren bat burutzen. 

 

Aipatu inkesta 1997ko ekainean burutu zen. Oarsoaldea aukeratzeko arrazoi 

nagusiak ondokoak izan ziren, inkesta egiteko erabili zen metodologian frogatuko 

dugunez: biztanleria euskaldunaren proportzioa Euskal Herri osokoaren parekoa da, 

sektore ekonomiko desberdinek duten pisua ere Euskal Herriko batez bestekoaren 

antzekoa da, eskualdean badago nekazaritza-inguru bat, industrializatua dago eta aldi 

berean barruti urbanoak dauzka, eta ez da hiriburu bat baina Donostiatik gertu dago. 

Arrazoi hauengatik, iruditu zitzaigun eskualde honetan lortutako emaitzak 

adierazgarriak izan zitezkeela, hau da, inkesta Euskal Herri osoan egin ezkero, batez 

beste antzeko emaitzak lortuko zirela. 

 

Lehen inkesta horren emaitzak aztertu ondoren, beharrezkoa iruditu zitzaigun 

metodologia eta galdeketa bera erabiliz, prozesua errepikatzea eskualde industrializatu 

eta euskaldun batean. Horretarako, Azkoitia, Azpeitia eta Zestoa udalerrietako enpresak 

aukeratu genituen5, bertan bigarren sektorea oso hedatua egonik, euskaldunen 

portzentaia %85ekoa delako. Bigarren inkesta hau 1998ko otsailean egin zen. 

 

                                                 
4 Lau udalerri hauek osatutako eskualdea Oarsoalde izenez adieraziko dugu, eskualdearen izen ofiziala ez 

bada ere. 
5 Lan honetan hiru udalerri hauek osatzen duten eskualdeari Urola aldea deitu diogu, nahiz eta Urola 

bailara zabalagoa izan. 
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A. taula: Oarsoaldeko, Urolaldeko, Gipuzkoako, EAEko eta EHko euskal 

hiztunak6 

 

 Oarsoaldea Urola aldea Gipuzkoa EAE Euskal 
Herria 

Euskaldunak  

Ia-euskaldunak 

23781 

15854 

22342 

2082 

305403 

123691 

543617 

410536 

602354 

182700 

Biztanl(>2urte) 

Biztanleak 

72544 

73654 

26800 

27322 

665012 

676488 

2068927 

2104041 

2806140 

2846976 

Proportz. (%) 32+21 

54 

83+8 

91 

45+18 

64 

26+19 

46 

21+7 

28 

 

� Lehen lau errenkadetako datuak, totalak dira.  

� Azken bi errenkadetakoan, berriz, honela banatutako ehunekoak:  2 urtetik 

goragoko biztanleekiko euskaldunak (beltzez) + 2 urtetik goragoko biztanleekiko 

ia-euskaldunak = Aurreko bien batura 

 

Lehen inkesta: euskararen egoera eta etorkizuna Oarsoaldeko industria-

enpresetan (Lezo, Errenteria, Pasaia, Oiartzun) 

 

Gorago aipatu bezala, lau herri hauek aukeratuak izan dira beren egoera 

linguistikoa Euskal Herriko batez bestekoaren adierazgarri izan daitekeelako, euskal 

hiztunen proportzioari dagokionean. Gainera, Euskal Herrian zehar euskal hiztunen 

distribuzioa oso irregularra izanik, lau herri hauetan ere antzekoa gertatzen da 

(Oiartzunen euskaldunak biztanleriaren %76a diren artean, Errenterian soilik %24a da 

euskalduna).  

 

Lehen bi taulatan eskualdeko populazioari buruzko datuak azaltzen dira. 

Lehenengoan, herri bakoitzeko, eskualdeko, Gipuzkoako, EAEko eta Euskal Herriko 

euskaldunen eta ia-euskaldunen portzentaiak datoz. Ikus daiteke eskualdeko 

euskaldunen proportzioa Euskal Herrikoa baino handiagoa dela (% 32 eta %24, 

                                                 
6 1991eko erroldako datuak (Euskal Herri osokoak Euskaldunon Egunkariaren urtekarietan agertzen dira) 
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hurrenez hurren), baina Gipuzkoakoa (%45) baino txikiagoa. Aukeratu genezakeen 

Euskal Herriko portzentaia bera duen eskualderen bat, baina geroago ikusi dugunez, 

biztanleriaren herena euskalduna izatea ez da nahikoa (ez dago masa kritikorik) 

industria-enpresen jarduera euskalduna izateko, eta emaitzak are kaskarragoak lirateke. 

Dena den, eskualdearen hizkuntz egoera interesgarria iruditu zaigu orekatua ez delako, 

eta datu hau euskal gizartearen adierazgarritzat jo dugu. 

 

Bigarren taulan, sektore ekonomiko desberdinen garrantzi erlatiboa aztertzen da. 

Arlo honetan ere, biztanleria aktiboaren banaketa sektoreka antzekoa da lau herri 

hauetan eta Euskal Herri osoan. Agian, langabezia zertxobait altuagoa da eskualde 

honetan desindustrializazioak eragin handiagoa eduki duelako beste zenbait eskualdetan 

baino. Kasu honetan ere, Euskal Herri osoko aniztasuna gordetzen da, lehen sektoreak 

Oiartzunen (nekazaritza) eta Pasaian (arrantza) indar berezia duelako. 

 

1.1 taula: Okupazio-mailak Oarsoaldean, Gipuzkoan eta EAEn 

 

(%) Oarsoaldea Gipuzkoa EAE 

Biztanleak(>16urte) 59.808 549.391 1.705.137 

Biztanleria aktiboa 52,3 52,1 51,1 

Biztanleria langilea 40,5 42,8 41,3 

 - nekazaritza/arrantza 1,9 1,3 1,2 

 - industria 13,1 16,5 15,0 

 - eraikuntza 4,0 3,1 3,1 

 - zerbitzuak 21,4 21,8 22,0 

Langabetuak 11,8   (22,6) 9,3   (17,8) 9,8   (19,1) 

� Lehen errenkadako datuak totalak dira, gainerakoak portzentaiak. 

� Azken errenkadan langabezia-tasa biztanleria totalarekiko agertzen da, eta 

parentesi artean, biztanleria aktiboarekiko. 

 

Ondoren, eskualdeko industria-enpresen –inkestako unibertsoaren– banaketa 

aztertzen da, herriz herri zein sektorez sektore, eta ondoren laginaren ezaugarriak 

zehazten dira, unibertsokoekin alderatuz. 
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Unibertsoaren datuak, Lezo, Oiartzun, Pasaia eta Errenteriako 10 langiletik 

goragoko industria-enpresak dira, eta hauek ezagutzeko erabilitako iturria, 1995eko 

EAEko industria-enpresen katalogoa. 

 

Aukeratu den eskualdean 10 langiletik gora duten 122 industria-enpresa daude, 

herriz herri banatuta hirugarren taulak adierazten duen moduan. Guztira 4975 langile 

daude enplegaturik, taulan herriz-herri sailkatuak. Batez beste, enpresarik handienak 

Errenterian daude, eta txikienak, berriz, Lezon. 

 

1.2 taula: Eskualdeko industria-enpresak eta hauetan enplegatutako langile 

kopurua 

 
HERRIA Enpresa kop. (%) Langile kop. (%) Langile/Enpr. 

Lezo  28 (22,9%) 702 (14,1%) 25,0 

Oiartzun 42 (34,4%) 1761 (35,4%) 41,9 

Pasaia  30 (24,5%) 1147 (23,0%) 38,2 

Errenteria 22 (18,0%) 1365 (27,4%) 62,0 

GUZTIRA 122 (100%) 4975 (100%) 40,7 

 
� Lehen zutabea: industria-enpresen kopurua udalerri bakoitzean 

� Bigarren zutabea: udalerri bakoitzean dauden enpresen portzentaia eskualde 
osoarekiko 

� Hirugarren zutabea: lehen zutabeko enpresetan enplegatutako langile kopurua 

� Laugarren zutabea: udalerri bakoitzeko langileriaren portzentaia eskualde 

osoarekiko 

� Bosgarren zutabea: enpresetan enplegatutako langile kopurua, batez beste 

 

Laginerako, 31 enpresa hartu dira zoriz, hau da, guztien %25´4a, eta proportzio 

hau gorde da herriz-herriko selekzioan. Beraz, lagineko enpresen distribuzioa 

egiazkoaren parekoa da. Aukeraketa egin ondoren, 31 enpresa horietan 1364 langile 

enplegaturik daudela ikusi da, hau da, guztiaren %27´4a, eta proportzioa antzekoa da 

herriz-herriko selekzioan. Beraz, lagineko langileriaren distribuzioa egiazkoaren 

parekoa da, eta ondorioz, laginerako hartuak izan diren enpresetan batez beste lan egiten 

duten pertsona kopuruak mantentzen dira. 
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Laugarren taulan lagineko enpresa-kopurua eta bertako langileriaren distribuzioa 

agertzen dira, herriz herriko sailkapenean. 

 

1.3 taula: Lagineko enpresak eta horietako langile okupatua 

 

HERRIA Enpresa kop. (%) % Langile kop. (%) % Langile/Enpr. 

Lezo  7 (22,5) 25,0 170 (12,4) 24,2 24,2 

Oiartzun 11 (35,4) 26,1 501 (36,7) 28,4 45,5 

Pasaia  8 (25,8) 26,6 320 (23,4) 27,8 40,0 

Errenteria 5 (16,1) 22,7 373 (27,3) 27,3 74,6 

GUZTIRA 31 (100) 25,4 1364 (100) 27,4 44,0 

 

� Lehen zutabea: laginerako hartutako enpresa kopurua (portzentaia 

eskualdearekiko) 

� Bigarren zutabea: laginerako hartutako enpresen portzentaia, existitzen diren 

guztiekiko 

� Hirugarren zutabea: lehen zutabeko enpresetan enplegatutako langile kopurua 

(portzentaia eskualdearekiko) 

� Laugarren zutabea: lagineko enpresetako langile kopuruaren portzentaia, 

� enplegatutako guztiekiko 

� Bosgarren zutabea: lagineko enpresetako batez besteko langile kopurua 

 

Enpresen tamainari buruz, unibertsoa honelakoa da, bosgarren taulan azaltzen den 

moduan: 4 enpresetan soilik 250 langile baino gehiago daude, guztira 1212 langile 

okupatuz (hau da, langileriaren laurdena). Bestalde, enpresa gehienetan (110, edota 

totalaren %90´1an) 10 eta 99 langile artean dago enplegaturik, guztira 2620 langile 

izanik enpresa hauetan daudenak (langileriaren erdia baino zertxobait gehiago).  
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1.4 taula: Eskualdeko enpresak, tamainaren arabera 

 

Tamaina Enpresa kopurua Langileria totala 

>250  4 1212 (24,3) 

100-249  8 1143 (22,9) 

10-99  110 2620 (52,6) 

GUZTIRA 122 4975 (100) 

� Lehen zutabea: enpresa kopurua enplegatutako langile kopuruaren arabera 

� Bigarren zutabea: lehen zutabeko enpresetako langile kopurua (portzentaia 

totalarekiko) 

 

Laginerako hautatu diren enpresen tamainari dagokionez, enpresa handien, 

ertainen eta txikien artean ere irizpide berdina erabili da: unibertsoaren laurdena hartzea. 

Ondorioz, langileriaren distribuzioa enpresen tamainari dagokionean antzekoa da 

unibertsoan zein laginean. Hau guztia seigarren taulan adierazita dago. 

 

1.5 taula: lagineko enpresen distribuzioa, tamainaren arabera 

  

Tamaina Enpresa kop. Guztiaren % Langileria tot Guztiaren % 

>250  1 25,0 303 (22,2) 25,0 

100-249 2 25,0 332 (24,3) 29,0 

10-99  28 25,4 729 (53,4) 27,8 

GUZTIRA 31 25,4 1364 (100) 27,4 

 

� Lehen zutabea: laginerako hartutako enpresa kopurua, langileria 

okupatuaren arabera 

� Bigarren zutabea: lehen zutabeko enpresen portzentaia, existitzen diren 

guztiekiko 

� Hirugarren zutabea: lagineko enpresetako langileria okupatua, enpresen 

tamainaren arabera (portzentaia totalarekiko) 

� Laugarren zutabea: lagineko enpresetako langileriaren portzentaia, enpresa 

guztiekiko 
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Iruditzen zaigu lagina adierazgarria dela, enpresa totalen laurdena aztertzen 

delako (eta enpresek enplegatzen duten langileriaren %27a enpresa hauetan dagoelako), 

enpresetako tamainaren eta kokapenaren distribuzioak gorderik. Beraz, inkestan lortzen 

diren emaitzek modu esanguratsu batean azaltzen dute enpresa hauetan euskararen 

egoera eta euskarari buruzko jarrera zein diren. 

 

Oharra: lau herri horietan populazio aktiboaren % 17,1ek lan egiten du industria 

eta eraikuntzan, 10.227 langile guztira, eta zerrendatutako enpresetan (10 langiletik 

gorakoetan) 4975 langile aritzen da, beraz, langileriaren erdia baino gehiago (% 51,3a) 

10 langile baino gutxiagoko enpresetan aritzen da, eta hauek ez ditugu kontutan hartu. 

Datu honek emaitzak desorekatuko dituela aurreikus daiteke, zeren zenbat eta pertsona-

multzo txikiagoak izan, euskara erabiltzeko aukera handiagoa baita.  

 

Lehen inkesta: erantzunak eta ondorioak 

 

Inkesta hau bidali zitzaien aukeratutako 31 enpresetako zuzendariari edo 

gerenteari. Erantzun zuten 10 enpresek, eta honek lehen ondorio bat adierazten digu: 

enpresa guztietatik bi herenak ez du gai honi buruzko interes gehiegirik (enpresa 

batzuetatik barkamena eskatu zuten, zenbait arrazoiengatik ez zutela erantzungo 

adieraziz: lanpetuta zeudela, inkesta gehiegi iristen zaizkiela, euskararen gaiak ez duela 

garrantzirik, e.a.). Dena den, erantzun kopuruak adierazten du industria-enpresa gutxi 

batzuk dutela euskararekiko nolabaiteko kezka.  

 

Erantzundako galdeketen artean, bietan euskara aukeratu zen eta gainerakoetan 

gaztelera, hau izanik aipatu beharreko lehen datua: galderen artean agertzen ez bazen 

ere, erantzunetarako egindako hizkuntz aukeraketa soilak adierazten du enpresen 

bostenak bakarrik duela euskarazko harreman idatziak edukitzeko gaitasuna edota 

gogoa, eta hori bi hizkuntzatan egiteko aukera ematen zaionean, ahaztu gabe inkestaren 

gai nagusia euskararen erabilpen maila bera zela. 

 

Erantzundako galdeketen artean jasotako emaitzak, ondorengo atalean daude. 

Erantzunak bost multzo desberdinetan elkartu ditugu, galdeketan azaltzen diren atalak 
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bilduz. Kontutan eduki behar da galdeketan euskara erabiltzeko ala ez erabiltzeko 

arrazoietan, eskainitako aukeren artean bat baino gehiago hartu zitezkeela. Beraz, 

ondoko datuetan agertzen dira arrazoi horien maiztasunak. 

 

 Oso enpresa gutxik esaten du euskara erabiltzen duela kanpo harremanetan 

(bezero, hornitzaile eta beste erakundeekin -bankuak, administrazioa,…-), eta edozein 

modutan ere, kanpo harreman guztiekiko oso proportzio txikian (herri horietako 

euskaldunen proportzioa baino askoz ere txikiagoan), normalean hitzezko harremanetan. 

 

 

Eskualde honetako euskaldun kopurua garrantzitsua izanik ere, bertako industria-

enpresetako arduradunentzat euskarak ez du pareko garrantzirik. Alde batetik, 

erantzunen kopuru murritzak nolabaiteko utzikeria adieraz dezake. Galdeketak 

telefonoz eskatu zirenean, gai honek enpresen jardueran eragin gehiegirik ez duela eta, 

honelako galdeketak betetzea denbora galtzea zela adierazi zitzaigun erantzun 

gehienetan.  

 

Bestalde, eta jasotako erantzunetatik, ondorio batzuk azpimarra ditzakegu. 

Lehena, enpresetako barne-jardueran zein kanpo harremanetan, euskararen erabilpena 

oso urria dela. Honelako emaitzak lortu ziren ere Siadecok herri hauetako enpresetan 

egin zuen inkestan (1990 urtean Errenterian eta 1994an, Oiartzunen). Gogoratu behar da 

inkesta honetan zehaztasun gehiagoz aztertzen zela euskararen egoera enpresetan, gure 

inkestan hau bigarren mailako helburua izan delarik. 

 

 Kanpo harremanetako erabilpen eskasari buruz, emandako erantzunen artean 

gehien aukeratuak bezeroen gain uzten du ardura, baina barne harremanetako erabilpen 

urria bertako langileen hizkuntz gaitasunari egozten zaio. Dena den, enpresen jarduera 

euskalduntzea positibotzat hartzen da, inguruko egoera linguistikoari egokitzeko eta 

enpresa bera euskalduntzea balio positiboa dela aitortzen delako. Bestalde, jarrera hau 

kontraesankorra dirudi publizitateari buruzko galderetan adierazten denarekiko, zeren 

publizitatea euskaraz egitea inoiz bururatu ez zaiela esaten baita.  

 

Lan honen aurkezpenean esan denez, gure helburua, batez ere, enpresetako 

arduradunentzat euskarak eduki dezakeen balio erantsiak neurtzeko ahalegina da. Honi 
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dagokionez, euskara enpresetako lan hizkuntza bihurtzeak gastu gehigarriak sortuko 

lituzke, batez ere langileen hizkuntz gaitasuna egokituz eta langile euskaldun berriak 

kontratatuz, eta enpresek honelako gasturik egiteko borondate gutxi azaltzen dute.  

 

Adierazgarriago dena: enpresaren jarduera euskalduntzea positibotzat jotzen 

badute ere, erantzuleetako inork ere ez du uste horrek eraginik edukiko duenik diru-

sarreretan, alegia, euskalduntzearen alde ona hizkuntzaren egoera hobetzeagatik izango 

litzateke soilik, eta ez enpresaren mozkinak handituko liratekeelako. Honek 

euskararekiko begirunea azaltzen badu ere, inguru honetako enpresariek euskarak eduki 

dezakeen balio erantsirik ez dutela ikusten garbi erakusten digu. Gure ustetan, 

enpresarien jarrerak ez du errealitatea osorik islatzen (ikus beherago7 lan munduan 

euskara ezartzeari buruzko Euskararen Aholku Batzordeko txostena, non enpresen 

euskalduntzearen alde positiboak aipatzen diren), baina noski, oso kontutan hartzekoa 

da, azken finean, edozein aldaketaren erabakia beren esku baitago. 

 

Aurrekoarekin lotuta, administrazioaren erantzukizuna ere aipatu beharko genuke: 

inkestari erantzundako kasu guztietan esaten da honelako ekimenek instituzioen babesik 

(diru-laguntzatan zehazturik) eduki ezkero, iniziatiba hartzeko garaian lagungarri 

gertatuko zela. 

 

 

Bigarren inkesta: euskararen egoera eta etorkizuna Urolaldeko industria-

enpresetan (Azkoitia, Azpeitia, Zestoa) 

 

Esan bezala, aurreko eskualdeko emaitzak aztertu ondoren, eta ikusirik euskararen 

presentzia industria-enpresetan oso urria dela euskaldungoaren proportzioa Euskal 

Herrikoaren batez bestekoaren hurbil dagoen ingurune batean, eskualde euskaldunago 

batean zer gertatzen den ikertzea izan da gure hurrengo helburua. Horretarako, Urola 

aldeko Azkoitia, Azpeitia eta Zestoako udalerrietan antzeko galdeketa bera banatu 

genuen.  

 

                                                 
7 Bigarren inkestaren emaitzen azterketaren ostean. 
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Hiru herri hauek aukeratuak izan dira arrazoi bikoitz batengatik: euskaldunen 

proportzioa altua delako eta aldi berean jarduera ekonomikoa industrian oinarrituta 

dagoelako. Bi baldintza hauek betetzen dituzten eskualdeak ez dira ugariak: industria 

garatuta dagoen eremuetan euskaldunen portzentaiak batez bestekotik behera egon ohi 

dira, eta bestalde, euskaldun ugari bizi diren herri gehienak txikiak dira eta 

industrializazio maila apala garatu dute. Ikus ditzagun hiru herri hauei dagozkien 

datuak. 

 

Lehen inkestan egin dugun moduan, lehen bi tauletan eskualdeko ezaugarri 

demografikoak aurkezten ditugu. Lehen taulan, euskaldungoari buruzko datuak agertzen 

dira. Ikus daitekeenez, hiru herrietan euskaldunen proportzio altua, batez beste 

euskaldunen portzentaia %83koa izanik, eta ia-euskaldunak kontutan hartuz, portzentaia 

hori %91ra iristen delarik. Kontutan hartu behar da 10.000 biztanle inguruko herrien 

artean, horrelako euskaldun-indizeak Lekeitio, Ondarroa eta Oñatin bakarrik daudela, 

eta herri handiagoetan indize horietatik oso urrun dabiltzala. 

 

Sektore ekonomikoen garrantziaren inguruko datuak bigarren taulan bildu ditugu. 

Eskualde honetan, biztanleriaren banaketa ekonomia-sektore desberdinetan ez da Euskal 

Herrikoaren antzekoa, ez eta Gipuzkoako lurraldekoaren antzekoa ere. Alde batetik, 

langabezia txikiagoa da, eta bestalde, industriaren pisua nabarmena da. Datuak 1994ko 

urtekoak izanik ere, nabaria da hirugarren sektorearen garapenak ez duela ahuldu 

bigarren sektorea, alegia, zerbitzuen arloa ez dela zabaldu desindustrializazio prozesu 

baten ondorioz. 
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2.1 taula: Okupazio-mailak, Urola aldean, Gipuzkoan eta EAEn 

 

(%) Urola aldea Gipuzkoa EAE 

Biztanleak(>16urte) 21.813 549.391 1.705.137 

Biztanleria aktiboa 50,3 52,1 51,1 

Biztanleria langilea 42,2 42,8 41,3 

 - nekazaritza/arrantza 1,8 1,3 1,2 

 - industria 21,3 16,5 15,0 

 - eraikuntza 3,7 3,1 3,1 

 - zerbitzuak 15,2 21,8 22,0 

Langabetuak 8,1   (16,2) 9,3   (17,8) 9,8   (19,1) 

 

� Lehen errenkadako datuak totalak dira, gainerakoak portzentaiak. 

� Azken errenkadan langabezi tasa totalarekiko agertzen da, eta parentesi 

artean, biztanleria aktiboarekiko. 

 

Ondoren, eskualdeko industria-enpresen –inkestako unibertsoaren– banaketa 

aztertzen da, herriz herri zein sektorez sektore, eta ondoren laginaren ezaugarriak 

zehazten dira, unibertsokoekin alderatuz. 

 

Unibertsoaren datuak, Azkoitia, Azpeitia eta Zestoako 10 langiletik goragoko 

industria-enpresak dira, eta hauek ezagutzeko lehen inkestarako erabilitako iturri bera, 

1995eko EAEko industria-enpresen katalogoa. 

 

Aukeratu den eskualdean 10 langiletik gora duten 102 industria-enpresa daude, 

herriz herri banatuta hirugarren taulak adierazten duen moduan. Guztira 4386 langile 

daude enplegaturik, taulan herriz-herri sailkatuak. Batez beste, enpresarik handienak 

Azkoitian daude, eta txikienak, berriz, Azpeitian. 
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2.2 taula: Eskualdeko industria-enpresak eta hauetan enplegatutako langile 

kopurua 

 

HERRIA Enpresa kop. (%) Langile kop. (%) Langile/Enpr. 

Azkoitia 29 (28,4%) 1723 (39,3%) 59,4 

Azpeitia 60 (58,8%) 2158 (49,2%) 35,9 

Zestoa  13 (12,8%) 505 (11,5%) 38,8 

GUZTIRA 102 (100%) 4386 (100%) 43,0 

 

� Lehen zutabea: industria-enpresak udalerri bakoitzean 

� Bigarren zutabea: udalerri bakoitzean dauden enpresen portzentaia eskualde 

osoarekiko 

� Hirugarren zutabea: lehen zutabeko enpresetan enplegatutako langile 

kopurua 

� Laugarren zutabea: udalerri bakoitzeko langileriaren portzentaia eskualde 

osoarekiko 

� Bosgarren zutabea: enpresetan enplegatutako langile kopurua, batez beste 

 

Laginerako, 26 enpresa hartu dira, hau da, guztien %25´5a, eta proportzio 

honetatik ez gara urrundu herriz-herriko selekzioan. Beraz, lagineko enpresen 

distribuzioa egiazkoaren parekoa da. 26 enpresa horietan 1243 langile daude 

enplegaturik, hau da, guztiaren %28´3a, baina kasu honetan enpresen tamaina batez 

bestekotik zerbait urrundu da. Enpresak zoriz aukeratuak izan dira, eta Azpeitikoetan 

batez beste 58 langile daude (928 guztira).  

 

Unibertsoaren eta laginaren enpresak alderatuz, ikusten da laginerako hautatu 

diren enpresetako langileria okupatuari dagokionez, alborapen bat badagoela: 

eskualdeko langileen erdia Azpeitikoa bada, laginean proportzio hau hiru laurdenetara 

iristen da. Honen arrazoia zera da, hiru herrietan enpresa handiak oso gutxi dira, bat 

aukeratu behar genuen eta zoriz Azpeitiko Marcial Ucín egokitu zen. Azkoitiko GSB 

Acero izan balitz, antzeko alborapena topatuko genuke Azkoitiaren alde. Dena den, ez 

dugu uste datu honek emaitzen batez bestekoan eragin handiegia eduki dezakeenik. 
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Laugarren taulan lagineko enpresa-kopurua eta bertako langileriaren distribuzioa 

agertzen dira, herriz herriko sailkapenean. 

 

2.3 taula: Lagineko enpresak eta horietako langile okupatua 

 

HERRIA Enpresa kop. (%) % Langile kop. (%) % Langile/Enpr. 

Azkoitia 7 (26,9) 24,1 246 (19,8) 14,2 35,1 

Azpeitia 16 (61,5) 26,6 928 (74,6) 43,0 58,0 

Zestoa 3 (11,5) 23,0 69 (5,5) 13,6 23,0 

GUZTIRA 26 (100)   25,4 1243 (100) 28,3 47,8 

 

� Lehen zutabea: laginerako hartutako enpresa kopurua (portzentaia 

eskualdearekiko) 

� Bigarren zutabea: laginerako hartutako enpresen portzentaia, existitzen diren 

guztiekiko 

� Hirugarren zutabea: lehen zutabeko enpresetan enplegatutako langile kopurua 

(portzentaia eskualdearekiko) 

� Laugarren zutabea: lagineko enpresetako langile kopuruaren portzentaia, 

enplegatutako guztiekiko 

� Bosgarren zutabea: lagineko enpresetako batez besteko langile kopurua 

 

Enpresen tamainari buruz, unibertsoa honelakoa da: 2 enpresetan soilik 250 

langile baino gehiago daude, guztira 1304 langile okupatuz (hau da, langileriaren herena 

baino zerbait gutxiago). Bestalde, enpresa gehienetan (95, edota totalaren %93´1ean) 10 

eta 99 langile artean dago enplegaturik, guztira 2384 langile izanik enpresa hauetan 

daudenak (langileriaren erdia baino zerbait gehiago). Datu hauek guztiak Bosgarren 

taulan laburbildu ditugu. 
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2.4 taula: Eskualdeko enpresak, tamainaren arabera 

 

Tamaina Enpresa kopurua Langileria totala 

>250  2 1304 (29,7) 

100-249  5  698 (15,9) 

10-99  95 2384 (54,3) 

GUZTIRA 102 4386 (100) 

 

� Lehen zutabea: enpresa kopurua enplegatutako langile kopuruaren arabera 

� Bigarren zutabea: lehen zutabeko enpresetako langile kopurua (portzentaia 

totalarekiko) 

 

Laginean hartu diren enpresen tamaina, berriz, seigarren taulan azaldutakoa da. 

Enpresa handien, ertainen eta txikien artean ere irizpide berdina erabili da: 

unibertsoaren laurdena hartzea. Gorago aipatu dugunez, honek ekarri du lagina zamatua 

egotea, 250 langiletik gorako 2 enpresa egonik, horien laurdena hartzeko (biren 

laurdena 1/2 izanik)  bi aukera baitaude: bat ere ez hartzea, edo bestela, horietako bat 

hartzea. Erabakia azken aukeraren aldekoa izan da, laginean behintzat enpresa handi bat 

egotea egokitzat hartu baikenuen. 

 

2.5 taula: lagineko enpresen distribuzioa, tamainaren arabera 

  

Tamaina Enpresa kop. Guztiaren % Langileria tot Guztiaren % 

>250  1 50,0 335 (26,9) 25,6 

100-249 1 20,0 247 (19,8) 35,3 

10-99  24 25,2 661 (53,1) 27,7 

GUZTIRA 26 25,4 1243 (100) 28,3 

 

� Lehen zutabea: laginerako hartutako enpresa kopurua, langileria 

okupatuaren arabera 

� Bigarren zutabea: lehen zutabeko enpresen portzentaia, existitzen diren 

guztiekiko 
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� Hirugarren zutabea: lagineko enpresetako langileria okupatua, enpresen 

tamainaren arabera (portzentaia totalarekiko) 

� Laugarren zutabea: lagineko enpresetako langileriaren portzentaia, enpresa 

guztiekiko 

 

Aipatu alborapena badagoela jakinda ere, iruditzen zaigu eskualde honetako 

lagina ere adierazgarria dela, enpresa totalen laurdena aztertzen delako (eta enpresek 

enplegatzen duten langileriaren %28a enpresa hauetan dagoelako), enpresetako 

kokapenaren distribuzioa ondo gordetzen delarik, nahiz eta tamainaren distribuzioan ez 

dagoen hainbesteko uniformetasunik (unibertsoa txikiagoa delako eta enpresa handiak, 

oso handiak izanik, gutxi direlako). Beraz, uste dugu inkestan lortzen diren emaitzek 

modu esanguratsu batean azaltzen dituztela zeintzuk diren eskualde honetako 

enpresetan euskararen egoera eta euskarari buruzko jarrera. 

 

Oharra: hiru herri horietan populazioaren % 25ak lan egiten du industria eta 

eraikuntzan, hau da, 5.468 langile guztira, eta zerrendatutako enpresetan (10 langiletik 

gorakoetan) 4.386 langile aritzen da, beraz, langileriaren bostena (% 19,7a) 10 langile 

baino gutxiagoko enpresetan aritzen da, eta hauek ez ditugu kontutan hartu. Dena den, 

kasu honetan baztertutako enpresa eta langileria askoz urriagoa da Oarsoaldeko 

analisian suertatzen zenarekin alderatuz, eskualde horretan langileen erdiak lan egiten 

baitu 10 baino langile gutxiagoko enpresetan. 

 

Bigarren inkesta: erantzunak eta ondorioak 

 

Inkesta hau bidali zitzaien aukeratutako 26 enpresetako zuzendariari edo 

gerenteari. Erantzun zuten 7 enpresek, eta honek lehen ondorio bat adierazten digu: 

enpresa guztietatik hiru laurdenak ez du gai honi buruzko interes gehiegirik. Jakina, 

kasu askotan ez erantzuteak beste arrazoi batzuk izango du: denbora falta eta antzekoak. 

Dena den, erantzun kopuruak adierazten du industria-enpresa gutxi batzuk dutela 

euskararekiko nolabaiteko kezka. Eremua euskaldunagoa izateagatik ere, erantzuteko 

garaian bigarren inkestan aurrekoaren oztopo berarekin topatu gara: analisirako datu 

eskasia. Honek emaitzen eta ondorioen adierazgarritasuna kolokan jar badezakeela ere 

ezagututa, jasotako erantzunen analisia egitea ezinbestekotzat jo dugu. 
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Lehen inkestarekin alderatuz topatu dugun lehen diferentzia, erantzuteko aukeratu 

den hizkuntzari lotuta dago8. Adierazgarria da Urola aldeko enpresetako erantzunetatik 

lau euskaraz izan direla, eta beste hiruak gazteleraz (gogoratu Oarsoaldeko inkestan, 

proportzioa 2 / 8 izan zela). Hartan genionari lotuz, hizkuntza aukeraketak euskarazko 

komunikazio idatziak edukitzeko ahalmena eta gogoa adierazten du, eta oraingo emaitza 

askoz hobe da euskararen erabilpenarekiko. 

 

Ondoren agertzen dira jasotako galdeketen emaitzak. Lehen egindako ohar 

berdinak errepikatuko ditugu: erantzunak bost multzo desberdinetan elkartu ditugu, 

galdeketan azaltzen diren atalak bilduz, eta kontutan eduki behar da galdeketan euskara 

erabiltzeko ala ez erabiltzeko arrazoietan, eskainitako aukeren artean bat baino gehiago 

hartu zitezkeela. Beraz, ondoko datuetan agertzen dira arrazoi horien maiztasunak. 

 

 

Urola aldeko ingurua oso euskalduna bada ere, biztanleriaren %83a euskalduna 

izanik (eta ia-euskaldunak kontutan hartuz %91ra iritsiz), enpresetan ez da maila 

horretan euskara erabiltzen. Dena den, Oarsoaldearekin konparatuz, diferentzia nabaria 

da. Esan daiteke euskara lan-munduan erabili ahal izateko, biztanleria gehiena 

euskalduna izatea ezinbestekoa dela, eta hala ere, horrek ez duela ziurtatzen enpresen 

barne- eta kanpo-harreman gehienak euskaraz burutuko direnik. 

 

Erantzundako galdeketa bakoitza banaka hartuz, euskararen aldeko joera nabaria 

da, batez ere Oarsoaldean lortzen ziren emaitzekin alderatuz. Dena den, kontutan hartu 

behar da jasotako erantzun kopurua urria izan dela, eta erantzun ez duten enpresetan 

ziurrenera euskararekiko jarrera ez dela horren positiboa izango. 

 

Deigarria da enpresaren kanpo harremanetan gaztelera erabiltzen den kasuetan, 

bezeroek euskara eskatzen ez dutelako izatea. Eskualde honetako euskaldunen tasa 

begiratuz, ondoriozta daiteke bezero euskaldun askok (erdiak edo) ez duela euskarazko 

harremanik eskatzen, nahiz eta enpresako zerbitzua eskainiko dion langilea euskalduna 

                                                 
8 Bide batez ohar bat: bigarren inkestaren erantzunak aztertzerakoan, bi inkesten arteko parekotasun eta 

desberdintasunak aipatuko ditugu. 
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izan. Oarsoaldean ere hau zen gehien aukeratutako erantzuna, eta agian, interpretazio 

egokiena izan daiteke hartan aipatzen genuena: euskararen erabilpen urriaren 

erantzukizuna bezeroen gain uzten dutela enpresek. 

 

Deigarria da ere enpresa batzuen ustez gazteleraz jardutea nahikoa dela aipatzea, 

alegia, nahiz eta bezero guztiak euskaldunak izan, guztiek gaztelera ere ezagutzen 

dutenez, azken hau erabiltzea nahikotzat hartzea. Ez da maiztasun handiko erantzuna, 

baina zazpi erantzunetatik, bitan jaso da publizitateari buruzko galderan. Horretarako 

arrazoia, enpresa hauen merkatua Euskal Herritik kanpo egotea aipatzen da, baina 

pentsatzekoa da enpresa guztiek nahiago izango dutela gertueneko merkatuetara 

hedatzea, eta hor egon daiteke kontraesana, edo enpresen marketin akatsa. 

 

Nabaria da erantzun gehienetan, enpresen jarduera euskalduntzeko ez dutela gastu 

gehiagorik egin behar. Aipatzen bada ere langile berriak kontratatu beharko liratekeela, 

daudenak euskaldundu edo itzulpen zerbitzuak kontratatu, enpresa bakar batek dio 

langile askok euskara ez jakitea dela arazoa, eta hau da, hain zuzen, laginean sartu 

genuen enpresa handi bakarra. Kasu horretan ezik, gainerako enpresetan -hau da, 

enpresa ertain eta txikietan- langile euskaldunen proportzioa inguruko gizartearena dela 

adierazten du honek. 

 

Dena den, ondoriorik adierazgarriena eta era berean larriena honakoa da: enpresen 

jarduera eta eskaintza euskalduntzeak ez luke inongo kasutan irabaziak handituko, 

erantzuleen ustetan behintzat. Erantzun bera topatzen genuen Oarsoaldean, baina Urola 

aldean ere gauza bera pentsatzea harrigarria da: oso eremu euskalduna izanik, euskaraz 

gehiago aritzeak enpresari onura materialik ez liokeela ekarriko zer esan nahi du? Agian 

bezeroek nahiago dutela gazteleraz aritzea, edo zerbitzua zein hizkuntzatan jasotzen 

duten berdin zaiela; langileen arteko harremanak euskaraz izateak ez duela eraginik 

hauen produktibitatean; beharrezkoa litzatekeen gastu gehiago ez egiteko aitzakia 

izatea; edo izan daiteke ere orain arteko dinamikaren inertzia dela eta, enpresarien 

usteak errealitatearekin bat ez etortzea.  

 

Azken arrazoi hau benetakoa balitz ere, erantzunen arabera, euskarak eduki 

dezakeen balio erantsirik ez dute ikusten inguru honetako enpresariek ere, eta esan 

dugun bezala, hau harrigarriagoa da Urola aldean, Oarsoaldean baino. Gogoratuz Euskal 
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Herri osoan euskaldunen portzentaia %25 ingurukoa dela, gainerako eskualde 

industrializatuetan euskararen balio erantsiari buruzko iritzia zein izango den jakiteko ez 

dugu galdeketa gehiagorik behar. 

 

Lehenago bezala, administrazioaren erantzukizuna ere aipatu beharko genuke: 

hiru erantzunetan esaten da honelako ekimenek instituzioen babesik (diru-laguntzatan 

zehazturik) eduki ezkero, iniziatiba hartzeko garaian lagungarri gertatuko zela. Dena 

den, bi enpresek diote ez luketela gastu gehiagorik egingo euskalduntze plangintzetan, 

nahiz eta administrazioak lagunduta izan, eta antzeko erantzunik ez genuen topatzen 

Oarsoaldeko enpresetan. 
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3.- ENPRESAK EUSKALDUNTZEKO PLANGINTZAK 

 

Euskararen Aholku Batzordea, Erabilera-Planen azpibatzordea 

 

Aipatuko ditugu ondoren, inkesta hauek azaldu dizkiguten emaitzen osagarri gisa, 

Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailaren menpe dagoen Euskararen Aholku Batzordearen 

txosten bat, euskararen Erabilera Planak azpibatzordeak osatutakoa. Lan-munduan 

euskararen erabilpena sustatzeko plangintzei buruzko txostena da bera, eta besteak 

beste, euskara bereganatzeak lan-munduari onurak ekarriko dizkiola esaten da. 

 

Tesi hori defendatzeko, ondoko argudioak aipatzen dira: 

- Euskarazko zerbitzua eta produktuak eskaintzen dituzten enpresek kalitate 

handiagoa eskaintzen dute. Zerbitzu eta produktu horiek balio erantsia dute eta 

horrek lehiakideen aurrean abantailan jartzen ditu. 

- Hizkuntz proiektuan inplikatzen diren langileak enpresarena den proiektu 

batean inplikatzen dira, lantoki horretan konpaktazio soziala eragin eta 

areagotuz. Ondorioz, euskara-planak lanerako motibazio-tresna bihur daitezke. 

- Hizkuntz proiektuetan inplikatzen diren enpresak erronkei erantzuteko 

gaitasuna dutela erakusten ari dira, berrikuntzei ekiteko gai den enpresa 

dinamikoaren irudia islatuko du bezero, hornitzaile eta gizarte osoan. 

- Merkatuak nazioartera zabaltzen ari diren garai honetan, enpresaren jatorria 

eta jatorri horri lotutako hizkuntza erabiltzea izan daiteke euskal gizartearen 

marka edo labela arlo sozioekonomikoan. 

 

Agerian geratzen da enpresak euskalduntzeko balizko abantaila hauen eta euskal 

enpresarien ikuspuntuen artean dagoen aldea. Inkesta erantzun duten enpresa guztietan, 

bai batez besteko euskaldun-portzentaia Euskal Herri osoarena duen eskualde batean, 

bai eremu euskaldun batean ere, enpresaren barne eta kanpo jarduerak euskalduntzean 

egindako gastuek ez dira errentagarriak, hau da, ez dute balio izango sarrerak 

handiagotzeko. 
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Enpresetako jarduera euskalduntzea positiboa bada ere, Euskararen Aholku 

Batzordeak kasuan kasuko plangintzak egiteko beharra aurreikusten du, ez baita 

nahikoa lantokietan kontratatzen diren langile berriak euskaldunak eta euskaraz 

trebatutakoak izatea: enpresa batera sartzen den langileak ikasi behar du bere 

lanpostuko ezaugarri guztiak, eta horiek, hizkuntza aldetik, erdaraz dira. Langile berriak 

ez du indarrik enpresaren funtzionamendua aldatzeko, alderantziz baizik: langile berriak 

bereganatuko ditu enpresaren komunikazio-arau eta moldeak, eta okerragoa dena, 

gaztelera erabiltzearen eraginez bere euskarazko trebetasuna galduz joango da, lan 

arloari dagokionean, behintzat. 

 

Ez dugu ahaztu behar honelako errealitateak hezkuntzaren esparruan bideratutako 

ahalegin eta errekurtso guztien baliagarritasuna zalantzan uzten dituela. Ez baldin bada 

nahikoa langileak euskaraz trebatuak izatea, bestelako bitartekoak ezarri beharko dira 

irakaskuntzan hasitako euskalduntze-prozesuak bere helburuak gizartera zabaldu ditzan. 

 

Horren guztiaren ondorioz, lan-mundurako hizkuntz politika berezi bat 

beharrezkoa dela agerian geratzen da. Euskararen Aholku Batzordeak egindako 

proposamenaren arabera, hiru norabide osagarrietako ardatzak hartu beharko lirateke: 

gizarte osoari zuzendutako kanpainak burutzea, enpresa-erakundeak, sindikatuak eta 

elkargo profesionalak inplikatzea eta euskara lan-munduan erabiltzeko proiektuak 

gauzatzea. 

 

Lehen esparruari dagokionez, kalitateari buruzko kanpaina moduan, gizarteari 

erakutsi behar zaio euskara "hizkuntza osoa" izateko, eguneroko lanorduetan erabilia 

izatea nahitaezkoa dela, eta horrek enpresaren helburu ekonomikoen kontrako eraginik 

eduki beharrean, gorago esan diren onurak sortzen dituela. 

 

Bigarrenik, enpresa-erakundeak, sindikatuak, merkataritza-ganbarak eta elkargo 

profesionalak lan-munduan garrantzi handiko erakundeak direnez, beren laguntza eta 

partehartzea ezinbestekoa da lan-mundua euskalduntzeko beharrezkoak diren urratsak 

eman ahal izateko. Horretaz gain, erakunde horien barne-egitura eta partaideei 

eskaintzen dizkieten zerbitzuak euskalduntzeko prozesuak bideratu beharko lirateke, 

hala nola komunikabideekin dituzten harremanetan euskarak leku egokia duela ziurtatu. 
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Azkenik, eta azken urteetako esperientzietan oinarrituz, enpresa desberdinetarako 

mikroplangintzak diseinatzea proposatzen da. Aurrerantzean enpresa eta erakunde 

gehiagotara zabaltzen direnean delako mikroplangintza horiek, multzokako planak 

bideratu beharko dira, beren artean bezero-hornitzaile harremanak dituztenen artean, 

eskualde berean ari direnen artean, sektore berekoetan, etab. 

 

Oarsoaldean eta Urola aldean egindako inkestetan, enpresariek euskararen aldeko 

jarrera positiboa erakusten zuten bitartean, jarrera hori benetako euskalduntzea 

gauzatzeko zailtasunak agertzen ziren, gehienbat lan-jarduera eta eskaintza euskaraz 

egiteko egin beharreko aldaketek enpresen emaitzak hobetzeko bitarteko moduan 

ikusten ez direlako. Euskararen Aholku Batzordeak proposatutako politika bultzatzeak 

lortuko luke enpresariek euskararekiko eduki dezaketen jarrera positiboa benetako 

euskalduntze prozesuak bideratzeko. 

 

Elay Taldea: aitzindaria 

 

Enpresaren jarduera euskalduntzeko lehen proiektu nagusia Elay taldeak abia 

arazi zuen 1992 urtean. Horren inguruko informazioa lortzeko bertako Zuzendari 

nagusiarekin, Santiago Zabaleta jaunarekin, bildu gara. Berak azaldu digunez, enpresa 

euskalduntzearen erabakia langileen ordezkaritzak egindako eskakizunaren ondorioa 

izan zen. 

 

Eskari hori langileriaren eskakizunen arteko beste bat zen (soldata-maila, lan-

baldintzak edota lantegiko segurtasun neurriei buruzkoak izan litezkeen bezala), eta 

horren aurrean enpresako zuzendaritzak erabaki zuen euskalduntzearen eskariari 

erantzunen bat eman behar zitzaiola. 

 

Hau dela eta, Elhuyar Kultur Elkartearekin harremanetan jarri ondoren, enpresa 

euskalduntzeko mikroplana diseinatu zen, eta 1992an, esan bezala, indarrean jarri. 

 

Zabaleta jaunaren iritziz, euskalduntze planak aurrera atera ahal izateko ondoko 

baldintzak betetzea nahitaezkoa izan zen: langileria osoaren onespena, alde batetik 

(azken finean, enpresa-komiteak egindako eskari bat zen), zuzendaritzaren inplikazio 
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osoa, langileriaren beste aldetik planaren babesle eta azken arduradun gisa azaltzeko 

adinakoa, gutxienez, eta hirugarrenik, enpresako plantilako norbait teknikari-irakasleen 

eta enpresako parteen arteko koordinatzailea izatea. 

 

Zuzendaritzaren inplikazio osoa edukitzeko, euskalduntze planak ez du soilik 

kolektiboaren parte baten eskaria izan behar, kasu honetan langileen eskaria, baizik eta 

Zuzendaritzak berak sinestu behar du honelako aldaketa-prozesu bat enpresarentzat 

egokia dela. Honen harian, enpresako arduradunek eduki izan duten ikuspuntua zera 

izan da: enpresaren ingurunea (Antzuola: %71,17 euskaldun; Bergara: %66,26 

euskaldun) euskalduntzen ari bada, bai irakaskuntzak, bai hedabideek, bai hizkuntzaren 

normalkuntzak oro har bultzatuta, enpresa bera ere egoera aldakor horri egokitu behar 

zaiola, bertan euskararen erabilpena handituz.  

 

Euskalduntze mikroplana indarrean jarri zenean, enpresan 140 langile zeuden. 

Horietatik hamarrek ez zuten plangintzan parte hartu nahi izan, eta beste zazpi 

helburuetatik kanpo geratu ziren 40 urtetik gora edukitzeagatik. Kontutan hartu behar da 

plangintza langileriaren gehiengo zabalak onartu zuela, eta hau lorpen izugarria dela.  

 

Alde batetik, euskara menderatzen ez dutenei bermatu behar zaie euskara ez dela 

diskriminatzaile izango enpresa barruan promozionatzeko (euskarak ez duela 

ordezkatuko bestelako meriturik). Bestalde, bai euskaldun zaharrak alfabetatu 

beharragatik, zein euskaldun berri eta erdaldunak beren euskara maila hobetu 

beharragatik, langile guztiak, zuzendaritzakoak barne, euskara eskoletara joan behar 

izan dute azkeneko urte hauetan, beti ere lan-ordutegitik kanpo eta soldata gehikuntzarik 

gabe (diru gehigarri txiki bat jasotzen zuten dieta moduan, urtean 50.000 pta. inguru). 

 

Oztopoak izan zitezkeen horiek ez dute plangintzaren diseinua, aplikazioa eta 

erritmoa geldi arazi. Horrela, 1998ko udan 250 langile inguru daude Elay taldean, eta 

horietatik 10 besterik ez dira erdaldun hutsak. 1992-98 epean kontratatu diren langileak 

euskaldunak izan dira, eta alfabetatu gabeak ikastaroetara integratu dira (40 bat lagun). 

Oraingo egoeran, euskalduntze plana amaitutzat emanda dago, eta lortutako helburuak 

eusteko faseari heldu zaio.  

 

Hona lortutako zenbait helburu, euskararen egoerari lotutakoak: 
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- salmentetan euskara ez da erabiltzen, bezeroen % 1a besterik ez delako Euskal 

Herrikoa, baino hornitzaileei egindako erosketetan euskara erabiltzen da. 

- idatzizko oharrak tabloietan euskaraz soilik ipintzen dira, nahiz eta langile 

erdaldunei eskura eman gaztelerazko itzulpena. 

- bileretan euskara erabiltzen da bertan dauden pertsona guztiak euskaldunak 

direnean. 

- atzerrian (Alemanian) erositako prentsa-makinek softwarea euskaraz dute. 

- Elay taldeko unitate batean (Balzer-Elay) barne-jarduera osorik euskaraz 

egiten da. 

- lortutako helburu hauek mantenduz eta jarrera positiboari eutsi ezkero, urte 

batzuetako epean taldeko unitate guztien barne-funtzionamendua euskaraz 

burutu ahal izango da. 

 

Gorago aipatu lorpenez gain, enpresak positiboki baloratzen du eramandako 

prozesua, eta horren adierazgarri honako adibideak aipatu dizkigute: 

- langileak atseginago egiten dute lan 

- euskalduntze-plana indarrean jarri izan ez balitz, enpresako giroa askoz ere 

gaiztoagoa litzateke. 

- enpresak herri-mailan egoki jokatzeko ezinbestekoa zen honelako prozesu bati 

ekitea. 

- enpresa egokitu da bere ingurunean gertatzen ari den euskararen normalizazio 

prozesura. 

- enpresa-barneko giza-harremanak asko hobetu dira. 

- etekin ekonomikoak ezin direla zehaztu esan badigute ere, honen aurretik 

aipatutako faktore guztiek enpresaren jardueran ondorio positiboak dituztela 

aipatu dute. Edozein modutan ere, ondorio horiek kuantifikatzea oso zaila da, 

eta euskalduntze mikroplana aurrera atera izan ez balitz oraingo egoera zein 

izango zen jakitea ere. 

 

Oro har, enpresaren zuzendaritzatik oso modu positiboan baloratzen da orain arte 

emandako urratsa, eta prozesuan sakontzea da hurrengo erronka. Balorazio hau alderatu 

egiten badugu Oarsoaldeko eta Urolako enpresetan egindako inkestaren emaitzekin, 

zera esan genezake: enpresetako arduradunek euskalduntzeari buruz duten iritzia, arras 
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desberdina da euskalduntze prozesu hori planteatu ere ez den lekuetan eta euskalduntzea 

abian jarri duten enpresetan.  

 

 

CAF: handiena 

 

CAF izan da Euskal Herrian euskalduntze plangintza abian jarri zuen bigarren 

enpresa, 1995 urtean. Horretaz gain, orain arte enpresaren jardueran euskararen 

erabilpena areagotzeko plangintza ezarri dutenen artean, enpresarik handiena da. 

CAFeko Zuzendari Nagusi Andres Arizkorretak adierazi digunez, plan hori indarrean 

jartzeko arrazoi desberdinak egon ziren. Hauen artean aipagarrienak ondokoak lirateke: 

 

- enpresaren ingurunea: CAF Goierrin kokatutako enpresa da, eta bertako 

euskaldunen portzentaia %55,5ekoa da (nahiz eta enpresa zuzenean inguratzen 

duten herrietan portzentai hori zertxobait txikiagoa izan: %51,1 Beasainen eta 

%52,5 Ordizian, hurrenez hurren). 1991ko erroldako datuak. 

- langileria euskaldunaren portzentaia. Plana indarrean jarri zenean, langileen ia 

erdia euskalduna zen, eta proportzio hori aldatu da azken urteetan, plantilan 

sartutako langile berri gehienak euskaldunak baitira. 

- enpresan lehenagotik antolatuta zegoen euskara batzordea. Batzorde honek 

zenbait proposamen eginda zeuzkan, nahiz eta Arizkorreta jaunaren iritziz oso 

puntualak izan eta ikuspegi orokorrik gabekoak. 

- aurreko guztia kontutan hartuz, enpresako zuzendaritzak euskara sustatzeko 

plan bat abian jartzea erabaki zuen, enpresaren kudeaketa orokorraren baitan. 

- modu eraginkor batez aurrera eraman ahal izateko, Elhuyar kultur taldearekin 

prestatu zuten plangintza, hauek baitziren Elay taldean ere alor honetan 

esperientzia zutenak. 

 

Beherago zehaztuko dugu euskara areagotzeko plangintza nola diseinatu zen, eta 

bere ezarpena nola garatu zen, oraingoz Arizkorreta jaunak emandako informazioa 

hurbilketa gisa jasoko dugu: 1993an enpresako IV. dibisioan euskararen erabilera 

areagotzeko mikroplangintza zen; garai hartan, CAFeko Beasaingo lantegian 1.800 
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langile inguru zeuden eta 259 langilek lan egiten zuten IV. Dibisioko bi atal hartu ziren 

plangintza abiatzeko.  

 

Mikroplangintza hau bi arlo desberdinetan hedatzen da: alde batetik, euskara ez 

dakiten langileek, lanorduetatik kanpo euskara ikasteko aukera dute, enpresak ikastaroa 

ordaintzeaz gain, eskoletara doazen langileei ere diru-kopuru bat ematen dielarik (400 

pta. orduko, gutxi gora behera). Plangintzaren bigarren arloa euskara dakitenen langileei 

zuzenduta dago. Langile hauek astero, ordubetez, sailka elkartzen dira (muntatzaileak, 

elektrizistak, eta abar), sail bakoitzeko jarduera desberdinak euskalduntzen joateko 

hartu beharreko neurriak proposatu eta aurrera eramateko. 

 

Azken urteetan, IV. dibisio horretako 130 langile egon dira euskara ikasten, eta 

beste 150 langile euskarazko zirkuluetan hartu dute parte, gutxi gora behera. Kontutan 

hartu behar da euskalduntze-taldeak eta komunikazio-zirkuluak aldakorrak izan direla 

partaidetzari dagokionean, bai enpresaren kontratazio-politikak behartuta (aldi baterako 

langileen beharra kontratu handiak daudenean), bai langileen interesaren gora-beheren 

ondorioz. 

 

Geroago, enpresako dibisio batean indarrean zegoen plana beste arlo batzuetara 

hedatuz joan da. Horrela, 1997an antzeko mikroplangintza bat bulego teknikoetan ezarri 

zuten, eta 1998an Informatika sailean gauza bera egin dute.  

 

Azken bost urteetan enpresak 50 milioi pezeta inguru erabili du urtero, gutxi gora 

behera, euskararen erabilera areagotzeko plangintzaren ezarpenean. Kostu osoaren zati 

bat (2 milioi pta. 1997an eta 1,8 milioi pta. 1998an) administrazioak subentzionatu du, 

Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politika Sailordetzaren bitartez. 

 

Gastu horren errentagarritasunari dagokionean, enpresako Zuzendaritzak ez du 

inoiz pentsatu zuzeneko eragina edukiko zuela inbertsio horrek, alegia, ez zutela 

plangintzaren kostua diru-sarreren balizko igoerarekin lotu. Planteamendua bestelakoa 

izan zen, enpresa handi baten kudeaketa hobekuntzan kokatuta: langileriak bere 

interesak ditu eta Zuzendaritzak bereak, eta enpresarako hoberena interes guztien 

bateratzea izanik, alde horretatik hartu zen euskararen plangintza indarrean jartzeko 

erabakia. 
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Aurrekoarekin lotuta, kontutan hartzekoa da 90eko hamarkadaren hasieran CAFen 

izandako kapital berregituraketaren ondorioz, langileak kapitalaren %18aren jabe direla 

(langile finkoen %90a akzioren baten jabe izanik), eta kapitalaren beste %30 Kutxa, 

BBK eta Vital Aurrezki Kutxen kontrolpean dagoela. Hau da, kapitalaren zati 

garrantzitsu bat langileena berena da, eta beste zati handi bat irabazi-asmorik gabeko 

erakundeena da, horrek guztiak bidera dezakeelarik langileen eskarien aldeko neurriak. 

 

Aurrekoaz gain enpresaren tamaina faktore erabakigarria dela dirudi. Horrelako 

ekimenak burutu ahal izateko, enpresak diru-partida bereziak eduki behar ditu. Honen 

inguruan Arizkorreta jaunak dio euskararen aldeko plangintza proposatu zenean, bera 

aurrera eraman ahal izateko diru kopurua erabilgarri zutela, eta hori izan zela une 

hartako elementurik nagusiena plan osoa aurrera eramateko. 

 

Beraz, enpresak aurrera daraman gastu politikan, langileentzat egindako gastu 

sozialen artean sartuko litzateke euskararen erabilera areagotzeko plangintzan egindako 

gastua.  

 

Gorago esan denarekin lotuta, pentsa genezake CAF aurrera eramaten ari den 

euskalduntze prozesua ezinezkoa dela beste egitura duten enpresetan, hau da, 

kapitalaren banaketa bestelakoa denetan, eta batez ere, askoz tamaina txikiagokoetan. 

Dena den, badirudi eskualdeko enpresarik handienean horrelako ekimen baten 

arrakastak, eragina eduki dezakeela inguruko enpresetan. Hain zuzen, gainerako 

enpresetan mikroplangintza bereziak indarrean jartzen ez badituzte ere, denborarekin 

Goierriko sare industriala euskalduntzen joateko hazia izan daiteke CAFeko ekimena. 

 

Bukatzeko, orain arte egindakoaren balorazioaz galdetuta, Arizkorreta jaunak 

adierazten du emaitza positiboak nabaritu dituztela. Enpresaren integrazioa bere 

ingurunean, eta langileriaren inplikazioa enpresaren helburuetan, eraginkorragoak dira 

plangintza abian jarri zenetik. Euskararen presentzia enpresaren eguneroko jardueran 

askoz ere handiagoa da orain, eta hala ere, ikuspegi kritiko batetik begiratuta, hobetu 

daitezkeen gauzak aipatu dizkigu: langile gehiagoren parte hartzea eta konpromisoak 

betetzeko borondate gehiago edukitzea, besteak beste. Hain zuzen ere, euskara ikasteko 

izena ematen dutenen artean, gero atzera jotzen dutenen kopurua kezkatzekoa omen da. 
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Adierazgarria da ere enpresako langileen artean plangintza honek ez duela 

aurkako jarrerarik sortu, ezta langile multzo zaurgarrienean ere, kanpotik etorritako 

langile erdaldun eta adinduek osatutako multzoan, hain zuzen.  

 

Edozein modutan ere, CAFen euskararen erabilera areagotzeko neurriak hartzen 

jarraituko dutela dirudi, batez ere plantilan sartzen diren langile gehienak euskaldunak 

izanik, enpresako zuzendaritzari logikoena euskara normaltasunez erabili ahal izatea 

iruditzen zaiolako. 

 

Mikroplangintza burutzeko bidea: CAFeko adibidea 

 

1.- Plangintzaren prestaketa 

 

1992an, Elhuyar Kultur Elkarteak prestatu zuen CAF enpresarako "euskararen 

erabilera areagotzeko plangintza" delakoa. Plangintza hura burutzeko, enpresaren 

egoera linguistikoa aztertzea izan zen lehen urratsa. Azterketa horren emaitzen arabera, 

garai hartan, CAFek Beasainen duen lantegian 1600 langile inguru zeuden, horietarik 

%40,01 euskalduntzat zuten beren burua, eta beste %3,42ak euskara erdizka 

menderatzen zuela zioen. 

 

Beasaingo lantegia handiegia izanik honelako plangintza bat arrakastaz aurrera 

atera ahal izateko, zenbait irizpide kontutan hartuz, enpresako gune bat aukeratu zen, 

IV. dibisioko akabera lantegia, eta dibisio horretako prestakuntzako elektrikoen atala, 

hain zuzen. Irizpideak hauek izan ziren: tamainaz eta ezaugarriz aurrerantzean enpresa 

osora hedagarri izan daitekeen esperientzia emango duen gunea izatea, fisikoki 

elkarrekin dagoen taldea, tamainaz ez oso handia, % 40tik gora euskaldun dituena, 

gutxienez langileen % 60ak 45 urte baino gutxiago edukitzea, talde nahiko egonkorra 

(behin-behineko kontratu gutxien), planaren bultzatzaile izango diren langileak egotea, 

zerbitzu laguntzaile hutsa diren departamentua ez izatea (harreman-sare espezifikoak 

dituelako). 
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Esan bezala, irizpide horiei jarraituz, IV. dibisioko bi gune aukeratu ziren. Bi gune 

horietan 259 langile ari ziren, horietarik erdia baino gehiago euskaldunak (%55,59). 

Behin mikroplangintza ezartzeko gunea aukeratuta, bertan datu bilketa sakonagoa 

burutu zen, alde batetik bertako langileei egindako inkesta baten bidez, eta bestetik, 

arduradunekin izandako elkarrizketen bidez.  

 

2.- Plangintzaren edukiak 

 

Eragindako langileria: datu guztiak bilduta, batez ere langileen adina, jarrerak eta 

hizkuntz gaitasunak aztertuta, 213 langilerentzako plangintza burutu zitekeela erabaki 

zen, 45 urtetik gorako langile erdaldunak plangintzan sartzea egokia ez zela izango 

kontutan hartuz. 

 

Helburuak: honelako plangintza baten helburu nagusiak bi dira. Alde batetik, 

plangintza ezarriko den gunean ari diren langileen arteko barne-harreman eta euskararen 

erabilera areagotzea, euskara lan-hizkuntza bihurtzeko xedez, eta bestetik, langile horiek 

enpresako gainerako ataleko langileekin dituzten harremanak, hala nola enpresatik 

kanpoko agenteekin eduki ditzaketenak ere, euskaraz izan daitezen bultzatzea. 

 

Hartu beharreko neurriak: langileriari dagokionean, ondoko neurriak aurreikusten 

ziren: bai kontratu berrietan, bai barne-promoziotan, baldintza berean aurkitzen diren 

lehiakideen artean euskaldunek lehentasuna edukitzea; lan-taldeak osatzen direnean 

hizkuntz baldintzak kontutan hartzea, talde euskaldunak sortu ahal izateko; eta neurri 

nagusia, langileen hizkuntz trebakuntza, hau da, erdaldunak euskalduntzeko eskolak 

antolatu eta euskaraz dakitenentzat hizkuntz gaitasunak lanerako trebatu. 

 

Baliabideak: aurreko helburuak lortzeko baliabideak bi eratakoak dira: baliabide 

materialak eta giza-baliabideak. Lehenengoei buruz, ondokoak lortu beharra 

aurreikusten zen: terminologia berezia bildu, erabiltzen diren agiri eta dokumentuak 

euskaratu, itzulpenetara jotzea behin behineko irtenbide gisa, errotulazioan euskarari 

lehentasuna eman, informatika-ekipamendua euskaratu eta beharrezkotzat hartutako 

formazio-ikastaroak antolatu. Giza-baliabideei dagokienean, ondokoak aurreikusi ziren: 

hizkuntz teknikari bat eta bere laguntzaile bat, euskalduntze eta trebatzerako irakasleak, 

zuzendaritzaren partaidetza, koordinazio-batzordea eta jarraipen-batzordea. 
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3.- Plangintza indarrean jartzea 

 

Elhuyarrek mikroplangintza diseinatu eta enpresak oniritzia emanda, 1994an 

lehen urratsa eman behar zela erabaki zen. Ordurako datuak zertxobait aldatuta egon 

zitezkeela eta, orduan IV. dibisioko aipatu ataletan zeuden 291 langileei beste galdeketa 

bat egin zitzaien, eta horietatik 247k plangintza parte hartzeko nahia agertu zuten 

(%85). 

 

Horietatik euskara ez zekitela edo erdizka zekitela esan zutenei (123) mailaketa-

froga egin zitzaien, 1. eta 6. urratsen arteko ikastaroak antolatu asmoz. Besteentzako 

(eta aurreko froga horretan 6. urratsa gaindituta zeukatenentzat), komunikazio-zirkuluak 

antolatu ziren. 

 

Komunikazio-zirkuluak, kalitate-programetan ezartzen diren taldeen antzekoak 

dira. Bertan, arazo baten aurrean, kasu honetan, euskararen erabilpenaren gaian, 

langileek dituzten arazoak eta ideiak aztertzen dira, egon daitezkeen zailtasunei 

irtenbide egokienak bilatu nahian. Horrela, langileak astero biltzen dira ordubetez edo, 

10-15 laguneko taldeetan, hizkuntz teknikariaren gidaritzapean. Lehen urratsean 

euskararen erabilpenari inguruan bururatu dakizkiekeen ideia, arazo eta irtenbide 

guztiak botatzen dituzte. Hurrengorako, ideia horiek sailkatzen dira zenbait irizpideren 

arabera: helburua lortzeko erraztasuna, eskuragarritasuna, erdaldunen egoera kontutan 

hartzea eta mikroplangintza burutzen den gune berekoak izatea. 

 

 Honekin guztiarekin, saio bakoitzerako lantzeko gaiak sortzen dira, beti ere 

plangintzaren helburuak lortzeko soluzio hoberenak bilatzeko, tartean langileen 

hizkuntz gaitasuna ere trebatuz. Ondoren, komunikazio-zirkulu desberdinetan agertzen 

diren helburuak erdiesteko proiektuak diseinatzen dira, koordinazio-batzordearen bidez 

zuzendaritzari helarazten eta azken honen oniritzia jasota, proiektu horiek aurrera 

eramateko urratsak ematen dira.  

 

Proiektu horien bidez, eguneroko jardueran erabili beharreko idatzizko agiriak 

euskaratzeko irizpideak finkatu dira, bestelako informazioa euskaraz jasotzea 

bermatzeko neurriak hartu, telefono eta fax bidezko komunikazioetan euskararen 
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presentzia ziurtatu, eta ezaugarri desberdinetako lan-jarduerak euskaraz burutu ahal 

izateko bideak proposatu. 

 

4.- Plangintzaren jarraipena 

 

Mikroplangintza indarrean egon den bitartean, jarraipen-batzordeak balorazio-

txostenak egin ditu sei hilabetean behin. Bertan ondokoak aztertu dira besteak beste: 

euskalduntze-eskoletan eta komunikazio-zirkuluetan izandako asistentzia, euskalduntze-

prozesuan murgildutako langileen hizkuntz gaitasunaren bilakaera, komunikazio-

zirkuluetan aurkeztutako eta aurrera eramandako proiektuak, eta planaren helburu 

zuzenari dagokionean (euskararen erabilera areagotzea) hizkuntz erabilpenaren 

bilakaera ezagutzeko neurketak egin dira. 

 

Balorazioa egiterakoan alde positiboak eta negatiboak aipatu dira. Lehenengoen 

artean, noski, helburuetara iristeko emandako aurrerapausoak daude, hala nola langileen 

artean euskararekiko jarrera eta giroa, alde negatiboen artean, berriz, talde batzuetan 

asistentzia aldetik egondako hutsuneak (bai motibazio faltagatik, bai antolaketa 

arazoengatik). Dena den, plangintza ezarri zenetik izandako bilakaera orokorra 

positibotzat hartua izan da enpresako sektore guztietatik (sindikatuak, zuzendaritza, 

plangintzak ukitutako langileak eta euskara-teknikarien aldetik). 

 

5.- Plangintzaren hedatzea 

 

Aurreko puntuan aipatu denez, mikroplangintzaren ondorioak positiboak zirela 

ikusita, enpresak 1997an antzeko mikroplangintza ezartzea erabaki zuen, oraingoan 

CAFeko Bulego Teknikoan eta Ikerketa-Sailan. Gorago zehaztu den prozeduraz, gune 

hauetako egoera eta jarrerak aztertu ondoren, 1998an plangintza indarrean jarri zen. 

Langile erdaldunak euskalduntzeko bi talde osatu ziren (guztira 28 langilek osatuta), eta 

bost komunikazio-zirkulu berri eratu ziren (72 langilerekin) lehen urte horretan 11 

proiektu garatu zituztelarik. Azkenik, Informatika eta Prozesuen Sailetarako plangintza 

berria diseinatu egin da. 

 

Une honetan, 1998ko amaieran, 60 langile zeuden euskara ikasten 7 taldetan, 

alfabetatze-talde batean 17 langile zeuden, eta beste 143 langile komunikazio-
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zirkuluetan parte hartzen ari ziren, 12 zirkulu desberdinetan, orotara, gune horietan lan 

egiten duten guztien erdia, gutxi gora behera, eta Beasaingo lantegian egun dauden 

1.756 langileetatik % 12,5a. 
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4.- LANBIDE HEZIKETA 

 

Lanbide Heziketa da zuzenean lan arlo desberdinetarako prestakuntza eskaintzen 

duen irakaskuntza ertainaren atala. Gaur egun Batxilergoa aukeratzen ez duten 

ikasleentzat, Lanbide Heziketak zenbait formakuntza ziklo eskaintzen du, ikasleek 

aukeratutako profesio desberdinetan trebatuak izateko. Beraz, euskarak enpresetan eta 

lan esparruan duen egoera ulertzeko, lanbide desberdinetarako formakuntzan ikasleei, 

hau da, etorkizuneko langileei, eskaintzen zaizkien hizkuntz soslaiak aztertu beharko 

ditugu.  

 

Nolanahi ere, eta hezkuntza sistemak dituen disfuntzio guztiak ahaztu gabe, 

Lanbide Heziketak bideratutako ikasleek osatuko dute langileriaren zati handi bat, 

handiena ez bada, behintzat. Kualifikazio gutxi-ertaineko profesionalak izango dira, 

baina hala ere lan harremanetako sarean oinarrizko multzoa osatuko dute. 

 

Ikus dezagun, bada, zein den Lanbide Heziketaren egoera Euskal Herriko lurralde 

desberdinetan9. Gipuzkoa lurralderik euskaldunena izanik ere, eta bertako gazteriaren 

%66a euskalduna izanik (Euskal Herriko Soziolinguistikazko Inkesta, 1996), harrigarria 

da ikastetxe publiko eta pribatuen artean eskaintzen diren zikloetan, hizkuntza nagusia 

gaztelera izatea ondoren adieraziko dugun proportzioan. Gainerako lurraldeetan egoera 

kaskarragoa da euskararentzat, Araban bertan euskara hizkuntza koofiziala izanik ere, 

Lanbide Heziketako eskaintza osoa gazteleraz egiten dela aipatzea nahikoa izanik hori 

frogatzeko. 

 

Azter ditzagun Gipuzkoako datuak: lurralde horretan erdi-mailako 28 ziklo 

eskaintzen dira guztira, horien artean bakar bat egin daiteke euskaraz soilik (D ereduan), 

beste 3 eredu elebidunean soilik ikas daitezke (B ereduan), beste 5 ikas daitezke osorik 

euskaraz edo osorik gazteleraz (A eta D ereduetan), eta gainerako 19ak gazteleraz soilik 

egin daitezke (A ereduan). Egoera ez da hobea eskaintzen diren goi-mailako 37 

                                                 
9 Ondoko datuak 1998-99 ikasturteko matrikulazio-datuetatik hartuak dira, eta ez ditugu kontutan hartu 

desagertzear dauden FP I eta FP II (Formación Profesional) lerroak. 
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zikloetan: ziklo bat D ereduan soilik eskaintzen da, beste bat B ereduan soilik eta beste 

bat A, B zein D eredutan egin daiteke, 9 ziklo A eta D ereduetan eskaintzen dira, eta 

gainerako 25 zikloak A ereduan bakarrik ikas daitezke.  

 

Eskaintza horrelakoa izanik, matrikulazioak antzeko proportzioak betetzen ditu: 

7.770 ikasleetatik %12,4ak euskarazko (D) ereduan ikasten du, %1,4ak eredu 

elebidunean (B), eta gainerako %86,1ak gaztelera hutsezko (A) ereduan egiten ditu bere 

Lanbide Heziketako ikasketak. 

 

Bizkaian, euskararen presentzia Lanbide Heziketan oraindik urriagoa da. Erdi-

mailako 29 ziklo eskaintzen dira ikastetxe publiko eta pribatuen artean, horietatik 5 A 

eta D ereduetan egin daitezke, eta gainerako 24ak gazteleraz bakarrik. Eskainitako goi-

mailako 29 zikloen artean, 3 A eta D ereduetan burutu daitezke, eta gainerako 26ak 

gazteleraz soilik ematen dira. Ikasleriaren matrikulazioaren erreparatzen badiogu, 7.994 

ikasleetatik %3,7ak euskaraz egiten ditu bere Lanbide Heziketako ikasketak, eta 

gainerako %96,2ak gazteleraz. 

 

Gorago esan bezala, Araban euskara ez da existitzen Lanbide Heziketaren arloan: 

erdi-mailako 23 ziklo eskaintzen dira, eta goi-mailako 20, horietatik guztiak gazteleraz 

soilik ematen direlarik, bai ikastetxe pribatuetan zein publikoetan ere. Lanbide 

Heziketan matrikulatutako 2.909 ikasle guztiek, beraz, gazteleraz ikasten dute. 

 

Nafarroako ikastetxeen artean, Altsasu, Elizondo, Bera, Leitza eta Iruñeko 

Donapeako Institutuetan, euskarazko zikloak eskaintzen dira, eta lurralde osoko 

ikasleen %9ak egiten ditu bere Lanbide Heziketako ikasketak euskaraz. 

 

Iparraldean, azkenik, Lanbide Heziketan ez dago euskararen presentziarik, 

eskaintza osoa frantsesez egiten delarik. 

 

Euskal Autonomi Erkidegoko datuak aztertuz, Lanbide Heziketaren hizkuntz 

egoeran diferentzia nabaria antzematen da ikastetxe publiko eta pribatuen artean: hiru 

lurraldeak kontutan hartuz, 6.899 ikasle ari dira erdi- eta goi-mailako zikloak ikasten 

ikastetxe publikoetan, eta hauetako 1.043 D ereduan ari dira, hau da, %12,95a; eta B eta 

D ereduetan ari direnak, guztiaren %14,3a dira. Ikastetxe pribatuetan, ordea, 10.395 
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ikasle daude matrikulatuta, eta hauetatik 222k besterik ez dute euskaraz ikasten (B 

eredurik ez dago ikastetxe pribatuetan), hau da, %2,09a. 

 

Diferentzia hori are nabariagoa da Gipuzkoa: bertan, ikastetxe publikoetan 

ikasleen %20,14ak ikasten du euskaraz (%23,02a B eredukoak ere kontatzen baditugu), 

eta ikastetxe pribatuetan %4,47ak bakarrik egiten du Lanbide Heziketa euskaraz.  

 

Honek eragin zuzena edukiko du enpresak euskalduntzeko proiektuetan: langile 

euskaldun asko dituzten enpresetan ere, langile horiek euskara ez baitute lanerako 

menderatzen. Enpresek hartu beharko dute orduan Hezkuntza Sistemak betetzen ez 

duen papera: etorkizuneko langileak euskaraz ere alfabetatu eta trebatzea. 

 

Ezin dugu ahaztu ikasketa ertaineko beste arloan, batxilergoan, 46.384 ikasleen 

artetik %32ak egiten dituela bere ikasketak B eta D ereduetan, horretarako aukera 

dagoelarik institutu gehienetan, eta EAEko Unibertsitate Publikoan, 62.000 ikasleetatik 

%16ak ere ikasketak euskaraz (edo eredu elebidunean) egiten dituela (lehen mailan 

%20ak), eta bertan, derrigorrezko irakasgai guztien artean %54a euskaraz eskaintzen 

bada ere, bost urteko epean portzentai hori % 85era igotzeko egitasmoa aurten bertan 

onartu dela. 

 

Euskararen prestigiorako egokia da goi-mailako lanpostuetarako euskara meritu 

edo baldintza izatea, baina horrek ez luke inplikatu behar maila apalagoko postuak 

betetzen dituzten pertsonei ez zaiela lagundu behar beren euskalduntzeak, pertsona 

hauen borondatea hori izanik. Joera hau Erdi- zein goi-mailako lanpostuak lortuko 

dituzten askok, egoera ekonomikoa eta lan-baldintzak hobetzeko leian euskara izango 

dute beren giza-aktiboan, baina behe-mailako postuak betetzen dituztenentzat, egoera 

hobetzea zailago izango da, gehienak euskaran alfabetatu gabeak izango baitira. 
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5.- PRAKTIKAK ENPRESETAN 

 

Euskarak enpresetan bizi duen egoera aztertzerakoan, hainbat faktore aipatu 

ditugu egoera horren baldintzatzaile gisa: enpresaren inguru soziolinguistikoa, bezeroen 

jarrerak, hornitzaileekiko eta gainerako erakundeekiko harremanak, langileriaren 

asmoak eta ezaguera-maila desberdinak, zuzendaritzaren ikuspegia eta langile bihurtuko 

diren ikasleen formakuntza. 

 

Azken honi dagokionean, Donostiako Enpresa-Ikasketen Unibertsitate-Eskolako 

kasua aipa dezakegu, Gipuzkoan enpresetako administrazioan lan egiteko erdi-mailako 

unibertsitate-titulua eskaintzen duen Zentro publiko bakarra. Irakaskuntzaren arloan, 

Eskolak ematen duen Diplomaturako derrigorrezko irakasgai guztiak euskaraz 

eskaintzen ditu; hauetako lehenak 1990-91 ikasturtean euskaraz ematen hasi ziren, eta 

1993rako, esan bezala, nahitaezko irakasgai guztiak euskaraz ematen ziren. Horretaz 

gain, hautazko irakasgaien artean, sei dira euskaraz egin daitezkeenak. 

 

Alde horri begiratuz, beraz, badira dagoeneko zazpi urte enpresa-ikasketen 

enborrezko gaiak euskaraz landu eta gainditu dituzten unibertsitario tituludunak lan-

merkatura irten direla. Urte hauetan, lehen kurtsoan euskaraz 150 ikasle berri inguru 

matrikulatu badira ere (guztiaren %30a, gutxi gora behera), titulua lortu duten ikasle 

kopurua 120 ingurukoa izan da. 

 

Hauen artean, dena den (eta datu zehatzik ez badugu ere, bertako Zuzendaritzak 

duen informazioan oinarrituz) modu zuzenean enpresen administrazioan lanposturik 

aurkitu dutenek ez dute euskara lan-tresna gisa erabiltzen –bestela ere suposa 

genezakeena, gorago aipatu diren inkesten emaitzak aztertuta–. 

 

Hala ere, Diplomaturako hirugarren kurtsoan dauden ikasleek burutzen dituzten 

praktikatan zer gertatzen den aztertu nahi izan dugu. Gipuzkoako zenbait enpresek lan-

hitzarmena sinatu dute Eskolarekin, aldi baterako praktikak egin ditzaten Eskolako 

ikasleek. Praktika horietarako ikasleak eskatzerakoan, enpresek nolabait finkatu 

dezakete ikaslearen profila: finantzak, kontabilitatea, merkataritza ala giza-baliabideen 
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kudeaketa berezitasunekoa izatea, ingelesa edo bestelako atzerriko hizkuntzarik 

menderatzea, eta abar. Badira ere ikasle euskaldunak eskatzen dituzten enpresak. 

 

Duela hiru urte arte, Euskadiko Kutxa zen ikasle euskaldunak eskatzen zituen 

erakunde bakarra, gehien bat lan-praktikaren zati bat jendaurreko leihatilan egiteko 

pentsatuta baitzegoen. 1997-98 ikasturtean, bost izan ziren ikasle euskaldunen eskaerak, 

urte osoan sinatu ziren 150 praktiken artean. 

 

1998-99 ikasturtean (apirila arte), 60 lan-praktika bideratu dira, eta horien artean 

15 kasutan eskatu izan da ikaslea euskalduna izan zedila. Praktika hauek burutu dituzten 

ikasleei galdetu diegu ea zein mailatan eta zein jardutetarako behar izan duten euskara 

ezagutzea. Erantzunak ondoren azalduko ditugu. 

 

15 kasu horietatik bederatzitan euskara erabili izan dute bai enpresako gainerako 

lankideekin, bai bezero zein hornitzaile euskaldunekin horretarako aukera zeukaten 

postuetan. Baina lan-tresna gisa, administrazioko inprimaki, txosten, fakturak eta 

abarrekoak idazteko, kontabilitatea eramateko edota programa informatikoak 

erabiltzeko, gaztelera erabili izan dute. 

 

Beste hiru kasutan, Zubizarreta Consulting enpresan aritu diren ikasleek Idiazabal 

eta Beasaingo Udaletxeetako inbentarioa eguneratu dute lan-praktikan, beti ere 

horretarako euskara erabiliz, hau da, inbentarioa eguneratzen zuten bitartean inbentario 

hori euskaraz egin dute. 

 

Bi ikasle Eibarko “... eta kitto!”  euskaltzaleen elkartera joan dira. Horietako batek 

lehenago aipatu dugun ekimenean ari da lanean (udalerriko industria-enpresetako 

euskararen egoera aztertu eta euskararen erabilera areagotzeko proposamenak 

gauzatzen, hau guztia Udalaren babesarekin). Bigarrena berriz, euskaltzaleen elkarte 

horren zein izen bereko herri aldizkariaren izaera juridikoaren inguruko lan bat 

prestatzen ari da. 

 

Azkenik, beste Apros Consultores enpresak ikasle bat eskatu du, Donostiako 

ikastola bateko administrazio-kudeaketan lan egin dezan, honen lan-hizkuntza nagusia 

ere euskara izanik. 
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Ondorioz, azken urteetako joera aldatzen ari dela baiezta dezakegu. 1998-99 

ikasturtean bideratu diren lan-praktika guztietatik %10ean euskara lan-tresna moduan 

menderatzen duten pertsonak eskatu izan dira, eta beste %25ean euskara enpresako 

harremanetarako beharrezkoa zen. Oraindik gutxi da, kontutan hartzen bada urtero 

euskaraz ikasi duten 120 diplomatu daudela lan-merkatuan, baina datu horrek berak 

eragin dezake aldaketaren bat kontratuak sinatzeko garaian. 
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VI.- HIZKUNTZ POLITIKA: EUSKARAREN AURREKONTU 

PUBLIKOAK  

 

1.- SARRERA 

 

Aurreko kapituluetan aztertu izan dira hizkuntza gutxituak dituzten 

komunitateetan, hizkuntz aniztasunak sortutako eragin ekonomikoen zenbait alde. 

Ikuspuntu teorikoak eta enpirikoak erabili ditugu eragin horien azalpena ematerakoan. 

Badago gai honetan berebiziko garrantzia duen faktore bat, zenbait arrazoiengatik orain 

arte analisi honetatik kanpo utzi nahi izan duguna, baina aipatu gabe utzi ezin dena: 

faktore politikoa, hain zuzen ere. 

 

Aldagai politikoa nahitaez hizkuntz gatazka guztietako eragile eta ondorio da, eta 

hizkuntza nagusi baten eta gutxitu baten arteko erlazioen bilakaera linguistikoa, 

hizkuntz gatazka baten adierazle den heinean, komunitatearen (edo komunitateen) 

ibilbide politikoa baldintzatzen duela esan daiteke zalantzarik gabe. 

 

Arlo honetan garrantzitsua da aztertzea zein den hizkuntz gatazkarekiko 

instituzioek duten jarrera, komunitatearen borondate politikoa islatzeko tresna 

erabilgarria izan ohi direlako. Horrela, administrazioak hizkuntz politika desberdinak 

burutu ditzake: hizkuntza gutxituaren aurkako neurriak har ditzake, hizkuntza 

nagusiaren “nagusitasuna” areagotu nahi duenean, hizkuntza gutxituaren sustapenerako 

plangintzak, neurri batean edo bestean, bultzatu ditzake, edo hizkuntz gatazkari aurre 

egin gabe, inolako neurri zehatzik ez hartzeko aukera ere badu. 

 

Hizkuntz politika sustatzaileen edukia, eta bere kudeaketa, modu desberdinetan 

garatuak izan dira hizkuntza gutxitu desberdinetarako. Adibideak asko dira, eta 

euskalgintzak horietako gehienak aztertu ditu dagoeneko. Israelek hebraieraren alde 

egindako apustua izan da urteetan euskararen sustapenean lan egin duten pertsona eta 

erakunde askoren erreferentzia, eta azken urteetan beste zenbait eredu ere arreta handiz 

aztertu dira, Quebeceko eta Kataluniako kasuak esaterako. 
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Irlandak independentzia lortu zuenetik gaeliko irlandarraren normalizazioa 

lortzeko egindako hizkuntz politika ere kontuan hartzekoa izan da, oro har onartuta 

baitago azken kasu honetako emaitzak, aurreko paragrafoan adierazitakoak ez bezala, 

kaskarrak izan direla. Irlandako Errepublikak bere independentzia lortu zuenetik, 

Gobernuak neurri desberdinak hartu izan ditu gaelikoa berrindartzeko1, neurri 

sendoagoak Gaeltacht eskualdeetan (gaeliko-hiztunen portzentaia handiagoa duten 

eremuetan), eta hala ere ingelesaren nagusitasuna areagotu egin da lurralde eta gizarte 

eremu guztietan. Desmond Fenell-ek dioenez, akats nagusia Gobernuarena izan da, 

hizkuntz politikaren irizpideak gaeliko-hiztunen komunitatearen partaidetzarik gabe 

burutu izanagatik. Dena den, eta iturri desberdinen arabera2, badirudi azken urteetan 

gaelikoa berpizkunde garaian dagoela, batez ere Dublinen eta bere inguruko 

metropolian. 

 

Edozein modutan, Europako Batasuneko kasuei dagokienean, lehen kapituluan 

Euromosaic txostenak eskaintzen dituen datuen analisia egiterakoan, aipatu izan da –

azaletik bada ere– hizkuntz gutxitu bakoitzeko komunitateen instituzioek 

hizkuntzarekiko duten jokaera, lau ataletan sailkatutako puntuazio orokorrek adierazita3. 

Ez gara horren inguruan gehiago luzatuko, ez baita lan honen helburua. 

 

Ezaguna da euskararekiko hizkuntz politika bera euskal gizartean gatazka iturria 

izan ohi dela euskara-gaztelera-frantsesa hiztun komunitateen partaideen artean. 

Nahiago izan dugu orain arte faktore hau gure lanetik ahalik eta gehien isolatu –ez 

ahaztu–, euskararekiko eragina duten aldagai ekonomikoetan sakondu ahal izateko. 

Oraingoan, berriz, euskararen aurrekontu publikoen kopuruak eta bilakaerak 

aztertzerakoan, ezinbestekoa da gogoratzea aurrekontu horiek ordezkari instituzionalek 

erabakitzen dituztela, gehiengo soilaz edo adostasun zabalagoz, baina beti ere jarduera 

                                                 
1 Fenell (1980) 
2 European Bureau for Lesser Used Languages (EBLUL) erakundearen eta 1980an sortu zen Údarás na 

Gaeltachta (http://www.udaras.ie) agentziaren informazioaren arabera. Azken erakunde honen helburua 

irlandera bizirik dagoen eskualdeetan garapen ekonomikoa eta soziala bultzatzea da, bide batez bertako 

hizkuntza nagusia irlandera izan dadin neurriak hartuz.  
3 Ikus lehen kapituluko 1. taula. 
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politikoaren jokoaren barnean, eta administrazio-esparru bakoitzean indarrean dagoen 

legediaren arabera. 

 

Atal honetan interesatzen zaiguna, administrazioaren hizkuntz politika 

aurrekontuen bidez nola gizarteratzen den azaltzea da. Gogoratu behar dugu beste behin 

ere euskararen herria –Euskal Herria– hiru administrazio-esparru desberdinetan zatituta 

dagoela, eta ondorioz, hiru hizkuntz politika desberdin aplikatzen direla hiru 

administrazio-lurraldeetan (Diputazioen eta Udaletxeen politika bereziez gain), eta 

honek bere isla du administrazio bakoitzaren aurrekontu publikoetan hizkuntz politikari 

eskainitako diru-kopuruetan. 

 

Ondoren azaltzen diren tauletan, Hego Euskal Herriko administrazioek azken 

urteetan euskararen sustapenerako bideratutako aurrekontu-atalen zenbatekoak bildu 

ditugu. Politika desberdina eraman du erakunde bakoitzak euskararentzako diru-

partidetako zenbatekoak erabakitzerako garaian. Hurrengo tauletako datuetan islatzen 

dira politika desberdin horiek, banan bana aztertuko ditugun kasuek azaltzen dutenez.  

 

Besteak beste, administrazio bakoitzak euskararen sustapenerako bideratutako 

zenbateko osotik, zati bat administrazioak berak erabiltzen du (langileria 

euskalduntzeko edota zuzenean antolatutako ekitaldiak burutzeko), eta beste zati bat 

erakunde euskaltzaleen artean banatzen du subentzio eran. Zati bakoitzaren proportzioa 

aztertu dugu, administrazioaren aldetik bi joera desberdin antzeman baititugu: edo 

gehiegizko parte hartzea, euskalgintza “zibilari” laguntza gutxi eskainiz, edo kontrakoa 

kasuan, administrazioaren utzikeria, subentzio batzuk banatuz, baina instituzioa 

inplikatu gabe euskararen normalizazioan. 

 

François Grinek dioenez, hizkuntz politikak aztertzeko ikuspuntu asko daude, 

berak hauetako bi nagusienen ezaugarriak azaltzen dituelarik: “...politiken analisiak 

beren xede nagusien bidez sailka daitezke. Hurbilketa batzuek politika bat sostengatzen 

duen agerizko edo ezkutuko ideologia desegiteko ahalegina egiten dute, eta horretarako 

politika horren gorputz gisa (ofizialki edo ez ofizialki) definituta dauden neurri 

espezifikoen deskripzioa egiten dute. Hurbilketa hauek maiz ikuspuntu hermeneutiko 

nabaria agertzen dute, zeinaren arabera nagusiki politika baten "interpretazioaz" 

arduratzen dira, politika horren gaur eguneko helburuak eta hauen ondorioak azalduz. 
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Beste hurbilketa batzuk ebaluaziozko ikuspuntu zehatzagoa dute. Hauek neurtutako 

aldaketa, aldagai soziolinguistiko edo demolinguistiko batean oinarritzen dute, aldaketa 

hori politika jakin bati lotuz, azken hau aldaketaren arrazoi nagusitzat hartzen delako. Bi 

genero hauek askotan konbinatuak izaten dira hizkuntz politika eta planifikazioari 

buruzko literaturan, ekarpen gehienak ezin direla lan-mota bati edo besteari atxiki.”4 

 

Lan honetan ez ditugu hizkuntz politika desberdinen helburuak aztertuko aldagai 

soziolinguistikoek hartutako joerekin alderatzeko, baizik eta hizkuntz politikarako 

administrazio bakoitzak esleitutako diru-kopuruaren bilakaera ikusi. Administrazio-

esparru bakoitzean aplikatu izan den hizkuntz politikak, eremu horretako aldagai 

linguistikoengan eragin duen bilakaera, ikuspegi soziolinguistikotik egin beharreko lana 

da, interesgarria izan daitekeelarik hizkuntz politika desberdinek eta hauetan erabili izan 

diren zenbateko desberdinek, aldagai linguistikoengan eragindako aldaketen arteko 

diferentziak aztertzea. 

 

Bestalde, administrazio bakoitzaren aurrekontuetako datuak aztertzerakoan, 2000 

urteari dagozkion datuak sartu izan baditugu ere, ez dugu hauen desglosearen analisia 

egin, ikerlan hau bukatzerakoan oraindik ere 2000ko aurrekontuak onartu berriak 

baitzeuden, eta esan bezala, urte honetako kopuru osoak besterik ez ditugu aipatu. 

Gogoratu behar dugu ere, egoera politikoa medio, Eusko Jaurlaritzaren 1999 urteko 

aurrekontua 1998koaren luzapena izan zela (“Euskadi 2001” kreditu-lerroa erantsi 

zelarik), eta Arabako Foru Aldundiaren 2000 urteko aurrekontua, bere aldetik, 

1999koaren luzapena dela (behintzat lan hau bukatzerako orduan, nahiz eta une horretan 

aurrekontu berrirako negoziazioak indarrean egon). 

 

Azkenik, adierazi nahi dugu ondorengo taulak osatzeko datu gehienak (1993 eta 

1998 urteen artekoak), Euskal Kulturaren Batzarreak (EKB) bildutakoak direla, lan hau 

izenpetzen duen doktoregaiarekin eta bere zuzendariarekin batera aurkeztu izan zirenak 

Donostiako Euskararen Udal Patronatuak deitutako Karlos Santamaria IV. ikerketa-

bekan. Hortik aurrerako datuak guk bildutakoak dira, eta horiekin guztiekin egin ditugu 

datozen ataletan agertzen diren taulak. 

                                                 
4 Grin eta Vaillancourt (1999) 
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2.- EUSKO JAURLARITZA 

 

 

Ondoko irudian agertzen dira Eusko Jaurlaritzak euskararen sustapenerako 

bideratutako diru kopuruak 1991 eta 2000 urteen arteko epean. Gogoratu behar dugu 

1999an Euskal Autonomi Erkidegoko aurrekontuak, 1998koen luzapena izan zirela, eta 

aldaketa txiki batzuk ezik, hauen errepikapena izan zirela. 

 

1994 urtean ezik, non zenbatekoa 8.830 milioi pezetatik 8.734 milioi pezetara 

jaitsi zen, %1,09ko beherakadaz, gainerako urte guztietan igoera egon da, beti ere 

zenbateko osoari begiratuz. Gogoratu behar da 1994 urtetik aurrera aurrekontu 

publikoetan doikuntza handiak egon direla, krisialdiak bultzatuta eta batez ere 

Europarekiko konbergentzia politikak ezartzearen ondorioz. Horrela, aurreko urteetan  

Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuak %13a eta %15a igo baziren, 1994an ezarritako 

irizpideekin aurrekontua %1,96a igo zen soilik, hurrengo urteetako igoerak %5etik 

behera egon direlarik. Dena den, 1994an bertan, aurrekontu osoa zertxobait igo bazen 

Eusko Jaurlaritzaren euskararako aurrekontuak
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ere, euskararentzako diru-kopurua gutxitu egin zen, aipatu bezala. Datuen segida 

aztertuz, adierazgarria da 2000 urtean izandako gorakada (%25 ingurukoa), Eusko 

Jaurlaritza osatzen duen EAJ-EA koalizioak urte honetako aurrekontuak onartzeko EH 

taldearekin sinatutako hitzarmenaren ondorioz. 

 

Bestalde, gorago adierazi diren urtez urteko igoerak deflaktatu gabe azaltzen dira, 

hau da, urte bakoitzeko pezeta korronteetan daude. Horrela, urtez urteko igoerari kendu 

beharko litzaioke ondoko taulan agertzen diren inflazio tasak5, aldaketaren balio 

konstanteak eduki ahal izateko: 

 

Urtea KPIren aldaketa  

EAEn, ∆∆∆∆ % 

1991 5,5 

1992 5,3 

1993 4,7 

1994 4,9 

1995 5,0 

1996 3,8 

1997 2,3 

1998 2,3 

1999 2,8 

Iturria: INE, Kontsumorako Prezioen Indizea 

 

Jaurlaritzak euskararentzat bideratzen duen dirua, hiru Sail desberdinetatik 

banatzen du: alde batetik, Hezkuntza, Unibertsitateak eta Ikerkuntza Sailak 

irakaskuntza euskalduntzeko eta euskarazko ikasmateriala sortzeko eskaintzen 

duen zenbatekoa (4215 programa), bestetik, Ogasun eta Herri Administrazioaren 

Sailak, administrazioa euskalduntzeko bideratzen duena (4712 programa), eta 

azkenik, Kultura Sailak emandakoak, azken hauek Hizkuntza Politikarako 

Sailordetzarentzat eta bestelako subentzioetarako bideratuak (4711 programa).  

 

Azken bi urteetarako beste partida batzuk egon dira ere: 1999ko aurrekontuetan 

“Euskadi 2001” kreditu-lerroa onartu zen (aurrekontuak 1998koen luzapena zirelako), 

helburu estrategikoei erantzuteko neurri osagarriak jasotzeko), eta 2000 urteko 

                                                 
5 Aurrekontuen bilakaera kapitulu honen azken atalean aztertuko dugu. Bertan aldaketa nominalak eta 

errealak (inflazioa kenduta) alderatzen dira. 
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aurrekontuetan, bestelako diru-partidak sartu dira (hau da 4711, 4712 eta 4715 

programetatik at), bereziki ikastola kontzertatuak subentzionatzeko (956 milioi pezeta). 

 

Hiru Sail horien arteko banaketa, ondoko irudian agertzen dena da: 

 

Hauetako Sail bakoitzak, bere aldetik, banaketa desberdina egiten du bere 

zereginak burutzeko. Ondoren agertuko dugu Sail bakoitzari dagokionaren desglosea 

(1991-1998 aldirako). Horrela, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza Sailak hiru atal 

nagusi ditu: lehenik, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Euskal 

Autonomia Erkidegoko unibertsitate publikoa euskalduntzeko zuzenean esleitutako 

partida, bigarrenik, irakaskuntza ez-unibertsitarioa euskalduntzeko bideratzen dena, 

batik bat IRALE programaren bidez (irakasleria euskalduntzeko eta euskara ikasten 

dutenak ordezkatzeko gastatzen dena), eta hirugarrenik, subentzio gisa banatzen dena, 

ikasmateriala sortzeko (testu-liburuak, ikus-entzunezkoak, eta antzekoak). 

 

Honela banatu da irakaskuntzarako bideratutako dirua aipatu urteetan: 
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Ikusten denez, parterik handiena hezkuntza ez unibertsitarioaren euskalduntzera 

bideratuta dago, batez ere sare publikoko irakasleria euskalduntzeko, eta, aipatu bezala, 

pertsonaleko gastu handia egiten da ordezkapenak ordaintzeko. Unibertsitate publikoa 

euskalduntzeko ez dago IRALE bezalako programarik, beraz, bere euskalduntzerako 

emandako dirua batez ere testu-liburuen sormena eta itzulpenerako erabiltzen da. 

Azkenik, hezkuntza sistema euskalduntzeko subentzioek gorakada nabarmena izan dute, 

azken urteetan EIMA programa hor kokatzen delarik, euskaraz idatzitako ikasmateriala, 

euskarazko ikus-entzunezkoak, teknologia berriekin lotutako materiala (softwarea) eta 

curriculum-material lagungarria sortzeko helburuz. Azkenik, nahiz eta aurreko irudian 

desglosea agertu ez, 1999tik 2000ra Hezkuntza Sailaren 4715 programa %24a hazi da. 

 

Ogasun eta Administrazio Publikoaren Sailetik, administrazioa euskalduntzeko 

bideratzen den zenbatekoa bi erakunderen bitartez bideratzen da: IVAP/HAEE Herri 

Arduralaritzaren Euskal Erakundea eta HABE Helduen Alfabetatze Erakundea. Urte 

hauetan honela banatu zen erakunde hauen artean Ogasun Sailak esleitutako dirua: 

Eusko Jaurlaritza: Hezkuntza Saila. Euskararako aur rekontuak
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Diru-partida hau izan da gorabehera handiena izan duena aztertutako urteetan. 

Azkenik, nahiz eta aurreko irudian desglosea agertu ez, 1999tik 2000ra Ogasun eta 

Herri Administrazioa Sailaren 4712 programa %6a hazi da. 

 

Esan dugunez, Jaurlaritzak euskararekiko daraman sustapen programa hiru ildo 

nagusitan oinarritzen da: irakaskuntza eta administrazioa euskalduntzea, eta kultur 

arloan euskara bultzatu. Azken ildo honetan kokatzen da Kultura Sailak euskararentzat 

bideratutako kopurua. 

 

Atal honetan bereizten da euskal liburugintzarako ematen den partida berezi bat, 

eta ondoren hizkuntz politikarako esleitzen dena, bai administrazioaren ekimen zuzen 

gisa edota gizarte-erakundeei euskararen arloan egindako lanagatik ematen zaizkien 

subentzioen bidez. Eta dirua atal bakoitzean nola banatzen den ikusita Jaurlaritzaren 

hizkuntz politikaren ezaugarrietako bat antzematen da: euskararen sustapenerako diru 

gehiena administrazioaren kontrolpean gastatzen da zuzenean, ekimen euskaltzale 

pribatuentzat bideratutako subentzioak 470 milioi pezetatara iritsiz 1998an, Jaurlaritzak 

euskararentzat guztira eman zituen 10.957 milioi pezetatik. 

Eusko Jaurlaritza: Ogasun eta Administrazio Saila. Administrazioa   euskalduntzeko 
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Bestalde, subentzioetako 470 milioi pezeta horiek honela banatu ziren 1998 

urtean, non guztiaren erdia euskal prentsa laguntzeko izan zen. 

 

1998an Hizkuntz Politikaren subentzioak erakunde ez  publikoei
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Euskararen sustapenerako administrazioak erabiltzen duen dirua, kopuru 

absolutuez gain, analisi erlatiboan aztertu behar dira ere, azken finean, horretan 

euskararentzako borondate politikoaren maila islatzen baita. Alde horretatik, batzuentzat 

alferrikako gastua dena, herritarren aberastasuna hizkuntza baten garapen artifizialerako 

egina, euskaldunentzat, eta euskaltzaleentzat bereziki, gutxiegizko esfortzua baita 

hilzorian dagoen berezko hizkuntza normalizatzeko ahaleginean. 

 

Ikertutako urteetan, Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu osoaren baitan, euskarari 

esleitu zaion zenbatekoa %1,5en inguruan egon da 1996-99 urteetan, ondoko grafikoak 

adierazten duen bezala, eta 2000 urtean izandako gorakadaz aurrekontuaren %1,7ra igo 

da, aurrerago aipatu den hitzarmen politikoaren ondorioz:  

 

Aurreko tauletan Eusko Jaurlaritzak azken urteetan euskararen sustapenerako 

bideratutako diru-zenbatekoen bilakaera aztertu dugu. 2000ko aurrekontuetako 

memorietan, Hizkuntza Politikarako Sailordetzak Jaurlaritzaren hizkuntz politikaren 

ildo nagusiak aurkeztu ditu: 
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“Une honetan, Euskararen Aholku Batzordeak eta Eusko Jaurlaritzak onartutako 

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia garatzea da helburua, plan hori adostasunean eta 

parte-hartze zabalean oinarrituriko hizkuntza-politika baten bizkarhezurra. 

Horretarako, lan-lerro nagusiak honako  hauek izango dira: 

• Hizkuntza-politikaren egituratzearen diseinu bateratua egiten jarraitzea, 

herritarren elkar-bizitza eta gizartearen kohesioa lortuz joateko politika 

estrategikoetako bat baita. Horretarako, indartu eta areagotu egingo da aurreko 

legealdian Herri Aginteak Koordinatzeko Batzordeak (HAKOBA) hasitako 

lana. 

• Euskara-planak bultzatzea Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publiko eta 

pribatuetan. Eusko Jaurlaritzaren euskara-plana garatzea, eta bere menpeko 

sozietate publikoena era (Eusko Tren, EITB, EVE,...). Hizkuntza-irizpideak 

bateratzea kontratazioetan, langileen etengabeko prestakuntzan, 

argitalpenetan, laguntza eta dirulaguntzetan eta baimen eta lagapen 

administratiboetan. 

• Helduen euskalduntze eta alfabetatzeko ekintza guztiak eta euskara-planak 

norabide berean jartzea. Lehentasuna eman beharko zaie efektu 

biderkatzailerik handiena izan dezaketen gune geografikoei, gizataldeei eta 

erabilera-eremuei, eperik laburrenean Euskal Autonomia Erkidegoko bi 

hizkuntza ofizialetako edozeinetan trebetasun eta jarioz aritzeko gauza izango 

den ahalik eta elebidun-kopururik altuena lortzeko. Horretarako, etengabeko 

hobekuntza-egitasmoa ezarriko da HABEk lotzen duen euskaltegi-sarean. 

• Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak bultzatzea: alde batetik, 

auditoria- eta edizio-erremintak, itzulpenari laguntzeko tresnak eta ahotsaren 

ezagupen eta sintesia lortzeko; eta bestetik, euskararen azpiegitura publiko 

nahiz pribatuetako barne- eta kanpo-harremanak hobetzeko. 

• Euskal Herriko toponimiaren inguruko jarraibideak finkatu eta bateratzea. 

• Komunikabideen arteko lankidetza sustatzea. 

• Hizkuntza-normalkuntzaren alorreko kalitate-estandarrak eta zerbitzuak hobetze 

bidean ekarpen berezia eragiten duten gizarte-azpiegiturazko inbertsio-

proiektuak sustatzea.”6 

                                                 
6 http://www1.euskadi.net/presupuestos/2000/memorias/ag094711_c.pdf  
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3.- NAFARROAKO GOBERNUA 

 

Nafarroako Foru Erkidegoko Gobernuak 1991-2000 tartean euskararen 

normalkuntzarako emandako zenbatekoak 1.000 milioi pezeta inguruan egon da, 

ondoko taulan agertzen den bilakaerarekin: 

 

1994an (EAEn bezala) eta 1995ean beherakada egon zen baina hamarkadako 

gainerako urteetan goranzko joera mantendu da. Hala ere, kontutan hartu behar da 

Nafarroako Gobernuko aurrekontuek ere gorakada handiak eduki dituztela urte hauetan, 

eta euskararentzako esleitutakoa ez da hazi aurrekontu osoaren proportzio berean, 

geroago ikusiko dugun moduan. Bestalde, kontutan hartu behar da urteko datu 

korronteak erabili direla, eta datuak deflaktatzeko ondoko taulan agertzen diren urtez-

urteko inflazio tasak erabili beharko genituzkeela7, aldaketa errealak lortzeko: 

                                                 
7 Adierazi bezala, kapituluaren azken atalean aldaketa nominalak eta errealak (inflazioa kenduta) 

alderatzen dira. 

Nafarroako Gobernua. Euskararako aurrekontuak
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Urtea KPIren aldaketa  

Nafarroan, ∆∆∆∆ % 

1991 6,5 

1992 5,8 

1993 5,0 

1994 5,6 

1995 5,5 

1996 4,3 

1997 2,9 

1998 2,0 

1999 2,6 

Iturria: INE, Kontsumorako Prezioen Indizea 

 

Nafarroako gobernuak, bi kontusail desberdinetatik burutzen du euskara 

sustatzeko lana: irakaskuntzaren euskalduntzera bideratutako zenbatekoak, eta hizkuntz 

politika orokorrerako emandako beste diru-kopuruak. Honela banatzen da egindako 

gastu osoa: 

 

Bai arlo batetik zein bestetik, diruaren zati bat administrazioak berak zuzenean 

gastatzen du, eta bestea subentzio gisa banatzen da euskalgintzako eragileen artean. 

Ondoko irudian agertzen ditugu subentzioetarako esleitutako diru kopuruak, urtez urte: 

Nafarroako Gobernua. Euskararako aurrekontuak
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Subentzioetarako ematen dena totalaren herenetik gora egon da urtero (1999an, 

euskararentzako aurrekontuaren %39a izan delarik), eta urteen zeharreko bilakaera 

euskararen aurrekontuaren bilakaeraren menpe egon da. Adierazgarria da, EAErekin 

alderatuz, erakunde sozialei emandako kopuru absolutua Nafarroan antzekoa dela, 

euskararentzako ematen den guztia askoz ere gehiago izanik EAEn (10 aldiz gehiago 

baino gehiago 2000 urtean). Eusko Jaurlaritzak lehentasuna ematen dio bere ardurapeko 

administrazioa euskalduntzeari, eta berriz, Nafarroako Gobernuak administrazioa 

euskalduntzeko egindako esfortzua askoz ere txikiagoa da. 

 

EAEn egin dugun bezala, euskararentzako emandakoa erlatiboki aztertu behar da, 

Gobernuak erabiltzen duen diru zenbateko osoarekin alderatuz. Nafarroako kasuan, 

euskararentzat erabilitakoa aurrekontu publiko osoaren %0,43tik behera egon da 

hamarkada osoan, eta beheranzko joera eduki du azken urteetan, 1998an eta 2000an 

%0,34koa izan delarik, ondoko irudian agertzen den moduan: 
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Ikusi izan badugu ere Nafarroako Gobernuak euskarari eman diona handitzen joan 

dela azken urteetan, milioi pezeta absolutuak kontutan hartuz, gehikuntza hori 

aurrekontu osoak izandakoa baino txikiagoa izan da, eta horren ondorioz, euskararen 

sustapenerako dirulaguntzak proportzionalki jaitsi egin dira. Alde horretatik gogoratu 

dezakegu lehen kapituluan adierazten genuena: Nafarroako komunitate euskaldunak 

administraziotik jasotzen duen babesa, komunitateak berak hizkuntzaren alde egiten 

duen esfortzua baino txikiagoa dela, alegia. 

 

Edozein modutan, Nafarroako Gobernuak euskararen sustapenerako bideratutako 

diru-zenbatekoen azalpena, Gobernuaren Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza nagusiak 

honela ematen du: 

 

“Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza Nagusiak honako eginkizunak izanen ditu: 

• Hura osatzen duten Zerbitzuen buru izatea. 

• Zerbitzu horien jarduera sustatu eta koordinatzea. 

• Kontseilariak bere esku uzten dituenak. 

Indarra duten xedapenek esleitzen dizkioten gainerako ahalmen eta eginkizunak. 
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Zuzendaritza Nagusia bi zerbitzutan banandua dago: Programazio eta Ikerketa 

Zerbitzua (Ikerketa Atala eta Formakuntza Bulegoa bertan kokaturik daude) eta 

Euskararen Normalizazio eta Sustapen Zerbitzua (Itzulpen Atala eta Barne 

Kudeaketaren Bulegoa bertan kokaturik daude). 

Programazio eta Ikerketa Zerbitzuak honako eginkizunak ditu: 

• Hizkuntza politikari buruzko jarduketa-plan orokorrak burutzeko proiektuak 

egitea. 

• Euskararen egoera soziolinguistikoaren gaineko azterlan, ikerketa eta 

estatistikak egin daitezen proposatu, koordinatu eta burutzea. 

• Komunikabide publiko nahiz pribatuetan euskararen presentzia sustatu eta 

horren alde egitea. 

• Foru Komunitateko Administrazio Publikoen hizkuntza politika aztertu eta 

ebaluatzea. 

• Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko langileen euskarazko 

ezagupena gero eta handiago izan dadin irizpideak finkatzea. 

• Nafarroako Administrazio Publikoetako langileentzat euskarazko prestakuntza 

eta gaikuntza jarduerak antolatzea. 

 

Programazio Atalaren eginkizun funtsezkoena plan orokorretarako proiektuak 

prestatzea da, bai eta Nafarroako Administrazio Publikoen hizkuntz normalizaziorako 

plan eta ekintzen analisia eta ebaluazioa egitea ere. 

Formakuntza Bulegoaren eginkizun funtsezkoena Nafarroako Gobernuko 

Administrazioen euskalduntzeko Euskaltegiaren zuzendaritza eramatea da, Arautegiak 

agintzen duenarekin bat etorriz. 

Euskararen Normalizazio eta Sustapen Zerbitzuak eginkizun hauek ditu: 

• Euskararen erabilera publikoaren eta sozialaren normalizazioa sustatzea. 

• Toki Administrazioen eta Nafarroan Estatuak duen Administrazioaren hizkuntz 

plangintza prestatzen laguntzea. 

• Gizartearen esparru desberdinetan euskara sustatu eta zabaltzeko kanpainak 

egitea. 

• Foru Komunitateko toponimoak eguneratu, normalizatu, zabaldu eta ofizial 

bihurtzeari dagokion guztia aurrera eramatea. 
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• Nafarroako Administrazio Publikoek eskatzen dizkioten euskara-gaztelania edo 

gaztelania-euskara itzulpen ofizialetarako aholkuak eman eta, behar denean, 

egitea. 

 

Barne Kudeaketaren Bulegoaren eginkizun funtsezkoena Zuzendaritza Nagusiaren 

kudeaketa ekonomiko-administratiboa eta espediente administratiboen kudeaketa da.”8 

 

                                                 
8 http://www.cfnavarra.es/EUSKERA/eusnav/euskera/egenerac.htm  
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4.- ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAK 

 

Euskal Autonomi Erkidegoko Foru Aldundiek euskararekiko eraman duten 

jokaera desberdina izan da lurralde batetik bestera. Atal honetan horietako bakoitzaren 

bilakaera azaltzen dugu. 

 

ARABA 

 

Arabako Foru Aldundiak azken urteetan bi partida erabili ditu euskararen 

sustapenerako: “Kultura eta Euskara” departamendutik euskararen normalizaziorako  

bideratutakoa, eta langileen euskalduntzerako erabilitakoa (1995 eta 1996an 

gazteriarentzako diru-partida berezi bat egon zen ere). Gorago esan bezala, lan hau 

amaitzerakoan 2000ko aurrekontuak onartu gabe zeuden, eta Aldundia 1999koen 

luzapenarekin ari ziharduen. Hala ere, nolabaiteko aldaketak sumatu dira, PP alderdiko 

Diputatu Nagusi berriak Euskara Zerbitzua desagerrarazi baitzuen 1999ko udaberrian. 

 

Arabako Foru Aldundia. Euskarazko kultur sustapener ako dirulaguntzak
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Azken legealdian (1996-1999 urteak) beheranzko aldaketa egon bazen lehen 

urtetik bigarrenera, gero goranzko joera nagusitu zen, eta azkeneko urterako 1996ko 

kopurua zertxobait gaindituta zegoen. 

 

Diru-partida horietatik, erakunde sozial euskaltzaleei subentzio gisa bideratutakoa 

ondoko irudiak azaltzen du, bertan 1996ko %12tik 1999ko %20rako proportzio-

aldaketa egon dela ikusten delarik: 

 

 

BIZKAIA  

 

Bizkaiko Foru Aldundiaren politika euskararekiko azken urteetan nahiko ahula 

izan dela esan daiteke, batez ere kontutan hartzen bada lurralde honetako euskaldun 

kopurua. Dena den, esan behar da lurralde honetako aurrekontuetan ezin dela oso ondo 

antzeman euskararen sustapenerako esleitutako zenbatekoak. Alde batetik, badago 

“Euskarazko kultur sustapenerako” dirulaguntzen atala, Euskaltzaindia, Labayru 

ikastegia eta Eusko Ikaskuntza subentzionatzeko erabili izan dena, Kultura 

Departamenduak egindako “Kultura zabalkundea” deituriko programaren barnean.  
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Bestetik, azken programa honetan euskaraz zein gazteleraz egindako bestelako 

kultur ekintzak egon daitezke, baina hizkuntzarekiko modu berezituan tratatu gabe. Ezin 

da zehaztu, beraz, euskararentzat bideratutako kopuru osoa. Edozein modutan, politika 

finkorik ez dela egon erakusten du egoera honek, edo hobe esanda, euskararekiko 

hizkuntz politika irizpide finkorik gabekoa izan dela 

 

Kultura Departamentuaren programez gain, langileria euskalduntzeko partida 

egon da ere (“Hizkuntz normalizazioa” programa, 1999 arte Lehendakaritzan, 2000 

urtean Kulturan), 1993-1998 epean gutxituz joan dena, 325 milioietatik 66 milioi 

pezetara iritsi arte. Azken bi urteetan, 2000an bereziki, goranzko joera nabaria egon da, 

kasu honetan ere aurrekontuak onartu aurreko alderdi abertzaleen arteko negoziazioen 

ondorioz. Hurrengo irudiak agertzen ditu “euskarazko kultur sustapenerako 

dirulaguntzak” azpiatala, hala nola langileak euskalduntzeko esleipenak. Esan bezala, 

“Kultura zabalkundea” programan euskarazko ekimenak laguntzeko dirua zenbatekoa 

izan den jakiterik ez dagoenez, ez dugu sartu, baina grafikoak agertzen duena baino 

zerbait gehiago erabili dela esan dezakegu. 

 

Azkenik, aipatu beharrekoa da 2000 urteko aurrekontuetan, EAJ-EA Aldundiko 

Gobernuak EH taldearekin egindako hitzarmenaren ondorioz, Euskararen Sustapena 

programa eratu izan da Kultura Departamentuaren organigraman. Kualitatiboko 

Bizkaiko Aldundiaren hizkuntz politika erabat aldatu den bezala, agerian dago 

kuantitatiboki ere urrats handia egin dela. Besteak beste, kopuru absolutua %272an 

igotzeaz gain, gizarte-erakundeentzat bideratutakoa kopuru osoaren erdia gainditzera 

pasa da: 
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GIPUZKOA 

 

Gipuzkoako Foru Aldundia da politika emankorrena duena euskararen arloan. 

Hona hemen 1993-2000 urteetan “euskararen normalkuntzarako” esleitutakoa:  

 

Beste erakundeetan bezala, 1994 eta 1995 urteetan beherakada jasan zuen diru-

partida honek, eta hortik aurrera gorakada egon bada ere, ez da lortu 1993 urteetan 

emandakoa berdintzea. Zenbateko horretatik, zati bat Diputazioak berak gastatzen du, 

gehien bat foru administrazioa euskalduntzeko programetan, eta gainerakoa subentzio 

gisa banatzen da. Ondoko irudiak adierazten du euskararen normalkuntzarako 

gastatutako guztia, eta kopuru horretatik, subentzioei eskainitakoa: 

Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura eta Euskara depar tamentua. Euskararen 
normalkuntzarako aurrekontua
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Subentzioetan eskainitakoa guztiaren herena baino zerbait gutxiago da 1996tik 

aurrera, lehenago proportzio handiago suposatzen bazuen ere. Joera honek, ordea, 

aldaketa izan du 2000 urtean, subentzioak berriz guztiaren erdira iritsi baitira, aurreko 

irudian azaltzen den eran. 

 

Bukatzeko, Gipuzkoako euskalgintzako eragileek foru-aurrekontuetatik jasotzen 

dituzten kopuruak ondoko grafikoan adierazitakoak dira: 

Gipuzkoako Foru Aldunidia. Dirulaguntzak erakunde s ozialei (1993-2000)
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Gipuzkoako Foru Aldundia. Euskara eta Kultura depar tamentua. Subentzioak 
erakunde sozialei
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5.- BILBO, DONOSTIA, GASTEIZ ETA IRUÑEKO UDALAK 

 

Udalek ere beren aurrekontuetatik zati bat euskararen sustapena helburu duten 

ekimenak bultzatzeko bideratzen dute, gehienbat kultur eskaintzaren barnean, baina 

baita ere udaletako langileria euskalduntzeko eta bestelako ekimenetarako (bekak, 

ikerketak, eta abar). Bere dimentsio ekonomikoagatik, Hegoaldeko lau hiriburuetako 

datuak bildu ditugu, gogoratuz ere udal gehienek ere honelako partidarik badutela9. 

Besteak beste, Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearen lana ere hemen kokatu 

beharko genuke, nahiz eta ekonomikoki pisu handikoa ez izan, kualitatiboki eta 

sinbolikoki izugarrizko garrantzia duelako, herritarren eta administrazioaren arteko 

erlazioan euskaraz bizitzeko aukerak ahalbidetzeko helburua baitu. 

 

Dena den, udaletako euskararako aurrekontuek ez diote administrazio osoaren 

baturari zati txiki bat besterik eransten, hurrengo puntuan ikusiko dugunez, eta 

horregatik hiriburuetakoak soilik aztertu ditugu. 

 

Puntu honetan, Hegoaldeko lau hiriburuetako aurrekontuen datuak azalduko 

ditugu. Lauetarako, ondokoak dira bildu ditugun taulak:  

 

1. Udal bakoitzak euskararen sustapenerako bideratutako diru-kopurua, 1993-

1999 urteetan (Bilboko kasuan, 1994-1999 urteetan). 

2. Aurreko kopuru horietatik gizarte-erakundeentzat bideratutako subentzioen 

zenbatekoa. 

                                                 
9 Ikus kapitulu honen hurrengo atala. 
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BILBO 

 

Bilboko Udala. Euskara Zerbitzuaren aurrekontua
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Horren ondorioz, erakunde sozialei bideratutako laguntzak %12,1 izatetik 1994an, 

%38a izatera igaro ziren 1999an. Esan bezala, emaitza hau kontrako bi joerengatik 

gertatu izan da: euskararentzako gastu osoa murriztu den bitartean (%47a 1994-99 

tartean), subentzioak igo egin dira (%66a urte horietan). 

 

Bilboko Udala. Euskara zerbitzua. Dirulaguntzak era kunde sozialei
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DONOSTIA 

 

Donostiako udala. Euskararen Patronatuaren aurrekon tuak
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Donostiako kasuan, subentzioak 1993 urtean %11,6a izatetik, 1999an %25,9a 

izatera igaro dira. 

Donostiako Euskara Patronatua. Erakunde sozialei em andako dirulaguntzaren 
pisua Patronatuaren guztizkoarekiko
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GASTEIZ 

 

Gasteizko udala. Euskara zerbitzuaren aurrekontua
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Gasteizko kasuan, subentzioak %61,7a izatetik (1993 urtean), %68,5a izatera 

igaro dira (1999an), bi aldagaiek –euskararen gastu osoa eta gizarte-erakundeentzako 

diru-laguntzak– goranzko joera mantendu dutelarik. 

 

Gasteizko udala. Euskara zerbitzua eta dirulaguntza k euskararen sustapenerako
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IRUÑEA 

 

Iruñeako udala. Euskararako aurrekontuak
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Iruñeko udalaren euskararako aurrekontuetatik, zatirik handiena –subentzioak ez 

direnak–, euskarazko kultur ekitaldiak antolatzeko erabili da, eta erabilpen honetarako 

zenbatekoak gorakada izan du azken urteetan. Subentzioak %26,7a ziren 1993an, eta 

%16,2a 1999an, kopuru absolutuan aldaketa txikia izan dutelarik. 

Iruñeako udala. Subentzioak euskarazko erakunde kul turalei eta sari eta beketarako 
dirulaguntzak
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EAEko UDALAK (5.OOO biztanletik gorakoak) 

 

Hizkuntza Politikarako Sailordetzak, 1999 urtean, Euskal Autonomia Erkidegoko 

5.000 biztanletik gorako 63 udalerriei (hiru hiriburuak barne) bidalitako galde-sortari 56 

udalek erantzun zioten, eta informazio horren arabera, 1999ko ekitaldiaren 

aurrekontuetan euskarari eskainitakoa honakoa izan zen: 

 

1999 URTEA 

5000 biztanletik gorako 

udalerriak 

 
Aurrekontu propioa 

(milioi pezetak) 

 
Euskararen sustapenerako 

(milioi pezetak) 

 
% Euskara 

ARABA 37.690 121 % 0,32 

BIZKAIA 100.370 711 % 0,71 

GIPUZKOA 74997 1.408 % 1,88 

EAE 213.058 2.240 % 1,05 

Iturria: Eusko Jaurlaritza, Hizkuntza Politikarako Sailordetza 
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6.- IPARRALDEKO EGOERA 

 

Iparraldeari dagokionez, Administrazioak ez du euskararen gaineko ardura 

legalik, bertan euskara hizkuntza ofiziala ez baita. Dena den, Pirinio Atlantikoetako 

Departamentuak zenbait dirulaguntza bideratzen ditu hainbat ekimen bultzatzeko: 

Euskal Irratiek subentzioa jasotzen dute, zenbait herritan errepideen seinalizazio 

elebiduna burutu izan da,...  

 

Administrazioak hizkuntz politikarik egiteko behar legalik eduki gabe ere, 

euskalgintzaren inguruan dabiltzan taldeek aspaldiko zeregina dute Administrazioaren 

arduragabetasuna salatzea. Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluak, euskalgintzak 

egindako eskaera bideratu zuen Hizkuntz Kontseilu baten eraketa eskatuz. 

Suprefeturaren azken erantzuna Euskararen Hizkuntz Zerbitzua eratzea izan da10, 

Zerbitzuaren jarduerarako 290.000 libera esleituz (7,25 milioi pezeta), eta ez eskatzen 

zen Hizkuntz Kontseilua, 26,5 milioi liberez (662,5 milioi pezeta) hornituta egongo 

litzatekeena. 

 

Bestalde, 2000ko udaberrian euskaltzale talde batek kanpaina bat hasi du 

udaletxeetako hautetsiei euskararen sustapenerako dirua bideratu dadila eskatuz. 

Eskariaren arabera, udaletxe bakoitzak aurrekontuaren %1a euskararen alde emango 

balu, 20 milioi liberaz gora (500 milioi pezeta) lortuko lirateke hizkuntzaren babes eta 

bultzadarako. Hain zuzen, irizpide hau da azken urteetan Hendaiako udaletxeak erabili 

izan duena, eta beste herrietara zabaldu nahi dena. 

 

Edozein modutan ere, oraingoz behintzat Iparraldeko administrazio desberdinek 

hizkuntz politikarik ez dute aurrera eramaten, eta beraz, beren aurrekontuetatik 

euskararen alde bideratzen dena huskeria izanik, ez dugu lan honetan zenbatu. 

                                                 
10 2000ko martxoaren 29an, Jean Michel Drevet suprefetak euskalgintzako ordezkarien aurrean hartutako 

konpromisoa. Euskaldunon Egunkaria, 2000-03-30. 
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7.- ADMINISTRAZIOEN ARTEKO ALDERAKETA ETA AGREGAZIO A 

 

Orain arte aurkeztu ditugun datuen ikuspegi osoago bat edukitzeko, Administrazio 

desberdinek egiten duten euskararen aldeko gastuaren alderaketa egingo dugu. 

Lehenbizi, Hego Euskal Herriko bi autonomia erkidegoetako gobernuek – Eusko 

Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak– azken hamarkadan hizkuntz politikarako 

esleitutako diru-zenbatekoak grafiko berean aurkezten ditugu: 

 

Jaurlaritzak emandako partidak goranzko joera eduki izan badu ere, Nafarroako 

Gobernuarena izozturik dago. Dena den, hizkuntz politikaren hartzaileak zein eta zenbat 

diren kontutan hartuz, diru-kopuru horiek irakurketa desberdinak azaltzen dituzte. 

Horrela, soziolinguistikazko azken inkestaren11 datuak erreparatuz, euskaldun 

elebakarrak, elebidunak eta elebidun hartzaileak (azken hauek dira “zertxobait” hitz 

egiten dakitenak nahiz eta ez duten hitz egiten, eta “ongi” edo “nahikoa ongi” ulertzen 

                                                 
11 Euskal Herriko Soziolinguistikazko Inkesta, 1996. Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua eta Euskal 

Kultur Erakundea. Gasteiz, 1997. 
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edo irakurtzen dutenak), alegia, euskarazko ondasunak kontsumitu ditzaketenak, 

738.400 dira EAEn eta 84.900 Nafarroan. Hauetako euskaldun edo ia-euskaldun 

bakoitzeko administrazio autonomikoak egindako hizkuntz politikako gastua, ondorioz, 

19.953 pta.koa da EAEn eta 14.264 Nafarroan (2.000 urteko aurrekontuko datuak 

erabiliz). Alde honetatik, EAEko administrazioaren gastua Nafarroakoa baino %40 aldiz 

intentsiboa litzateke. 

 Iturria: 1996ko Soziolinguistikazko inkesta, eta guk lortutako datuak 

 

Hala ere, hizkuntz politika gizarte osoari eskainitako zerbitzu gisa hartzen badugu 

(gogoratuz helduen euskalduntzea, adibidez, politika horren barnean sartzen dela), 

biztanleria osoa kontutan hartu beharko genuke, eta orduan hizkuntz politikarako gastua 

EAEn 8.284 pta.koa da biztanleko, eta 2.770 pta.koa Nafarroan: kasu honetan EAEko 

gastua biztanleko Nafarroan baino %200 handiagoa da, hiru aldiz handiagoa, hain 

zuzen. 

 

Nafarroako Gobernua Eusko Jaurlaritza
Nafarroako eta EAEko 15 urtetik gorako biztanleria (1996) 437.200 1.778.500
Euskaldunak eta elebidun hartzaileak (1996) 84.900 738.400
Euskararen aurrekontua (2000 urtea, milioi pezetak) 1.211 14.733
Euskararentzako ptak., euskaldun bakoitzeko 14.264 19.953 
Euskararentzako ptak., biztanleko 2.770 8.284 
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EAEko hiru Foru Aldundiek azken urteetan euskararen normalizazio eta 

sustapenerako erabilitako diru kopuruak alderatuz, ondoko irudia lortzen da. 

 

Bertan nabaritzen da 2000 urtean lortutako akordio politikoen ondoren, 

Gipuzkoako eta Bizkaiko Aldundien hizkuntz politika aldatu egin dela. Arabarako 

kasuan berriz, lan hau amaitzeko orduan 1999ko aurrekontuaren luzapenarekin ari 

baziren ere, pentsatzekoa da euskararentzako partidak aldatzekotan, beherantz egingo 

dutela, negoziatzen ari diren PP, PSE eta UA alderdiek hauteskundeetan aurkeztutako 

programa politikoen arabera jokatzen badute. 

 

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiak (1995- 2000)
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Hego Euskal Herriko lau hiriburuetarako alderaketa 1994-1999 aldirako egin 

dugu, 2000 urteko datuen faltan. Irudiak azaltzen du lauen arteko aldeak eta joerak: 

 

Iruñea eta Gasteizko udalek euskararentzako dirua mantendu izan badute, 

Donostiakoak goranzko joera eduki du, eta Bilbokoak berriz, beheranzkoa 1997a arte, 

ondorengo bi urteetan horretan eutsiz.  

 

Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñeko Udalak (1994-1 999)
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Aipatu ditugun administrazio guztietako aurrekontuen batura eginda, honakok 

emaitzak lortzen dira: 

 

 

 

 

Hego Euskal Herriko Administrazio Nagusiak
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Erakundea 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Eusko Jaurlaritza 8830 8734 9202 10314 10655 10957 11784 14733
Nafarroako Gobernua 1029 1000,5 964 973 1025 1069 1158 1211
Arabako Foru Aldundia 32,1 131,2 89,9 106,5 132,5 132,5
Bizkaiko Foru Aldundia 325 270 278 224 142 97 272 1012
Gipuzkoako Foru Aldundia 350 308,5 227 274,2 288,4 300,6 307,6 632
Bilboko Udala 312,8 327,3 240,8 168,3 163,2 165,5 165,5
Donostiako Udala 121,8 129 135,4 137 153 168 192,9 192,9
Gasteizko Udala 37,1 38,4 46 50,6 55,6 52,6 59,8 59,8
Iruñeko Udala 28,4 34,1 36,9 48,2 55,6 47,7 50,6 50,6
Batura (milioi pezetak) 10721,3 10827,3 11248,7 12393 12632,8 12961,6 14122,9 18189,3

Aldaketa  %0,99  %3,89  %10,17  %1,93  %2,60  %8,96  %28,79
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Azkenik, aurreko baturen urtez-urteko aldaketa (aurreko taularen azken ilaran 

datorrena) deflaktatu dugu, urte horietako inflazio-tasak kontutan hartuz, aldaketa 

erreala zein izan den jakiteko. Hona emaitza12: 

 

Antzeman daitekeenez, euskararentzat bideratutako aurrekontu publikoaren 

aldaketa erreala nulua izan da zenbait urteetan (eta negatiboa era, gastu publikoan egin 

ziren murrizketa gogorren urteetan), 1999an hazkunde erreala %6aren inguruan egon 

zen, eta benetako igoera 2000 urtean gertatu da: euskararen sustapenerako erabiliko den 

diru publikoa %27a handitu da balio errealetan. Honek, noski, administrazioen arteko 

joera desberdinak ezkutatzen badu ere, bilakaera politikoaren norabidea erakusten du. 

 

                                                 
12 2000 urterako inflazioa, Espainiako Gobernuak Estatu osorako egindako aurreikuspena da (%2). 

Bestalde, berriro ere errepikatu behar dugu 2000 urterako hiriburuen aurrekontua ez genuenez, 1999ko 

datuak errepikatu ditugula, suposatuz osotasunean kopurua ez dela gehiegi aldatuko. 

AURREKONTUEN ALDAKETA ERREALA = Aldaketa nominala -  Inflazioa
( Eusko Jaurlaritza + Nafarroako Gob. + Aldundiak +  Hiriburuak )
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Aldaketa nominala   %0,99   %3,89   %10,17   %1,93   %2,60   %8,96   %28,79

Inflazioa (EAE)   %4,90   %5,00   %3,80   %2,30   %2,30   %2,80   %2,00

Aldaketa erreala -  %3,91 -  %1,11   %6,37 -  %0,37   %0,30   %6,16   %26,79
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EAEko 5.000tik gorako biztanleko herriek euskararen udal-aurrekontuak erantsiz, 

euskarari esleitutako kopuru absolutua lortzen da (udaletxeetako kopurua 2000 urterako 

ezagutzen ez dugunez, 1999ko errepikatu dugu, datuen balio absolutuetan eragin 

handirik ez dela egongo suposatuz). Emaitza gisa zera dugu: 2000 urterako gutxienez 

20.000 milioi pezeta erabiliko dituzte administrazio desberdinen artean euskararentzat, 

aurreko urteko 15.944 milioi pezeten gaineko %25eko igoeraz. Administrazio nagusiei 

dagokionean (Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua eta Foru Aldundiak), beren 

aurrekontuen baturaren %1,27a eskaintzen diote euskarari lan hau bukatu dugun unean. 

Euskararen Aurrekontuak. Administrazioen batura (19 99 eta 2000 urteak)
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VII.- ONDORIOAK  

 

Euskal Herrian euskararen inguruko gogoeta, eztabaida eta politika eguneroko 

mintzagai izanik ere, ikuspegi teoriko desberdinetatik sortu dituen ekarpenak punta-

puntakoak izanik ere –bai hizkuntzalaritzaren esparruan, bai irakaskuntzan, 

psikopedagogian, soziologian eta gizarte-zientzia gehienetako esparruetan– gutxi 

aztertutako gaia izan da ekonomiarekiko izan ditzakeen loturetan. 

 

Aurkeztu dugun lan honetan ikusi izan dugu, ordea, hizkuntza gutxituen eta 

ekonomiaren arteko erlazioak mota askotakoak direla, eta harreman horiek sakonki 

aztertzeak baduela, ekarpen teorikoen funtsezko alderdi metodologikoez gain, eragin 

praktiko bat hizkuntza gutxituetako komunitateen garapen integralerako bidean, garapen 

integralaren faktoretzat hartuz bertako hizkuntza eta kulturaren bizirautea, hala nola 

maila ekonomiko zuzen eta integratua erdiestea.  

 

Hain zuzen ere, lan honetan inplizituki balore egokitzat hartu izan baitugu 

hizkuntza desberdinen irautea, eta hizkuntza guztietako komunitateen garapen 

ekonomikorako eskubidea. Esan nahi da hizkuntza gutxituetako komunitateentzat 

gertakari positiboak eta negatiboak daudela onartu dugula, dudarik gabe euskararen 

gizartean bizitzea tokatu izan zaigulako. Honek badu bere ondorio zuzena: azaldu 

ditugunean zenbait autoreren ideiak, mundu-mailako hizkuntza bakarraren abantailak 

goretsiz, jarrera kritikoa hartu behar izan dugu, eta gauza bera egin dugu hizkuntza 

gutxituetako ustezko defendatzaile batzuek bilakaera ekonomikoaren etetea 

gomendatzen dutela ikusi dugunean. 

 

Aurreko azalpena eman ondoren, lortu ditugun ondorio nagusiak laburbilduko 

ditugu. 

 

1. Hizkuntzak eta ekonomiak badute elkarrekin zer ikusirik. Aurrekoa gauza 

nabarmena bada ere, hizkuntza eta ekonomia zer nolako kontzeptu zabalak diren 

kontutan hartuz, lortu dugu maila abstraktuenetatik alde konkretuagoetara 

etortzea. 
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2. Hizkuntzaren eta ekonomiaren arteko loturak aztertzeko baliagarri izan daitezkeen 

eredu teorikoak ez dira asko, eta horietatik zaharrena, duela hogeita bost urte 

egindakoa. Teorizazio horiek, gainera, arazoaren alde oso urrunak ukitzen dituzte. 

 

3. Globalizazio prozesua gaindiezinezko traba izan da nazio eta komunitate askoren 

hizkuntza eta kultura garatzeko bidean, eta inork ez du zalantzan jartzen 

etorkizunean efektu hau are sakonagoa izango dela. Globalizazioa eredu 

ekonomiko bakar baten hedapenak sortzen duenez, eredu ekonomiko horren 

garapenak kolokan jartzen ditu gaur egun bizirik dauden hizkuntza gehienak. 

 

4. Herrialde guztiek beren ekonomien hazkundea bilatzen dutenez, nazioarte mailan 

ahulago direnak aukera larri baten aurrean daude, garapen ekonomikoaren eta 

bertako osagai kulturalen artean lehentasunak finkatu behar baitituzte, alegia, 

munduan zehar hedatutako sistema kultural-ekonomikoa onartu ala bertako 

ezaugarriak mantendu ahal izateko nazioarteko harremanei mugak jarri. 

 

5. Europa mailan, egoera gutxituan aurkitzen diren bi hizkuntz komunitate mota 

bereizi ditugu: lurraldez kanpoko Estatu-hizkuntzen komunitateak, eta strictu 

sensu hizkuntza gutxituetako komunitateak. Lehenengoen arazoa Estatu-mugak 

ezarri izan direnean sortu bazen, bigarrengoak Estaturik gabeko nazioak dira, eta 

hauen problematika da bereziki aztertu nahi izan duguna. Alde horretatik, 

hauetako komunitate gehienak Europako periferian egonik, integrazio 

ekonomikoaren prozesuak zuzenean beren egituratze sozial, kultural eta 

linguistikoan ondorio kaltegarriak eduki ditzakeela ikusi dugu. 

 

6. Hazkunde ekonomikoa lortzeko gizarteak balore berriak bereganatu beharko ditu 

homogeneizazioak ez dezan ohiko izaeran oinarritzen den bizimodua 

desagertarazi, behintzat gizartearen gehiengoak izaera hori gorde nahi duen 

artean. Garatu beharreko balore horiek honakoak izan daitezke: komunitate 

txikien papera, norbanakoen errealizazioa eta autokonfidantza, tokian tokiko 

agente-sareen osaketa, iniziatiba propioaren bultzada eta menpekotasunak 

baztertzeko joera, besteak beste. 
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7. Euskal Herriari dagokionean, bilakaera ekonomikoaren ondorio gisa, eskualde 

batzuetan kontzentratu egin dira baliabide ekonomiko gehienak eta jarduera 

produktibo dinamikoenak, gainerako eskualdeetako eta euskal lurraldeetatik 

kanpoko inmigrazio-polo urbanoak bihurtuz, eta beste zenbait eskualdeetan, aldiz, 

garapen ekonomikoa atzerapenez dator, horietan lehen sektorearen indarra batez 

beste baino handiagoa delarik. Azken zonalde hauetan euskarak irauteko baldintza 

hoberenak izan ditu Gipuzkoan, Bizkaian eta Iparraldean bereziki, edo bestela, 

Nafarroako hegoaldean eta Araban, gaztelaniak euskara baztertzeko eremu 

aproposak topatu zituen.  

 

8. Euskal Herrian, euskararen bilakaera historikoan eta gaur egungo egoeran faktore 

ekonomikoek eragin izan dute (bereziki industrializazioaren garaitik, eta neurri 

handi batean migrazio mugimenduei lotuta), eta horren ondorioz gaztelania- eta 

euskal eremu elebakarren despopulazioarekin bat, eremu elebidun hiritartuek 

hartu dute lehentasun soziala: ongizate ekonomikoaren adierazleek balio 

altuagoak dauzkate eremu urbano elebidunetan, eremu euskaldunenetan baino, 

hala nola euskara aspaldian galdu zuten eremuetan baino. 

 

9. Aurrekoa kontutan hartuz, ez dirudi Euskal Herriko biztanleengan hizkuntz 

ezaugarriek zuzenean eragiten dutela beste aldagai sozioekonomikoen gain, hau 

da, hizkuntz taldeek ez dute klase sozial bereziak mugatzen ezaugarri 

linguistikoetatik harantz. 

 

10. Hizkuntza gutxituekin lotutako aldagaiek ekonomian oro har duten eragina 

aztertzeko ereduak ez dira oso ugariak. Bi motatakoak bereiz ditzakegu: 

enpresaren ekonomiaren ingurukoak, bereziki marketinaren alorrekoak edota giza-

baliabideen kudeaketa aztertzen dutenak, adibidez, eta teoria ekonomikoaren 

ingurukoak, kontsumitzailearen teorian oinarritzen direnak edota eskaria-eskaintza 

eskemak erabiltzen dituztenak faktore linguistikoaren berezitasuna ulertzeko. 

 

11. Zentzu honetan, aipatu ereduetako batzuek planteatzen dituzten hipotesi eta 

ondorioak euskararen kasuan nola egokitzen diren aztertu izan dugu. Alde batetik 

ezaugarri linguistiko espezifikoa duten produktuen merkatuetan (liburuak edo 

prentsa, esaterako) eskari urriagoa duten enpresek lehiatzeko dauzkaten oztopoak 
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eta abantailak aztertu ditugu. Besteak beste, gaztelerazko ondasunak ekoizten 

dituzten enpresentzat, euskarazko ondasunen merkatuan lehiatzeak mozkinen 

handitzea eragin dezakeela ikusi dugu. 

 

12. Bestalde, hiztun elebidunek hizkuntza batean ala bestean ekoiztutako produktuak 

aukeratzeko orduan, hiztun elebidunen portzentaiak duen eragina aztertzen duen 

eredua azaldu dugu. Horren arabera, frogatu ahal izan dugu baliagarritasun funtzio 

arrunta duten elebidun arrazionalen multzoa handitzeak ez duela ziurtatzen 

hizkuntza gutxituaren erabilera handituko denik. Era berean, ikusi dugu gizarte 

elebidun oso batean (biztanle guztiek bi hizkuntza ezagutzen dituztenean, horien 

aldeko hautu subjektiborik gabe) hizkuntza bakoitzeko produktuen kontsumoa, 

kontsumo totalaren erdia izango dela. 

 

13. Aurreko puntuetan azaldutako ekarpen teorikoetan, euskarazko ezaugarria duten 

produktuak aipatu izan dira. Aztertu dugu mota honetako produktuen ekoizpena 

Euskal Herrian, euskararen sektore ekonomiko gisa aurkeztu duguna. Azpisektore 

sendo batzuk daudela ikusi dugu, hala nola euskal hedabideak, liburugintza edota 

euskararen irakaskuntza. Euskararen sektoreak, oro har, euskal Barne Produktu 

Gordinean duen parte hartzearen gutxieneko estimazioa egin dugu, nahiz eta 

horretarako zailtasun ugari topatu (Euskal Herriko banaketa administratibo-

ekonomikoaren ondorio). Hurbilketa horren arabera, euskararen sektoreak 

gutxienik Barne Produktuaren %2a suposatzen duela estimatu dugu. 

 

14. Euskarazko ekoizpenak daukan pisu ekonomikoa aztertu dugun bezala, aztertu nahi 

izan dugu zenbatekoa eta nolakoa den euskararen presentzia jarduera 

ekonomikoan. Hasierako kapituluetan esan dugu hizkuntza gutxituen ezaugarri 

bat dela gizarte harreman orokorretan beste hizkuntza batek ordezkatu egin 

dituela, eta ordezkatze prozesu hau euskararen kasuan industrializazioaren garaitik 

hona areagotu egin da. Azken urteetan saiakera desberdinak entseatu dira zenbait 

industria-enpresetan, nahiz eta oraingoz saiakera horien emaitza praktikoak 

nahiko mugatuak izan.  

 

15. Enpresetan euskararen erabilpena areagotzeko plangintzak aztertzeaz gain, 

industria-enpresetako jarduera euskalduntzako jarrerak aztertu ditugu, helburu 
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horrekin burututako galdeketen bidez. Lortu ditugun emaitzen arabera, 

enpresetako arduradunek balio positibotzat hartzen dute euskararen erabilpena 

bultzatzea, baina ez diete horrelako ekimenei etekin ekonomikorik ikusten epe 

laburrean, eta beraz, horrelako plangintzak ezartzeko kostua zama ekonomiko 

erantsi gisa hartzen dute. Ondorioz, enpresak ez daude oso motibatuta 

euskalduntze plangintzak ezarri ahal izateko kostuak beren gain hartzeko. 

 

16. Enpresen jarduera euskaraz izan dadin, euskal langile trebatuak kontratatu ahal 

izatea da enpresetako irtenbiderik naturalena: besteak beste, lan-praktikak egiteko 

kontratatzen diren unibertsitateko ikasle euskaldunen eskaria urtez urte handituz 

doa, eskura dauzkagun datuen arabera. 

 

17. Gai honi dagokionez, irakaskuntza sistemaren barnean Lanbide Heziketaren egoera 

ikertu dugu. Euskararen normalizaziorako sektore estrategikoa izanik, 

irakaskuntza arautua euskalduntzeko ahalegin handiak egin badira ere –neurri 

apalagoan Nafarroan eta Iparraldean, EAEn baino–, Lanbide Heziketan eman 

diren urratsak oso ahulak izan dira. Honek, noski, enpresetako funtzionamendua 

euskaraz burutu ahal izatea baldintzatzen du, gaur egun euskarak egoera 

normalagoa baitu zientziaren adar teoriko gehienetan, arlo tekniko-praktikoetan 

baino. 

 

18. Bukatzeko, euskaren sustapen eta normalizaziorako Hego Euskal Herriko 

administrazio nagusiek azken urteetan egin duten ahalegin ekonomikoa neurtu 

nahi izan dugu. Hizkuntz politikarako esleitu diren partidak aldakorrak izan dira 

administrazio guztietan, lortutako ordezkaritza politikoaren erakusle. Era berean, 

administrazioen artean diferentzia ugari egon dira, hizkuntz politikarako hartutako 

irizpide desberdinen ondorioz. Honen guztiaren adierazle nagusia da azken urtean 

alderdi abertzaleek sostengatzen dituzten administrazioetan gertatutakoa, Bizkaian 

lehen aldiz sortu da Euskararen Sustapena programa, eta euskarari bideratutakoa 

%272 hazi da, Gipuzkoan %105a handitu da euskararen sustapenari bideratutako 

diru-kopurua, eta Eusko Jaurlaritzak %25a igo du euskararen normalizazio eta 

sustapenerako ohiko programetan esleitutako zenbatekoa (%32,8a Hizkuntz 

Politikako Sailordetza, %24,3a Hezkuntza euskalduntzeko programa eta %6a 
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Administrazioa bera euskalduntzeko programa), bestelako partidak ere eratu 

dituela. 

 

19. Hego Euskal Herriko administrazioek 2000 urtean 20.000 milioi pezeta inguru 

bideratuko dute euskararen sustapenerako, administrazio nagusiei dagokionez, 

euskararentzako esleitutakoa beren aurrekontu osoaren %1,2koa izanik. 

Administrazioen arteko jarrera desberdinen neurgarri, Arabako Foru Aldundiak 

eta Nafarroako Gobernuak beren aurrekontuen %0,3a inguru bideratuko badute 

ere euskararentzat, Eusko Jaurlaritzak %1,7a bideratuko du hizkuntza politikan eta 

administrazioa eta irakaskuntza euskalduntzeko xedez.  

 

Esan beharra dago azpimarratu ditugun hemeretzi puntu horiek elkarrekin lotuta 

daudela, eta lan honetan aurkeztutako guztiaren laburbiltze soil bat besterik ez direla. 

Edozein modutan, lan osoaren emaitza interesgarrienak jaso nahi izan ditugu aurreko 

zerrendan. Noski, bidean informazio asko geratu izan da, baina ez bakarrik azken 

laburpen hau egiterakoan, baizik eta doktorego-tesi honen kapitulu guztietan. Nolabait, 

hizkuntza gutxituen eta faktore ekonomikoen arteko eraginen ezaugarriak azaldu eta 

ulertzeko saiakera hau, Euskal Herrian lan aitzindaria dela uste dugu, eta hemen 

aurkeztu diren gai denek ikerketa sakonagoak egiteko bidea ireki dezaketelakoan gaude, 

beti ere gure ingurune kultural eta ekonomikoaren ezaugarriak hobe ezagutzeko 

helburuz. 
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