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Ikerketa honetan ematen diren datuek eta analisiek gogoeta-bide ugari 

eskaintzen dizkigutela uste dut. Horretara noa ni segidan. 

 Bada esaten duenik elebitasun soziala ameskeria, ezinezkoa eta gezur 

bat dela: pertsona elebidunak bai, baina gizarte elebidunik ez omen da posible, 

azkenean hizkuntza batek bestea irensten omen du beti. Pertsona elebidunez 

osatutako gizarte elebakarra  –elebakartasun soziala– aldarrikatzen dute hori 

uste dutenek. Hori diotenek, ordea, ahazten dute ebidentzia bat: munduan ez 

dela kasurik hizkuntza txikiagotu  batek hizkuntza hegemonikoaren lekua osorik 

bete duenik, hegemonikoa eta indartsua zen hizkuntza plaza publikotik 

desagertaraziz. Hori, mundu zabalera begiratzen badugu, ez da inon gertatu; 

hori bai dela, beraz, ameskeria. 

 Elebakartasunarena ez da bakarrik eredu sozial ezinezkoa eta 

zaharkitua: elebakartasunarena, ezinezkoa eta zaharkitua izateaz gain, ez da 

eredu sozial desiragarria, ez baita bizikidetza harmoniatsurako bidea. Euskal 

gizarteak elebidun izan nahi du, elebitasun sozial orekatua da bizikidetzarako 

errezetarik onena, eta kontua da nola egin egiazko elebitasunerako bidea. 

Egiazko elebitasun soziala ez baita berez eta interbentziorik gabe modu 

naturalean etorriko: modu naturalean, hizkuntza darwinismoa edo laissez-faire 

aplikatuz, ezinezkoa da elebitasun egiazkoa eraikitzea, ezinezkoa 

euskararentzat behar besteko tokia izatea. 

Egiazko elebitasuna gaur oraindik helburua da, ez da errealitatea. 

Desorekatua da gaur egun dugun elebitasun soziala, euskararentzat ahulgarri. 

Elebitasun sozial orekatua eraikitzeko interbenitu egin behar da nahitaez, 

baldintza soziolinguistikoak aldatzeko neurriak hartu behar dira, eta neurri 
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horiek ahalik eta adostasunik handienarekin eta gizartearen gogo eta 

ahalbideen arabera hartuak izan behar dira: hain zuzen ere horixe erakusten du 

argi eta garbi euskararen bilakaera sozialak. Inkesta Soziolinguistikoak EAE, 

Nafarroa eta Iparraldean euskarak 20urtean izan duen bilakaera erakusten du: 

euskararen ezagutza oso sendo, eta erabilera apalago baina nabarmen hazi 

dira EAEn, oso apal Nafarroan, eta Iparraldean hiztunak galtzen segitzen du 

euskarak. Lege estatusari, hizkuntza politikari eta herritarren atxikimenduari 

dagokionez alde handia baitago hiru lurraldeen artean. Horrek esplikatzen du 

hiru lurraldeen arteko alde ikaragarria. Interbentzioa non, elebitasun handiagoa 

han. Eta lurraldeetan gertatzen den gauza bera gertatzen da erabilera-eremuei 

dagokienez ere: interbentziorik handiena hezkuntzan gertatu da, eta hain zuzen 

eskolan egiten da euskararen erabilerarik altuena, eta zerbitzu publikoetan. 

EAEn euskarak izan duen hazkunde eredugarri eta ikaragarria ezinezkoa 

zatekeen interbentziorik gabe, interbentzio adosturik gabe, eta bistan da 

interbentzio adostuak ekar dezakeela elebitasun sozial orekatua, ez 

interbenitzeak –edo oso gutxi eta partzialki interbenitzeak– hizkuntza bien 

arteko desoreka areagotzea dakarren bezalaxe.  

Inkesta Soziolinguistikoak interbentzioaren beharra eta balioa erakusten 

du, eta gaur hemen aurkeztutako ikerketak agerian jartzen du EAEko baldintza 

soziolinguistikoak gaztelaniaren aldekoak direla, ez direla euskararen aldekoak, 

eta, beraz, baldintza soziolinguistiko horien gainean interbenitu egin behar dela 

da ikerketa honetatik atera dezakegun ondorio garbi bat. Euskararen 

mesedekoak ez diren baldintza soziolinguistikoen artean orain aletuko ditudan 

hauek aipa ditzakegu: 

- Euskararen ezagutza erruz hazi bada ere, gaur oraindik gizartearen 

parte bat baino ez da bi hizkuntzak erabiltzeko gai. Euskaraz 

badakitenen eta tutik ez dakitenen artean berdinketa teknikoa dago 

(gutxi gora behera % 37 dira euskaldunak eta % 37 erdaldun 

elebakarrak, beste % 25 elebidun pasiboak dira).  
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- Euskaraz badakitenen artean askoz gehiago dira gaztelaniaz 

euskaraz baino erraztasun handiagoa dutenak, eta, ondorioz, 

gaztelania erabiltzeko joerak indar handia hartzen du.  

- Herritarrek badute euskararekiko lotura eta identifikazioa, gero eta 

gehiagoren hizkuntza da euskara, baina ohikotasunez erabilia 

izateko erakarmen handiagoa behar du. Euskara erabiltzeak eduki 

beharko luke euskara jakiteak adinako prestigioa, baina ez du. Gaur 

oraindik zenbaitek konfrontaziorako erabiltzen du euskara, eta 

horrek ere ahuldu egiten du.   

- Euskararen Legea, 30 urteren ondoren, errealitate 

soziolinguistikoaren aurretik dago, gaur oraindik daukaguna 

elebitasun sozial desorekatua baita, eta Legearen aurreikuspenak 

elebitasun sozial orekatuarenak baitira dira.  

- Gaur oraindik zenbait testuingurutan zaila gertatzen da –edo 

ezinezkoa– legerian aitorturiko hizkuntza eskubideak normaltasunez 

betetzea. 

- Elebitasun indibiduala mugatua izateak –mugatua bai elebidunen 

kopuruan, baita euskara gaitasunean ere– elebitasun sozial 

orekatua eragozten du. Euskara gaitasun erlatiboak, ingurune 

soziolinguistikoak, etxeko transmisioak zuzenean eragiten dute 

euskararen erabileran, eta eragiten dute, baita ere, euskararekiko 

iritzi eta jarrerek.  

 Atzo baino elebidunagoa da gure gizartea, baina urruti gaude oraindik 

elebitasun sozial eta indibidual orekatutik. Euskarak bere biziraupena 

bermaturik du bizpahiru belaunalditarako, baina ezin gauza bera esan bere bizi-

indarraz. Jokoan daukaguna euskararen bizi-indarra da, denona den ondarea 

denon hizkuntza izatera iristea, hemengo bi hizkuntza ofizialen arteko oreka 

egiazkorantz bidea egiten jarraitzea, bi hizkuntzen artean norberak nahi duen 
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hizkuntza aukeratu eta erabiltzea benetan eta egiazki bermatzea herritar 

guztiei, edozein delarik ere aukeratutako hizkuntza, hizkuntza askatasuna 

egiazkoa izatea denentzako, baita euskara hautatzen denean ere.  

Eta euskararen bizi-indarraz ari garenez, biziki interesgarria suertatuko 

zaigu hizkuntza gaitasunak eta erabilerak faktore soziolinguistiko objektiboekin 

duten loturen azterketan barneratzea ikerketaren eskutik. Hala ere, faktore 

objektibo horien garrantziak ez gintuzke eraman behar balio, iritzi eta jarreren 

alorretako faktore subjektiboen garrantzia ukatzera, ukazio horrek kaltetu 

bailezake euskara normalizatzeko lana. Nire iritzian, herritarren gogoa da 

giltzarri nagusia, eta askatasuna baliatuz eta aukera librean gauzatu eta garatu 

behar da herritarren gogoa, baina jakinda gure gogo hori baliatzearen eta 

praktikara eramatearen esku dagoela euskara hedatu eta indartzea edo 

kamustu eta alboratzea. Neurri handi batean geure esku dagoela, alegia, 

euskara besarkatzea edo euskarari bizkarra erakustea.   

Ikerketan esaten den hitzetan, “euskararen aldekoagoak diren baldintzak, 

indibidualak (elebitasun indibidual orekatua) zein sozialak (gizarte-elebitasun 

orekatua), sortuz eta denboran zehar mantenduz bakarrik lortu daiteke”, 

besteak beste, gizarte osoari bermatzea hizkuntza hautua askatasun osoz eta 

eremu guztietan eta, horrekin batera, hizkuntzarengatik inor inoiz inon 

baztertzen ez duen gizarte bat eraikitzea. 

Gure helburua, azken finean, horixe baita: elebitasun indibidual eta sozial 

desorekatutik orekaturako bidea egitea. Horrek interbentzioa eskatzen du, 

ahalik eta adostasunik zabalenean oinarrituriko interbentzioa, baldintza 

soziolinguistikoak euskararentzat aldekoagoak izan daitezen. Horrela bakarrik 

lortuko dugu 30 urteotako euskararen hazkunde jarraitua hazkunde iraunkorra 

izatea.  

Nire aldetik ikerketaren zuzendari Iñaki Martínez de Lunari eta Prospekzio 

Soziologikoen Kabinete osoari zorionak eman nahi dizkiet, lan benetan bikaina 

egin dutelako. 


