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Sarrera
Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara Zuzendaritza Nagusiak udalei eskaintzen dien Udal<>ekin
programak hiru lan arlo nagusi ditu: prestakuntza, proiektu elkartuak eta ikerketa lanak.
Arlo guztien ezaugarri komuna da udaletako euskara teknikari eta normalizatzaileei aholkularitza eta
laguntza teknikoa ematea euskararen normalkuntzaren esparruan. Ikerketa lanen xedea da
normalizazioan eragin nabarmena duten gaiak sakon aztertu eta ondorioak gizarteratu eta praktikara
eramatea, betiere, berrikuntzaren eta bideragarritasunaren arteko oreka bilatuz.
Esku artean dugun ikerketaren helburua da guraso euskaldunen diskurtsoak eta jokabideak
aztertzea, haur eta gazteen euskararen erabileran duen garrantziagatik. Ikerketa kualitatiboa da,
guraso multzo baten diskurtsoak jaso eta bikote hizkuntzaren inguruan dituzten iritzi eta bizipenak
sakontasunez ezagutzea izan baita xedea. Metodologikoki, eztabaida taldeen teknika erabili da eta
elkarrizketak ere egin dira.
Ikerketa taldeari dagokionez, Andoain, Beasain, Donostia, Hernani, Legazpi, Pasaia eta Zizurkilgo
udaletako teknikariek hartu dute parte, Emun Koop. eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera.
Aztergai hori aukeratzeko hainbat arrazoi egon dira, baina ikerlanaren muina zehazteko
erabakigarriak izan dira taldekideen uste eta iritzi hauek:
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Etxeko eta bikoteen arteko hizkuntzak kezkatzen gaitu, hor ere gauza asko
transmititzen zaizkiolako umeari. Transmisioa ziurtatuta dago, seme-alabei egin egiten
zaie euskaraz, baina etxeko erabileran, bikote erabileran, beheranzko joera nabaritu da
azken urteetan.
Herri askotan euskara oso modu naturalean jaso dute, komunikazioaren diskurtsoa
zabaldu dugu. Umeari euskaraz egiten zaion bitartean, ondo. Baina bikoteak erdaraz
egiten baldin badu, zer da benetan transmititzen dena?
Diskurtso instrumentalarekin ari gara, baina ez da baliagarria. Oso diskurtso aseptikoa
da.
Egindako azterketetan ikusi dugu bikote hizkuntza euskara duten etxeetako umeak
direla kalean eta nonahi euskara gehien egiten dutenak.
Euskaraz egiteko gai direnak dira lehentasun guretzat, A edo B izan. Gaitasunik ez
duenak, ez du, baina badago multzo handi bat gaitasuna daukana eta erdaraz ari dena.
Horiek ez badute egiten, besteak ez dira hasiko.
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Kontraesan handiak sumatzen dira, baina ez dakigu jokatzeko modu horien atzean zer
dagoen, zer pentsatzen duten, iritziak, diskurtsoak, zergatiak.
Urtetan gabiltza bikote eta etxeko hizkuntza euskaldundu nahian, baina ez dugu betebetean asmatu.
Bikote euskaldunen jokaerak kezkatzen gaitu: gai izanda zergatik egiten duten erdaraz.
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1. Ikerketaren diseinua
1.1.

Ikerketaren aztergaia

Guraso biak euskaldunak izanda, bikote hizkuntza gaztelania edo gehienbat gaztelania duten
gurasoek etxeko hizkuntzaren gainean duten diskurtsoa aztertzea.
Jakin nahi dugu bikote hizkuntza gaztelania edo gehienbat gaztelania duten gurasoek gaur egun zer
nolako balio edo lekua eskaintzen dioten hizkuntzari, zein mezuk duten zentzua eurentzat, eta zer
nolako garrantzi aitortzen dioten bikote hizkuntza euskara edo erdara izateari.
Horretarako, egun bikote hizkuntza euskara izateko kanpaina eta ekintzetan erabiltzen ditugun
diskurtsoak aztertuko ditugu, hau da, euskara zerbitzuen bidez zabaldutako diskurtsoaren mezuak
nola ulertzen diren eta horiekiko identifikazio maila zein den. Mezu horien alderdi semantiko eta
ideologikoari begiratuko diogu, hartzaileak mezu horien bidez zer jasotzen duen, zer ulertzen duen
eta zabaldutako mezu horien eta norberaren balioen artean loturarik dagoen ikertuko da.
Bestalde, erabilitako diskurtsoak edo argumentazioak hartzaileak asetzen ez dituenean, beste zein
diskurtsorekin identifikatzen diren ere aztertuko dugu.

1.1.1.

Helburu zehatzak

Bikote hizkuntza gaztelania duten gurasoek etxeko hizkuntzaren gainean duten diskurtsoa jaso nahi
da bere zabalean. Zehatzago, ordea, beste hauek ere aztertuko dira:



Erakunde publikoek egiten dituzten kanpainetan norabide askotako mezuak zabaltzen
dira, baina horietan joera nagusia zein den jakin nahi dugu. Azterketa hori ez da
kuantitatiboki zehatza eta zorrotza izango, ikerketa honen helburua ez baita kanpaina
motak ikertzea.
Zabaltzen ari garen diskurtso motak identifikatu eta sailkatuko ditugu. Zein mezu ari
gara nagusiki transmititzen?
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Erakundeek zabaltzen dituzten mezuen artean, gurasoak zein mezurekin identifikatzen
diren aztertuko dugu, zertan bai, zertan ez, edota gai jakin baten inguruan izan
daitezkeen ikuspegi ezberdinak.
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Egungo guraso euskaldunak zein diskurtsorekin identifikatzen diren jakitea.





Mezu hartzaile eta komunikatzen diren balioen arteko koherentziarik edo
kongruentziarik dagoen aztertuko dugu, hau da, mezuetan transmititzen diren balioak
eta gurasoenak bat egiten duten jakin nahi dugu.

Gure kanpaina eta ekintzetan lantzen ez diren diskurtsoak azalaraztea.

Ikerketak ezaugarri hauek izango ditu:
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Ez da kanpainen azterketa, diskurtsoena baizik. Ez da aztertuko kanpainaren diseinua,
sormen maila, hartzaile mota, hartzaile kopurua edota zabalkundea, edukietan
transmititzen den diskurtsoa baizik.
Guraso euskaldunei zuzendutakoak aztertuko dira, guraso biak euskaldunak izanda
etxean elkarrekin (gehienbat) gaztelaniaz aritzen direnena. Lehen hizkuntza euskara
dutenena eta ez dutenena.
Diskurtso mota ezberdinak aztertuko ditugu, ez diskurtso mota bakoitzeko kanpaina
guztiak.
Honako mezuak zabaltzen dituzten kanpainak biltzera joko dugu: pragmatikoa,
eredugarritasuna, identitarioa eta gozagarritasuna.

-

Diskurtso pragmatikoa: hizkuntza edo aldaera zehatz hori hitz egiteak
dakartzan onurak kontuan hartuz, horren alde ekiteko joera. Onura horiek
ekonomikoak edota sozialak izan daitezke.

-

Eredugarritasunaren diskurtsoa: helduak eta gurasoak eredu emaile dira,
erreferentzia zuzena dira hizkuntzen erabilera arauak transmititzen
dituztelako.

-

Diskurtso identitarioa: hizkuntza horretako lurraldearen parte izateari edo
izan nahiari erantzuten dio.

-

Gozagarritasuna: hizkuntzarekin jolastuz harreman afektiboak sendotzeko
diskurtsoa da honako hau.
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2. Marko teorikoa
Bikote hizkuntza gaztelania duten guraso euskaldunek gaztelaniaz egiteko dituzten arrazoiak
aztertzerakoan, ikerlari batzuen lanak hartuko ditugu oinarritzat.
Azken urteetan hainbat ikerlarik erabileran eragiten duten faktoreak aztertu dituzte (Iñaki Martinez
de Luna, 2001; Topagunea, Soziolinguistika Klusterra & Urtxintxa, 2009). Ikerketa hauek erabileraren
fenomenoa hobeto ulertzeko eta azaltzeko bidea eskaintzen digute.
Iñaki Martinez de Lunak (2001) zioen hizkuntza baten iraupena bere erabileran oinarritzen dela, hau
da, gizarte funtzioak betetzeko egiten den erabileran dagoela biziraupena. Biziraupena ziurtatzeko
beharrezkoa da zenbait baldintza betetzea maila indibidualean eta sozialean (maila mikroan eta
makroan).
Ondorengo modu honetan sailkatzen ditu maila horiek Iñaki Martinez de Lunak:






Maila indibidualean beharrezkoa da hizkuntzan gutxieneko gaitasuna izatea. Horrezaz
gain, erabilera horren aldeko nolabaiteko motibazioa ere behar da.
Maila mikrosozialean ohiko jardueretan, hurbileko harreman sareetan eta ohiko
egoeretan, euskara erabili ahal izatea. Horretarako, beharrezkoa da egoera horietan
parte hartzen duten pertsona gehienek hizkuntza bera jakitea eta beste solaskideek
ere badakitela jabetuta egotea.
Maila makrosozialean gizartea eta bere jardun arloak jasotzen dira: gizartean
hizkuntzak duen errekonozimendua, presentzia eta prestigioa, eta horrekin batera,
hiztunek bere hizkuntzaz dituzten irudikapenak.

Hiru maila hauek elkarri lotuta daude eta beraien arteko elkarreraginak etengabekoak dira. Beraien
arteko harremana ez da determinista, posible baita mailaren batean baldintza eskasak izan arren,
hizkuntza baten erabilera altua izatea, beste bi mailatan baldintza onak daudenean.
Ondorengo lan batean, gazteen hizkuntza erabileran eragiten duten faktoreen azterketa lanean
(Topagunea, Soziolinguistika Klusterra & Urtxintxa, 2009) hain zuzen ere, hiru maila horiek
indibiduala, mikrosoziala eta makrosoziala gehiago xehatu eta 12 faktoretara eraman zituzten. Era
berean, faktore nagusi horien azpifaktoreak identifikatu zituzten.
Gazteen hizkuntza erabileran eragiten duten faktoreak ondorengoak dira:

8

www.udalekin.net

Iturria: Gazteen hizkuntza erabileran eragiten duten faktoreen azterketa proiektu (2009)

Gazteen eremu informaleko hizkuntza erabilera gizarte fenomeno konplexua dela aipatzeaz gain,
hizkuntzaren erabileran elkar korapilatutako faktore ugarik eragiten dutela ondorioztatu dute
azterlan horretan. Beraz, faktore baten eragina non hasi eta bukatzen den mugatzea zaila dela
ondorioztatu dute ikerlariek.
Gazteen erabileran beste dute eragina etxeko hizkuntzaren erabileran faktore horietako gehienek,
beraz, erabilgarri zaizkigun heinean, gurasoek dituzten diskurtsoetan faktore horien eragina eta lekua
aztertuko ditugu.
Maila indibidualeko eta mikrosozialeko faktoreekin lotura duten diskurtsoei erreparatuko diegu
gehienbat azterlan honetan, nagusiki hizkuntza gaitasuna, harreman sareetako hizkuntza arauak eta
ohiturak, haurtzaroko hizkuntza ingurunea, jarrera eta portaerak, eta hizkuntzarekiko eta egoera
soziolinguistikoarekiko gizarte pertzepzioak. Aztergai izango dira gurasoek seme-alaba eta helduen
hizkuntza gaitasunari buruz diotena, zein diren nagusi diren hizkuntza ohiturak, zein gizarte balio
aitortzen dioten hizkuntza bakoitzari, eta zehazkiago adieraziz, honako hauek:
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Hizkuntza gaitasunean euskara nola ikasi duten, elebitasun orekatua/desorekatua,
euskaraz komunikatzeko erasotasuna (hizkuntza naturala den, adierazkorra).
Harreman sareetako hizkuntza arau eta ohiturak faktorearen barruan, gune
ezberdinetan (etxea, lagunartea, bikotea, familia) hiztunek dituzten erabilera arau eta
ohiturak.
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Haurtzaroko hizkuntza ingurunean familian bizitako hizkuntza errealitatea, eskolakoa
eta auzokoa, lehen hizkuntzari buruzko bizipenak eta pertzepzioa.
Jarrera eta portaerak: hizkuntzarekiko jarrera, lotsa, pena, axolagabetasuna, eta
hizkuntza kontzientziaren eta portaeraren arteko koherentzia.
Hizkuntzarekiko gizarte pertzepzioa: euskaldunaren irudia, hiztunei lotutako balioak,
aurreiritziak, hizkuntzaren balio sinbolikoa eta instrumentala.
Egoera soziolinguistikoarekiko gizarte pertzepzioa: egungo eta etorkizunari buruzko
egoera soziolinguistikoarekiko pertzepzioa, bai eta hizkuntza gatazkarekiko
hurbiltasuna ere.

Erabileran eragiten duten faktoreak ikertzeko, bestelako ikerketa kualitatiboak eta kuantitatiboak ere
hartu ditu oinarritzat lantaldeak. Aurretik aipatutako faktoreak agertzeaz gain, bikote hizkuntzaren
garrantzia eta haurren erabileraren arteko lotura egiten da ikerketa horietan:

1.

Siadecok Arrasaten erabilera baldintzatzen duten faktoreak aztertu ditu (Siadeco, 201011).
Ikerlan horretatik gure gaiarekin lotura duten honako ondorio hauek jaso ditugu:






Hainbat euskal hiztunek ez ditu euskararen erregistro guztiak menperatzen.
Taldean euskaraz egiteko ohiturarik ez duten pertsonak daudenean, gaztelaniarako
joera nagusitzen da.
Euskaraz ondo jakiteko, erabileraren garrantziaren kontzientzia falta da.
Ez dago euskara erabiltzeko “presio sozialik”.

2.

Soziolinguistika Klusterrarentzat Pello Jauregik egindako ikerketan15, bikoteen hizkuntzaohiturak aztertu ziren. Ikerlan horretan aipatzen da hizkuntza-ohiturak aldatzeko motibo nagusia
euskaldun izateko nahia eta garaiko giro sozio politikoa izan zirela. Bikote horiek ez dute semealabengatik aldatu hizkuntza ohitura, baina seme-alabek hizkuntza ohitura finkatzen lagundu
diete, indargarri izan dira.

3.

Soziolinguistika Klusterrerako Pello Jauregik berezko taldeen inguruan egindako ikerketan14,
bestalde, gure gaiari estuki loturik dauden hainbat alderdi aipatzen ditu:
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Etxearen eragina eskolarena baino askoz nabarmenagoa da gazteen kale-erabilera
finkatzeko garaian.
Gurasoen hizkuntza jokaerak sakoneko ildo afektiboa ezartzen du seme-alaben
hizkuntza jokaeran.
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Seme-alaben geroko erabileran gurasoen eragina handia da.
Euskaraz diharduten gurasoen kopurua ugaldu ezean, ez da belaunaldi berrien
erabilera handituko.

Ikerketa kuantitatiboan, berriz, ondorengoa izan da datuek marraztu diguten egoera:

1.

Euskararen belaunez belauneko transmisioa EAEn (Eusko Jaurlaritza, 2008) azterketan
transmisioarekin loturiko datu interesgarriak aipatzen dira:

 Guraso biak elebidunak direnean, euskararen transmisioa bermatuta dago: gutxi
gorabehera seme-alaben %95ek euskara jasotzen du lehen hizkuntza gisa; horietako
gehienek euskara baino ez.

 Bestalde, guraso biak euskaldun berriak direnean edota haietako bat bakarra denean
elebidun, transmisio prozesua ez dago guztiz bermatuta. Gurasoetako bat elebiduna
denean, seme-alaben %70 ere hala dira.

 Seme-alaben hizkuntza-erabilerak gurasoen erabileraren isla dira. Beraz, gurasoak
euskaraz zenbat eta aktiboagoak izan, orduan eta aktiboagoak dira seme-alabak ere;
gurasoek euskaraz zenbat eta gutxiago egin, orduan eta gutxiago egiten dute semealabek ere. Kide bat euskaldun zaharra edo jatorrizko elebiduna eta bestea euskaldun
berria denean, izugarri jaisten da nagusiki euskaraz aktiboak diren seme-alaben
portzentajea (%58).

 Kide biak euskaldun berriak diren bikoteetan sekulako beherakada du euskaraz
aktiboak diren seme-alaben ehunekoak, eta apenas gainditzen du %25a.

2.

Euskararen erabilera eta familia-transmisioa aztertzen dituzten bi ikerketetan (Jon Aizpurua,
2004) 12, Olabide eta Santo Tomas ikastoletan egindakoetan, ikasle ohien euskararen erabilera eta
transmisioa aztertu dituzte. Gure ikerketarekin lotura duten ondorengo datuak arretaz
aztertzekoak dira:

 Donostiako Santo Tomas Lizeoa: ia guztiek (%96k) euskara transmititu diete semealabei (%64k euskara bakarrik eta %32k euskara eta gaztelania). Gainerako %4ak
gaztelania transmititu du. Seme-alabak handitu ahala, transmisioa eten egiten dute
kasu gutxi batzuetan: 6 urtetik beherakoei %98k euskaraz; 10etik gorakoei %82k
euskaraz. Hortaz, 16 puntuko galera.

 Gasteizko Olabide ikastola: lautik hiruk euskara transmititu diete seme-alabei (%23k
euskara bakarrik eta %53k gaztelaniarekin batera). Gainerako laurdenak (%24k)

11
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gaztelania transmititu du. Euskara gehien transmititzen duten gurasoen ezaugarriak,
berriz, hauek dira: euskaraz urte gehiagoz ikasi dute, lehen hizkuntza euskara eduki
dute, eta euskaraz hobeto hitz egin eta ikasketa maila altuagoa dute.
Ikerketa kuantitatiboetan seme-alaben hizkuntza-erabilerak gurasoen erabileraren isla direla
aipatzen da: gurasoak zenbat eta aktiboagoak izan, orduan eta aktiboagoak direla seme-alabak ere.
Udal<>ekineko ikerketa lantaldearen abiapuntua eta oinarria hori izan da, udalek ikerketa hauek
oinarri hartuta ekin diote azken urteetan ideia hori azpimarratzeari, hau da, hizkuntzari dagokionez
gurasoak eredu izatearen garrantzia nabarmendu nahi izan dute.
Gazteen hizkuntza erabileraren inguruko ikerketak Euskal Herrian ez ezik, Katalunian ere egin dira.
Aurreko ikerlanean egin bezala, Anna Torrijosek (2008) erabileran eragiten duten faktoreak eskema
batera eraman ditu. Anna Torrijosek ohartarazten gaitu eskemek errealitatea sinplifikatzen duten
arren, Kataluniako gazteen hizkuntza erabileran eragiten duten faktore nagusien artean hizkuntza
gaitasuna, testuinguruak, erabilera arauak eta hizkuntza jarrerak daudela. Ikerlariak dio etxean eta
eskolan egituratzen direla bereziki hizkuntza gaitasuna, jarrerak, testuinguruak eta erabilera arauak.
Era berean, sozializazio prozesuen garrantzia azpimarratzen du Anna Torrijosek lan honetan,
sozializazio horren bidez jasotzen baititu norbanakoak erabilera arauak eta gizartean nagusi diren
balioak.
Hizkuntzaren sozializazioaz ari garelarik, Euskal Herrian hizkuntzaren sozializazioaren garrantzia
azaleratu duen ikerlaria Paula Kasares dugu. Paula Kasaresek (2013), mintzairaren eta kulturaren
jarraipena aztertzerakoan, hizkuntzaren sozializazioari erreparatu dio. Ikerlariaren esanetan,
sozializazioa komunitate jakin bateko gizarte bizitzan eraginkortasunez eta egoki parte hartzeko
beharrezkoak diren ezagutzak, joerak eta jarduerak eskuratzeko prozesua da. Prozesu hori, hein
handi batean, hizkuntzaren erabileraren bidez burutzen da, mintzaira baita kulturaren ezagutza
komunikatu eta irudikatzeko bide, negoziatu nahiz auzitan jartzeko birsortu eta eraldatzeko bide
sinbolikorik behinena.
Paula Kasaresen lan horretan adierazi bezala, sozializazioa prozesu jarraitu eta amaigabea da,
haurtzarora mugatzen ez dena, jende heldua rol, estatus edota jarduera berrietan sozializatzen jarrai
baitaiteke. Beraz, prozesu dinamikoa, elkarreragilea, bizitza osoan dirauena eta inguruneari lotua da.
Paula Kasaresek (2012) dio haur txikiak ez direla transmisio baten jasotzaile pasibo hutsak. Umeek
ere beren familiako kide helduak sozializatzeko ahalmena baitute. Prozesua, beraz, bi norabidekoa
da, gurasoak haurren aurrean zeregin sozializatzailea duten moduan, haurrek ere helduak
sozializatzeko ahalmena dute.
Hizkuntza erabiltzeko sozializazioaren arloan ikertzaileek aztertu izan dute haurrek zer nolako
hizkuntza jokaera dituzten beharrezkoak eguneroko gizarte bizitzan egoki parte hartzeko. Hau da,
haurrak hizkuntzaren erabilera arauekin jabetzen dira hizkuntza gizarte jardueretan nola erabiltzen
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den ikusita, eta egoera horietan parte hartuta. Beraz, haurrek hizkuntza —kodea— ez ezik, hizkuntza
erabiltzeko arau sozialak, hizkuntzen arteko hierarkia eta halakoak ere barneratzen dituzte
elkarreragin horretan. Sozializazio elebiduna izan duten haurrek bi hizkuntzak ikastearekin batera, bi
kodeak nola erabili, non, norekin eta zertarako, bi kodeak noiz bereizi eta noiz nahasi ere ikasten
dute.
Hizkuntzaren erabilera ereduak faktoreen arabera denboran alda daitezke, kontuan izan behar baita
hizkuntza sozializazioa momentu testuinguru zehatzari dagokiola (Paula Kasares, 2012).
Erabileran eragiten duten faktoreak eta sozializazioaren teoriak oinarria ematen digute helduek
bikotekidearekin, haurrekin zein beste helduekin egiten duten hautua hobeto ulertzeko eta
interpretatzeko.

13
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3. Datuak biltzeko
metodologia eta teknikak
3.1. Diseinu teknikoa
Guraso multzo baten diskurtsoak jaso eta bikote hizkuntzaren aurrean dituzten ikuspuntu, jarrera,
bizipen, esperientzia eta iritzi ezberdinak sakontasunez ezagutzeko ikerketa kualitatiboa egin dugu.
Norbanakoaren baitako iritziak jasotzeaz gain, ikuspuntu ezberdinak jasotzea interesgarri
zitzaigunez, eztabaida taldeen teknika erabiltzea erabaki dugu.
Eztabaida taldeak hainbat gune soziolinguistikotan egitea aurreikusten genuen. Guneen sailkapena
egiteko V. Mapa soziolinguistikoa izan dugu ardatz. Hauek dira mapa soziolinguistikoan bereizitako
4 guneak:






Lehen gune soziolinguistikoa. Biztanleriaren % 20 baino gutxiago da euskalduna.
Bigarren gune soziolinguistikoa. Biztanleriaren % 20-50 bitartean da euskalduna.
Hirugarren gune soziolinguistikoa. Biztanleriaren % 50-80 bitartean da euskalduna.
Laugarren gune soziolinguistikoa. Biztanleriaren % 80 edo gehiago da euskalduna.
Iturria: V. MAPA SOZIOLINGUISTIKOA. 2011

Esan bezala, bigarren, hirugarren eta laugarren gune soziolinguistikoetako herrietan lanketa egiten
saiatu gara, hala ere, ez da posible izan. Bigarren gune soziolinguistikoan kokatuta dauden Pasaia
eta Donostian ez dugu taldea sortzerik izan ahalegina egin badugu ere, ez eta laugarren gune
sozioling
uistikoan ere. Laugarren gunera soziolinguistikoki hurreratzen den herri batean, Oñatin, eztabaida
taldeak egite lortu genuen.
Gauzak horrela, hirugarren gune soziolinguistikoan dauden herrietan egin dira eztabaida taldeak:
Oñatin (euskaldunak %75), Hernanin (%57) eta Legazpin (%57).
Donostian eta Pasaian eztabaida taldeak sortzeko arazoak genituela jakitun izanda, eta bigarren
gune soziolinguistikoko ikuspegira hurbildu nahian, elkarrizketa pertsonal batzuk egitea erabaki
genuen. Hiru gurasori egin dizkiegu banakako elkarrizketak Pasaia eta Donostian.
Eztabaida taldeak osatzeko uste baino arazo gehiago izan ditugu. Ikastetxeen inplikazioa
beharrezkoa dela konturatu gara, eta hasieran erraza zirudiena, korapilatzen eta luzatzen joan da:
ezarritako tipologiako gurasoak topatzeko arazoak, baimen kontuak, prest agertu diren guraso
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kopurua aski ez izatea, e.a. Elkartu diren taldeak irakasle edo guraso baten lanari esker lortu dira,
eta haiei eskerrak eman beharrean gaude.
Horrek guztiak ekarri ditu atzerapenak, hasieran planifikatu ez bezala tipologia ezberdineko
gurasoak nahastea taldean eta parekidetasuna ez ziurtatzea talde batean, Legazpikoan hain zuzen
ere. Hala ere, lortu dugu hasieran jarritako helburua betetzea: 3 eztabaida talde egitea 3 herri
ezberdinetan. Esperientzia oso positiboa izan da, taldeetan konfiantza lortu delako eta taldekideek
gustura eta eroso hitz egitea lortu dugulako.

3.1.1. Eztabaida taldeak
a) Ezaugarriak







1

3 herritan egin dira eztabaida taldeak
1. Oñati. Euskararen gaitasuna %75 (2011)1
2. Hernani. Euskararen gaitasuna %57 (2011)
3. Legazpi. Euskararen gaitasuna %57 (2011)
6-10 pertsonako taldeak osatu dira
Guraso euskaldunak, bikotekidearekin (gehienbat) gaztelaniaz mintzatzen direnak
eta 0-12 urte bitarteko seme-alabak dituztenak.
Sexua: parekidetasuna lortu nahi izan bada ere, Legazpiko taldean ez da hala egin.
Lehen hizkuntza euskara edota gaztelania dutenak.

SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA (2014): Datu soziolinguistikoen bilduma.
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Oñati

10 lagun
6 ama / 4 aita
Seme-alaben adina: 3-16 urte
Lehen hizkuntza euskara 7 lagunek;
gaztelania 3 lagunek.

Hernani

6 lagun
3 ama / 3 aita
Seme-alaben adina: haur hezkuntza
Lehen hizkuntza euskara 4 lagunek;
gaztelania 2 lagunek

Legazpi

9 lagun
9 ama
Seme-alaben adina: 3-12 urte
Lehen hizkuntza euskara 7 lagunek;
gaztelania 2 lagunek

b) Kontaktazioa
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Nork: udaletako euskara teknikariek
Mezua: umeen hizkuntza erabilerari buruzko azterketa egitea
Nola egin den kontaktazioa: eskolen bitartez, modu ofizialean, zein irakasle batzuen
bitartez. Kasu batean guraso elkartearen bitartez.
Lekua: Kultur etxeak eta ikastolako gela.
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c) Gidoia





Lehenik eta behin, taldearen dinamika azaldu zaie (saioa nola gauzatuko den) eta
aurkezpenak egin dira.
Sarrera gaia. Gai orokorra planteatu da, umeen euskararen erabilerari buruzko
sarrera.
Gai zehatza: kanpainetan zabaldutako mezuak erabili dira, irrati iragarkia, bideoak,
aipuak e.a. eta hauenganako identifikazio maila, sentimenduak eta iritziak bildu
dira.
Bukaeran: eztabaida taldean parte hartu dutenei eskerrak eman eta ikerketa
gaiaren inguruko azalpen laburra eman zaie.

d) Materiala

Guraso euskaldunei zuzendutako kanpaina ugari biltzeko lana egin da, formatu desberdinetan,
ikusgarriak asko, eta eduki arin eta sakonekoak. Horietariko batzuk aukeratu dira, eta horiek izan
dira eztabaida taldeetan erabili diren langaiak. Emankorra eta baliagarria izan da material hori;
irudiak, bideoak, musika eta beste, oso lagungarriak izan dira gaia hobeto ulertzeko, zentratzeko
eta sentimenduak pizteko.
Transmisio kanpainen bilketa atalean azalpen sakonagoak emango ditugu materialaren gainean(15.
or.).

e) Dinamizatzailearen eta laguntzailearen funtzioak
Eztabaida-taldea pertsona bakarrak dinamizatu du, Udal<>ekineko teknikariak.
Dinamizatzailearekin batera, laguntzaile bat aritu da talde guztietan. Herriko euskara teknikariak
eztabaida taldean esango zena baldintza zezakeela eta, beste herri bateko teknikaria joan da
eztabaida taldeetara. Laguntzailea bigarren mailan gelditu da, isilik, oharrak hartzen, taldekideen
keinu eta hitzezkoak ez diren jarrerak behatzen eta jasotzen.
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3.1.2. Banakako elkarrizketak
a) Ezaugarriak
2. gune soziolinguistikoko gurasoen iritziak biltzeko banakako elkarrizketak egin dira. 2 herritan egin
dira banakako elkarrizketak:
Donostia: Euskararen gaitasuna %41 (2011)2
Pasaia: Euskararen gaitasuna %38 (2011)

Donostia

Pertsona 1
aita
Seme-alaben adina: 16-20 urte
Lehen hizkuntza gazteania

Pasaia

2 pertsona
2 ama
Seme-alaben adina: 1-4 urte
Lehen hizkuntza gaztelania

b) Kontaktazioa
 Nork: euskara teknikariak
 Mezua: umeen hizkuntza erabilerari buruzko azterketa egitea
 Nola egin den kontaktazioa: eskolen bitartez eta lankideen bitartez
 Lekua: Aldundia eta ikastolako gela
c) Gidoia


2

Galdetegi itxia. Iturria: Emili Boix-Fuster, Rosa M. Torrens Guerrini: Les llegües al
sofá

SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA (2014): Datu soziolinguistikoen bilduma.
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3.1.3. Diskurtsoak aztertzeko kronograma
Hauek dira ikerketako zeregin nagusiak eta jarraitu den kronograma.

Egitura- Ikerketaren uneak
HELBURUAK FINKATU

UZTAILA (2013)

IKERKETAREN DISEINU TEKNIKOA: ZEIN
MOTATAKO TALDEAK BEHAR DITUGU?

UZTAILA-URRIA (2013)






Taldeen ezaugarriak
Taldeetako partaideen kontaktazioa
Gidoia
Materiala aukeratu

AZAROA-MARTXOA (2014)

EZTABAIDA TALDEAK EGIN

3.2.

URRIA (2013)

BANAKAKO ELKARRIZKETAK APIRILA (2014)
EGIN
 Materiala aztertu

IKERKETAREN ONDORIOAK AZAROA (2014)
 Kontrastea egin
IDATZI

ZABALKUNDEA EGIN
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3.2. Transmisio kanpainak aztertzeko metodologia
Marketin arloan oso ohikoa da kanpaina bat bukatu ostean berau ebaluatzea. Ebaluazio hori posttest izenez da ezaguna, eta, gehienetan, ebaluazio hau teknika kuantitatiboak eta kualitatiboak
erabiliz egiten da.
Rodriguez Gomez 2-en arabera, kanpaina hori bi arlotatik aztertzen da:
Produktu artistiko gisa
Komertzializaziorako instrumentu gisa
Ikerketa honen asmoa ez da kanpaina hauen egokitasuna aztertzea, horrek ikerketa zabalago eta
sakonago bat eskatuko luke eta. Horrexegatik, ez dugu ikuspegi artistikoa ebaluatuko. Ez ditugu
sormena, inpaktua edo originaltasuna aztertuko.
Beraz, kanpainaren komunikazioaren azterketan sakonduko dugu, komunikazioan 4 atal aztertzen
diren arren, guk lehen biei jarriko diegu arreta berezia, faktore semantikoari eta ideologikoari. Hauek
dira komunikazioan aztertu ohi diren 4 atalak:

Faktore semantikoa: Diskurtsoen bidez zabaldu nahi diren kontzeptuen ulermena eta esanahia zein
den jakitea da helburua. Hau da, banatutako esku-orri edo bideo baten mezua ulertzen den ala ez,
zer ulertu duen hartzaileak, zer esanahi duen, e.a. Komunikazioaren mezuari begiratuko zaio,
alegia, hartzaileak zein esanahi ematen dion komunikazio horri.
Faktore ideologikoa: Komunikazioaren sinesgarritasunari buruz ari gara. Hartzailearen eta
komunikatzen diren baloreen arteko kongruentzia aztertuko da.
Faktore psikologikoa: Komunikatzaileak agertzen diren kasuetan pertsonarekiko zein identifikazio
dagoen begiratuko da. Mezuaren igorleak zein irudi eskaintzen digu? Esaten duenaren erakusgarri
egokia al da?
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Faktore erreferentziala: Produktuaren ezaugarriak, kategoria edo markarekiko zer den
gustagarriena aztertuko da. Marka edo produktuaren irudia aztertzen da.
Esan bezala, eztabaida taldeetan faktore semantikoa eta ideologikoa aztertuko dira bereziki. Faktore
psikologikoa talde eztabaidetan agertzen den neurrian jasoko da, horren inguruan esandakoak
bilduko ditugu taldekideek aipatzen dituzten heinean. Faktore erreferentziala ez dugu ikerlan
honetan aztertuko.
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4. Transmisio kanpainen
bilketa
3 atal bereiziko ditugu transmisio kanpainen azterketan:
Transmisio kanpainen deskripzioa
Ikerketan aukeratutako kanpainak
Eztabaida taldeetan erabilitako materiala

4.1. Transmisio kanpainen deskripzioa
Euskara etxeko hizkuntza izan dadin makina bat kanpaina eta jarduera egin izan da gurean. Kanpaina
horiek abiapuntu bera izan arren, seme-alaben euskarazko transmisioa ziurtatzea, hainbat
begiradatatik aztertzeko aukera eskaintzen dute hartzaileari eta mezuari dagokionez.
Iñaki Eizmendik EHUko Euskararen transmisioaren bide berriak udako ikastaroan azaldu bezala,
material ugari dago transmisioari begira. Ondorengoa da Iñaki Eizmendik gurasoen transmisiorako
udalek erabilitako materialaren inguruan egindako bilduma:

Eskuliburuak

DVD, spotak, materiala

Jarduerak

Haur elebidunen gurasoentzako
eskuliburua
Euskara ere eman
Etxean zer ikusi, hura ikasi
Etxetik hasten delako
Barraskiloa liburuxkak
Bakoitzari berea

Hitzak ez du antzik jaboiarekin
Ikusi eta entzun
Aretxabaletako Euskararen
espektakulua
Oarsoaldeko irrati spotak
*Kantu eta jolasak
*Biharko euskara, gaur
Hitz goxoen zerrendak

Euskara ikasteko aukerei buruzko
informazioa
Euskara ikasteko guraso taldeak
Mintzataldeak
Euskarazko produktuen katalagoa
Jolas ikastaroak
Eskola orduz kanpoko jarduerei
buruzko gida
Antzerki taldeak
Ipuin kontaketa tailerrak

Duzun onena

* zerrendari guk erantsitakoak
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Material horiek guztiak aztertuz gero, sailkapen hau egin daiteke helburuaren eta hartzaile motaren
arabera:






Familia erdaldunei zuzendutakoak: D ereduan matrikulatzeko kanpainak, gurasoak
euskara ikastera animatzekoak eta kezkak uxatzekoak (eskolako lanei buruzko
aholkuak, ikasprozesuari buruzkoak, seme-alabak motibatzekoak)
Familia erdaldunei eta euskaldunei zuzendutakoak: D ereduan matrikulatzeko
kanpainak, umeei eskolaz kanpo euskarazko erabileraren garrantziaren edota
euskarazko produktuen berri ematera bideratutakoak. Euskarazko kantu eta jolasen
banaketa, ikastaroak, hizkuntzarekin jolas egin eta harreman afektiboak euskaraz
sortzen laguntzeko materiala.
Familia euskaldunei zuzendutakoak: bikotearen hizkuntza erabilerak duen
garrantzia azpimarratzeko, eredu izatea ardatz hartuta.

Bestalde, Iñaki Eizmendik material eta jarduera gehienak seme-alabak 0-6 urte bitarte dituzten
gurasoentzako egina dagoela aipatu du. Adin tarte hori aukeratzeko arrazoien artean bi
nabarmendu ditu:




Adin horretan gurasoen eragina handiago da, haurrak handitutakoan beste eragile
sozializatzaile batzuk agertzen baitira: lagunak, eskola, aisialdia…
Transmisioaren ideiarengatik, transmisioaren eredu bertikala nagusi delako, hau da,
gurasoengandik seme-alabenganako eragina bakarrik ikusten dugulako.

4.2.Ikerketan aukeratutako kanpainak
Kanpaina guztiak ikertzea interesgarria izan zitekeen arren, gure helburuari zuzenean loturiko gaia
jo du lehentasunezko lantaldeak, hau da, bikote hizkuntzak etxeko hizkuntzan duen eragina
aztertzea. Gai hau aukeratzeko arrazoi nagusiak, berriz, bi izan dira:
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Umeen hizkuntza erabileran eta balioespenean dituen ondorioak. Hizkuntza bera
transmititzeaz gain, erabilera “arauak” edo jokaerak transmititzen zaizkie semealabei: norekin, noiz, non eta nola egin euskaraz.
Gurasoen hizkuntzazko jokaerak sakoneko ildo afektiboa ezartzen du seme-alaben
hizkuntzazko jokaeran, beraz, ez da hizkuntzaren corpus-a bakarrik transmititzen,
portaera eredu bat baizik.
Era berean, helduen mundua erdalduntzen du (etxea, kalea, auzoak…).
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Ahalik eta kanpaina gehien aukeratu ordez, lantaldeak lehentasuna eman dio kanpaina ezberdinak
biltzeari. Kanpaina moten bilketan diskurtso pragmatikoa, identitarioa, hizkuntzaren gozagarritasuna
eta eredugarritasuna jaso nahi izan dira. Esan beharra dago gurasoentzako kanpainetan ez dugula
diskurtso identitarioa lantzen duenik topatu. Bestalde, seme-alabekin batera erabiltzeko materiala
ugaria da, hala nola kantak, ipuinak, jolasak, e.a. Material horrek haurrekin lotura afektiboa
elikatzeko helburua du, eta bertan agertzen ziren mezuek guraso eta seme-alaben arteko harremana
sendotzea dute jomuga. Material hori aztertu dugu, hala ere, ez dugu erabiltzerik izan, ez baitzioten
bikote hizkuntzari erreferentzia zuzena egiten.
Eredugarritasunaren garrantzia nabarmentzeko erabilitako formatuak ugariak izan direla ikusi ahal
izan dugu: irudi bidezkoak, irrati iragarkiak, bideoak, esku-orriak, liburuxkak eta eskuliburuak.
Kanpaina hauetan mezu hau helarazi nahi izan da: “Hizkuntza ohiturak etxean hartzen dira” eta
“umeentzako ispilu gara gurasoak”.
Bestalde, mezu esplizituak dira ugarienak: gomendioak edota esperientziak azaltzen dituzten
lekukotzak irrati, bideo edo esku-orri batean lelo batez lagunduta. Esaterako, Oarsoaldeko “Zer
entzun, hura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hartzen dira.
Bada bat, ordea, mezu inplizitua erabiltzen duena, egoera bat irudikatzen duen bideoa, zuzena, baina
mezu espliziturik gabekoa: euskararen espektakulua (gurasoena)
Kanpaina egileei dagokionez, eskualdekakoak eta udaletakoak dira nagusi, bai eta Bizkaiko Foru
Aldundiko Alkarbideren “Eman giltza” proiektua ere.
Eredugarritasunaren mezua ugariena da. Zer adierazten du horrek?
Gurasoak haurren aurrean eredu emaile diren neurrian, bikote hizkuntza euskara izatearen
garrantzia azpimarratu nahi dela. Lantaldearen ustez, gurasoak eredu izateak garrantzia du, bi
arrazoirengatik:




Gaur egun euskaraz gehien egiten duten umeak dira etxeko hizkuntza euskara
dutenak.
Bestalde, hiztun oso izatea eta gaitasun sendoa lortuko dute, baldin eta eskolan
euskaraz egiteaz gain, etxean eta aisialdian ere egiten badute.

Bi arrazoi horiek eraginda egin dira kanpaina horiek, eta mezuak guraso euskaldunei helarazi nahi
izan zaizkie, gurasoen hizkuntza ohituretan eragin nahian.
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4.3.Eztabaida taldeetan erabilitako materiala
Eredugarritasuna, identitatea eta balio pragmatikoari buruz gurasoek zein iritzi duten jasotzeko
erabili dugun materiala ondorengoa izan da:

4.3.1.

Eredugarritasuna

Euribor + Oarsoaldea
“Zer entzun hura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hartzen dira”.
Gurasoek egiten ez baduzue, zuen seme-alabek ere ez dute egingo helduak direnean.
http://www.oarsoarrak.net/euskara/multimedia/audioak/irrati-tarteak/familia-bidezko-transmisioa-2011

Eman giltza. Guraso euskaldun bat en testigantza: Irene (pasarte bat)
Irene Igorren bizi den guraso euskalduna da eta bi seme-alaba ditu. Etxean zein kalean euskaraz
egitearen garrantzia azpimarratzen du.

Euskararen espektakulua (gurasoak)
https://www.youtube.com/watch?v=kxFS12a5-FIç
Mezu inplizitua. Bi andre euskaldun elkarrekin gaztelaniaz.

4.3.2.

Pragmatikoa

Kanpaina batzuetatik (Buruntzaldea, Nafarroa..) ateratako esaldia:
“Euskara hobeto ikasiko dugu, etxean eta eskolan ikasten badugu. Zenbat eta oinarri sendoagoa izan
norberaren hizkuntzan, orduan eta erraztasun handiagoa izango dute beste hizkuntza batzuk
ikasteko.”
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4.3.3.

Identitarioa

Aipuak: Elgoibarko Zer da euskara zuretzat? Kanpainean hainbat herritarrek egindako aipuak:
”Euskara katea da; nire gurasoena, neurea, nire seme-alabena, nire bilobarena..., nire herriarena,
azken batean. Eta kate hori gure harreman eta gozamenerako bitartekoa da, milaka urtetik hona
iraun duena eta iraun dezan nahi dudana” Andres Alberdi (EIMA)
"Euskara nire azala eta mamia da, euskarazkoa naiz kanpotik eta barrutik, kanpora eta barrura.
Euskararekin, euskaraz, euskaratik nabil eta naiz". Uxue Alberdi (bertsolaria)

Musika airean bideoa. Kontseilua
Kontseiluak 2012an antolatutako film labur lehiaketako irabazlea.
http://vimeo.com/39754475
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5. Eztabaida taldeen azterketa
Lehen adierazi bezala, Hernani, Legazpi eta Oñatin egin ditugu eztabaida taldeak.
Eztabaida taldeetan jasotako informazioa interpretatzeko, hau da, zer non esan den bereizteko
koloreak erabiliko ditugu:
Hernani
Oñati
Legazpi
Banakako elkarrizketen bidez jasotako iritziak ez ditugu kolore jakin batekin markatu.
Aurreko atalean esan bezala, bideoak, entzungaiak eta aipuak erabili ditugu partaideen iritziak
jasotzeko.
Hauek dira eztabaida taldeetan gehien aipatu diren iritzietatik abiatuta gaien arabera egindako
kategorizazioa:








Eredugarritasuna. Gurasoak eredu?
Bikote eta gurasoen arteko hizkuntza joera.
Hizkuntzen irakaskuntza. Egungo errealitatea eta etorkizunerako nahia.
Euskararen gizarte balioa. Prestigioa.
Euskararen motibazio integratzailea.
Kanpainak

5.1.Eredugarritasuna – gurasoak eredu?
“Zer entzun hura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hartzen dira” mezua gai hartuta, Oarsoaldeko eta
Alkarbideren kanpainak entzun eta ikusi ondoren, gurasoak mezu horiekin identifikatzen diren,
sinesgarri zaizkien, iritzi orokorra eta sorrarazten zaizkien sentimenduen gainean galdetu diegu.
Talde guztietan adostasun zabala egon da eta esan daiteke gurasoek eredu emailetzat dutela haien
burua.

“Guztiz ados, ez bakarrik hizkuntzan, denetan, bai. Nik uste ardura handia daukagula, ez bakarrik
hizkuntzari dagokionean, euskara eta balore askoren inguruan.”
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Haurrak txikiak direnean eredu horrek duen garrantziaz jabetzen direla aitortzen dute talde
gehienetan, baina eragina baldintzatua agertzen da adinaren arabera.
“Txikitan bai, baino gero bakoitzak bere bidea hartzen du, nik uste, tokatzen dena. Ze lagun, lagun
horiek zein ohitura…”

Bestalde, ez zaie sinesgarri egin euskara zerbitzuen ondorengo baieztapena: Gurasoek egiten ez
baduzue zuen seme-alabek ere ez dute egingo helduak direnean. Talde guztietan bi arrazoi aipatu
dira hori ezeztatzeko.
1. Batetik, egungo hainbat gurasoren aita-amak erdaldunak dira, etxeko hizkuntza erdara izan
dute, beraz. Guraso hauek etxean euskara jaso ez duten arren, gaur egun seme-alabei
euskaraz egiten diete, eta lagunartean eta gizartean gutxi-asko euskaraz egiten dute. Ez
diote gurasoen patroiari jarraitu, eta ez dute uste etxean ikusitako eredua errepikatzen ari
direnik, euren euskararen bidea egiten ari direlako, nahiz eta jakin euskaldun guztiekin ez
dutela euskaraz egiten.
“Gehitxo iruditzen zait esatea, “zer entzun hura esan”, hori bai, mezu garbiagoa da. Baina esatea
gurasoek egiten ez badugu gero seme-alabek ez dutela egingo gehitxo esatea da, egia da ohiturak hartu
behar direla, eta eredu bat ematea, baina garbi dago guraso erdaldunak egin direnean seme-alaba
euskaldunak atera direla. Gehitxo egiten da, ez da sinesgarria egiten, erdaldunen seme-alabek euskaraz
egiten dute. Esatea gaizki ez dago, baina…”
“Imitatzea ez nuke esango. Guri ere hori gertatu zaigu. Guztiz euskaldunak izan gara, eta erdara asko
erabiltzen da. Etxean bizi izan duzun, niri eman dizkidate aukera guztiak euskaraz bizitzeko, eta gero nik
erabaki dut.”

“Nik adibidez etxian, nire aita eta aman arteko harremana beti erdaraz, ze ama naparra da, nire etxe
girua izan da erdalduna, baña niri burutik etxat pasaitten inoiz nire kuadrilan eta etxetik kanpora
erdaraz ittea. Baina nire etxe girua erdalduna izan da, ez dot uste gurasoen horrek ez dakit hainbesteko
eragina daukon.”

Bueno hori, nik guztiz ez nuke esango. Nik gertutik ezagutzen dut gurasoak erdaldunak izanda, semea
oso euskalduna dela, euskaraz egiten duen mutil horrek baditu lagun euskaldunak, beti ere ez nuke
esango hori gertatzen denik.
“Bai eta ez. Erresponsabilitatea, gure erresponsabilitate guztia da? Ba igual ez.”

Hari horri tiraka, imitazioaren argumentazioa bertan behera uzten duten bestelako adibideak aipatu
dira taldeetan, baina kasu horretan gurasoengandik eredu euskalduna jaso duten bi amena.
Eztabaida taldeko ama batek zioen bere guraso biak euskaldunak zirela, eta bere gurasoek elkarrekin
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euskaraz egiten zutela. Berak eredu hori izan duela ispilu. Hala ere, berak bere bikotekidearekin
erdaraz egiten du, bikotekidea euskalduna den arren. Pertsona horrek bere eskolaratzea eta auzo
bizitza erdalduntzea aipatzen zituen arrazoi nagusitzat, baserritarra izan arren, erdalduntze sakona
jasan zuelako.
“Nik alderantzizko bidea ein non, unibertsitatera iritsi nintzenean euskaraz ikasten hasi nintzen eta
euskal mundua deskubritu nuen. Baserrin jaio nintzen, gurasoak euskaldunak, Brinkola bete zitzaigun
erdaldunez, galdu egin gendun, eskolara erdaraz, ahizparekin erdaraz, lagunekin erdaraz, bikotearekin
erdaraz egiten dut orain hasi naiz ahizparekin, kontzientziarekin.
“Nik oso berandu ikasi nuen gazteleraz hitz egiten, baina gero iritsi zitzaiten garai bat, kalean erdaraz
ingo zen garaia izango zen, gurasoei zerbait erdaraz egiten hasi nintzen inoiz ohiturarik izan ez nuenean.
Faseak daude.”

2. Bestetik, gurasoen eragina baino, umearen lagunarteak eta harreman sareen garrantzia
aipatu dute talde guztietan, hau da, umearen testuinguruak, eta zehazkiago esateko,
lagunarte hurbilak izango duela eragina bere etorkizuneko hizkuntza portaeran.
“Zein ingurunetan mugitzen zaren asko baldintzatzen du, lagunak, auzoa…”
“Zaila da horrekin ados ez egotea, baña Oñatira etorrita, giro oso euskaldunean dauz, eurak beti izan
dituzten harreman horiek euskaraz izan badira, gero ere euskaraz izango dira. Oñatin euskaraz edade
horretan asko itten da, beste leku batzuetan igual bai. Zaila da ados ez egotia horrekin, baina gure
seme-alaben kasuan beldur hori eukitea etorkizunean. Nik ez.”
“Nik euriborrana, hoi aurreko astian kasualidadez, ez berdina baiño antzerako, aldamenekoak etorri
ziren etxera jolasteko, eta erdaraz entzun nittuen, itxura marrazki bizidunetan entzundakoa esaten eta
itten. Igual ez da guk bakarrik ze esaten doun, eurek itturri asko daukie, irratia, kalea, telebista,
familixako beste jente bat euskaraz itten ez dabenak.”
“Orain umek badute eskolatik hasi, lagunak, eskolatik kanpoko ekintzak aukera gehiago euskaraz
bizitzeko. Helduagoak egin heinean sare horiek mantenduko dituzte eta aukera gehiago izango dute
euskaraz egiteko, nahiz eta gu ikusi erdaraz etxen…”

Telebistaren eragina ere aipatu da behin baino gehiagotan. Ume txikiak dituzten gurasoek
telebistako marrazki bizidunez hitz egitean, erdarazkoak erakargarriagoak direla azpimarratu dute:
“Gure seme-alaben adinean ez dut uste, gero heldutakoan, akaso, bai, nik ez dut bizi. Nire umearen
kasuan “vivo reflejo de la tele”. Telebistako gauza berdinak esaten ditu. Aurreko astean horri buruz hitz
egin genuen etxean, dena errepikatzen dutelako. Zer egiten duzu, ez jarri? Baina umeak hori nahi du.
Kate bat 24 orduz marrazki bizidunekin, modernoagoak, gehiago pentsarazten dutenak. Marrazki
bizidunak erakargarriagoak.”
Es que igual bideo horik erdaraz badie, telebistan erakargarrienak diren telesailak etxen erdaraz die.
Pentsa Doraemon, euskaraz edo erdaraz, berak nahiago du erdaraz ikusi…”
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Gurasoak ispilu izateaz duen iritzia ematean, 12 urte inguruko seme-alabak dituen ama batek
teknologia berrien eragina aipatu zuen behin eta berriz taldean:
“Erreferentzia zuzena gara, gauza guztietarako, baina gaur egungo gizartean beste erreferente asko
dituzte, gure esku ez daudenak, hori errealitate bat da, ez dakit nola esan. Teknologia berrien kontuekin
haurrek ez dituzte teknologia berriak euskararekin lotzen, eta beraien bizitzan ikaragarrizko presentzia
dute. Bizitzan presentzia handia du. Testuingurua euskalduna da, etxean, eskolan lagunartean, baina…”
“Teknologien berriekin beste mundu bat ari da irekitzen eta ez zaie planteatzen euskaraz egitea. Dena
da. Ez da gurasoen jarreragatik. Ez, dena da. Ikusten dituzten telesailak, web orriak, sare sozialak, dena,
nik ez dut uste bakarrik gurasoen jarreragatik dala. Bai izan daiteke erreakzio puntu bat.”

5.2. Bikote eta gurasoen hizkuntza joera
Partaide gehienen artean biak euskaldunak izan arren, bikotekidearekin erdaraz aritzeko joera dute.
Hala adierazi dute gehienek eztabaida taldeetan. Guraso mota hori zen bilatzen genuena ikerketan,
nahiz eta ustekabean egon den salbuespenik, bikote hizkuntza euskara zuten pertsonak ere izan
baititugu talde guztietan.
“Gu bixok gara euskaldunak eta daukou ohitura txarra gure artian erdaraz berba itteko, eta amorrua
ematen dost, laurok gauzenian bazkalorduan, euskaraz, baina gu bixok gabizenian erdaraz. Eta ez dakit
zeaitxik.”

Bikotekidearekin gaztelaniaz egiteko arrazoietan arakatzean, bi ideia nagusi irten dira taldeetan, biak
ere talde guztietan aipaturikoak:
1. Hizkuntza gaitasuna muga dela diotenak
Bikotekideetako bat euskaltegian euskalduntzen aritutakoa edota une horretan
euskalduntzen ari bada egoera horretan bikoteak gaztelaniaz egitera jotzen du.
Bikotekideetako batek ondo ez egitea da arrazoi nagusia.
Joera nagusia? Erdara jotzea. Nire bikoteak ez dakielako ondo.

Heldu askok samurrago egiten dute gaztelaniaz hala ikasi zutelako, edota telebista, irrati, liburuetan
gaztelaniazko iturrietatik edaten dutelako.
“Erraz ateratzen da erdara, espresioak, hitzak. Erraztasuna, espresatzeko joera eztabaidetan,
diskusioetan erraztasunak, berdin du batekin edo bestearekin egon. Ematen du erdarak duela indar
gehiago, fuerteagoa dela. Ama hizkuntza dutenek ere egiten dute diskusio gaietan erdaraz. Gaia,
debateak, gai eta medio gehiago erdaraz, radioan entzuten baduzu lexikoa erdaraz zure egiten duzu.”
“Erraztasun gehiaxau daukou, hobeto komunikatzen ga, ulertzeko gauzak klaruago esaten dou ero,
euskaraz igual gehixeago kostaitten xaku.”
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“Nik nire ingurunean lagunekin erdaraz, bai gertatzen da lagunekin. Badaude zenbait esateko modu
batzuk erdaran bakarrik duadenak, igual euskaran ere badaude baina ez dauzkegu barneratuta.”

Seme-alabekin euskaraz egiten dute, edo biak nahasian, euskaltegietan euskaldundutako guraso
horiek, nahiz eta batzuek kezka duten haurrak handitu ahala ezin izango dietelako euskaraz egiten
jarraitu:
Ze ikusten nabil ni nire etxian, ba arazo bat dauala, bikoteko norbait o bixak ja ez dakonian halako maila
altua, ze helduko da, nire neskiak esan dost, erdaraz in bihako tzat... Ez dau hurbil niretako, baina gero
eta esplikaziño latzagoak eskaketan dittu mutikoak, nik badakit hori helduko dela.

Inoiz ohitura hori aldatzeko saiakerak egin duenik ere bada tartean, eta bikotearen artean
adostasunik egon ezean, aldaketa gertatzea nekeza dela diote:

“Gu bixak euskaldunak gara, emaztia faten da berbalagunara, eta etxera joatean, zaila da, ohitura da,
aldaketia zaila da”.
“Nik bronka batzuk jaso dittut galantak, nik badakit gauza inposiblia dela bikotiakin euskaraz eittia,
kostako jaten, naixo dot bixak ingles ittea, biak antzera, ni gañera esaten jat saiatuko ga, benga.”
“Niri pena handixa emoten dost nire kasuan, eta bronka asko eukitten dot gai hau dela medio, bronka
hau ebitatzeko, erdaraz. Esaten jat euskaraz ingou? Etxako gustaitten nik hori esatia eta azkenian beti
bronkia eoten da, hori ebitatzeareen, eta orduan.”

2. Ohituragatik gaztelaniaz egiten dutenak.
Multzo honetan ditugu gaztelaniaz elkar ezagutu eta ohitura hori aldatzeko gauza izan
ez direnak. Askok gaztelaniaz errazago egiten dute, eta horien artean denetarik dugu:
ohiturak aldatzen saiatu ez direnak, saiatu eta lortu ez dutenak, eta apurka ohitura
horiek aldatzen hasi direnak.
“Bai, nik gizonakin erdaraz iten det, berdina ikusten dut horrela ezagutu ginen giro hortan, erdaraz, eta
biok gara euskaldunek, baiña horrela ezautu giñen.”
“Gure kontuak direnean erdaraz, umeak sartu nahi ditugunean elkarrizketan euskaraz egiten dugu,
berriz erdaraz, kriston nahasketa, eta ez du zentzurik ezta? niri pena ematen dit, gaizki egiten dugu,
konsziente naiz, baina ez dakit nola bideratu hori, pena ematen dit.”
“Guk esaten dugu euskaraz egingo dugu; konsziente gara ez dugula dena euskaraz egiten, saiatzen gara,
eta hori senarra euskaldunberrie da, saiatzen gara, baina ez zaigu naturalki zuri bezain beste, baina
konsziente gara baina %100 ez, ba ez.”
“Gure arten euskaraz egiten hastea esfortzu bat bezala da”
“Es que hori balitza, haginak zuzen jartia, zuk sartu aparato hori, baña es que jokaera horrek, zer esan?
Eztakitt, hori gauza oso naturala da, bai, naturala da eta ez dao hori, es que estakitt, hori bideraketia
oso zaila da.”
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Nik haurrengatik egingo nuke, dena egiten duzu haurrengatik. Baina nire bikoteak ez dauka erraztasuna,
badaki, baina ez dauka ohitura, gure komunikazioa ez dakit, erosotasuna behar duzu, beti saiatzen,
saiatzen...aizu
Berak nahi du, prest a tope, baino...nik beti erdaraz hitz egiten badiot, azkenean bera beti erdarara
pasatzen da.
Hori trayectoria vital da, zu ezagutu zera kontestu erdaldun batean, ejemplo bat jarriko dizut: nire
arreba zeharo euskalduna da, ikastola bateko zuzendaria da, eta nik erdaraz egiten det, punto.
Zergatikan? Jaio gara jaio garen kontestuan, zuk etiketa bat daukazu jarrita pertsona batekin, eta
etiketa hori ez det esango betiko izango denik, baino bai, praktikan bai.

Ohitura horrek ondorioak ditu seme-alaba nerabeen kasuan. Gurasoek gaztelaniaz egiten dutela
jabetu dira eta gazteek giro horren parte izan nahi dute. Eta bidea, gaztelania erabiltzea da.
“Alabak erantzuteko garaien, nola gu erdaraz ari garen, askotan erantzuteko garaien momentu horretan
erdaraz erantzuten digu. Eta ordun, guk esaten diogu, zuk euskaraz ein bihar dezu. Hasi da gure
elkarrizketan sartzean, failoa, gurea…baina erdaraz egiten hasi da.
Gure arten euskaraz egiten hastea esfortzu bat bezala da.”

Mahaiaren bueltako elkarrizketa horiek nola izaten diren jakin nahi izan dugu. Era honetara
deskribatu dute egoera:
“Elkarrizketa luzek erdaraz, esaldi motzak euskaraz, ogia pasaidazu, a ber ura behar det, eta ondon
dagon umeari dena dena euskaraz, eta gañera niri ez hitz egin erdaraz, eh.

Umeek galdetzen al diete gurasoei ea zergatik egiten duten gaztelaniaz? Bada, baietz diote gurasoek,
eta hauxe jasotako erantzuna:
“Galdetzen dute.
Ba horrela gertatu zaigula, eta ez dugula nahi, baina ezin dugula aldau. Ohitura dela…”

Gaztelaniarako joera zabaldua dago, nola elkar ezagutu, hala egiten dute helduek. Hizkuntza ohiturak
aldatzea zaila dela azpimarratu dute talde guztietan:
“Hori ez da bikotearekin bakarrik gertatzen eta lagunekin ere bai, zuk nahiz eta jakin horrek badakiela
euskaraz, harremanak edo testuinguruak markatzen zaitun hortara jotzen duzu. Zaile da aldatzea.”
“Ez diot esplikaziorik topatzen. Kasu batzuetan ez dago inongo zentzurik, logikarik, helduok ohitura dugu
erdaraz egiteko, orduan… Gizartearen eragina da. Ez diot esplikaziorik topatzen.”
“Ni oin alfabetatu naiz etxekolanak ulertzeko askoz hobeto ulertzen dot, saiatzen naiz eta ondo
moldatzen naiz, baina lagunen artian betik erdaraz, eta oin umeak zea hasteko, oin aldaketia? Ez dakit,
ni se me ocurre.”
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5.3. Hizkuntzen irakaskuntza. Egungo errealitatea eta
etorkizuneko nahia
Euskaren jabe egiteko, gaitasuna ondo finkatzeko, eskolan ikasteaz gain, familian edota kalean
ezagutza hori sendotu behar dela dioen teoriarekin bat egiten dute partaideek. Familietan oinarri
sendoa ematea positiboa da, garrantzitsua:
“Oinarri sendoa ematea positiboa da, base sendoa eta aberatsa. Ikerketak daude elebitasuna edo hiru
hizkuntza txikitan hartzeak erraztasuna ematen dizula gero beste hizkuntzak ikasteko.”
“Logika aplastantea hizkuntza bakarrik honetarako erabiltzen baduzu, hizkuntzaren gaitasuna ez dugu
izango beste testuinguru batzuetan maneiatzen zarenean, gauza bakarrerako erabiltzen baduzu.”
“Garrantzitsua da umeei euskaraz egitea euskaraz hobeto ikasiko dutelako.”

Euskaraz gain, gaztelania eta ingelesa jakin behar dutela adierazi dute. Eleaniztasuna da gurasoen
apustua, baina gaztelania ondo ez jakitearen beldurra eta konplexua nabaria da familia eta ingurune
euskalduna duten gurasoengan. Aipatzekoa da gaztelaniari (eta ingelesa maila apalagoan) buruz ari
direnean esaldiek hartzen duten indarra. Esaldi kategorikoak eta enfasidunak dira gehienak:
“Niri iruditzen zait erdaraz ondo jakitea beharrezkoa dela. Jakin beharra dago dudik gabe, baina ikasiko
du.”
“Euskarari buruz hitz egiten ari gara, erdara ez dugu baztertu behar, alderantziz, aberatsa da, jakitea
maila berean. Ez bata bestea baino gehiago, eta maila beren, maila beren ikasi behar dute. Eta
inportantea da erdaraz ere ondo egitea.
“Es que behar dute, ondo hitz egin behar dute erdara eta ondo hitz egin behar dute ingelesa eske egin
behar dute.”
“Neretako barneratuta daukoie euskara bere hizkuntza dela, baiña beste hizkuntza batzuk, erdaraz,
inglesa, alemanez ikasi behar dauela, nire etxian zoritxarrez edo suertez, entzutzen daue euskaraz eta
erdaraz eta ez daukoi inongo arazorik erdarazko konbertsaziño bat jarraiteko, inportantia da niretako
jakitzea.”
“Beste ideia bat, nola telebistaren eraginez nire semek errazago irakurtzen zuen erdaraz, telebistagatik,
erakargarriago egiten zaio erdara, niri berdina gertatzen zait, nik ikusten ditudan programak erderazkok
die, niri iruditzen zait beste herrialde askotan ingelesez, etortzen diren bezala, igual ez litzateke gaizki
egongo eta ingeleseko marrazki bizidunak horrela lortuko genuke ingelesa ikastea. Oso garrantzitsua
iruditzen zait ingelesa ikastea, oso lagungarria.”

Gune euskaldunetakoak izan eta familian euskara baino entzuten ez duten seme alaben gurasoek
gaztelaniaren mailarekin duten kezka agertzen dute. Jakitun dira inoiz herritik irten beharra izango
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dutela ikasketak egitera, eta gune euskaldunetik irtetean gaztelaniaz moldatzeko zailtasunak
dituztela edota izango dituztela:
“Nik desde luego umien artian erdaraz hutsune nabarmena, nik egixa esanda, gura neuke apur bat
gehitxeau ingo baleue. Nire alaba zaharrenak ingleseko titulua daukanak, oin erdarazkoa titulua ittera
joango balitz, ez luke oinarrizkoa aterako.”
“Gure zaharrena unibertsitatera joan da Bartzelonara, eta orain erdaraz gehixeau in beharko dau, baña
joan da erdaraz indiar itten dabela.”
“Aitor Gasteizera joan zenean, eta no tenia ni puñetera idea, el voinas, hara fan zen, Gasteizen.”

Aurrekoaren ildo beretik doa ama batek jaso duen gomendioa, ingurukoengatik, bost urteko umeak
erdaraz ez jakiteagatik:
“Nire umeak dauzka bost, eta nire koñatuak esan zidan, kalean erdara asko egiten da eta zure umeak ez
daki. Edozein gauza pasa ezkero...ez nuen gaizki hartu, denek baietz esan zuten.”

Gaztelania ez jakitearen kezkak eraginda, hainbat etxetan gaztelanieraren maila hobetzeko
estrategiak garatu dituzte: asteburuetan gaztelaniaz aritzeko tarteak hartzen dituzte, edo semealabek gaztelaniaz ezer esandakoan, gurasoek elkarrizketari segida ematen diote gaztelaniaz, ikas
dezaten:
“Niri zaharrenarekin harek beti euskaraz, lehenengo oporretan ikusi nebanean mutiko batekin mutikoak
erdaraz jo ta fuego, eta bera hola, bai, bai, ez, esan neben ostras, ni ze kristotan nabil. Eta gero beste
bixek berriz zelan entzun daben gehixeago, ariketa hori itten dou, batzuetan zapatuan erdaraz berba
itten dou, eta oporretan erdaraz gehixeago.”
“Eta etxian inoiz suertatzen baldin bada umeak erdarakadan bat bota ba saiaketan naiz jarraiketan apur
bat hartu deixen.”
“Umearekin beti euskaraz, erdarakada bat entzuten dozunian, benga al ataque, ze…gure zaharrenak 11
urte dauka, eta ley Lomce, joe ama, esan dabe datorren urtean dena ikasi behar doula, esaten moduan,
galduta, oso galduta erdaraz.”

Haurrak txikiak direnean gaztelania ez jakiteak aiton-amon erdaldunekin behar bezala ez
komunikatzea ekar dezake guraso batzuen ustetan. Horrek ezinegona edo pena sortzen die, eta
zalantzak sortzen zaizkie horren aurrean nola jokatu behar duten ez dakitelako:
“Daukau arazoa, umeak aitonari ulertzen dio, baina aitonak berai ez dio ulertzen, eta hori guretzat, pena
ematen dit. Beti dago amona, no entiendo nada.”
“Egia da pena da fase hori ez du bizitzen, hori arazo bat da. Hemen bizi izatearen arazoa da… norbaitek
sufritzen du”
“Burruka hori etxian daukou, neskiak astian behin edo birritan erdaraz ein, amamarekin ulertu ahal
izateko. Nik justu kontrakoa esaten notzan, zu lasai ulertu ingo xau, in ez, eta gaur da eguna hala dala.”
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5.4. Euskararen gizarte balioa. Prestigioa
Atal honek aurreko atalarekin lotura hertsia du. Gaztelania eta ingelesa dira taldekideek ahotan ibili
dituzten hizkuntzak. Azken urteotan ingelesak sarbide azkarra izan du enpresetan eta
unibertsitateetan. Horrek ekarri du irakaskuntzan eleaniztasuna bultzatzea, eta bistan da gurasoek
behar hori barneratu dutela.
Aniztasun hori, ordea, euskara gutxiesteko aitzakia bihurtzen da hainbatentzat, euskarak ez baitu goi
mailako funtziorik betetzen gizartean. Beraz, hobe ingelesa ikastea. Hori da eztabaida taldeetako
gurasoek beste guraso batzuengandik jaso izan dituzten iritziak:
“Aurrekoan donostiar bikote batekin egon nintzen, semeak nirearen adina zuen eta esan ziguten
euskarak ez du ezertarako balio“
“Jende askok esaten du mejor que aprenda ingles que le servirá para algo”.
“El euskera le falta llegar a las grandes esferas, no llega a ese mundo de ahí arriba. Hor euskara ez dago,
euskara oso gutxi entzun eta ikusten da” .
“Euskara berez mugatu da, segun da nora iritsi nahi duzun, argi dago. Euskal Herri mailan erabiltzen da
euskara, hemendikan kanpo zaila da, egia da beste hizkuntza batek gehiago emango dizula euskarak
baino gehiago, zentzu horretan. Yo le llevo al colegio inglés para que aprenda inglés. Pero si tu hijo va a
saber los mismos idiomas que los mios. Bere erroak eta oinarriak non dauden jakin behar du, eta besteak
ikastea. Erabilerarako, atzerrira begira, beste hizkuntzak beharko ditu. Nik ez nioke hizkuntza bat
betatuko,txinera, japoniera “el saber no ocupa lugar” ikas dezala nahi duen guztia.”
Erdararekin edozein tokitara joan zintezke. Euskararekin ez dakit. Hori da diferentzia, gero egongo dira
beste elemento afektiboa, emozionala...
Nire adineko batek esango balit euskara ikasi behar duela, arraro egingo zitzaidan, oso, baina nire
garaian normala zen, kriston dinamika zegoen…gaur egun militantzia kontzeptua…
Erdara jakin behar da, eta euskara nei oso lagungarri izan zait lanean. Nire bikoteak ez du ezertarako
behar. Jendearekin ulertzeko eta lan egiteko, bai, hizkuntzak jakin behar dira, eta ondo biak.
Gero eta leku gehiagotan dago euskara, ospitaletan, hori aldatu egin da.
Euskarak badu prestijioa, erabilera sinbolikoa. Tuterako fabrikako langileak protestan ari badira, gero
egongo da “fabrika ez itxi” “greba orokorra” lortu du alderdi horretikan, gauza horiek pisu bat dute, gero
eta gehiago ikusten da.

Taldekide batzuen artean hizkuntza ofizialak gaztelania eta euskara direla aipatu da, eta euskarak
leku har dezan tinkotasun handiagoz jokatzeko nahia azaldu da. Hitzen bidez dena adierazterik ez
badago ere, solasean gai hauek atera direnean doinua eta keinuak aldatu egin dira nabarmen.
Solaskideen gorputzaren jarrera, segurtasuna eta adierazpideak aldatu egin dira. Gainerakoak baino
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gai gatazkatsuagoak direla sumatu dugu, zaila egin zaie halakoei buruz hitz egitea. Ez dugu gai hauen
inguruan patxadaz eta lasaitasunez hitz egiten ikasi, eta giro hori talde batean igarri zen:
“Harreman ofizialetan badira gauza batzuk ezin direnak kuestionatu eta hor banaiz pixka bat txiita, esan
nahi dut, joe aber ez dakit nola esplikatu, a ber, aber, arlo informalean bakoitzak ikusiko zeinekin lo egin
eta nola hitz egiten duen eta ze jaten duen, hor ezin naiz sartu, baina harremanak ofizialak direnean
bilerak direnean, erakundeen aldetik, hor elkartzen garen momentuan, bueno igual garbi esango det ni
ikastolara joan eta batek ez dakielako bilera dena erdaraz aritzea, hori onartu behar dugu? Ostra…
Ikastolako kontestuan, niri tripako mina ematen dit.

Hizkuntzaren bi plano argi bereizten dituela ikus dezakegu. Batetik, euskarak “arlo ofizial” batzuk
ditu. Arlo horietan hiztunek eskubide eta betebeharrak dituztela aipatzen da eta gainditu ezin
daitezkeen “marra gorriak” daude. Baina badaude beste arlo informal batzuk hiztunen esku
daudenak eta esku-hartzerik ez dela onartzen ematen du.

5.5. Euskararen motibazio integratzailea
Erabileraz eta hizkuntzen irakaskuntzaz taldeetan iritziak erraz samar irten diren bitartean,
euskararen balio identitarioaz ez da diskurtso egituraturik irten, ez zaie hainbati erraza egin hitzez
euskararen balioaren gainean diskurtso bat esplizitatzea. Jasotako iritziak oso bakanak dira. Eta hori
berori ere adierazgarria da. Sentimendu batzuk daude horren atzean, eta sentimendu horiei hitza
jartzea kosta egin da taldeetan.
“Hizkuntza baten atzetik dator etxearekin, kulturarekin, tradizioarekin duen lotura eta horrek garrantzia
du. Hemengo ohiturak, dena lotuta, hizkuntza eta gure tradizioa. Gauza gehiago ulertzeko aukera. Hain
hizkuntza txikia izateko aberastasun handia kulturalki, hor jaio baldin bazara, familiak sentimendu hori
izan baldin badu, niri transmititu zidaten eta ni sentimendu hori transmititzen saiatuko naiz.”
“Euskararen kontzientzia. Eta hori erakutsi behar zaiela umeei, euskara zer den guretzako, inportantzia
hori adierazi, ez daki bakarrik badaki eta iasta, euskara maitatzen erakutsi behar zaie, eta hori nola
egiten den.”
“Kontzientziazio hori, euskara nerea da, ni naiz eta hori transmititu behar da, azkenean militantea
bihurtu naiz.”
“Suertea daukagu bizitzan, horrelako herri txiki batean, zenbat gera munduan, begira hau gurea da,
ardura da hori.”
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5.6. Kanpainak
Oro har, erakutsitako gomendio liburutik hartutako esaldi, aipu, entzungai eta bideo guztien mezuak
ondo ulertu dira.
Denak izan dituzte gustukoak, nahiz eta asko sekula entzun eta irakurri gabekoak izan. Ezagunena
Oarsoaldeko euriborrari buruzko irrati tartea.
Hainbat partaidek kanpainetan irudia erabiliko luketela esan dute; irudiak errazago sartzen direlako.
Bestalde, hausnartu eragiten dutenak ere gogoko dituzte sentimendu ezberdinak sortu dituztelako,
poza eta tristura, biak.
“Nik ez dut sumatzen kanpaina dagoenik, ikusi, irakurri, entzun gabe nituen…”
“Oarsoaldekoak be bai, zer ikusi. Irudia oso inportantia da, esaldixak oso sakonak zian eta tta, baiña
irudixak emoten dotzu, azkeneko hau da oso txokantia, oso gogorra momentu batzuetan, irudiak asko
esan nahi dau, kanpaina baten nik irudixak”
“Azkena.Emakumeena oso ona da”. Barreak, umorez hartu dute
“Niri naranjana gustau xat, azalan ta, mezu politta pentsau xat.”
“Argiena: euriborra.”
“Azkena: kontseilukoa. Hobeto sentitzen zara euskaraz egitean. Euskaldunak gara, baliabide guztiak
ditugu, eta erdarara jotzen dugu.”
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6. Ikerketaren ondorioak
Ikerketek oinarri sendo eta ahalik eta fidagarriena izateko, metodologia kualitatiboa eta
kuantitatiboa elkarlotzea da egokiena. Baliabide arrazoiak direla medio, ikerketa honetan
metodologia kualitatiboa erabili dugu soilik. Ondorioen atal honetan egingo diren baieztapenak
zuhurtziaz hartu behar dira, joera orokorrak zein diren jakin ahal izateko gai batzuen gainean ikerketa
kuantitatiboa egin beharko bailitzateke, joerak eta kopuruak kuantifikatu ahal izateko hain zuzen ere.
Gipuzkoako hiru herritan egin ditugu elkarrizketa taldeak (Hernani, Legazpi eta Oñati) eta bertan
bildutako iritziak hiztun mota jakin bati dagozkiola argi utzi beharrean gaude. Ingurune euskaldunean
bizi eta euskaldunak izateaz gain, euskararen aldeko jarrera duten edo adierazi duten hiztun
tipologiarekin egin dira eztabaida talde eta elkarrizketak. Pentsatzekoa da gune erdaldunagoetan
bestelako ikusmolde, iritzi, balio eta errealitatea bizitzeko era ezberdinak egongo direla. Gure
taldeetan, ordea, ez dira horiek agertu. Horiek bildu ahal izateko, gurasoen kaptazioa beste era
batera egin beharko litzatekeela ondorioztatu dugu.
Ondorioak bi ataletan aurkeztu ditugu. Lehen atalean ondorioen analisia egingo dugu. Bigarrenean,
ondorioen laburpen aurkeztuko dugu.

6.1.Ondorioen analisia
Marko teorikoa aztertzean erabileran eragiten duten faktoreak aztertu ditugu. Faktoreen artean
maila mikrosozialekoak zein indibidualekoak gurasoen diskurtsoetan aipatuko zirela adierazi dugu.
Eta halaxe izan da, bi maila horietako faktore gehienak agertu dira eztabaida taldeetan. Gainera,
faktore horiek elkarri lotuta agertu dira sarritan, hau da, gaitasuna portaerarekin, harreman sareekin,
haurtzaroko hizkuntza ingurunearekin eta beste hainbat faktorerekin gurutzatuta agertu da, batak
bestea baldintzatuz, eta alderantziz.
Ondorioetan, beraz, batetik erabileran eragiten duten faktoreak eta eztabaida talde eta elkarrizketan
irtendako gai hauek aipatuko ditugu:

-
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Gure ikerketa-gaia guraso biak euskaldunak izanda, bikote hizkuntza gaztelania edo gehienbat
gaztelania duten gurasoek etxeko hizkuntzaren gainean duten diskurtsoa aztertzea izan da. Esan
dezakegu, aldeak alde, diskurtso bateratu eta nagusi bat badela gurasoen artean etxeko hizkuntzari
dagokionez. Hauek dira diskurtso horren ezaugarri nagusiak:

6.1.2.

Eredugarritasuna – Gurasoak eredu?

Gurasoek eredu emailetzat dute haien burua, seme-alaben aurrean balio transmititzaile dira
hizkuntza eta bestelako gaiei dagokienez, ardura hori bere egiten dute.
Jakin badakite helduen artean eta bikotekidearekin euskaraz egingo balute, eredu hobea izango
liratekeela, hala aitortu dute talde eta banakako elkarrizketetan. Hala ere, seme-alabei euskaraz
egiteak berak ere adierazten du eredu ona direla eta hori da garrantzitsuena heldu gehienentzat.
Etxean euskara jasotzen ari dira seme-alabak eta, gurasoen zereginik eta ardurarik nagusiena
betetzen ari direla sentitzen dute. Diskurtso egituratua azaldu dute zentzu horretan, hizkuntzaren
belaunez belauneko jarraipena ondo betetzean ari direla eta ahalegina egiten ari direla uste dute.
Sozializazioaren garrantzia barneratuta dute eta, etxearekin batera, beste eragile asko daudela
jabetuta daude.
Gurasoak eredu diren arren, euren eragina mugatua ikusten dute faktore hauen arabera: adinean
gora egin ahala, gurasoen eragina apaldu egiten da, eta beste faktore batzuek hartzen dute leku
nagusia, batetik. Eta bestetik, hurbileko harreman sareak, eskolak eta kultur kontsumoak (telebista
eta teknologia berriak aipatuenak izan dira) seme-alaben hizkuntza ohituretan gero eta eragin
handiagoa dutela konturatzen dira. Marko teorikoan aipatutako hizkuntz sozializazioaren
ikuspegiarekin du lotura diskurtso honek. Haurrek gune sozializatzaile ugari dituzte, kalea, eskola,
aisialdiko elkarteak, etxea eta familia. Gune horien eragina aldakorra eta dinamikoa da, eta ez da
etxera mugatzen.
Ez zaie sinesgarri egin euskara zerbitzuen ondorengo baieztapena: Gurasoek egiten ez baduzue,
zuen seme-alabek ere ez dute egingo helduak direnean.
Gurasoen balio eta iritziek ez dute bat egiten kanpainan ematen den mezuarekin, ez dago
kongruentziarik hartzailearen eta mezuak aditzera ematen duen balioaren artean.
Ez dute kausa efektu harremanik ikusten hizkuntza portaera horretan, eta ondorioz, baieztapen
horrekin ez dira identifikatuta sentitu.
Ildo horri jarraituz, marko teorikoan azaldutako ikerketa kualitatibo eta kuantitatiboan genion
gurasoak zenbat eta aktiboagoak izan orduan eta aktiboagoak direla seme-alabak ere hizkuntza
horretan. Bada, esan dezakegu hartzailea baieztapen horrekin ados egonda ere, eragina zabaldu
egiten dutela hizkuntzen sozializazioan beste eragile askok (eskolak, lagunarteak, teknologia berriak)
parte hartzen dutela uste duelako. Etorkizuneko kanpainetan alderdi hau aintzat hartu beharko da.
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Herri hauetako guraso euskaldunek barneratu dute seme-alaba eta haurrei euskaraz egiteko
jokaera. Jokaera naturala da guraso euskaldun hauentzat seme-alabak euskaraz heztea da.
Gainera, hizkuntza ohitura hori euskara etxean jaso edo eskolan ikasi duten gurasoen artean berdina
dela esan dezakegu gaur egun. Ez dugu sumatu alderik zentzu horretan diskurtso mailan. Jokaera
hori, gainera, ez da gurasoetara mugatzen. Helduek eta aitona-amonek euskaraz gutxi jakinda ere,
haurrei hitz batzuk edo esaldiak euskaraz egiteko ohitura dute.
Esan daiteke marko teorikoan transmisioaren gainean emandako datu kuantitatiboak (Euskararen
belaunez belauneko transmisioa EAEn; Eusko Jaurlaritza, 2008) eta eztabaida taldeetan agertutako
egoerak bat datozela, izan ere, guraso biak elebidunak direnean, euskararen transmisioa bermatuta
dagoela baieztatu ahal izan dugu ikerketa lan honetan. Egoera horrek txanponaren alde bat
erakusten digu.
Hala ere, txanponak badu beste alde bat eta alde horrek beste errealitate bat marrazten digu:
egindako banakako elkarrizketetan eta eztabaida taldeetako guraso batzuen kasuan ikusi ahal izan
dugu lehen hizkuntza euskara izan ez eta harreman sarea nahiko erdalduna duten gurasoak ahalegin
handia egiten ari direla transmisio lan horretan, eurentzako naturala ez den hizkuntzan hezi nahi
dituztelako seme-alabak eta hizkuntza gaitasun mugatua dutelako. Hiztun mota hau ugaritzen ari
dela kontuan izanda, arretaz begiratu beharko zaio egoera horri eta joerak zein diren aurreikusi, egun
belaunez belauneko jarraipenak duen atrakzio indarra edo ohitura alda baitaiteke.
Halaber, seme-alabek adinean gora egin ahala etxe batzuetan erabilera ohitura aldatzen has
daitekeela ikusi dugu. Mahaiaren bueltako elkarrizketan gurasoekin erdaraz hasten dira gazteak
eurak eta, horren ondorioz, harreman hizkuntzan aldaketak gertatzen dira, etena gertatzen da.
Belaunez belauneko transmisioaren (Eusko Jaurlaritza, 2008) eta Olabide eta Santo Tomas
ikastoletan (Jon Aizpurua, 2004) egindako ikerketetan genion kide bat euskaldun zaharra eta bestea
euskaldun berria denean, asko jaisten dela euskaraz aktiboak diren seme-alaben portzentajea (%58).
Bestalde, Santo Tomas Lizeoan egindako ikerketan ikusi dugu seme-alabak handitu ahala hainbat
kasutan transmisioa eten egiten dela, izan ere, 6 urtetik beherako haurrak dauzkaten ia guztiek (%98)
euskaraz jarduten dute, baina, 10 urtetik gorako seme-alabak dauzkatenen portzentajea txikiagoa da
(%82).
Belaunez belauneko jarraipenari osotasunez begiratuta, esan daiteke indargune sendoak ditugula,
baina aldi berean arretaz jarraitu beharreko ahulguneak ditugula.
Bestalde, egungo egoera soziolinguistikoa orain dela hainbat urte baino hobea dela bizi dute.
Horrezaz gain, etorkizuneko pertzepzio nagusia da seme-alabek euskaraz gehiago egingo dutela eta
euskaraz egiteko aukera gehiago izango dituztela, sistema oso bat dagoelako eratuta euskararen
normalizazioa sustatzeko. Baikortasuna da nagusi. Seme-alaben etorkizuneko erabileraz gain, egun
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euskara kalean eta helduen artean lehen baino gehiago erabiltzen dela uste dute hainbatek (bereziki
Oñatin). Kontuan izan behar dugu komunikazio mailan aurrera goaz ideia desmobilizatzailea izan
litekela (Pilar Kaltzada, Belen Uranga, 2011), beraz, etorkizuneko komunikazio kanpainetan
pertzepzio hori aintzat hartu beharko da.

6.1.3.

Bikote eta gurasoen hizkuntza joera

Harreman sareetako hizkuntza arauen artean bikotekide eta helduekin gaztelaniaz aritzea jokabide
arruntzat dute, eta horretarako arrazoi nagusia gaitasun falta eta ohitura daude.
Taldekideetako askok aipatu dute bikotekidearekin erdaraz egiten dutela. Ohitura horren atzean
dauden arrazoien artean bikotekideetako baten hizkuntza gaitasun eskasa edo gaztelaniaz errazago
egitea dago.
Bikotekideen artean nahikoa da errazago, era naturalagoan, gaztelaniaz egitea harreman hori
gaztelaniaz izateko. Era berean, euskara lehen hizkuntzatzat duten heldu gehienek aipatu dute
adierazkortasun eta jariotasun hobea dutela gaztelaniaz, hau da, eztabaida eta solaserako hizkuntza
kamutsagoa zaie euskara gaztelania baino. Esan beharra dago gaitasuna sarri aipatzen den faktorea
dela erabilera baldintzatzeko garaian. Aldi berean, euskaldunen dentsitatea ere azpimarratu izan da
faktore erabakigarri gisa ikerlan askotan, baina gurean ez da euskaldunen dentsitatea aitatu ere egin,
banakako elkarrizketa batean salbu. Badirudi harreman sare euskalduna duten partaideak izan
ditugula, eta horrek ekarri du zuzenean jotzea hizkuntza ohiturak arrazoi nagusi moduan aipatzera.
Esan bezala, helduen arteko hizkuntza ohiturei dagokienez, jokaera naturala da batzuekin euskaraz
egitea eta besteekin gaztelaniaz. Ohiturak eta iraganak harreman hizkuntza bat izatea ekarri du, eta
aldaketa ez da posible edo zaila ikusten da.
Horrekin batera, gehien nagusitzen den uste edo pertzepzioa da hizkuntza ohitura aldatzea ezinezkoa
edo oso nekeza dela.
Portaera horrek bi erreakzio mota eragiten ditu:





41

Euskararekiko jarrera ona izan eta koherentzia bilatzen dutenen artean pena
sortzen du portaera horrek, euskaraz egin nahiko lukete baina ez dakite nola, betiko
ohiturei ez dakite nola egin izkin. Beste batzuei pena eragiten die, bikotekidearekin
euskarazko harremana izatea desio duten arren, bikotekideak ez duelako nahi.
Sentimendu mingotsa adierazten dute bi kasu horietan pertsona horiek, nahiko
lukete baina ez dute egiten, eta horrek gaizki jokatzen ari diren sentimendua
sortarazten die. Jarrera eta portaeraren arteko koherentziarik ezak pertsona
hauengan disonantziak eragiten ditu.
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Beste batzuek, aldiz, jokaera hori barneratuta dute eta ez dute pena sentimendua
adierazi elkarrizketa zein eztabaida taldeetan. Hizkuntza horretan elkar ezagutu
zutela eta ohiturak aldatzea zaila dela barneratuta dute, aldatzeko nahirik ez dute
agertu. Seme-alabekin ari dira euskaraz, lanean ere bai batzuk, lagunartean eta
etxean bikotearekin egitea eskakizun bat gehiago da eurentzat, naturala ez den
eskakizuna.

Talderen batean, “hor ere bai?” “esfortzu handia egiten ari gara eta lasai, suelto, egoteko dudan
esparruan ere egin behar al dut?” erreakzioa jaso da. Harremanetan naturaltasuna galtzea eta
harremanean eragina izango duela aditzera ematen dute hainbat partaidek. Badirudi euskarazko
komunitatearen balioen artean dagoela “euskaraz egin beharko genuke” sentimendua, pertzepzio
hori dute hainbatek, baina, aldi berean, maila pertsonalean galtzeko sentsazioa adierazi dute.

6.1.4. HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZA. Egungo errealitatea eta
etorkizuneko nahia
Hizkuntzen irakaskuntzak leku garrantzitsua hartu du taldeetan. Denek bat egiten dute euskaren jabe
egiteko, gaitasuna ondo finkatzeko, eskolan ikasteaz gain, familian edota kalean sendotu behar dela
ezagutza hori. Familietan oinarri sendoa ematea positiboa da, garrantzitsua.
Argumentu inportantea da hau, sinesgarria eta motibatzailea.
Euskararekiko motibazio pragmatikoa sendoa da, baina gaztelania eta ingelesarekiko are eta
sendoagoa. Hizkuntzen irakaskuntzari garrantzia ematen diote, eta iritzietan sentimendu gutxi eta
baieztapen kategoriko dezente jaso ditugu. Hizkuntzak jakitea gizartearen beharra, etorkizun
hurbileko eskakizuna handia dela uste dute.
Iparraldeko herriak hartzen dira eredu ingelesa eta beste hizkuntzen irakaskuntzari begira. Semealabek euskaraz gain, gaztelania eta ingelesa (bai eta beste hizkuntza batzuk ere) jakin behar dituzte.
Adostasuna da nagusi gai horretan.
Euskararen kalitateak ardura txikia sortzen du. Oñatiko eta Legazpiko taldeetan aipamenen bat egin
da, baina hari horrek ez du jarraipenik izan.
Gaztelaniaren mailarekin arduratuta daude herri euskaldun eta harreman sare euskalduna duten
gurasoak.
Ez da hori berori gertatzen herri euskaldunean bizi arren, harreman sarean gaztelaniaz egiten duten
senideak (aiton amonak, lehengusuak) dituzten familietan, haur horiek gaztelania jasotzen ari
direlako hein batean.
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Harreman sare euskalduna duten gurasoek uste dute eskolan ikasitako gaztelaniarekin ez dela
nahiko, eta horrek eraman ditu gurasoak etxean gaztelania praktikatzeko estrategiak erabiltzera:
asteburuetan tarte bat hartu, erdarazko elkarrizketak edukitzeko aukera sortzen denean e.a.
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Guraso horiek badakite seme-alabek lehenago edo beranduago herritik irten
beharra izango dutela, eta irudipena dute ez direla ondo moldatuko gaztelaniaz.
Euskara mugatua da, beste hizkuntzek, berriz, ateak zabaltzen dizkiete hemen zein
kanpoan lan egiteko.
Lehen adierazi bezala, tamaina horretako kezka sortzen zaie harreman sare
euskalduna duten ume txikien guraso batzuei. Ez dakite noiz eta nola ikasten duten
gaztelania eta gainerako hizkuntzak.
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6.1.5.

EUSKARAREN GIZARTE BALIOA. PRESTIGIOA

Aurreko ataletan aipatu diren hainbat alderdik lotura zuzena dute euskararen gizarte balioarekin, eta
bereizi ezinak dira. Aurretik aipatutakoez gain, beste hauek ere jaso ahal izan ditugu:








6.1.6.

Egun euskararen jarraipen katea ez eteteak, euskarak irauteak, badu nolabaiteko
balioa eta onarpena taldekideen artean. Haurrek euskaraz jakin dezaten eta
helduek haurrei euskaraz egitea nahi dute gehienek.
Gehienek euskara kultur aberastasun handia dela aitortzen dute, emozionalki
horrela bizi dute eta saiatzen dira balio horiek beren seme-alabei transmititzen,
baina askotan ez dakite nola transmititu balio horiek. Neurri batean sentitzen dute
ardura eta erantzukizuna euskararen etorkizunarekin, eta hori euskararen
transmisioarekin lotzen dute batik bat. Seme-alabek euskaraz gaitasun egokia
badute, erabiliko dutela uste dute.
Euskara balio sinbolikoa irabazten ari da. Gizarte mailan lehen gaztelania hutsean
egiten ziren hainbat aldarrikapen, eskakizun, ospakizun, ekitaldi, e.a. gaur egun ele
bietara agertzen dira. Euskarazko agerpenak ugaritzen ari dira, eta arlo formalean
egoki ikusten da euskarak presentzia irabaztea, nahiz eta taldeetan adierazi lekutik
lekura aldeak nabarmenak direla.
Bestalde, euskarak gizartean duen lekua indartu beharra ere aipatu dute, leku
publikoetan eta harreman formaletan batez ere. Euskara hizkuntza ofiziala denez,
gizarte mailan balio eta prestigio handiagoa aitortu beharra, baita norbanako
mailan ere, eguneroko harremanetan. Elebitasun egoeran bizi den gizartearen
elkarbizitzan zenbait jokabide adosteko beharra agertu da. Nola kudeatuko dugu
hizkuntzaren aldetik, adibidez, ikastolako bilera bat gurasoekin edo laneko bilera
bat kide guztiak euskaldunak direnean bat izan ezik? Ze mezu edo diskurtso sor
ditzakegu bi hizkuntzen balio eta lekuari tinko eusteko eta beren hiztunen
duintasuna bermatzeko?

EUSKARAREN MOTIBAZIO INTEGRATZAILEA

Arrazoi integratzaileak, euskararen balio identitarioari buruzko diskurtso egituraturik ez da agertu
solaskideen elkarrizketetan. Euskararen balio kulturala, sustraiak errotuta non ditugun jakiteari
garrantzia aitortu diote hainbatek, baina motz antzean gelditu dira aipamenok.
Hizkuntza bat ikasteko eta erabiltzeko bi arrazoi nagusi egon daitezke: arrazoi integratzaileak, hau da,
hizkuntza horretako komunitatearen parte izateari edo izan nahiari erantzuten diotenak, eta arrazoi
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instrumentalak, hizkuntza bat onura ekonomikoarekin edo gizarte-mailan promozio aukerak
handitzearekin lotzen direnak. Jone Miren Hernándezek, 2000. urtean eginiko Euskal Herriko gazteen
jarreren ikerketaren ondorioetan, jarrera instrumentalaren indartzea antzeman dela dio. Jarrera
horren ispilu izan da, hein batean, ikerketa honetan zehar talde guztietan gehien nabarmendu den
diskurtso pragmatikoa
Zeharka eta zuzenean galdetu dugu ea zergatik egin behar dugun helduok euskaraz edota zergatik
ikasi duten heldu batzuek euskaraz, eta ez dugu kasik iritzirik jaso. Bi arrazoi egon litezke horren
atzean: batetik, identitatea egun politikari lotuta egotea, markatua izatea, lurraldeari lotua, eta hori
taldean agerian jarri nahi ez izatea. Eta bestetik, diskurtso egituratua ez egotea ere izan liteke.
Euskararen balio kulturala aipatu da, baina kamuts ideien eta balioen argumentazioan. Kultura
tradiziori lotua agertu da, gure aberastasun nagusia izateari lotua, altxorra izatearen kontzientziari
begira. Iragana, berezkotasuna eta tradizioa. Ez da, ordea, egungo kultur erreferentziarik aipatu.
Lehengo balioak goraipatzen dira, egungo euskararen balioen inguruko aipamenik ez dugu jaso kasik.
Hau oso adierazgarria da. Alderdi hau sakonki aztertu beharrekoa dela deritzogu: lehengo kultura
balioesten da; eta gaurkoarekin identikatzen gara? Eta zerekin bai eta zerekin ez?

6.1.7.

KANPAINAK

Lehen esan bezala, ez da ikerketa honen helburua kanpaina motak aztertzea, baina, labur bada ere,
aipatuko ditugu hauen ezaugarri nagusiak:
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Euskararen transmisioa bermatzeko kanpainak ugariak izan dira. Erabilitako
argumentu nagusiak dira euskara iraganean jarraipena kolokan egon izana, etxeko
transmisioa eraginkorrena eta merkeena izatea, e.a. Lehen ugariago Euskal Herri
osoan, egun gune erdaldunagoetan edo euskara ofiziala ez den guneetan.
D ereduan matrikulatzeko kanpainak ditugu, bestetik. Euskal ereduan
matrikulatzeko arrazoiak hauek: ikasle euskaldun eleaniztunak heziko dituen eredu
bakarra izatea, D ereduak bermatzea bi hizkuntza ofizialen ezagutzarik orekatuena,
e.a. Lehen ugariago Euskal Herri osoan, egun, gune erdaldunagoetan, hiri handietan
(A eredua dagoen guneetan), eta euskara ofiziala ez den guneetan.
Egun guraso euskaldunen, misto eta erdaldunentzako gomendio eta aholkuak
nagusitzen ari dira. Hartzaile mota bakoitzarentzako mezu berezituak ematen dira,
argumentu eta gomendio jakinekin (bikote hizkuntza, harreman hizkuntza etxean,
eskolako lanak, aisialdia, e.a).
Gehienak formatu erakargarriak dituzte. Banatutako jolasak eta kantuekin batera
(CD edo DVD) aholkuak eman eta kezkak uxatzeko argibideak eskaintzen dituzte.
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Formatuari begira, eskuliburuek umeen edota umeei lotutako irudiak erabiltzen
dituzte, loreak, biberoiak, e.a.








Materiala etxean zuzenean edota eskolaren bidez jasotzen da. Egun, web orriak
erruz ugaritzen ari dira.
Azkenaldian guraso euskaldunentzako irrati spotak eta bideoak ere ugaritzen ari
dira gurasoen eredugarritasuna bultzatzeko. Hauek idatzizkoak baino arinagoak
dira. Musika atsegina, pertsona errealen lekukotzak edo antzezpenak, eta mezu argi
batekin: eredu izatearen garrantzia.
Orain arteko mezu gehienak esplizituak izan dira. Aretxabaletako bideoan, berriz,
mezua inplizituki ematen da.
Udalak izan dira kanpaina horien egile eta bultzatzaile.
Gurasoen jokaeran eragin nahi da eta aldaketarako arrazoi nagusia haur txikia da.
Mezu gehienetan haurra da ardatza, onurak haurren ikuspegitik azpimarratzen dira,
oro har: hobeto ikasteko, oinarri ona emateko, etorkizunean euskaraz egiteko e.a.

Esan beharra dago, oro har, eztabaida taldeetan erabilitako kanpaina guztiek harrera ona eta aldeko
iritziak jaso dituztela. Gustagarri egin zaizkie, mezuak ondo ulertu dira eta erabilgarritzat jo dira.
Zein erabiliko luketen galdetuta, ez dugu aukera bakarra jaso. Aukeraketa anitza izan da. Hori bai,
gehientsuenek aipatu dute irudiak oso inportanteak direla eta mezu inplizituen aldeko hautua egin
dute, Musika airean eta Aretxabaletako Euskararen espektakulua izan dira gehien aipatutakoak.
Musika airean bideoak interpretazio eta sentimendu ugari eta ezberdinak sortu ditu, muturrekoak
biak, pena eta poza eragin ditu talde bereko partaideen artean. Eta hori, uste dugu, ondo hartzen
dela, hizketa-gai izateko ematen du, sentimenduak, arrazoiak eta denak dantzan jartzen ditu.
Interpretatzeko aukera ematen du, interpretazio irekia. Esplizituagoak direnak zuzenagoak dira eta
mezua ondo ulertzearen abantaila ematen dute.
Kanpainak guztiak entzun eta ikusi bitartean hizketa gai nagusia seme-alabak izan dira. Bukaeran,
aldiz, talde guztietan izan da aipatu duenik umeengatik baino norberarengatik egin behar dela
euskaraz. Sentimendu identitarioak indarra hartu du eztabaida saio guztien bukaeran. Hala ere,
taldeetan agerian gelditu da sentimendu identitario hori ez dutela berdin bizi batzuek eta besteek,
eta hizkuntza politikarekin baino kulturarekin lotu behar dela aitatu dute.
Hurrengo ikerlerro izan liteke azken hori, hau da, izaera kulturala erdigunean jarriko duen identitatea
etorkizunean jorratu beharreko alderdia izan daiteke.
Gurasoentzako kanpainetan ez da ia identitatearen diskurtsoa erabili, baina izaera orokorreko
materiala eztabaida taldeetara eraman dugunean, Musika airean eta aipuak esaterako, alderdi
arrazionala edo kognitiboa baino emozioak eta sentimenduak astindu direla ikusi dugu, beraz,
diskurtso identitarioa ere landu eta garatu beharrekoa dela uste dugu. Ondo neurtu beharko da noiz,
norentzat, nola eta zein mezu erabili behar den, baina baliagarri izan daitezkeela ondorioztatu dugu.

46

www.udalekin.net

Era berean, motibazio pragmatikoari ere leku zabala eman beharko zaio lan honetan ikusi baitugu
motibazio horrek hizkuntza gaietan gurasoak mugiaraztera eta erabakiak hartzera eramaten dituela.
Ingurune euskaldunetan gurasoek euren artean euskaraz egitea faktore bultzagarria den arren,
erabakigarria ez dela ondorioztatu dugu. Izan ere, gune horietakoak izan eta etxean erdaraz aritzen
diren haurrak gune sozializatzaile sendoei esker euskal hiztun oso egiten dira. Beraz, gune
euskaldunetako kanpainetan eredugarritasunaren mezua nola zabaldu behar den aztertu beharrekoa
dela deritzogu. Esaterako, inpaktu handiagoa sortu dute gurasoengan Aretxabaletako Euskararen
espektakulua eta Musika airean bideoek identifikatuta sentitu direlako.
Gune erdaldunagoetan, berriz, faktore guztiek dute garrantzia (eskolak, lagunarteak, aisialdiak, e.a.),
baina familia erabakigarria da oso, besteak beste, gainerako eremu horietan euskara ez dagoelako
bermatuta. Etxeko erabilera gune guztietan ezinbesteko da, baina inon baino gehiago lehenengo,
bigarren eta hirugarren gune soziolinguistikoetan.
Gune hauetan etxeko erabileraren garrantzia azpimarratzen jarraitu beharra dago.
Euskararen komunikazio-estrategiaz eta kanpainaz txostenean egileek diote mezuek erakarri eta
motibatu egin behar dutela, alegia, motibazioak alderdi arrazionala eta emozionalak konbinatuz
eraiki behar direla. Hori lortzeko ondorengo gomendioak luzatzen dituzte (Pilar Kaltzada, Belen
Uranga, 2011):








Jendeari buruz hitz egin: Bizitza, ametsak, beldurrak
Afektibitatea sendotu
Frustrazioa eta itxaropenak baztertuz, ilusioa piztu
Kontakizun eraikitzaileak, erakargarriak eta sortzaileak eraiki.
Pertsonen ahotsak sinesgarritasuna ematen du, eta ahots korporatiboak, ordea,
interesik edo konfiantzarik eza.
Ekintzara zuzentzen gaituen mezua sortu. Mezu positibo eta integratzaileak indar
handiagoa du gaitzespen moduko jarrerekin identifikatzen direnak baino.

Hauek guztiak kontuan hartu beharko dira etorkizunean komunikazio kanpainak diseinatzerakoan.
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6.2. Ondorioen laburpena
Ondorio nagusiak laburtzeak beti dakar errealitatea gehiegi sinplifikatzeko arriskua, jakin dakigu,
ordea, errealitatea konplexuagoa dela, diskurtsoetan matizeak eta zehaztasunak jarraian agertzen
direnak baino ugariagoak baitira. Hori hala izanik ere, esan daiteke gurasoek diskurtso bateratua
agertu dutela eta diskurtso horren alderdi nagusiak hauek dira:
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Gurasoek eredu emailetzat dute euren burua, seme-alaben aurrean balio
transmititzaile dira hizkuntza eta bestelako gaiei dagokienez, ardura hori bere
egiten dute. Hizkuntzaren transmisioa egoki egiten ari direla uste dute.
Ez zaie sinesgarri egin euskara zerbitzuen ondorengo baieztapena: Gurasoek egiten
ez baduzue, zuen seme-alabek ere ez dute egingo helduak direnean. Kausa-ondorio
harremanik ez dute ikusten harreman horretan eta argumentuak dituzte hori
ezeztatzeko.
Sozializazioaren garrantzia barneratuta dute oso, eta etxearekin batera, beste
eragile asko daudela jabetuta daude.
Euskararen jarraipen katean duten egitekoa barneratuta dute. Seme-alabekin
euskaraz egin beharra nagusi den diskurtsoa da, hori da jokabide arrunta.
Egoera soziolinguistikoaren inguruko pertzepzioa ona da, oro har. Sistema oso bat
garatu da jendartean haurrek euskaraz egin dezaten. Gauzak horrela, seme-alabek
etorkizunean euskaraz gehiago egingo dutela uste dute.
Helduen artean eta bikotekidearekin gaztelaniaz aritzea onartutako diskurtsoa da.
Hainbatek euskararen aldeko jarrera izanda ere, bestelako jokabidea dute
helduekiko hizkuntza ohituretan. Koherentzia ezaren aurrean ezinegona eta
onarpena, biak, agertu dira.
Hizkuntzak jakitea gizarte beharra da, egungo eta etorkizuneko eskakizuna.
Gurasoek hizkuntzen balio pragmatikoa nabarmentzen dute euren diskurtsoetan.
Hizkuntzen irakaskuntzaren eta eleaniztasunaren aldeko diskurtsoa nabarmendu
da. Hizkuntzen balio pragmatikoak indarra du. Gaztelania eta ingelesa ikasteari
garrantzi handia ematen diote.
Gaztelania mailarekin arduratuta daude herri euskaldunetan harreman sare
euskalduna duten gurasoak. Eskolaren ahalegina aski ez dela iritzita, gaztelania
praktikatzeko estrategiak erabiltzen hasi dira.

Euskararen balio identitarioari buruzko diskurtso egituraturik ez da agertu.
Identitatea, gainera, gehienbat iraganari eta lehengo kulturari lotua ikusten da.
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Amaiatzeko, kanpainei dagokienez ateratako ondorio nagusiak ondorengoak dira:
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Orain arteko kanpaina gehienak euskararen transmisioa bermatzeko eta semealabak D ereduan matrikulatzeko egin dira.
Egun, guraso euskaldun, misto eta erdaldunentzako gomendio eta aholkuak
nagusitzen ari dira, batzuk mezu luzeegiak dituzte eta argumentazio aldetik oso
landuak. Aholkuak eta gomendioen igorlea edo ahotsa aditua edo euskara
teknikaria da. Salbuespenak aipagarriak daude: irrati tarteak eta bideoak, hor
gurasoek dute ahots nagusia.
Gehienak formatu erakargarriak dituzte, baina ume txikien gurasoentzako eginak
daude. Tematika nagusia haur txikiei loturikoa: pañalak, biberoiak, e.a
Kanpaina gehienetan mezuak esplizituak dira. Bada bestelakorik, ordea, gurasoen
artean ohikoa den portaera azaltzen den bideoan mezua inplizituki ematen da.
Eztabaida taldeetan mezu inplizituek gehiago iradokitzeko aukera eman dute,
interpretazio irekiagoak egin ahal izan dituzte, eta, gainera, emozioak eta
sentimenduak piztu dituzte.
Udalak izan dira kanpaina horien egile eta bultzatzaile.
Gurasoen jokaeran eragin nahi da eta aldaketarako arrazoi nagusia haur txikia da,
ume jaioberriak dituzten gurasoentzat seme-alaben amua oso sendoa baita. Mezu
gehienetan haurra da ardatza, onurak haurren ikuspegitik azpimarratzen dira:
hobeto ikasteko, oinarri ona emateko, etorkizunean euskaraz egiteko e.a.
Gurasoen eta heldu moduan bikotekidearekin euskaraz aritzeak dituen onurak ez
ditugu ezagutzera ematen.
Balio identitarioa gutxi aipatzen da, eta aipatzen denean ondareari, gure hizkuntza
izateari, lurraldeari eta iraganari lotuta.
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7. Aurrera begirakoak

 Kanpaina solteak baino, lurralde mailako egitasmoa landu beharko litzateke.
 Inpaktu puntuala baino, prozesu jarraitua eta metakorra bilatzen duen komunikazio kanpainak landu behar dira.
 Komunikazio kanpainetako mezuetan aintzat hartu behar dira motibazioaren alderdi arrazionala eta emozionala.
 Motibazio pragmatikoa eta identitarioak uztartu behar dira, eta erdigunean seme-alabez gain, gurasoak ere jarri behar ditugu (zer irabazten du helduak
seme-alabekin euskaraz egitean? Jariotasuna, afektibitatea, mundu ikuskera jakin bat transmititzea, jarraipena, e.a.)
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