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AEK-k oso argi izan du beti helduen euskalduntze eta alfabetatze
prozesuak euskara batuan (edo euskara batuan gutxienean) burutu
behar direla Euskal Herri osoan. Hau normala da edozein hizkuntza
normalizaturen irakaskuntzan eta behar-beharrezkoa gurea bere hiz-
kuntza normalizatua izatera ailegatuko bada. Euskara batua euskara-
ren eredu kultua da eta, frantsesa, italiera edo arabiera batuak legez,
hizkuntz funtzio nazional orokorrak betetzen ditu, bazter desberdi-
netako euskaldunen komunikazio tresna izanik. Horregatik AEK-k
eredu orokor hau irakatsi behar die euskaraz ez dakitenei edo, euska-
raz jakin arren, hizkuntzaren maila guztietara heldu nahi dutenei.

Hala eta guzti, euskararen batasuna eratzen eta osatzen doan hei-
nean, Iparraldeko, Nafarroako eta Bizkaiko zenbait euskaltzale, baita
euskararen alde lanean diharduten talde eta erakunde dezente ere
(zorionez gero eta gehiago), kezkatuta gaude sortzen ari garen eredu
estandarra soila eta lar pobrea delako. Ia guztiok bat gatoz: euskara
batuaren arauak banaka batzuk bakarrik izanagatik, gaur egun nagu-
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siki entzuten eta irakurtzen den euskara estandarrean ez dira batere
ondo aprobetxatzen ekialdeko eta mendebaldeko euskalkiek batasu-
nari eman ahal dizkioten aberastasuna eta freskotasuna. Joera honek,
gainera, inori bere ez dio onik ekarriko. Konponbiderik aurkitu
ezean, euskalki batzuk galbidean sar litezke hemendik urte batzueta-
ra, euskalki hauetan mintzatzen diren hiztun asko ez dira sekula
batuarekin identifikatuko, euskalkien eta euskara batuaren arteko
erretenak leizea izaten jarraituko du eta, inportanteena, euskara bera
osoro kaltetua gertatuko da, berezkoak dituen hainbat esakune,
berba, ñabardura edo ezaugarri bitxi galduko dituelako.

Beraz, belu samar izanda bere, oraindino badugu egoera latz hau
artezteko parada. Baina horretarako, kanpoko errudunak bilatzen
ibili beharrean (gehienetan kanpoan barik erruak gure konplexu eta
jokabideetan bilatu behar dira eta), lanean hasi behar dugu tinko,
bakoitzak geure euskalkian oinarritzen den euskara batu fresko eta
bizia egiten, bultzatzen eta prestigiatzen. 

Eta Bizkaiko AEK ezin daiteke erantzukizun honetatik kanpo
lotu, ze guk bere, J.L. Goikoetxearen hitzekin segituz, badaukagu zer
eginik bizkaieraren koloreko euskara batua margotzen, irakasten eta
hedatzen. Eta konpromiso hori hartuta daukagu 1996ko amaieran
hizkuntza ardura sortu genuenetik. Une hartan sano zabalduta zego-
en gure artean ikasle eta irakasleon hizkuntz kalitate txarraren gaine-
ko kezka, sarri erabiltzen genuen “plastikozko euskara” esana euskal-
kietako eredu artifizial eta gazbakoa definitzeko eta irakasle taldetxo
batek buruan zerabilen jadanik hizkera hobetzeko ikastaro bereziak
sortzeko ideia. Momentu egokia zen hizkuntzari eta, besteak beste,
euskalkiak-batua auziari ekiteko. Baina zelan hasi? Lehenengo, gure
irakasleek euskara batuaz zer ulertzen zuten jakin guran, inkesta bana
igorri genien. Inkesta horretan oso itaun sinpleak egin ziren, esatera-
ko: 
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1. Marka itzazu eskola ematen erabiltzen duzun hitza:

mintzatu         hitz egin berba egin
diru barik dirurik gabe
bi lagun       lagun bi
zelan   nola
berriz ere ostera bere atzera ere

2. Aukeratu hurrengo hitz edo esamoldeetatik zuzena(k) euskara
batuan:

solasean berbetan hizketan
Anarentzat    Anarendako
esaten ausartu esatera ausartu
atera zen urten eban irten zuen

3. Eman itzazu esaldi hauek euskara batuan:

• Gura badozu, alkondara berriagaz urtengo dot bixar kalera.
• Euskaltegirantza joan baino arinago, egunean-egunean eroaten

dodaz neure lehengusu bi ikastolara.
• Orain etxeruntz nijoa, baino egun baten hitz egingo degu zure ara -

zoetaz.
• Ez dakit zer oren den, bainan berant da eta Beñat oraino ez da jin.

Hemen laburbildu dugun test honetako erantzunak leitzen hasi
eta atoan honako ondorioa atera genuen: jende ugarik oraindino uste
du euskara batua, edo euskara zuzenena behintzat, euskal hedabide
nagusietako eredu estandarra dela (hitz egin, dirurik gabe,  etxetik
atera da, nolako, bi lagun, baino lehen, korrika, eraman, esnatu,
eseri...), eta gainontzeko guztia dialektala dela. Ez dago argi zer den
euskara batua, edo hobeto esanda, ez dago argi zeintzuk diren bero-
nek ematen dizkigun aukerak (askotxo) eta ezartzen dizkigun mugak
(oso gutxi); eta ezjakintasun honek euskalkietatik urrundu eta lehen
aitaturiko bizitasun bako euskara artifizial, murriztu eta pobrea era-
biltzera eroaten gaitu.
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Inkestaren emaitzek hasierako gure susmo txarra baieztatu zuten.
Ezin genuen denbora alferrik galdu eta egoera zuzentzeko lehenengo
pausuak eman beharrean ginen. Ondo azaldu behar genuen zer den
euskara batua eta zein txiki izan daitekeen euskalki batetik, gure
kasuan bizkaieratik, euskara batura igarotzeko egin behar den saltoa.
AEKren Aizu! aldizkariaren 195. zenbakian argitaratutako artikulu
baten bidez (gero 18. ELEn osatua) hiru puntutan laburbildu genuen
euskara batua:

1. Aditz batua.
Hemen azaldu genuen bizkaieraz maiz erabiltzen diren eroan,
esan edo iritzi aditzen forma trinkoak onartuta daudela euska-
ra batuan eta, hortaz, beste edozein aditzen moduan erabil di-
tzakegula.

2. Deklinabide batua.
Euskaltzaindiaren EGLUko deklinabide-tauletan oinarriturik,
baztertuta utzi genuen mendebaldeko -gaz soziatiboa, baina
i r akasleei ohartarazi genien, - re n d a k o d e s t i n a t i b o a re k i n
batera, - o k , -akatik, -akana edo - a k a n d i k pluralak bere erabil
d a i t ez k eela euskara batuan.

3. Hiztegi batua eta Euskaltzaidiaren arauak.
Laburpenean hauxe idatzi genuen: “Hiztegi batua eta
Euskaltzaindiaren arauak idaztarauak dira gehienbat. Ez dute
euskal hitzik baztertzen, baina, hitz batek aldakinak baditu,
horietako bakarra hobetsi ohi dute. Hau da, batuan berdin-ber-
din onart zen dira n a h i a g o zein g u ra g o, s a m a zein l e p o a.
Alabaina, eman / *emon edo barre / *farre / *parre bezalako
aldaeren artean, hiztegi batuak, literatur tradizioa eta egungo
erabilerak aztertuta, bakarra onartzen du. Eta antzeko auke-
raketa egin zen arauak ematerakoan ere: hau guztia / *guzti hau,
etab.”
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Artikulu hauek  espero genuen baino arrakasta handiagoa izan
zuten. Jende askok deitu digu ea berba hau edo beste hori euskara
batuan erabil daitezkeen itauntzeko eta, halaber, azken asteokin men-
debaldeko lexikoa ugaldu egin da gure kartel eta programazio berrie-
tan. Hala ere, ikasturte hau amaitu baino lehenago, euskara batuan
onartuta dauden bizkaierazko berba zerrenda bana helaraziko diegu
irakasle guztiei, bai eskolak ematean bai batuan dituzten komunika-
zio-harremanetan lehentasunez erabil ditzaten. Mendebaldeko euska-
raren zenbait egitura berezi bere zerrendatu gura dugu (egiten izan
dut, joan doa, egin daroa, dendara joango naiz ogia erosten, etab.),
baina lehenago Euskaltzaindiko Gramatika batzordeari idatzi diogu
forma hauek batuan erabiltzekoak diren ala ez ziurtatzeko.

* * *

Orain arte esandako guztia, baina, mendebaldeko euskara oinarri-
tzat eduki behar duen Bizkaiko euskara batu zabal eta oparoagoa lor-
tzeari begira egin edo egingo dugu eta, hau dela eta, baten batek galde
dezake ea zein leku duten euskalkiek gure proiektuan edo ea helduen
euskalduntze eta alfabetatze pozesuetatik at uzten ditugun. Aurton
Bizkaiko AEK-ko didaktika taldean gogoeta egin dugu gai honetaz
eta denok, edo ia denok, ados gaude zer edo zer egin behar dugula
euskalduntze prozesua amaitzen duten ikasle guztiak hurren dauka-
ten euskara ulertzeko (eta neurri txiki-txiki baten egiteko) kapazak
izan daitezen. Helburu hau lortzeko gaur egun ikastaro berezi bi
eskaintzen ditugu; ez leku guztietan eskaini ordea. Batetik, Indautxu
euskaltegiak esperientzia berria jarri du martxan: hizkera hobetzeko
eta herri hizkera ulertzeko ikastaro berezia, non, mendebaldeko eus-
kara oinarritzat hartuta, euskal azentu-moldea, hotsak edo herritarren
laburtzapenak lantzen diren. Ikastaro honen emaitzak onak badira,
aurrerantzean euskalduntze prozesuan txertatuko dugu azken atal
gisa. Bestetik, bizkaiera ikastaroak daude. Hauek arrakastatsuak izan
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dira azken urteotan, baina, batzuetan irakasle faltagatik eta besteetan
material egokirik ez daukagulako, ezin izan ditugu leku guztietan
eskaini. Ahalegin handiak egin behar ditugu hurrengo ikasturtean
ahal denik eta leku gehienetara zabaltzeko, batez ere bizkaieraz egiten
den eremuetara, zeren eskualde hauetan euskalkiak hizkuntz funtzio
lokala betetzen du eta zuzenena litzateke bertako ikasleek, euskal-
duntze prozesua amaitzean, herriko euskara jakitea. Eskualde erdal-
dunetan bizkaiera estandarra irakatsiko da, orain arte bezala, ikasleek
eskatzen dutenean. Nahiz eta ikasle hauetako gehienek bizkaieraz
inoiz ez egin, ikastaro hau baliagarria izango zaie ondoko euskalkia
hobeto ulertzeko eta ezagutzeko.

Bukatzeko, gogorarazi gura dugu ez dagoela batua-bizkaiera gataz-
karik, bakoitzak bere lekua daukalako. Bizkaiera herrirako, eskualde-
rako, herrialdeko alde euskaldunetarako; batua hizkuntzaren goi mai-
lako esparruetarako. Baina, azken kasu honetan bere, ez ahaztu: hiz-
kuntza aberats eta oparoa nahi badugu, nork bere txokotik eta bere
euskalkitik gauza anitz ekar diezaioke. Euskarak berak eta belaunaldi
berriek estimatuko digute. 
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