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I. IPARRALDEA ETA EUSKAREN EGOERA

Iparraldea, Lapurdi, Baxe-Nafarroa eta Zuberoa, denok ezagutzen
dugu guti aski.

Biztanleriari dagokionez:

– Lapurdik 200 000 biztanle inguru ditu
– Baxe-Nafarroak 30 000 biztanle inguru
– Zuberoak 14 000 biztanle inguru

Euskari dagokionez hainbat ikerketa eta inkesta egin izan da, lehe-
nik euskalkien eremuak ikertzeko eta gero biztanleen euskara ezagu-
tza, erabilera eta motibazioa zoin nolakoa den ezagutzeko.

A) Euskalkiak

Euskalkietaz, lan mardulenak XIX. mendean Bonaparteren gida-
ritzapean eta XX.mende hasieran Azkueren gidaritzapean gauzatu
ziren. Hauen arabera:
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– Lapurdin, euskara kostaldean eta Ahetze eta Ainhoaraino guti
goiti beheiti lapurteraz egiten da eta beste eremu guztian men-
debaldeko baxe-nafarrera.

– Baxe-nafarroan, Amikuze eta Zuberoa artean Zuberera edo zu-
bereraren kutsu handia duen euskalkia erabiltzen da, eremu
handienean ekialdeko baxe-nafarrera eta esparru murritz batean
mendebaldeko baxe-nafarrera.

– Zuberoan, zuberera egiten da

Bestalde, Lafitte zenaren arabera, Zuberoan salbu Iparralde osoan
XX. mende erditsutik aintzina erabilia den idatzizko eredua lapurtar-
baxenafarrera deritzona da.

B) Euskararen ezagutza eta erabilpena

Iparraldeko biztanleek duten euskararen ezagutzari eta honen era-
bilerari buruz, azken ikerketa soziolinguistikoak 1991 eta 1996koak
dira. Iparraldean Euskal Kultur Erakundearen gidaritzapean burutu
z i ren eta maila zabalago batean Euskal Herri osoan, Eu s k o
Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sa i l o rdetza eta Na f a r ro a k o
Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza Nagusiarekin betera elkarlane-
an.

Inkesta hauek argi erakusten dute, Lapurdin, Baxe-Nafarroan eta
Zuberoan euskaldunen kopuruak etengabe behera egin duela.

Inkesta hauek 15 urtetik gorako biztanleen artean burutu ziren eta
beraz, ondoren aipatuko ditugun biztanleri kopuruetan beti adin
honetatik gorakoetaz ariko gara.

Iparraldeko biztanle guztien arteko lautik bat (% 25.7) 54 700
pertsona inguru elebiduna da, erran nahi baita, “ongi” edo “nahikoa
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ongi” moldatzen dela euskaraz eta frantsesez. Biztanleriaren % 9.3,
19 800 pertsona inguru elebidun hartzaile deritzona da, hau da,
“zertxobait” badakiena euskaraz edo hitz egin ez arren, “ongi” edo
“nahikoa ongi” ulertzen edo irakurtzen duena. Eta hirutik bi, % 64.2,
136 400 pertsona inguru, erdaldun elebakarra da.

Lapurdin, Iparraldeko biztanleriaren % 80 baino gehiago bizi den
tokian, %16.5, 35 200 biztanle inguru dira elebidun, % 7.4, 15 800
biztanle inguru, elebidun hartzaile eta beste % 76.1, 128 900 biztan-
le inguru erdaldun elebakarrak.

Ad i n a ren araberan b e g i r a t zen baditugu euskaldunen kopuruak, ohar-
t zen gara elebidunen kopurua % 35ekoa dela 64 urtetik gorakoen art e-
an, baina % 11ra jaisten dela 16 eta 24 urte bitarteko gazteen artean. 

16 eta 24 urtekoen arteko gazte elebidunen kopurua % 6.3koa da
Lapurdin, 13300 pertsona ingurukoa.

Lehen hizkuntza euskara izan dutenen proportzioa erabat murriz-
ten da adinean jaitsi ahala inkestek diotenez.

Iparraldean lehen hizkuntza euskara soilik izan dutenen propor-
tzioa etengabe gutxitzen da adinean jaitsi ahala, hasi 64 urtetik gora-
koen %38tik eta 16 eta 24 urte bitartekoen %11ra arte. Erabateko
beherakada hori nolabait arintzen da lehen hizkuntza euskara eta
frantsesa izan dituztenen portzentaiaren igoerarekin (adineko pertso-
nen %2tik gazteenen %10era). Hala ere, lehen hizkuntza moduan
igoerarik handiena izan duena frantsesa izan da, hasi 64 urtetik gora-
koen %60tik eta 16 eta 24 urte bitartekoen %79raino.

Lehen hizkuntza euskara Iparraldeko hiru zonaldeetan doa atze r a k a :

• B.A.Men, euskara lehen hizkuntza bakar moduan ia desagertuta
dago gazteen artean, 64 urtetik gorakoen %13tik 16 eta 24 urte
bitarteko gazteen %2raino jaitsi baita.
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Familia bidezko transmisioan euskarak izandako galera txikiagoa
izan da Nafarroa Beherean eta Zuberoan, B.A.Men eta Lapurdiko
barnealdean baino:

• B.A.Men, bi gurasoek euskara zekitenean %11n galdu da euska-
ra eta guraso bakarrak zekienean %91n.

• Lapurdiko barnealdean, %22an eta %69an, hurrenez hurren.

• Eta Nafarroa Beherean eta Zuberoan %12an eta %70ean.

Aurreko datuak 16 eta 80-90 urte bitarteko pertsona inkestatu
guztiei dagozkie; hots, euskarak XX. mende ia osoan zehar izan duen
“batez besteko” transmisioa aztertu da. Dena dela, 16 eta 35 urte
bitarteko gazteen (hau da, 60ko eta 70eko hamarkadetan jaiotakoen)
euskararen transmisioa aztertzean, galera hori handiagoa izan dela
ikusten da.

Erabilera eremuari dagokionez , Gurasoekin eta erabilera-esparru-
rik tradizionalenetan, euskaldunek euskara gehiago erabiltzen dute
frantsesa baino, baina eremurik formalenetan frantsesa da erabiliena.

Bestalde, Euskararen erabileran oso beherakada handia dago 50
urte baino gutxiagokoen artean.

Bukatzeko inkestatzeileek atertzen dituzten ondorioetako batzuk
hauek dira besteak beste: 

Iparraldean lehen hizkuntza euskara soilik izan dutenen propor-
tzioa etengabe gutxitzen da adinean jaitsi ahala, hasi 64 urtetik gora-
koen %38tik eta 16 eta 24 urte bitartekoen %11ra arte. Erabateko
beherakada hori nolabait arindu egiten da lehen hizkuntza euskara
eta frantsesa izan dituztenen portzentaiaren igoerarekin (adineko
p e rtsonen %2tik gazteenen %10era). Lehen hizkuntza euskara
Iparraldeko hiru zonaldeetan doa atzeraka. Iparraldean, gurasoek
seme-alabei euskara transmititzean galera garrantzitsuak izan dira
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(%17koa aitak eta amak euskara zekitenean eta %79koa gurasoetako
batek bakarrik zekienean). 16 eta 35 urte bitarteko gazteen (hau da,
60ko eta 70eko hamarkadetan jaiotakoen) euskararen transmisioa
aztertzean, galera hori handiagoa izan dela ikusten da (%39koa eta
%75ekoa hurrenez hurren). Azkenik, galdeketan inkestatu diren
pertsonen seme-alaben lehen hizkuntzari buruzko informazioa dago-
enez gero, esan dezakegu gaur egun euskararen galera, zertxobait txi-
kiagoa den arren, oso handia dela oraindik 16 urtetik beherakoen
artean (%24koa eta %56koa hurrenez hurren).

Euskarak adinaren arabera izan dituen galerak aztertzean, garbi
ikusten da galera horiek handiagoak direla adinean jaitsi ahala. Hori
are azpimarragarriagoa da kontuan hartzen badugu gazteek helduek
baino askoz proportzio txikiagoan izan dutela lehen hizkuntza euska-
ra. Bestalde, irabaziak oso txikiak dira adin-talde guztietan, batez ere
gazteenen kasuan. Irabazi horietatik erdia 35 eta 49 urte bitartekoen
artean gertatzen da. Iparraldeko biztanle guztien arteko lautik bat
(%25,7) elebiduna da, hamarretik bat (%9,3) elebidun hartzailea, eta
hirutik bi (%64,2) erdaldun elebakarra. Hizkuntza-gaitasunean des-
berdintasun handiak daude zonalde batetik bestera. B.A.Men biztan-
le gehienak (%87) eta Lapurdiko barnealdean erdiak baino gehiago
(%55) erdaldun elebakarrak dira. Aldiz, Nafarroa Behereko eta
Zuberoako gehiengoa (%61,4) elebiduna da. Iparraldeko 54.700 ele-
bidunak honela banaturik daude: 8.400 (%15,3) B.A.Men, 26.800
(%49,1) Lapurdiko barnealdean eta 19.500 (%35,6) Na f a r ro a
Beherean eta Zuberoan.

Iparraldean euskara etengabe doa atzeraka, eta bereziki 16-34 urte
bitarteko gazteen artean (kontuan izan inkesta hau 15 urtetik gora-
koen artean egina izan dela). Adinean jaisten den neurrian antzema-
ten den euskararen beherakada handi hori Iparraldeko hiru zonalde-
etan gertatzen bada ere, are indartsuagoa da euskara zabalduen dago-
en zonaldeetan: Lapurdiko barnealdean batetik, eta Na f a r ro a
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Beherean eta Zuberoan, bestetik. Inkestatuak izan diren pertsonen
seme-alabei buruzko informazioaren argitan, badirudi 16 urtetik
beherakoen artean euskara apur bat berreskuratzen ari dela B.A.Men
eta Lapurdiko barnealdean, elebidunen igoera 2 puntutik 4ra bitarte-
koa izan baitaiteke. Nafarroa Beherean eta Zuberoan, ordea, portzen-
taiak beherantz jarraitzen du, baina indar gutxiagorekin, eta baliteke
behea jotzen ari izatea (elebidunen portzentaia %30 baino zertxobait
beherago egon daiteke).

Nahiz eta egia izan 16 urte baino gutxiagoko gazteen artean eus-
kararen beherakada mantsotu egin dela, eta  nolabait berreskuratzen
ere ari dela, oraingo egoera hain larria izanik, galdutakoa berresku-
ratzeko neurririk berehala hartzen ez bada, euskara giro eta alor are
mugatuagoetara murriztuta geratuko da eta etorkizun ez oso urrune-
an galtzeko arriskua izango du. Hizkuntza-gaitasun erlatiboari dago-
kionez, adinean jaitsi ahala, nabarmen egiten du gora frantsesez
hobeki moldatzen diren elebidunen proportzioak eta neurri berean
behera hobeki euskaraz moldatzen direnenak, gazteenen kasuan ia
desagertu arte. Hiritarren erdia ados dago euskararen ikaskuntza eta
erabilera bultzatzearen aldeko neurriak hartzearekin eta zortzitik bat
baino ez dago horren aurka. Hainbat hamarkadatan euskarak atzera
nabarmen egin ondoren, gizarteko hainbat sektoretan aldeko neu-
rriak hartzeko eskaria sortzen ari da, orain arte galdutakoa berandu
izan baino lehen berreskuratzeko. Gurasoekin eta erabilera-esparrurik
tradizionalenetan, Iparraldeko euskaldunek euskara gehiago erabil-
tzen dute frantsesa baino, baina eremurik formalenetan frantsesa da
erabiliena. 50 urte edo gehiagoko euskaldun gehienek (%61) nagusi-
ki euskaraz hitz egiten dute lagunekin, baina kontrakoa gertatzen da
adin hori baino gutxiagokoen artean; izan ere, horietako gehienek
(%58) nagusiki frantsesez hitz egiten dute lagunekin, eta bostetik
batek (%20 inguru) baino ez du nagusiki euskaraz hitz egiten.
Arrazoi argia du 50 urte baino gutxiagoko euskaldunen kasuan lagu-
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narteko euskararen erabileran dagoen beherakada handi horrek: adin
horren azpitik lagunarteko euskaldunen dentsitatean ere beherakada
handia dago, eta gauza bera gertatzen da euskaraz frantsesez baino
hobeto moldatzen diren euskaldunen proportzioarekin.

Etxean, lagunartean bezala, euskararen erabilera asko gutxitu da
inkestatuak 50 urte baino gutxiago dituenean. Izan ere, 50 urtetik
gorako euskaldunen etxebizitza guztien erdian (%48) euskaraz hitz
egiten dute nagusiki eta bostetik batean (%21) euskaraz eta fran-
tsesez, baina 50 urte baino gutxiagoko euskaldunen etxe gehienetan
(%60) frantsesa da hizkuntzarik erabiliena.

II. EUSKALKIEN ERABILPENA IKASTOLETAN

Iparraldean gaur egun:

Lehen Hezkuntzako ( ama-eskola eta lehen maila) 19 ikastola
daude (ikus gehigarriak):

– 13 Lapurdin
– 4 Baxe Nafarroan
– 2 Zuberoan

Bigarren Hezkuntzako:

– 3 kolegio (2 Lapurdin eta 1 Baxe Nafarroan)
– lizeo bakarra Lapurdin

A) Euskalkien trataera lehen hezkuntzako ikastoletan

Lehen Hezkuntzan hiru ziklo dira(ikus gehigarriak):

35

Euskalkien trataera Iparraldeko ikastoletan



– lehena 5 urterarte gutti gora behera doana
– bigarrena 8 urterarte gutti gora behera doana
– hirugarrena 11 urterarte gutti gora behera doana

Hauetako lehen bi zikloetan,tokian tokiko berezitasunak begira-
tzen saiatzen bada ere eta hirugarren zikloan, bereziki idatzizko eus-
tarriak erabiltzean batua sartu, hiru egoera bereiz ditzakegu gure ikas-
toletan euskalkien erabilerari begira. Bistakoa da bestalde, joera
ezberdin hauetan ikastolaren kokapen geografikoak duen eragina.

1. Lapurdiko ikastoletan.

Eskolatzen ditugun haurren ehuneko larogeitik goiti erdaldunak
dira ama-hizkuntzaz. Ikastola hauetan erabiltzen den hizkuntz eredua
batua da  eta ahozko adierazpenean tokiko hainbat ezaugarri dialek-
tal erabiltzen dira, bereziki lexikalak eta fonetiko-fonologikoak.

Zonbait ikastoletan, irakaslearen ekimenez, idatzizko eustarrietan ere
e g o k i t ze batzuk egiten dira hiztegi eta morfo-sintaksiari dagokionez .

Beti ere, erabiltzen diren euskalki adierazpen hauek lapurtar-baxe-
nafarrerazkoak dira eta ez dira, ez sistematikoki erabiliak, ez eta eredu
jakin bati jarraikiak.

2. Eskualde ezberdinetako haurrak biltzen dituzten Baxe-Nafarroako
ikastoletan.

Ortzaize eta Lasako ikastoletara adibidez, Baigorri eta Garazi alde-
ko  haurrak biltzen dira eta hauek bi azpieuskalkitan mintzo dira. 

Ahozko adierazpenean, ikasle bakoitzak bere azpieuskalkia erabil-
tzen badu ere, idatzizko eredua sartzen den heinean, bereziki hiruga-
rren zikloan, lapurtar-baxenafarrera eta aditz batua erabiltzen da ikas-
tola hauetan.
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3. Tokian tokiko haurrak biltzen diren ikastoletan, Zuberoan eta Baxe-
Nafarroako zonbaitetan.

Ikastola hauetan, Zu b e roako eta Oz t i b a r reko ikastoletan adibi-
d ez, tokiko azpieuskalkia erabiltzen da lehen bi zikloetan eta hiru-
g a r ren zikloan irakurketa eta idazketan batua sart zen da euskalkia-
rekin lotura eginez. Oz t i b a r reko ikastolan proiektu interesgarri bat
g a r a t zen ari dira, tokian erabiltzen diren aditz alokutiboak kontuan
h a rt u z .

B) Euskalkien trataera bigarren hezkuntzako ikastoletan

1. Kolegioetan

Bigarren Hezkuntza hastearekin eskola eraketa bera aldatu egiten
da: gai kopuru handi bat bada, hamar bat; gai bakoitzeko irakasle bat
eta ikas materiale gehiena frantsesez da. Euskaraz dugun material
bakana euskara batuan daukagu. Erdaraz ditugun eustarriak beraz,
itzuli egin behar izaten ditugu eta hauek ere, denetan baliatzeko gisan
egiten dira, batueraz beraz. 

Halere, Iparraldeko euskalkiek elkarrekin partikatzen dituzten
hainbat hitz eta ezaugarri morfo-sintaktiko erabiliz.

Kontuan izan behar da ere, 1996-97ko ikasturtea arte kolegio
bakarra zegoela Kanbon Iparralde guztiko haurrentzat eta orduan
ideki zela Ziburukoa Lapurdi kostaldekoendako eta azkenik 1999-
2000ko ikasturtean Donaixtin beste bat, Zu b e roa eta Ba xe -
Nafarroakoendako.

Honek erran nahi du, kolegio hauetara biltzen diren haurrak
eskualde ezberdinetakoak direla eta azpieuskalki eta euskalki ezberdi-
nak mintzo diren tokietakoak. Honela gauzak, haurrak ere heien arte-
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an, frantsesa erabiltzen ez dutelarik, batueraz mintzo dira, Iparralde
osoan erabiltzen diren forma lexikal eta fonetiko-fonologiko batzuk
erabiliz. Salbuespen bakarra, toki berekoak diren haurren artean ema-
ten da. Hauek ardura artzen baitira tokiko hizkeran, xuberotarrak
heien artean adibidez.

Euskara gai gisa irakasten den kurtsoetan, aukera handiagoa lego-
ke euskalkien lantzeari tokiño baten egiteko, baina hauetan ere, eus-
kalkien erabilera testu zonbaiten azterketara eta narrazio lan zonbai-
tzutara mugatzen da.

2. Lizeoan

Iparraldean, Baionan dugu euskarazko lizeo bakarra, bertara bil-
t zen dira batxillergo orokorra euskaraz gauzatu nahi duten
Iparraldeko gazte guztiak. (Ikastolan batxillergo orokorreko ikaskete-
tako hiru sailak eskaintzen dira soilik: Letrak, Gizarte Ekonomi zien-
tziak eta Zientziak. Batxilergo teknikoak ez dira momentuz ikastole-
tan lantzen).

Euskalkiei lizeoan ematen zaien trataera, kolegioetan ematen zaien
berdintsua da, aldaketa bakarra euskarazko kurtsoetan ematen da.
Hauetan lehen urtean Iparraldeko euskalkiren bat barnagotik lantzen
da.

Bigarren urtean, aditz alokutiboak lantzen dira , norberaren eus-
kalkikoak eta hitanoka batueraz.

Batxillergoko azken urtean aldiz, euskalki ezberdinak sakonago
ikertzen dira: testu idatziak, elkarrizketak, kantuak eta euskalkiren
batean proiekturen bat landuz. Honek, beste euskalkiei buruzko hur-
biltasun bat dakarkie ikasleei.
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III. ONDORIO GISA

1. Euskararen egoera Iparraldean larria baino larriagoa da eta ez
doa hobera.

2. Euskal irakaskuntza, bizi nahiak eta erresistentziak eragindako
nahikundea da. Guti bada guti, baina ahal dena, kostarik kosta
gauzatutakoa. Laguntza eskasarekin eta agintarien kontrako
jarrera nabarmenarekin aintzina ateraia.

3. Seaskaren baitan ez da sekulan eramana izan euskalkien tratae-
rari buruzko gogoeta sakonik eta ondorioz ez da sekulan hartu
delibero finkorik sail honetan; nahiz jarraibide batzuk beti izan
diren, hots, haurrek eskolako lehen urratsak beren euskalkian
egin behar dituztela eta lehen maila bukaeran, emeki-emeki
batura hurbiltzen hasi beharko liratekeela.

4. Iparraldeko ikastolek, bizi laburra dute oraindik eta eskutarte-
an zutenarekin garatzen joan dira: egoitza, irakasle, material,...
Beti ere, bizirik irautea xedetzat gogoan.

5. Bestalde, egia bada ere, Iparraldean aspalditik izan dela irakur-
tzeko tradizio handia, eskola materialari dagokionez, zegoena
batueraz idatzia da. (Bertan eta kopuru murritzetan argitaratzea
ezinezkoa baita eta sortzetik izan ditugun diru arazoekin are ezi-
nezkoago, betidanik Hegoaldeko eskola materiala erabili dugu.
Guhaurrek itzuli edo egokitu izan duguna ez bada).

6. Bigarren Hezkutza zikloan bereziki, ikasleak Iparraldeko txoko
guztietatik elkartzen dira eta irakasleek ere ez dute baitezpada
euskalki bat menderatzen. Batzuk euskaldun berriak dira eta
gehein gehienek erdaraz gauzatu dute heien formakuntza.

7. Dena den, irakaskuntzan euskalkiek ukan behar duten trataera-
ri buruz gogoetak egitea baitezpadakoa dugu. Gai honi berant
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baino goiz heltzea egokiago dela ere argi dago. Agian, lan hau
obratzeko erabili ditugun elkarrizketak oinarri izanen dira
gerotxoaño egin beharko genukeen gogoetarako.

ERANSKINAK

EUSKAL HERRIKO ERAKASKUNTZAREN ANTOLAKET A

Ipar Euskal Hego Euskal
Herria Herria

2 urte (PS)

3 urte Ama- Lehen (PS) 3 urte Haur

4 urte eskola zikloa (MS) 4 urte Hezkuntza

5 urte (GS) 5 urte

6 urte Bigarren (CP) 1. maila Lehen

7 urte Lehen zikloa (CE1) 2. maila zikloa Lehen

8 urte maila (CE2) 3. maila Bigarren

9 urte Hirugarren (CM1) 4. maila zikloa Hezkuntza

10 urte zikloa (CM2) 5. maila Hirugarren

11 urte Lehen zikloa 6 6. maila zikloa

12 urte Kolegioa Erdiko 5 1. maila Lehen ( De r r i g o r rez k o )

13 urte zikloa 4 2. maila zikloa Bigarren

14 urte Azken zikloa 3 3. maila Bigarren Hezkuntza

15 urte 2 4. maila zikloa

16 urte Lizeoa 1 1. maila DBHO

17 urte T 2. maila Batxilergoa

Parentesien artean agertzen dira aintzinako izendapenak. Horiek dira:

PS: Lehen sekzioa (petite section)
Ama eskola MS: Arteko sekzioa (moyenne section)

GS: Handien sekzioa (Grande section)

40

Xole Aire – Margaita Er re k a rte – Ma rtta Laco – Alazne Petuya – Gu i l l e rmo Et xe b a r r i a

CP: Cours préparatoire
CE1: cours élémentaire 1. urtea

Lehen maila CE2: cours élémentaire 2. urtea
CM1: cours moyen 1. urtea
CM2: cours moyen 2. urtea
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