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Aukeratu dodan gaiari alde bitatik ekitea interesatzen jat. Le-
henengoa administrazioko euskerea finkatu eta zabaltzeko prozesuari
jagoko; bigarrena barriz, administrazioko lanpostuak betetzeko eta
euretan jarduteko kasuan kasuan behar dan euskeraren gaitasun mai-
lagaz (hizkuntza-eskakizuna) lotzen da.

1. ADMINISTRAZIOKO HIZKERA ETA EUSKALKIAK

Administrazioak kanpora nahiz barrura begira komunikatzeko
erabiltzen daben hizkuntza motari administrazioko hizkera esaten
deutsagu.

Hizkera berezia da administraziokoa. Holan sailkatu dabe
behintzat espezialitateko hizkeren gaia ikertu daben hainbat auto-
rek. Espezialitateko beste hizkerakaz alderatu ez k e ro badaukaz
h a reen ezaugarri bardintsu batzuk (terminologia eta fraseologia
b e rezituak, hiztun bereziak...), baina hareengandik desbard i n t ze n
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da herritarreri zuzenduta dagoelako neurri handi batean. Ho r re k
esan gura dau administrazioko hizkeraren erabiltzaileak ez dire l a
beti hiztun bereziak, askotan herritar normalak direla eta egoera
hori oso kontuan hartu behar dau administrazioak bere hizkera
b e rezi hori erabiltzen dabenean herritarrekaz komunikatze k o.
Hizkera berezia izan arren, mez u a ren argitasunak eta ulergarritasu-
nak pisu handia daukie.

Gurean, administrazioaren erabilerarako behar dogun hizkera
berezi hori egunean egunean eraikinez goaz. Euskerearen aldaera
estandarretik abiatuta eginez goazen administraziko hizkera eremu
honetako eguneroko jardunak sortu eragiten dituen preminei eran-
tzun dagien, ondoko honeitan behintzat atondu beharra izan dogu:
terminologia, fraseologia eta esapide bereziak sortuz, sintaxiagaz joka-
tuz estilo jakin bat bultzatzeko. Hori egin ezean, zelan adierazoko
genduke euskeraz, administrazioko erabileran hain arruntak diren,
adibidez, “sin perjuicio de tercero” edo “contrato de obras” edo “trá-
mite” edo “ a efectos de lo previsto en...”?

Hizkera berezi honen oinarrian euskera batua dagoen arren, admi-
nistrazioko euskerea osatzeko, agente desberdinen artean adosteko,
indarbarritzeko eta erabiltzaileeri zabaltzeko egin ditugun ahalegine-
tan, iturrietara jo behar izan dogu, ezinbestean: idatzizko tradizioaren
dokumentuak arakatuz batetik, eta euskalkiak aztertuz bestetik. Izan
be, hizkera formala, zehatza eta argia izateak ez dakar beragaz kolore-
rik bakoa, doinu aspergarriduna eta inongo euskerearen arrastorik
bakoa izatea.

Administrazioko hizkeraren idaztarauak eta morfologia euskera
baturako erabakitakoak dira, baina lexikoaren eta sintaxiaren kasuan,
eritxi zabalagoekaz jokatu daitekeenez, euskalkien hainbat baliabide
aberats eskuratu dira, administrazioaren ekintzetan kasuan kasuan
behar dan helburua lortzeko: batzutan dokumentu bateri dotorezia
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ikutua emoteko, besteetan herritarrari bialduko deutsagun jakinaraz-
pena beretzako ulergarriago egiteko, bere hizkeratik hurran dagozen
formak erabiliz. Azken baten, administrazioko erabileran emoten
diren hizkuntza maila desbardinekaz egokituko dan hizkera behar
dogu, erabiltzaileen arteko komunikazioa hobetuko dabena.

Gu re idatzizko tradizioa osatzen daben testu zaharren art e a n
badira administrazioko dokumentuak be: eskutitzak, bandoak, udal-
o rdenantzak, dekretuak,... Euskal Herrian bertan gaztelaniaz edo
f r a n t s e s ez daukagun produkzioagaz pro p o rtzioa atara ez k e ro, euske-
raz dagoena gitxi da baina ziur asko, pentsatzen doguna baino gehia-
go 1.

Dokumentu honeik euren garaiko tokian tokiko euskeran idatzi
ziren, ezinbestean, besterik ez egoan eta, baina balio handikoak dira
gaur eguneko begiekaz begiratuta be. Oso interesgarria da guretzat,
orduko dokumentuetan ikustea zelan kopondu ebiezan bere garaian,
gaur guri agertzen jakuzan hainbat kontu, lexiko mailakoak, sintaxi
mailakoak e.a. Imanol Trebiñok prestatutako bildumatik ataratako
adibide bat ekarri dogu hona, oso gainetik bada be, ikusi daigun ze
hizkuntza-baliabide erabili ebiezan gure aurretikoek.

Arau emolea dan aldetik, oso testu eredugarria begintandu jat
mahai inguru honetan darabilgun gaia kontuan harturik; gainera,
bizkaieraz dago idatzita eta urte batzuk badituen arren, gaur egiten
ditugun testuen oso antzekoa da. Bizkaiko Fo ru Aldundiak 1918an
eskolentzako laguntzak finkatuz egindako arautegiko ataltxu bat
d a .
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Lurraldeko Foru erakundeak arautu ebanaren hartzaileak lurralde-
ko beste erakunde batzuk izan ziran kasu honetan. Egoera hau kon-
tuan hartuta, 1918an barik orain idatzi behar izango begendu doku-
mentua, bidezkoa litzateke lurraldearen euskalkian egitea. Euskal
Autonomi Erkidegoan behintzat, herri-administrazioan euskerearen
normalkuntza lortzeko indarrean dagozan arauek bidea emoten deus-
kue hori egiteko. Lurralde bereko erakundeen arteko hartuemonetan
edota erakunde horrein eta herritarren arteko komunikazioan,
gomendagarria ez eze beharrezkoa izan daiteke kasuan kasuko eus-
kalkia erabiltzea.

Baina administrazioan bertan osterantzeko egoerak ere aurkitzen
ditugu, bere izaera korapilatsuaren ondorioz sort zen dire n a k .
Administrazioa ez da bat eta bakarra, askotarikoa baizik. Asko sinpli-
fikatuz esango dogu administrazioak maila desberdinak daukazela
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1’gua. Irakaskintzea sortu nai-
rik, Bi z k a i’ko Aldundijak eta
bere ixenez berak irasi daun Erri-
Ir a k a s k i n t ze a ren Ba z k i n t ze a k ,
lenengo mallako Ikastolai lagun-
tasuna emotia erabagi dau. Orain
Bizkayan dagozan Ikastolai eta
ipiñiko diran barrijai be, emongo
yake laguntasun ori, baña orreta-
rako emen ixentetan diran bal-
d i n t zen barruban egon biark o
dabe. Laguntasunoi danai etxake
era bardiñian emongo, batzubei
dirutan emongo yake, beste ba-
tzubei irakaskintzarako biar ixan-
go dan gai edo materijaletan,
ikaspidetan (becas) ta abar.

1.ª Con el deseo y fin de pro-
m over la enseñanza, la Di p u-
tación de Bizkaya y, en su nom-
bre, la Junta de Instrucción Pú-
blica, acuerda subvencionar las
Instituciones de primera ense-
ñanza que para realizar aquel
objeto existan ó se implanten en
el ex Señorío y se hallen dentro
de las condiciones que á conti-
nuación se expresan. La subven-
ción consistirá en entrega de can-
tidad metálica ó de material,
becas, etc.



konpetentzien eta herritarrenganako hurre n t a s u n a ren arabera.
Batetik daukagu autonomia administrazioa, bestetik foru administra-
zioa eta azkenik toki administrazioa. Aldeak dagoz batzuek eta beste-
ek darabilen administrazioko euskereari jagokonez. Euskalkia erabil-
tzearen alde gehien jokatu dabenak herritarrengandik hurren dagozan
administrazioak dira, udalak hain zuzen be. Beste administrazioetan,
Jaurlaritzan adibidez, aldaera estandarrean oinarritutako hizkera era-
biltzen da, baina gero eta joera garbiagoa agertuz, hango eta hemen-
go euskalkien ikutuekaz hornitzeko.

Ed o zelan be, administrazioko hizkera finkatzerakoan, batzen gai-
tueneari emon behar deutsagu lehentasuna eta ez horrenbeste bere i z t e n
gaituenari. Hizkera berezi honen erabiltzaileen arteko ulergarritasuna
o z t o p a t zen badogu tokian tokiko hizkeren erabilera oso muturrera ero-
anda (aldaera fonetikoak idatzizko dokumentuetan agertuz edo lokalis-
mo larregi sartuz, esate baterako), benetan arriskutsua izan daiteke lan-
t zen gabilzan administrazioko hizkera honek aurrera egin dagian.

Trebiñok prestatu eban administrazioko testu zaharren bilduma
horretan ideia hau indartzeko balio daben adibide esanguratsu bat
aurkitu dot. 1680. urtean Urruñakoek Hondarribiakoeri bialdutako
eskutitzak dira, txalupa batzuk direla eta, euren artean euki eben
autua argitzeko asmoz. Urruñakoek euskeraz idaztea erabaki eben,
berau zalako alkarreri ulertzeko eukien hizkuntza bakarra eta ondo-
ren datorren moduan hasi eben euren eskutitza:

Jaunac,
dugularican çuec duçuen difficultate bera çuen lettren ira-

curçen, escriuatçen doroçuegu esquaras, pena dobleas, gure
canpoan içateac luçaraçy daroçu erepousta hau.

Baina, Hondarribiakoen erantzuna hartu ondoren, beste modu
honetan agertu ziren Urruñakoek:
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Jaunac,
Errecibitu dugu placer haundirequin cuen hil hunen

hogoieco lettra, cina berantesiriq, orducotz eman baiquindio-
en lettra bat chaluparen iabeari cinaren erepousta icatu baitu-
gu hitces, cuen eta gure iscunca escaras haguitz differenta
baita pena dugu chit ecin explicatus cuen lettra, halla desira-
tcen guinduque cuec guri espaignoles escribatcea, eta guc cuei
franseses edo escaras, ...

Halandaze, administrazioko euskerea euskalkien ekarriagaz osa-
tzea ezinbestekoa bai, baina neurriz egin beharreko kontu bat dala
esan daiteke. Hiztunak garen aldetik, administrazioko hizkeraren era-
biltzaileok arazo handirik barik geureganatzen ditugu beste euskalki
edo azpieuskalkietako hitzak eta egiturak, eta, geure ditugunekaz
batera, normaltasunez erabili geinkez administrazioko tramiteetan.
Modu honetan, gorpuztuz goaz espezialitateko hizkera hau, norbera-
nari uko egin barik.

2. LA N P O S T U E TA K O HIZKUNTZA-ESKAKIZUNAK ETA
EUSKALKIAK

Euskararen erabilera normalizatzeko arauetan, 10/1982 oinarrizko
Legetik2 hasita, aintzat hartu izan da beti euskalkiei zor deutsegun
begirunea. Arauak eurak gainbegiratzea ze besterik ez daukagu eus-
kalkiak babesteko joera horregaz konturatzeko. Hona ekarri ditut
aipamen zehatzak:

• 10/1982 Legearen 30. atala:

Jaurlaritza, Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen lur-
eremu osorako idatzizko hizkuntza ofizial denez, euskeraren

186

Mª Jose Arrieta Sagarna

2 10/1982 oinarrizko Legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilpena arauzko-
tzekoa (EHAA, 1982ko abenduaren 16a)



batasun eta arauzkotasunaz arduratuko da, Euskal Herriaren
kultura ondarearen funtsezko zati denez euskalkiei bizi diren
tokietan zor zaien begirunearen kaltetan gabe.

• 86/1997 Dekretuaren 3 35. atala: Hizkuntza-eskakizunak egiaz-
tatzeko azterketen edukiari buruko arauak ezartzen dabezan atal
honetan, zera esaten da euskalkien inguruan:

...
Proba horietan kontuan hartuko dira euskarak dituen eus-

kalkiak.
Era berean, lehen eta bigarren hizkuntz eskakizunak egiaz-

tatzeko probetan, edukiak moldatu eta egokitu ahal izango
dira azterketarien ama hizkuntza aintzakotzat hartuta.

Arauetan agert zen jakun euskalkien aldeko espiritu hori gorabehe-
ra, egia esan, HAEEtik behintzat, ekintza jakinetan baino ezin izan
dogu gauzatu modu argian, bizkaierea sartuz langileen pre s t a k u n t z a-
rako ikastaroetan eta hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko azterk e t e t a n .

Gai honetan, ideia bi dagoz nire ustez azpimarragarriak: batak hiz-
kuntza-eskakizunen gaitasun maila zehazten daben azalpenagaz dauka
zerikusia; eta besteak, 1. eta 2. hizkuntza-eskakizunak egiaztatze k o
a z t e rketa ereduekaz. Azken honetaz esan daikedan gauza bakarra da
86/1997 De k retuak ez a rt zen dabena bete egiten dabela HAEEk, 1. eta
2. hizkuntza-eskakizunetako azterketa ereduak bizkaieraz be eskeiniz.

Hizkuntza-eskakizunen gaitasun mailak zehazten dituen azalpena-
ri buruz, esan behar da testu osoan aipamen bakarra egiten jakiela
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euskalkiei, 1. hizkuntza-eskakizunaren gaitasun maila deskribitzen
dan zatian hain zuzen be. Hauxe da aipamena:4

...
Ahoz batuaz zein gehien erabiltzen diren euskalkietan

esandakoa ulertu beharko du, bai eta batuaz idatziriko testuak
ere.

Administrazioko hizkuntza-eskakizunen azalpeneko testuan gaita-
sun maila bakoitzari buruz jasota dagoena ikusita, esango neuke, bere
garaian, ardura handiagoa hartu ebala administrazioak normalizazio-
rako planaren eraginez euskaldunduko ziren langileen euskerea jato-
rrizko euskal hiztunen euskereagaz erkatzeko, administrazioko euske-
rea euskalkien ekarriekaz hornitzeko moduaz baino. Izan ere, euske-
rea bigarren hizkuntza legez daukien hiztunen eta euskerea ama hiz-
kuntza legez daukien hiztunen artean egon leiken aldea erabili egin
zan 1. eta 2. hizkuntza-eskakizunen gaitasun mailen azalpenean.
Perfil bi honein azalpenean era honetako aipamenak aurkituko ditu-
gu behin eta berriz:

1 HE Lehen hizkuntza euskara duenak duen erraztasunez
ulertzeko gai izango da, nahiz eta hark baino erraz-
tasun txikiagoa izan berak hitz egiteko.

1 HE Hitz egitean zein idaztean, ..., onartu egingo zaio
lehen hizkuntza euskara dutenen hizkuntza aberas-
tasunez ez erabiltzea.

2 HE Gai izango da, ..., ama-hizkuntza euskara dutenek
esandakoaren ideia nagusia ulertzeko,berbaren bat
ez ulertzearren ideia galdu gabe; aginduak burutze-
ko; ...
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1 HE Fonema guztiak bereiziko ditu, eta ama-hizkuntza
euskara dutenen ebakera (erritmo, azentu eta ahos-
kera) bera edukiko du.

Esan geinke orduan, hizkuntza-eskakizunen gaitasun mailen azal-
penean ez dala agertzen euskara batua/euskalkiak dikotomia, baina
bai euskera L1/euskera L2.
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