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I. ESPARRUA MUGATU BEHARRA

Bizkaiko Foru Aldundiak 1999. urtean erabaki zuen berak euska-
rari bultzada handia eman behar ziola foru erakunde gisa, eta horrela
egin zuen herri aginte legez, urte horretan bertan Euskara Sustatzeko
Zuzendaritza Nagusia sortu zuenean.

Betiere, askozaz errazago suertatzen da euskarari bultzada eman
behar zaiola esatea, gero ezartzea baino, eta zailtasunak sarritan ez
dira diru baliabideen ingurukoak bakarrik. Lantzean-lantzean aurki-
tu izan ditugu zailtasunak, herri aginteen koordinazio guneak zein-
tzuk diren finkatzeko, bai eta herri aginteen eta gizartearen ekimena-
ren arteko lotuneak ezartzeko ere.

Koordinazioaren eretzean, Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia
goiburu harturik, Bizkaiko Foru Aldundiak bere jardun eremua
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zehaztu zuen. Ikusalde horretatik, bateratze-atazari ekin zion, Eusko
Jaurlaritzaren eta udal erakundeen arteko zubi-lanak egiteko; baina
hori ez zen nahiko gure foru erakunde bizkaitarrarentzat. Ez, horra-
tik! Beraz, Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren hiru helburu estra-
tegikoei oratu zien Bizkaiko Foru Aldundiak, eta bere eragite- eta sus-
p e rt ze-eginkizuna barruti horretara bertokotu zuen. Bi z k a i k o
Lurralde Historikoko foru erakunde nagusi legez, bizkortu nahi ditu
udal eta mankomunitateek euskararen alde sakaturiko ekintzak.

Gizarte ekimena da Bizkaiko Foru Aldundiak duen beste eremu
nagusia, eta, Bizkaiko Lurralde Historikoan euskara bera sustatzeko
ahaleginetan, argi eta garbi bereizi zituen azpi-arlo biok: hizkuntzaren
korpusa eta hizkuntzaren estatusa. Horretara, bada, Bizkaiko Foru
Aldundiak euskara bera sustatzeko egindako ahalegin guztiek gure
hizkuntzaren estatusa zaindu eta aupatzera jo dute.

Berbaldi honen gaiaren inguruan, Euskara Bi z i b e r r i t zeko Pl a n
Na g u s i a ren lehenengo helburu estrategikoak du nagusitasuna: “belau-
nalditik belaunaldirako igort ze a”, eta helburu hori lotu dugu estatusa-
rekin. Hau da, hizkuntza bat belaunalditik belaunaldira, ahotik bela-
rrira, igort zen dute hiztunek, baldin eta eurentzat mintzaira hori esti-
m a t zen badute. Bada, Bizkaiko Fo ru Aldundiaren helburu nagusia
izan da Bizkaiko euskaldunek euren hizkuntza aintzat hartu eta esti-
m a t zea, eta, horren ondorioz, eta ze h a rka, haren erabilera eragitea.

II. HELBURU HONEN JASOTZAILEENGAN ERAGITEA

Hori guztia gogoan hartuta, Bizkaiko Foru Aldundiak abiaburu bi
zituen lehendaurrez ezarrita, ezeri ekin orduko:

1. Hizkuntza politikan epe luzera begira eraginik handiena duen
joera atxikimendua bilatzea da. Hau da, euskal herritarrek
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eurek bere egin behar dute euskara, euskal berbaldunak izan
edo ez.

2. Hizkuntza gutxituen eretzean, herri aginteek ezin dute politika
liberalik egin. Bizkaiko Foru Aldundiak ezin zuen laga gauzek
bere horretan iraun zezaten, horrek berez zekarrelako (eta gaur
egun ere bai, dakarrelako) indartsuak ahula irenstea. Eta gauza
bat garbi ageri da: praktikan, ez dago aldi bereko elebitasunik.
Hau da, elebitasuna hiztunen gaitasuna dugu, baina hizkuntza
batez aritzen garenean, guk daki(zki)gun beste hizkuntza(k) ez
d(ir)a erabiltzen, eta horrek dakar mintzagaia den esparrua era-
biltzen den hizkuntzak bere egitea.

Argi ageri da, beraz, gizartearen ehunduraren ikuspegitik, jasotzai-
le mota bi ditugula euskara suspertzeko politikaren ikuspegitik: alde
batetik, euskaldunak direnak eta, bestetik, erdaldunak direnak.

III. JASOTZAILEEN ARABERA HARTUTAKO NEURRIAK

Aurreko guztia gogoan hartuta, estrategia batzuk ezarri zituen
Bizkaiko Foru Aldundiak legegintzaldi osorako. Betiere, Bizkaiko
Foru Aldundiak herri aginte legez beste herri aginteekin koordinazio-
rako duen eginkizuna oso-osoan bereganatu zuen, bai eta udal maila-
ko herri aginteen suspertze-politikak eurak bizkortzeko ataza ere bai.

Hartara, eta gizartearen ehunduraren eretzean, lehenengo jardun-
eremu legez hauxe xedatu genuen: diru-laguntzen bidea urratzea,
gizarteko elkarte eta izakunde mota guztiek euskararen alde egiten
dituzten ekinaldi guztiei laguntasuna emateko.

Aurrekoaren barruan sartzen dira, berbarako, enpresak euskal-
duntzeko egitasmoak, bai eta euskalgintzarako eskaintzen diren
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ekintzak, eta euskarazko komunikabideak indartzeko neurriak; horiei
erantsi behar zaie goi mailako ikasketak (curriculumdik kanpora)
euskaraz egiten dituztenentzat dagoen diru-laguntasunen bidea.

Halaz guztiz, sorosle eginkizunarekin batera, Bizkaiko Fo ru
Aldundiak beste jardunbide bat zedarritu zuen: euskara bera pre s-
t i g i a t zea, eta horretarako jendaurreko ekinaldiak atontzea, beste
modu batera esateko, euskararen estatusa iro zo t zea, beraren iru-
d i a ren ere t zean. Ekinaldiok, ostera, ez ziren eredu barik egin,
ez p e ren lehen aipaturiko helburu estrategikoaren arabera eratu
z i ren. Beraz, gizarteko talde hauek aukeratu ziren ekinaldien jasot-
zaile legez: guraso gazteak eta euren seme-alabak, gazteak, garako
eta edadeko euskaldun zaharrak, eta edozein adinetako lagun-
a l d r a k .

Gizarteko talde berezi horiek gogoan hartuta, Bizkaiko Foru
Aldundiak helburu nagusia izan zuen: euskararen ikuspegitik norba-
nako bakoitzak duen garrantziaz jabearaztea gizarte osoari. Eta irizpi-
de hori erabili dugu egundaino egindako ekinaldietan.

IV. GURASOENGANDIK SEME-ALA B E N G A N A KO IGOR-
TZEA

2000. urtean, Bizkaiko Foru Aldundiak ekinaldi bat sustatu zuen
helburu horrekin. Kanpaina horretan aukeratu ziren, alde batetik,
seme-alaba euskaldunak zituzten guraso euskaldunak eta, beste alde-
tik, seme-alaba euskaldunak zituzten guraso erdaldunak. Bizkaiko
Foru Aldundiak gizarteratu zuen ekimen horretan, mezu bi luzatu
genituen:

1. Euskaldun gurasoek eurek igortzea euren altxorra seme-alabei,
eta beraiek gogoan hartzea, eurek horrelakorik egiten ez bazu-
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ten, aberastasun hori guztia eurengan hiltzen zela. Ikuspegi
horretatik, euskaldun gurasoak altxor baten jabeak zirela kon-
turaraztea zen helburu nagusia. Hau da, derrigortze-azalpeneta-
tik balioen eremura egin genuen jauzi. Eta maila-aldatze hori
giltzarri gertatu zen, jendaurreko ekinaldiaren helburuen ikus-
pegitik.

2. Euskalduntze prozesuan egundoko garrantzia dute euskaraz
berba egiten ez duten herritarrek. Sarritan, ezinezko gertatzen
da hainbat arrazoi direla bide pertsona horiek euskalduntzea,
baina horrek ez du oztoporik ekarri behar euskara igorri ahal
izateko belaunalditik belaunaldira. Guraso erdaldunei, beraz,
2000. urtean egin zen ekinaldian bidali zitzaien mezua izan zen:
emaiozu zeure semeari edo alabari zuk hartu ezin izan zenuena.
Emaiozu zeure semeari edo alabari aukera, besteek egin dezake-
tena, berak ere egin ahal izateko.
Aurreko taldearekin egin legez, talde honetako jasotzaileei ere
mezu aberasgarria luzatu zitzaien, euren seme-alaben etorkizu-
nean finkatutako diskurtsoarekin.

Bai batean, bai bestean, hizkuntza gutxituaren balio baikorrak sus-
tatu ditugu, derrigortze-alderdiak alde batera lagata. Izan ere, hiz-
kuntza gutxituen aldeko politika egin daiteke eta egin beharra dago,
eginbeharrak aipatu beharrean, halako altxorrak ekar dezakeen abe-
rastasuna gomutaraziz.

Asmo horiek guztiak batu eta agertzeko, atzalburu hauek erabili
ziren, belaunaldi biak uztartzeko, euskararen eretzean: “Euskara zure
seme-alabekin batera hazten da” eta “Zure seme-alabekin, Euskarak
badu etorkizuna”.
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V. JASOTZAILE GAZTEAK

Gazte jendea izan zen 2000. urtean landu zen beste eremu garran-
tzitsu bat. Galdekizun soziolinguistiko guztiek diotenaren arabera, gazte
j e n d e a ren arteko jakite maila oso handia da, baina erabilera maila oso
behean dago. Zer gert a t zen da hor? Zergatik eskatzen dute gazteek eus-
karaz ikasteko, baina euren arteko harremanak gaztelaniaz egin?

Gogoeta hori egin zen, beste maila baten eta beste talde batzuen
gainean. Hausnartze horren haritik, ondorio bi atera ziren: gazteen-
gana heltzeko beste tresna batzuk erabiliko ziren, kasu honetan,
musika, eta, bestetik, kanpainaren euskarri izango ziren hedabideak
aldatu egingo ziren. Betiere, mezua eman genien ikuspegi aberasgarri
batetik: euskara ez zen jakiteak igortzeko hizkuntza bakarrik izango,
ezpada lagun arteko giroko hizkuntza ere bai, eta horixe zen une
horretan jadetsi nahi izan zen helburu nagusia; helburu horrek gaur
egun ere indarrean dirau.

Ez dira kontu hutsalak atal honetan aipatutakoak. Sarritan mezua
ez da bide egokian ematen, eta horrelakoetan mezua jaso behar dute-
nek muzin egiten diote haren mamiari, beraren azalari heldu ere ez
baitiote egiten. Hau da, gazte jendearengana heldu behar da gizarte-
talde horrek duen sintonia berean. Ikuspegi horretatik, Bizkaiko Foru
Aldundiak komunikabidea moldatu zuen jasotzaileen arabera, mezua
heldu eragiteko: horregatik, musika aukeratu zen mezuaren igorbide
legez, gazte jendearentzat hizketa hori zelakotan. Ekinaldiaren atzal-
burua “Euskara zure zaporea” izan zen.

VI. GARAKO ETA EDADEKO EUSKALDUN ZAHAR BIZKAI -
TARRAK

Bizkaiko Foru Aldundiak, 2001. urtean, garako eta edadeko eus-
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kaldun zaharrak jo zituen jomuga. Aspaldiko ardura izan da Bi z k a i k o
Lurralde Historikoan bertako euskararen inguruan. Arazoa urte askotan
zehar txarto azalduta egon da: Bizkai euskara euskara batuaren aurk a
edo alderantziz; betiere, azkenean, garaile erdarak urteten izan du.

Beste alde batetik, Bizkai euskaratik euskara batura eta alderantziz
dagoen tartea handia izan da Bizkaiko euskaldun zaharrentzat.
Euskara estandarizatua telebistara heldu zenean, gainera, Bizkaiko
garako eta edadeko euskaldun zaharrek ikusi zuten ontzat hartzen zen
euskara ez zela beraien euskara, arean bere, Bizkaiko garako eta eda-
deko euskaldun zaharrei arrotz egiten zitzaien telebistako euskara
hura, eta, askoren ustez, huraxe zen egin beharreko euskara, eurena
txarra zelakotan.

Euskarazko telebistarekin batera, eta urte bertsuetan, umeak eus-
karaz ikastera bidaltzen zituzten Bizkaiko euskaldunek, eta umeek
eurek zuzendu egiten zieten euren gurasoei eta aitona-amonei euren
euskara, horrek ez zituelako ikastolan ikasitako euskararen moldeak
betetzen. Horrezaz gain, Bizkaiko garako eta edadeko euskaldun
zaharrek euskaraz inoiz landu gabeko esparruak euskaraz jasotzen
zituzten euren seme-alabek, bitartean hainbat mailegu, esamolde
berri eta abar zirela.

Ge rtakari horiek guztiak ahotik belarrira ibiltzen izan dira
Bizkaiko euskaldunen artean, baina ez da euren gaineko ondoriorik
atera behar zen eduan, beharbada, eremu berri baten aurrean geun-
delako, edo, hobeto esanda, eremu baten landu gabe zegoen arlo
baten aurrean geundelako. Hau da, psikolinguistika zen arlo berri
hura, eta arlo hori ez zen artean oso garatua izan; hori ez ezik, barru-
ti horretan, beste eginkizun bat zen arloaren nagusia: zergatik ekiten
dioten norbanakoek bigarren hizkuntza ikasteari.

Bizkaiko Foru Aldundiak, ostera, beste gogoeta bat egin nahi izan
du psikolinguistikaren eretzean: zergatik uzten dioten euskaldunek
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elkarrekin euren hizkuntzaz hitz egiteari; zergatik uzten dioten eus-
kaldunek euren hizkuntza euren seme-alabei erakusteari. Hau da,
planteamendua bestelakotzen da: norbanako batek bigarren hizkun-
tza ikasteko dituen arrazoien bila aurkitze aldera ateratzen diren
ondorioek ez dute zerikusirik norbanako batek bere hizkuntza baz-
tertzeko dituen zioen bilaketan ateratzen direnekin, ostera, aurreko
itaun hori nahitaez egin behar dio bere buruari Bizkaiko Foru
Aldundiak, baldin eta herri aginte legez dituen eginkizunetako bat
ondo beteko badu.

Edozelan ere, beste alderdi bat hartu genuen gogoan, hausnartze
hau egineran: mezu hau, helburu behinena euskaldun zaharren mul-
tzoa izanik, mezuak euskaldun guztiengana heltzeko modukoa izan
behar zuen. Beraz, mezu-hartzaileak norbanakoa izan behar zuen,
adjektibo barik.

Betiere, mezu-hartzaileek bere egin behar zuten euren burua ira-
garkiko pertsonekin, eta hori berbaldun arruntak agertuaz bakarrik
lortu ahal zen. Mezua, aurreko kasuetan gertatu antzo, bide egoki
batez zabaldu beharra zegoen. Ez genuen akademikoak izan nahi, ez
genion inori agiraka egin gura; ez, horratik! Orduko, gauza bat argi
geneukan geure buruan, mezu baikorrek luzera begira askozaz eragin
handiagoa zuten derrigorgarriek baino.

Beraz, nork bere hizkuntza prestigiatuta ikustea zen lortu nahi zen
helburu nagusia; horretarako, euskal berbaldunei argi erakutsi behar
zitzaien eurentzat “euskaraz ondo hitz egiten duen”aren eredua den
pertsona batek aintzat hartzen zuela euren berbeta.

Nork bere burua prestigiatuta ikusten duenean, gizartean onarpen
handia duen pertsona batek goratzen duelako, orduan norbanakoa
harro sentitzen da bere buruarekin, bai eta berak izaten dituen balio-
ekin, eta, horren zioz, bere hizkuntzarekin ere. Eta mintzaira horre-
kin harro sentitzen den neurrian erabiliko du hura bere eguneango
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zereginetan ez ezik esparru formalagoetan ere bai, batere konplexurik
gabe.

Kanpaina horretan, euskara bera zen landu izan zena, nork bere
eguneango berbetan ziharduela, azkenik, euskaran izen handiko per-
tsona batek goraipatzen zituen aurreko berbaldun guztien esan-
moduak, ezik ekinaldiaren helburua ez zen euskararen dialekto bat
sakatzea, ezpada norberaren euskara bultzatzea, hori eginda euskara
bera gurentzen baitzen.

Izan ere, ez zen halabeharra izan ekinaldiaren atzalburu a :
“Euskararik onena zeurea”.

VII. PSIKOLINGUISTIKAK GUTXI LANDUTAKO ALDER -
DIA: HIZTUNEK EUREN HIZKUNTZA ALDE BATERA
UZTEKO DITUZTEN ARRAZOIEN AZTERKETA

Zergatik uzten dio euskaldun batek euskaraz egiteari? Zio baka-
rrak ez digu ziur asko guztia azalduko, arrazoiak ez baitira erabereko-
ak. Edozein kasutan ere, nork bere hizkuntzaz bere burua mugatuta
ikusten duenean, albo-hizkuntzari oratzen dio, hobetzakoa hartuaz,
horrela bera aintzakotzat hartuko dutelakoan. Eta sentimenduen
esparruari ezin dakioke ekin buru-adigaiekin. Norbanakoa harroara-
zi behar dugu, eta hori egin behar da modu fisikoan neur daitezkeen
ekintza psikologikoez: hiztunak berak igarri behar du bere hizkuntza
beste edozein adinakoa dela.

Norbanakoari zio askok eragin diezaiokete, bere hizkuntza bazter
batera albora dezan: erabilgarritasuna, jarrera politikoa, gizarte ikus-
pegia, kultur nortasuna, nazioarteko jarrera, lanbide etekina, gizaba-
nakoaren barruko komunikazioa… horiek guztiek eragiten dioten
hiztunaren burmuinari, baina zio batek ez die berdin eragiten norba-
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nako biri, ezpada eragina gizabanakoaren nortasun, bizipen eta ingu-
ruabarren araberakoa izango da. Izan ere, hizkuntza batek bere hiztu-
narentzat duen prestigioa aurreko guztiekin lotuta dago, baina lotura
hori norbanakoaren edukoa da.

a) Hartara, hiztun askorentzat, prestigioa oso lotuta dago erabil-
garritasunarekin; horrelako kasuetan, bada, norberaren hizkuntza
traba legez ikusten badu hiztunak bere seme-alabentzat, bere ustez
onuragarri gertatuko zaiona erabiliko du haiekin, eta hori gertatzen
da hainbat herrialdetan, baita herrialde subirano eta aurreratuenetan
ere, berbarako, Hego Korean1 eta Japonian2 bada ekimenik, banaka
bada ere, ingelesa ofiziala izan dadin koreera eta japonierarekin bate-
ra, hurrenez hurren.

b) Jarrera politikoa bada beste eragile indartsu bat hiztunarentzat,
eta norabide biko eragilea dugu: alde batetik, bere ama-hizkuntza
uzten du, mintzaira hori ez baitator bat berak duen ikuspegi politi-
koarekin, eta haren lekuan beste bat ipini behar du, eta ama-hiz-
kuntzaren gainean jartzen den hizkuntza hori izango da ikuspegi
politiko horri ondoen dagokiona. Eragile horrek Euskadin indar han-
dia izan du norabide jakin baten aresti arte; gaur egungo egoeran,
berriz, Euskadiko egoera politikoa dela-eta joera beste norabidean
aritzen delakoan nago. Bizkaiko Foru Aldundiak, bere jardunean,
euskararen etorkizuna politikaren eragile honetatik bereizi nahi izan
du beti, horrek de facto dakarrelako Bizkaiko eta Euskadiko gizartea
zatitzea, hezurmamitu beharrean: ba ote du euskarak etorkizunik
abertzaleek bakarrik hitz egiten badute euskaraz?, ez ote dakar horrek
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gizartearen barruko zatiketarik?, ez ote da hori beti kaltegarri ahulen
dagoen hizkuntzarentzat? Horiek guztiak eta beste batzuk hartu
behar dira gogoan, edozein erabaki hartzerakoan.

c) Gizarte ikuspegia ere oso garrantzitsu gertatzen da hiztunaren-
tzat inguru elebidunetan, eta berak hizkuntzaren eretzean duen jarre-
ra sarritan mintzaira horrek gizartean duen garrantziaren araberakoa
izaten da. Horretara, hizkuntza jakin bat gizarte elebidun jakin ba-
tzuetan noren mintzaira izan, eta horrek eratxikitzen dio toki jakin
bat gizarte horretan; modu horretara, ikus dezakegu, Ipar Amerikako
gizartean, kasu, ‘spanglish’ batzuentzat3 hizkuntza berria den artean,
beste batzuentzat, “La triste realidad es que el spanglish es básicamente
la lengua de los hispanos pobres, muchos de los cuales son casi analfabe -
tos en cualquiera de los dos idiomas. Incorporan palabras y construccio -
nes inglesas a su habla de todos los días porque carecen del vocabulario y
la educación en español para adaptarse a la cambiante cultura que los
rodea”4. Orduan, hizkuntzaren beraren hiztunek jarrera ezberdinak
hartzen dituzte, euren hizkuntzaren eretzean. Hori oso kaltegarria da
hizkuntza ahulenarentzat, indartsuena denak berak duelako guztia
irabazteko, edozein gatazkatan sartuz gero. Beste alde batetik, garbi
dago, hizkuntza indartsua komunikabide dutenek errazago dutela
euren bizimodua gizarte elebidun horretan, eta gizarte horretako goi-
mailan egon nahi badute hizkuntza indartsuena albait aratzen erabili
behar dute, eta horrek berez dakar ama-hizkuntza bertan behera
uztea. Badirudi, bitarteko nahaski horiek urrunera begira ez dutela
bide luzerik egiterik.

d) Kultur nortasuna harreman oso estuetan dago hiztunak bere
hizkuntzarekin duen joerari. Hartara, kultura bat hizkuntzaren ara-
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berakoa da?, ala hizkuntza da kulturaren araberakoa? Hizkuntzak
eratzen du errealitatea?, ala errealitateak eratzen du hizkuntza? Itaun
benetan jakingarriak eta, aldi berean, eztabaida-sortzaileak dira adi-
tuen artean. Ez dut arazo korapilatsu hori ebatzi nahi, baina hiz-
kuntza eta jakitearen inguruan diharduen talde batek dioen legez5,
kanpo irudiek eginkizun berezia jokatzen dute hiztunaren barruko
jakitean; hori ez ezik, aztertu beharreko arazo bat adierazten dute,
edozein herri agintek hizkuntz kanpaina bat aurrera ateratzeko oso
gogoan hartu behar duena, alegia, zeintzuk diren harremanak hiz-
kuntzen kodearen, eta hizkuntzez landako eredu eta kodeen artean.
Sarritan ahaztu egiten zaigu, hizkuntza guztiek badituztela osagai
paralinguistikoak, eta horiek ere eragina dutela hiztunarengan. Hori
dela eta, mundu-ikuspegiaz bezala mundu ezberdinez aritzen da idaz-
le bat baino gehiago6. Horrek berez dakar hizkuntza guztiak erlatibi-
zatu beharra, eta hiztunen arteko harremanak modu batera edo bes-
tera mamitzea. Eta horrek oso lotura handia du herri bat galtzearekin,
haren kultura eta hizkuntza galtzearen ondorioz; horretara gertatzen
da ketxuarekin7. Ama-hizkuntza alde batera utzi eta beste bat hartzen
denean, nork bere kultura albo batera lagatzen du, beste bat hatzeko
haren lekuan. Eta hizkuntza berri horren bidez, adierazpide berriaz
gainera, pentsamolde berria bereganatzen du hiztunak. Eta aurreko
errealitate guztia (hiztun horren baitan zegoena) ilaundu egiten da
(eta hil geroenean), beste bat jartzeko haren lekuan. Ikuspegi horre-
tatik, Bizkaiko Foru Aldundiaren kanpainetan beti uztartzen izan
dira euskara eta euskal bizimodua, horiek uztartzea ezinbesteko bal-
dintza baita, hizkuntzaren eta beraren kulturaren alde egiteko. Eta
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horrek ez du zuzenean zerikusirik herri batek bere historiaren une
jakin baten izan dezakeen egitura politiko-administratiboarekin.

e) Nazioarteko jarrera edo ikuspegia bada beste eragile subjektibo
bat, eta osagai horrek badu alderdi zehatzezin bat: gehiago da norba-
nakoak nazioartearen jarrerari buruz duen iritzia, nazioarteko jarrera
baino; hortaz, eragile hori bideratzeko modurik egokiena euskara eta
euskal kultura mundu zabalean agertzea da. Hori dela eta, Bizkaiko
Foru Aldundiak jarri zuen abian Poloniako Poznango Unibertsitatean
euskararen lektoretza bat, eta, 2002. urtean hasita, aurrekoaz gain,
katedra sortzeko eskuarte guztiak bideratuko dira 2004. urtea arte,
ordutik atzera Poznango Unibertsitatearen curriculum-proiektuaren
barruan eta, horren ondorioz, Unibertsitatearen pentzura, izan dadin
euskara unibertsitate-ikasketen gaietakoa.

f ) Lanbide etekina oso loturik dago eragingarritasunarekin, eta
hark legez honek ere eragina izaten du hiztunarengan, honek hiz-
kuntzaren eretzean duen ikuspegiari buruz, nork bere ama-hizkuntza
alde batera uzteko. Arazo hau eragingarritasunaren inguruan berba
egiteko aztertu genuenez, ez dugu berriz han esanikoa aipatuko.
Betiere, Bizkaiko Foru Aldundiak kontu horri egundoko garrantzia
ematen dio, halanda ze ikur-balio hori asko zaindu du bere ekintzan,
bai euskararen alde beren-beregi egindako ekintzetan, bai eta diru-
laguntzen bidez euskara enpresaren munduan sartzeko ahaleginetan
ere.

g) Gizabanakoaren barruko komunikazioa. Azkenerako laga dut
kontu hau; halaz guztiz, ez da ardura txikiena duen osagaia.
Beharbada, psikolinguistikaren ikuspegitik oztoporik handiena ekar
dezakeena bera da. Une honetan, Bizkaiko Foru Aldundiak ahalegin
handia egiten dihardu Bizkaiko euskaldunek euren berbetari euts die-
zaioten. Izan da ahalegin horretan euskara estandarraren aurkako
joera ikusi duenik. Ostera, Bizkaiko Foru Aldundiak oso garbi du
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Bizkai euskara sakatzea euskara bera bultzatzea dela, eta hori behin
eta berriro esan behar da, ostera, bestela baitakoan iragaz daitekeen
kontua izango bailitzateke. Euskara estandarraren kontua hogeita
hamarretaz urteko kontua dugu, eta Bizkaiko garako eta edadeko eus-
kaldun zaharrentzat egundoko aldea dago estandarretik euren berbe-
tara. Beraz, zer egin behar dugu? Alde hori murriztu behar da ahal
den neurrian; hori, ostera, ez da behar bestekoa, ezik hiztunak bere
barrutik hizkuntza bat erabiltzen du, eta berak barruan darabilen
berbeta hori gutxietsita ikusten badu, ez du euskara batuan pentsatu-
ko, ezpada gaztelaniaz. Eta ikuspegi horretatik ulertu behar da min-
tzodunen berezko euskararen aldeko ekintza.

Gazte jendearekin, berriz, euskaldun berriak direlarik, beste ozto-
po bat aurkitu dugu: euskara euren jakintza-igorbidea da, baina euren
pentsamenduak eta bizimodua erdaraz izaten dituzte. Izan ere, Julio
Ricci irakasle hegoamerikarrak dioen legez, “el aprendizaje de una
lengua es sencillo. La dificultad radica en poder pensar en el idioma
aprendido”8. Eta hiztunei ematen ez badiegu biderik, hori erdiets
dezaten, orduan gure politika guztia kolokan izango da, ez baitugu
lortuko belaunaldi berriek euren ondorengoei euskara igortzerik. Eta
ataza hori eskolaren eskuetan bakar-bakarrik uzteak ez du bermatuko
berez hizkuntzak bizirik iraungo duenik gizarte bizimoduan. Arlo
honetan jarduteko, ostera, ez dugu behar beste aztertu zeintzuk diren
lanabesik egokienak eta eragingarrienak, helburu hori jadesteko.
Edozelan ere, euskara prestigio hizkuntza izatea euskaldun hiztu-
nentzat ezinbesteko baldintza da, hortik aurrera egingo badugu.
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VIII. GEROENEKO BERBAK

Hizkuntza bat, mundu ikuspegi baten edo mundu baten isla ez
ezik, mundu ikuspegi baten edo mundu baten eratzailea da. Ikuspegi
horretatik, hizkuntzek komunikatzeko balio behar dutela entzuten
dudanean, esaldi horri ments antzematen diot. Nire aburuz, modu
jakin baten komunikatzeko balio behar dute; horrezaz gainera, kul-
tura jakin baten igorbidea dugu, belaun bat bestearekin lotzen duena,
eta, horrela, kultura baten belaunaldien arteko lokarria dugu.

Nik ez dut sinesten “hizkuntza guztiak berez berdinak” direnik9.
Ostera, hizkuntza guztiak berez ezberdinak dira izaeran, eta bakoitzak
mundua modu jakin baten islatzen du, bai gizartea antolatzeko, bai
famili harremanak eratzeko, bai norbanakoen sentimenduak adieraz-
teko eta abar: ez dago teoria bakarrik, giza hizkuntza guztiak azal di-
tzakeenik10.

Hizkuntzaren eretzean, zientzi ikerketa askotan jatorrizko bekatua
ageri da: ikertzaileak falta du tokian tokiko berbetadunaren sena, eta
honek esaten dituenak, aipatzen dituenak… ikertzaileak bere kultur
galbahetik aztertzen ditu, eta horren ondorioak atera. Modu horreta-
ra jokatzea nork lehendaurrez ezarritako ondorioetara heltzea baino
ez da, baina horrek ez du arazoa ebazten, estal badezake ere. Herri
aginteen zeregina da, ordea, enpirikotasuna landu, errealitatea zein
den jakin, eta horren edura jardun eta obratzea gizartean.
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