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1. SARRERA.

Euskararen kale erabilera da Euskal Herriko hizkuntza egoera aztertu eta
neurtzeko adierazle nagusia, herritarren hizkuntza gaitasunarekin batera. Kale
erabilera da, ziur aski, euskararen egoera hobekien islatzen duen adierazlea.

Hizkuntza baten normaltasun mailaren berri jakiteko biderik eragin-
korrenetakoa da jakitea hizkuntza horren erabilera zein eremutara eta
eremu bakoitzean zenbateraino dagoen zabalduta. Fishmanek hala dio
Reversing Language Shift lanean. Zortzi urrats bereizten ditu Fishmanek
hizkuntza bat errekuperatzeko prozesuan, zortzitik batera mailakatzen
dituenak. Oinarrizkoena eta prozesuaren abiapuntua zortzigarrena da.
Lehena, berriz, hizkuntza normalizazioaren azken atala. Fishmanen teo-
riaren arabera, oinarrietako bat da hizkuntza erabiltzea familian eta lagu-
nartean, eta, berz, garrantzi handikoa hizkuntza hori berreskuratzeko.

Bada, horixe da, hain zuzen ere, Euskararen Erabileraren Kale Neur-
ketak neurtzen duena. Izan ere, kalean edo leku publikoetan gauzatzen
diren harremanak jasotzen ditu, eta horiek normalean elkar ezagutzen
dutenen artean gertatzen dira, familiakoen artean eta lagun artean,
gehienbat. Hortaz, bada, esan daiteke garrantzi handikoa dela euskara-
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Fishmanen teoriaren
arabera, oinarrietako bat
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handikoa hizkuntza hori
berreskuratzeko.

Bada, horixe da, hain
zuzen ere, Euskararen
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edo leku publikoetan
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ren kale erabilera neurtzea eta erabilera horren bilakaera zein den jakitea.
Bestalde, Euskararen Erabileraren Kale Neurketak badu beste ezau-

garri bat berebiziko garrantzia ematen diona. Izan ere, Soziolinguistika-
ren adierazlerik ohikoenak inkesta bidez jasotzen diren bitartean, Euska-
raren Erabileraren Kale Neurketak behaketa bidez lortzen ditu datuak.
Kasu honetan, beraz, zuzeneko behaketa da euskararen erabilera neur-
tzeko metodoa, ez inkesta. Hiztunak neurketaren momentuan erabiltzen
duen hizkuntza jasotzen da, zuzenean eta ezer galdetu gabe. Ibilbidean
zehar topatzen duen jendeak darabilen hizkuntza jasotzen du neurtzaile-
ak. Hiztunak ez daki behatua izan denik, eta neurtzaileak hiztunaren joe-
ra naturala jasotzen du. Era horretara inkestaren bidez jasotako datuen
subjektibotasuna saihesten da eta emaitza fidagarriagoak lortzen dira.
Alabaina, esan beharra dago ez dela erraza euskararen kale erabilerari
buruzko datuak interpretatzea eta ondorio garbiak ateratzea eta, sarri
askotan, lan hipotesi moduan ulertu behar direla datuon azterketako
emaitzak. Are gehiago, Euskararen Erabileraren Kale Neurketako emai-
tzak sinesgarriak badira ere, horrek ez du esan nahi interpretazio guztiak
hala direnik. Dena dela, bada gauza bat datuok interpretatzeko orduan
garbi eduki beharra dagoena: kaleko elkarrizketetan euskararen erabile-
ra zenbatekoa den neurtzen du Euskararen Erabileraren Kale Neurketak,
eta ez zenbat euskaldunek hitz egiten duen euskaraz kalean. 

Azkenik, komeni da datuei neurria hartzea eta ez ematea berez dute-
na baino garrantzi handiagoa. Euskararen Erabileraren Kale Neurketako
datuek une jakin bateko hizkuntza egoera islatzen dute eta, elkarren arte-
ko konparaketak eginez, haren bilakaera aztertzeko aukera ematen dute.
Beraz, zenbakia, hamarren eta guzti, hau ala bestea dela jakitea baino
garrantzitsuagoa da zenbaki horien bitartez islatzen den errealitateaz eta
denboran izan diren edo izan daitezkeen aldaketez jabetzea.

2. EUSKARAREN KALE ERABILERA GIPUZKOAN,
SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRAK 2006AN EGINDAKO
EUSKARAREN ERABILERAREN V. KALE NEURKETAREN
ARABERA.

Soziolinguistika Klusterrak 2006an egindako Euskararen Erabileraren V.
Kale Neurketaren arabera, Gipuzkoan %33 izan zen euskararen kale era-
bilera, hau da, neurketa egin zen egun eta tokietan neurtzaileek entzun-
dako hiru elkarrizketatik bat euskaraz izan zen. Euskal Herriko gainon-
tzeko lurraldeetan kale erabilera askoz txikiagoa izan zen: Iparraldean,
%4,6; Araban, %4,7; Nafarroa Garaian, %6,6; eta Bizkaian, %10,4. Euskal
Herrian euskararen kale erabilera %14 izan zen, batez beste.

Datuok adin taldeka aztertuz gero, haurrek izan zuten erabilera mai-
larik handiena: haurren erabilera %50 izan zen. Gainera alde handia izan
zen helduen eta adinekoen erabilerarekiko: izan ere, haurren erabilera
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helduen eta adinekoena halako bi izan zen. Gazteen erabilera, berriz, %34
izan zen, helduena eta adinekoena baino handiagoa.

Datuak %tan daude.

Bestalde, neurketa egin zen herrietako euskaldunen dentsitateari edo
ehunekoari erreparatuz gero, udalerria zenbat eta euskaldunagoa izan,
orduan eta handiagoa izan zen euskararen kale erabilera. Aldagai horren
arabera, alde handia zegoen udalerritik udalerrira. Euskaldunen dentsi-
tatea %25etik beherakoa den gune soziolinguistikoetako erabilera %11
izan zen; euskaldunen dentsitatea %25-50 den gune soziolinguistikoetan,
%23; euskaldunen dentsitatea %50-75 den gune soziolinguistikoetan,
%44; eta, euskaldunen ehunekoa %75etik gorakoa den gune soziolinguis-
tikoetan, %73. Datu horien arabera, euskaldunen dentsitateak gora egin
ahala kale erabilerak ere gora egiten du. Baina zenbat eta handiagoa izan
euskaldunen dentsitatea, orduan eta txikiagoa da erabilerarekiko dagoen
aldea. Nolabait esateko, gune soziolinguistikoko euskaldunen dentsitate-
ak modu biderkatzailean eragiten du euskararen kale erabileran.

Datuak %tan daude.
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Euskaldunen dentsitateak
gora egin ahala kale
erabilerak ere gora egiten
du. Baina zenbat eta
handiagoa izan
euskaldunen dentsitatea,
orduan eta txikiagoa da
erabilerarekiko dagoen
aldea. Nolabait esateko,
gune soziolinguistikoko
euskaldunen dentsitateak
modu biderkatzailean
eragiten du euskararen
kale erabileran.

3. EUSKARAREN KALE ERABILERAREN BILAKAERA
GIPUZKOAN 1989-2006 ALDIAN.

Euskararen Erabileraren Kale Neurketako datuek une jakin bateko hiz-
kuntza egoera islatzen dute. Alde horretatik, oso baliagarria da euskara-
ren kale erabilerako neurketek ematen duten informazioa. Baina, horre-
taz gainera, aukera ematen dute hizkuntza egoeraren bilakaera aztertze-
ko. Izan ere, 1989 urtetik hona bost aldiz neurtu da Euskal Herriko eus-
kararen kale erabilera, neurketa horietan guztietan metodologia bera era-
biliz. Nire ustez, azken informazio hori –kale erabileraren bilakaera, ale-
gia– askoz garrantzitsuagoa da unean uneko kale erabilera zein den jaki-
tea baino.

Goian esan bezala, datu hurrenkera handia dugu, euskararen kale
erabilerak 20 urteotan izan duen bilakaera aztertzeko aukera ematen
diguna. Hauexek dira, bada, aspaldiko urteotan egindako neurketa
horien bidez Gipuzkoako kale erabilerari buruz lortutako datuetatik ate-
ratako ondorio nagusiak:

• Oso handia da euskararen kale erabilerak 1989-2006 aldian
Gipuzkoan izan duen hazkundea.
Horixe da, nire iritziz, orain arte egindako neurketetako ondoriorik
baikorrena. Izan ere, %43 hazi da (hamar puntuko hazkundea izan
du) euskararen kale erabilera Gipuzkoan 1989tik hona. Gainera, haz-
kunde erritmoa oso antzekoa izan da neurketa guztietan: euskararen
erabilera hiru puntu hazi da neurketa bakoitzean, 2001ean egindako-
an izan ezik.

• Haurrek egiten dute euskaraz gehien kalean.
2 eta 14 urte bitarteko haurrek egiten dute euskaraz gehien kalean.
Orain arte egindako neurketa guztietan haurrek izan dute beti erabi-
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lera mailarik handiena. Iaz %50 izan zen haurren erabilera.
• Gazteek izan dute bilakaerarik baikorrena, euskararen kale era-
bilerari dagokionez.
Soziolinguistika Klusterrak 2006an egindako neurketaren arabera,
gazteen kale erabilera handia da, haurrena baino txikiago bada ere:
2006an %34 izan zen gazteen kale erabilera. Baina hori baino garran-
tzitsuagoa da 1989tik hona izandako bilakaera. Izan ere, 1989-2006
aldian bikoiztu egin da gazteen kale erabilera. Beste adin taldeen era-
bilerak ez du horrelako hazkunderik izan, inondik inora.
Bestalde, azpimarratzekoa da gero eta txikiagoa dela haurren eta
gazteen erabilera mailaren arteko aldea: 1989an haurren erabilera
gazteena halako bi zen; 2006an, berriz, aldea askoz txikiagoa zen.
Edonola ere, ikusi beharko da datozen urteetan joera hori manten-
tzen den edo moteltzen den. 
• Helduen erabilerak ere gora egin du.
Helduen erabilera apala da oraindik (%28). Hala ere, haren bilakaera
oso baikorra izan da. Izan ere, bederatzi puntu hazi da 1989tik hona,
puntu erdi inguru urtean, alegia.
• Adinekoen erabilerak beheranzko joera du.
Haurrek eta adinekoek egiten zuten euskaraz gehien kalean 1989an.
Adinekoek gutxixeago egiten zuten haurrek baino. Helduen eta gaz-
teen erabilera, berriz, txikiagoa zen, askoz txikiagoa. Urteotan, ordea,
adinekoen erabilerak behera egin du eta ematen du behera egiten
jarraituko duela.

Datuak %tan daude.
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Datuak %tan daude.

4. EUSKARAREN KALE ERABILERAN ERAGITEN DUTEN
FAKTOREAK.

Hiru dira euskararen erabileran bereziki eragiten duten faktoreak, Eusko
Jaurlaritzak egindako Euskal Herriko Soziolinguistikazko Inkesta 2001. Eus-
kararen Jarraipena III ikerketaren arabera. Faktore sozioestrukturalak, hau
da, norbera bizi den herriko euskaldunen dentsitatea -edo gune soziolin-
guistikoa- eta norberaren harreman sareko euskaldunen dentsitatea dira
gehien eragiten dutenak. Bestetik, hizkuntza gaitasun erlatiboa, hau da,
euskaraz ala erdaraz aritzeko erraztasun handiagoa ala txikiagoa izatea.

4.1. Euskararen kale erabilera eta faktore sozioestrukturalak.

Oso handia da faktore sozioestrukturalek euskararen kale erabileran
duten eragina. Oro har, zenbat eta euskaldunagoa izan norbera bizi den
gune soziolinguistikoa, orduan eta handiagoa da norberaren euskararen
erabilera. Eta, era berean, zenbat eta handiagoa izan euskaldunen pro-
portzioa edo dentsitatea norberaren harreman sarean –esate baterako,
familian edo lagunartean–, orduan eta handiagoa da norberaren euskara-
ren erabilera.

Gune soziolinguistikoari dagokionez, goian aipatutako lanaren ara-
bera, euskaldunak %80tik gora direnean, nagusiki euskaraz hitz egiten
dute, bai senideekin bai lagunartean. Euskaldunen dentsitatea %45 eta
%80 bitartekoa denean, berriz, euskaraz gehiago egiten dute erdaraz bai-
no. Dentsitatea txikiagoa denean, euskararen erabilerak behera egiten du
eta erdararenak gora: euskaldunen dentsitatea %20-45 denean, euskaraz
erdaraz beste hitz egiten dute, bai etxean bai lagunartean; eta dentsitatea
%20tik beherakoa denean, erdaraz gehiago egiten dute euskaraz baino. 

Bestalde, harreman sareko euskaldunen dentsitateari dagokionez,
familian eta lagunartean ezinbestekoa da senide edo lagun guztiek eus-
karaz jakitea, euskaraz hitz egingo badute: bietan ere, denek euskaraz
dakitenean, nagusiki euskaraz hitz egiten dute, baina nahikoa da norbai-
tek euskaraz ez jakitea nagusiki erdaraz egiteko.

Nola eragiten du, baina, faktore horietako bakoitzak euskararen kale

Jose Feliz  Diaz de Tuesta – Euskararen kale erabilera Gipuzkoan 

bat64 dok:Batdok55  29/10/07  16:42  Página 78



79

Agerikoa da gune
soziolinguistikoa zenbat
eta euskaldunagoa izan
erabilera ere handiagoa

dela, eta kurban gora egin
ahala  txikiagoa dela

gune soziolinguistikoko
euskaldunen

dentsitatearen eta
erabileraren arteko aldea.

Beste era batera esanda,
gune soziolinguistikoan

euskaldunak %60tik gora
direnean bizkortu egiten

da erabileraren
hazkundea.

erabileran? Gipuzkoa soziolinguistikoki oso heterogeneoa da: alde han-
dia dago herritik herrira. Hortaz, bada, Gipuzkoako gune soziolinguisti-
koak sailkatu ditut, eta hartarako EUSTATek egindako errolda eta zen-
tsuetako datuak erabili ditugu. Harreman sareko euskaldunen dentsita-
teari buruzko daturik, berriz, ez dago: izan ere, ezin da jakin zein den
euskararen kale erabilerako neurketetan behatutako talde bakoitzeko
euskaldunen dentsitatea. Beraz, ezin aztertu faktore horren eragina.

Gune soziolinguistikoak euskararen kale erabileran duen eragina
aztertzeko, lau gune soziolinguistikotan sailkatu dugu Gipuzkoa:
%25etik beherako euskaldunen dentsitatea duten guneak, %25-%50 bitar-
tekoak, %50-%75 bitartekoak eta %75etik gorakoak. Beheko taulan ez
ditugu 1989ko datuak sartu, neurketa horretan 10.000 biztanletik behera-
ko herriak kanpoan gelditu zirelako. Gune bakoitzeko erabilera eta eus-
kaldunen dentsitatearen arteko indizea kalkulatu dugu. Gune bakoitza
definitzeko erabili dugun mugarik handiena –euskaldunak %0-25 diren
gunean, %25, esate baterako– hartu dugu kontuan indizea kalkulatzeko.
Taulako datuak, oro har, bat datoz goian aipatutako ikerketako emaitze-
kin. Hortaz, bada, Gipuzkoako gune soziolinguistikorik euskaldunene-
tan –euskaldunak %75etik gora direnean–, euskaldunek gehienbat euska-
raz hitz egiten dute kalean: neurketetako indizea 0,70etik gorakoa da
(2001eko indizea zertxobait txikiagoa da). Euskaldunen dentsitatea %50
eta %75 bitartekoa denean, indizeak behera egiten du, baina, hala ere,
euskaraz erdaraz baino gehiago egiten dute. Euskaldunen dentsitatea
%25-50 denean, euskaraz erdaraz baino gutxiago hitz egiten dute euskal-
dunek kalean. Eta, azkenik, dentsitatea %20tik beherakoa denean, erda-
raz gehiago egiten da euskaraz baino. Alabaina, azken gune horretan
2001 eta 2006ko indizeetan ia parekatuta daude euskara eta gaztelaniaren
erabilera. Bestalde, beheko taulako datuen arabera, neurketa guztietan
zenbat eta euskaldunagoa izan gune soziolinguistikoa, orduan eta han-
diagoa da euskararen kale erabilera. Salbuespen bakarra dago, 1993ko
neurketan, euskaldunak %25-50 diren guneko indizea txikiagoa da eus-
kaldunak %0-25 diren gunekoa baino. Bukatzeko, esan beharra dago
1993tik hona indizeak gora egin duela gune soziolinguistiko guztietan,
neurketatik neurketara indizearen hazkundea motelduz doan arren.
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Gune soziolinguistikoaren eta euskararen kale erabileraren arteko
korrelazioa diagrama bidez ere aztertu dugu. 1989 eta 2001era bitartean
egindako lau neurketen kurbak jasotzen ditu beheko diagramak, laurak
ere oso antzekoak. Horrek neurketetako emaitzen fidagarritasuna jartzen
du agerian. Bestalde, kurba horietan agerikoa da gune soziolinguistikoa
zenbat eta euskaldunagoa izan erabilera ere handiagoa dela, eta kurban
gora egin ahala txikiagoa dela gune soziolinguistikoko euskaldunen den-
tsitatearen eta erabileraren arteko aldea. Kurbek bi zati dituzte, erabilera-
ren hazkunde erritmoari dagokionez: euskaldunen jakite maila (dentsita-
tea) %25-%60 denean erabileraren hazkunde erritmoa txikiagoa da jakite
maila %60-%100 denean baino. Beste era batera esanda, gune soziolin-
guistikoan euskaldunak %60tik gora direnean bizkortu egiten da erabile-
raren hazkundea.
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Euskararen erabileran
eragiten duen hirugarren

faktorea hizkuntza
gaitasun erlatiboa da.

Goian esandako
ikerketaren arabera,
euskaldunen artean

gehiago dira erdal
elebidunak (erdaraz

euskaraz baino
erraztasun handiagoa
dutenak) eta elebidun
orekatuak (batean eta

bestean berdin moldatzen
direnak) euskal

elebidunak baino
(euskaraz erdaraz baino

hobeto moldatzen
direnak). 

4.2. Euskararen kale erabilera eta hizkuntza gaitasun erlatiboa.

Euskararen erabileran eragiten duen hirugarren faktorea hizkuntza gaita-
sun erlatiboa da. Goian esandako ikerketaren arabera, euskaldunen arte-
an gehiago dira erdal elebidunak (erdaraz euskaraz baino erraztasun han-
diagoa dutenak) eta elebidun orekatuak (batean eta bestean berdin molda-
tzen direnak) euskal elebidunak baino (euskaraz erdaraz baino hobeto
moldatzen direnak). Horrek, jakina, zuzenean eragiten du hizkuntzaren
erabileran: euskal elebidunek ia beti euskaraz hitz egiten dute etxean eta
lagunartean; elebidun orekatuek, berriz, euskaraz erdaraz beste egiten
dute eta, azkenik, erdal elebidunek erdara erabiltzen dute nagusiki. 

Hizkuntza gaitasun erlatiboak euskararen kale erabileran duen era-
gina aztertzeko, hipotesi hauek erabili ditugu, azterketa errazte aldera,
zehaztasunaren kaltetan bada ere:

• Euskal elebidunak (euskaraz erdaraz baino errazago hitz egiten
dutenak) eta elebidun orekatuak (bi hizkuntzetan erraztasun berare-
kin hitz egiten dutenak) izatera heltzen diren guztiak euskara lehen
hizkuntza –euskara edo euskara eta gaztelania– dutenak direla, hau
da, euskara familia bidez jaso dutenak.
• Euskaldun berri guztiek (gehienak eskola bidez euskaldundutako-
ak eta beste hainbat euskaltegietan) erdaraz euskaraz baino errazago
egiten dutela 

Errealitatea konplexuagoa da. Izan ere, jakin badakigu euskara lehen
hizkuntza duten guzti-guztiek ez dutela hitz egiten euskaraz erdaraz bai-
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1989an gazte euskaldunek
atxikimendu txikia zuten
euskararekiko, beste adin
taldeek baino askoz
txikiagoa –gazteen
gaitasunaren eta
erabileraren arteko
indizea beste adin
taldeena baino askoz
txikiagoa zen–, eta urteak
pasatu ahala atxikimendu
horrek gora egin du,
urteotan hizkuntza
normalizazioaren alde
egindako lanaren
ondorioz. Hala ere,
oraindik gazteen indizea
beste adin taldeena baino
txikiagoa da, gero eta
parekatuago badaude ere.
Gazteen hizkuntza
gaitasuna eta erabileraren
arteko korrelazioak,
beraz, hobera egin du eta
hobera egiten jarraitu
beharko du, euskararen
erabilera normalizatuko
bada.

no errazago eta, aldiz, hainbat euskaldun berrik bai. Eskuartean dauzka-
gun datuekin, ordea, errazagoa da azterketa hipotesi horiekin egitea.
Hortaz, bada, aldagai hauxe erabili dugu, hizkuntza gaitasun erlatiboari
dagokionez: lehen hizkuntza euskara duten euskaldunek errazago hitz
egiten dute euskaraz erdaraz baino. Beraz, lehen hizkuntza euskara
duten euskaldunen ehunekoa erabili dugu hizkuntza gaitasun erlatiboa-
ren adierazle moduan. Azterketa egiteko behar genituen datuak EUSTA-
Tek egindako errolda eta zentsuetatik atera ditugu. 

Lehenengo eta behin, euskararen kale erabilera eta hizkuntza gaita-
sun erlatiboaren arteko indizea kalkulatu dugu, honela kalkulatu ere:
1989ko erabilerari buruzko datuak 1986ko erroldan hizkuntza gaitasun
erlatiboari buruz jasotako datuekin alderatu ditugu; 1993ko erabilera
datuak, 1991ko zentsuko datuekin; 1997ko erabilera datuak, 1996ko errol-
dako datuekin; eta 2001eko erabilera datuak, 2001eko zentsuko datuekin.
2006ko erabilera datuak eta 2006ko erroldako datuak ezin izan ditugu
alderatu, EUSTATek oraindik ez baitu kaleratu errolda horretako daturik.
Beheko taulako datuen arabera, 1989 eta 2001 bitartean gora egin zuen
Gipuzkoako haur eta gazteen hizkuntza gaitasun erlatiboak; Gipuzkoako
helduenak eta adinekoenak behera egin zuen; eta Gipuzkoako indize oro-
korrak, berriz, ez zuen aldaketarik izan. Bestalde, erabilera eta hizkuntza
gaitasun erlatiboaren arteko indizeari dagokionez, 1989an haurren indi-
zea oso handia zen eta ia ez zuen aldaketarik izan, aztertutako lau neur-
ketetan: %85etik %90era pasatu zen 1989tik 2001era bitartean. Gazteen
indizearen bilakaera oso baikorra izan zen: batetik, oso hazkunde handia
izan zuen (hamabi urtean 0,47 izatetik 0,75 izatera pasatu zen); eta beste-
tik, asko hurbildu zen haurren indizera, oraindik parekatzea lortu ez
badu ere. Edonola ere, oraindik goiz da esateko joera horri eutsiko dion
eta datozen urteetan ikusiko dugu zein den haur eta gazteen indizeen
bilakaera. Helduen indizeak ere gora egin zuen, nabarmen egin ere,
0,50etik 0,67ra pasatu zen eta. Adinekoen indizeak ere gora egin zuen,
erabilerak behera egin zuen arren: izan ere, adinekoen hizkuntza gaita-
sun erlatiboa ere jaitsi zen, adin talde horretako erabilera baino askoz
gehiago jaitsi ere. Azkenik, esan beharra dago handia izan zela Gipuzko-
ako indizearen hazkundea, hazkunde erritmoa motelduz doan arren.
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Azterketa bukatu eta, nolabait, hizkuntza gaitasun erlatiboari buruz
esandakoa osatze aldera, euskararen kale erabilera eta hizkuntza gaitasu-
naren arteko korrelazioa aztertu dugu, adin taldearen arabera aztertu ere.
Erabilera eta hizkuntza gaitasun erlatiboaren arteko indizea kalkulatzeko
erabili dugun sistema bera erabili dugu hemen ere. Ezin izan ditugu alde-
ratu 2006ko erabilera datuak eta 2006ko zentsuko datuak, EUSTATek
oraindik ez baitu kaleratu errolda horretako daturik. Beheko taulako
datuen arabera, 1989tik 2001era bitartean gora egin zuen Gipuzkoako
haur eta gazteen hizkuntza gaitasunak: 2001ean askoz ere handiagoa zen
Gipuzkoako haur eta gazte euskaldunen ehunekoa 1986an baino. Gipuz-
koako heldu euskaldunen ehunekoa ere hazi egin zen, gutxi bada ere.
Gipuzkoako adinekoen taldearenak, berriz, behera egin zuen. Eta, azke-
nik, Gipuzkoako euskaldunen indize orokorrak gora egin zuen. Hazkun-
dea, kasu gehienetan, eskolan edo euskaltegian euskara ikasi dutenek
eragin zuten, hau da, euskara bigarren hizkuntza dutenek. Hori oso posi-
tiboa bada ere, zaila da euskaldun berri horiek euskararen kale erabileran
nola eta zenbateraino eragiten duten jakitea. Eragin eragiten dutela bada-
kigu eta, batez ere, euskara lehen hizkuntza dutenek euskaraz egitea
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errazten dutela. Haur eta gazte horietako askok –batez ere, familia erdal-
dun eta mistoetan jaiotakoek– gertuko harreman sarea (familia eta, hein
txikiagoan, lagunartea) erdalduna dute eta, beraz, harreman horietan erda-
raz egiten dute. Gainera, haur eta gazte horiek bizi diren herria edo gune
soziolinguistikoa erdalduna edo oso erdalduna den kasuetan, aukera gutxi
izango dute euskaraz egiteko, eta gogoan izan behar da Gipuzkoako biz-
tanleen zati handi bat –Donostia eta Irungoak, kasu– horrelako gune sozio-
linguistikoetan bizi direla. Bestalde, erabilera eta hizkuntza gaitasunaren
arteko indizeari dagokionez, haurren indizeak behera egin zuen 1989tik
2001era bitartean: 0,71tik 0,58ra pasatu zen. Gazte, heldu eta adinekoen
indizeek, berriz, gora egin zuten, bai eta Gipuzkoako indizeak ere. 

Bada goiko taulan datu bat atentzioa ematen duena: 1989 eta 2001
bitartean haurren indizeak beherakada handia izan zuen eta gazteenak,
berriz, hazkunde handia. Oso desberdinak izan ziren, beraz, haurren eta
gazteen indizeen bilakaerak. Lehenengo begiratuan gertaera hori harri-
garria bada ere, baluke esplikaziorik. 1989an haur euskaldun gehienek
euskara zuten lehen hizkuntza (haurren %40) eta oso gutxi ziren (haurren
%8) euskara bigarren hizkuntza zutenak. Bestalde, haurren kale erabilera
nahikoa handia zen (%34). Orduko gizarte arauaren arabera euskara hau-
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Jakina da dakitenen
artean baino ezin dutela

hizkuntza batean hitz
egin. Beraz, euskararen

erabilerak gora egiten
jarraituko badu, euskarak

euskaldun gehiago behar
ditu eta, batez ere,

euskara ondo dakiten
euskaldunak behar ditu,

euskara gaztelania baino
erraztasun handiagorekin

erabiliko duten
euskaldunak, hain zuzen.

Bestalde, gertuko
harremanak izaten diren

eremuetan –aisian,
zerbitzuetan,

merkataritzan eta lanean,
bereziki– euskara

erabiltzeko aukerak
areagotu beharra dago.

rren hizkuntza zen, haurrek eurek edo haurrekin erabiltzekoa, alegia.
Orain ere horrela da, baina orduan gehiago. Geroztik asko hazi da euska-
ra lehen hizkuntza duten haurren ehunekoa (1986-2001 aldian %40tik
%49ra pasatu zen) eta are gehiago euskara bigarren hizkuntza duten hau-
rrena (1986-2001 aldian %48tik %76ra pasatu zen), bai eta haurren kale
erabilera ere (2001ean %44 zen). Hortaz, bada, 1989tik 2001era bitartean
gehiago hazi zen haurren hizkuntza gaitasuna kale erabilera baino; hau-
rren gaitasun erlatiboa, berriz, gutxiago hazi zen haurren kale erabilera
baino. Horren guztiaren ondorioz, hizkuntza gaitasuna eta kale erabilera-
ren arteko korrelazioa adierazten duen indizeak behera egin zuen; hau-
rren gaitasun erlatiboa eta kale erabileraren arteko korrelazioa adierazten
duen indizeak, berriz, gora egin zuen. Nire ustez, gure artean nagusi den
erabilera arauaren isla da hori: euskara bigarren hizkuntza duten haurrek
–gainontzeko adin talde guztietako euskaldun berriek bezala– oso joera
txikia dute euskara erabiltzeko familian eta lagunartean. Gazteen indizea-
ri dagokionez, berriz, 1989an gazte euskaldunek atxikimendu txikia zuten
euskararekiko, beste adin taldeek baino askoz txikiagoa –gazteen gaitasu-
naren eta erabileraren arteko indizea beste adin taldeena baino askoz txi-
kiagoa zen–, eta urteak pasatu ahala atxikimendu horrek gora egin du,
urteotan hizkuntza normalizazioaren alde egindako lanaren ondorioz.
Hala ere, oraindik gazteen indizea beste adin taldeena baino txikiagoa da,
gero eta parekatuago badaude ere. Gazteen hizkuntza gaitasuna eta erabi-
leraren arteko korrelazioak, beraz, hobera egin du eta hobera egiten jarrai-
tu beharko du, euskararen erabilera normalizatuko bada.

5. ONDORIOAK

Jakina da dakitenen artean baino ezin dutela hizkuntza batean hitz egin.
Beraz, euskararen erabilerak gora egiten jarraituko badu, euskarak eus-
kaldun gehiago behar ditu eta, batez ere, euskara ondo dakiten euskaldu-
nak behar ditu, euskara gaztelania baino erraztasun handiagorekin erabi-
liko duten euskaldunak, hain zuzen. Bestalde, gertuko harremanak iza-
ten diren eremuetan –aisian, zerbitzuetan, merkataritzan eta lanean, bere-
ziki– euskara erabiltzeko aukerak areagotu beharra dago.

Gipuzkoan euskara ondorengoetaratzeko sistemak –familia bidezko
transmisioa, irakaskuntza bidezko transmisioa eta helduen euskaldun-
tzeak eta alfabetatzea– eraginkorrak dira eta emaitzak, oro har, onak dira.
Dagoeneko euskal elebidun gehienek etxean transmititzen diete euskara
seme-alabei. Aurrerantzean ere horrela izaten jarraituko duela ematen
du. Gainera, gero eta gehiago dira euskara seme-alabei familian transmi-
titzen dieten euskaldun berriak. Zenbat eta gehiago izan euskara biga-
rren hizkuntza izan eta bere seme-alabei euskara familia bidez transmiti-
tzen dietenak, orduan eta euskal elebidun eta elebidun orekatu gehiago
izango dira eta, horren ondorioz, handiagoa izango da euskaldunen den-
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tsitatea, bai gune soziolinguistikoetan bai harreman sareetan ere. Euskal-
dun berriek euskara familia bidez transmititzeko joera areagotuko balitz,
datozen urteetan euskararen erabilerak gora egiten jarraitzeko luke kale-
an, familian, lagunartean eta, oro har, gertuko harreman sareetan.❚
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