
93

SIADECO IKERKETA-TALDEABAT Soziolinguistika aldizkaria

Euskararen ezagupen-mailaren bilakaerak normalizazio-prozesua nola doan diagnostikat-
zeko datu garrantzitsua ematen digun arren, leku publikoetako erabilpen errealaren neurke-
tek bilakaera horren benetako egoera adieraziko digute."SIADECO" Ikerketa-Elkarteak urte

asko darama era honetako neurketak burutzen. Beste hainbat erakunde eta elkarte ere
neurketak egiten hasi dela ikusirik ordea, komenigarritzat jo da, leku publikoetako euskararen
erabilera neurtzeko metodoa zehaztea eta kaleratzea. Neurketaren objetua, leku publikotan

dabilen jendearen arteko hizkuntza-erabilpena neurtzea da. Ez da autoebaluaketa subjetiboa,
datu objetiboa baizik. Neurtzen dena hain zuzen, erabilpen erreala delako eta ez jendearen

ustea.

Although the evolution of the language-level would provide important data to be able to
measure the normalization process, the measurement of the evolution of the language-usage

in public places would show what the real situation is.The research-association SIADECO
has been carrying out these type of measurements for years and as many other institutions

and associations have started to do the same thing, it seems convenient to develop and
publish a method for the measurement of the Basque language usage in public places.The
object of measurement is to describe the language-usage of people in public places. This is
not a subjective self-assessment, this is something objective. We are not measuring what

people think, but what the real usage is.

Euskararen erabilera leku publikoetan

SIADECO Ikerketa-Taldeak neurketarako
proposaturiko metodoa

BAT-9 1993ko apirila
Baleazaleen kalea 12-1.A Donostia Tfnoa:46 66 76 Faxa:46 68 94
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Sarrera

Euskararen ezagupen-mailaren bilakaerak normalizazio-prozesua nola doan diag-
nostikatzeko datu garrantzitsua ematen digun arren, leku publikoetako erabilpen
errealaren neurketek bilakaera horren benetako egoera adieraziko digute.

“SIADECO” Ikerketa-Elkarteak urte asko darama era honetako neurketak buru-
tzen. Neurketak egiterakoan ordea, irizpide ezberdinak erabil daitezke eta erabili
izan ditugu. Horregatik, neurketa eta beste hainbat erakunde eta elkarte era honetako
neurketak egiten hasi dela ikusirik, komenigarria deritzogu, leku publikoetako euska-
raren erabilera neurtzeko metodoa zehaztea eta kaleratzeari.

Metodoa lantzerakoan, “SIADECO”n bertan erabilitako neurketa-irizpide ezberdi-
nak alderatu ditugu, bildutako datuen fidagarritasuna eta egokitasuna aztertuz. Bes-
talde, metodoaren lehen zirriborroa lankideon artean prestatzeaz gainera, EHUko
irakasle den Xabier Isasi Balantzategirekin eztabaidatu eta txosten definitibora iritsi
gara.

Beste ezertan hasi baino lehen ordea, garbi utzi behar da leku publikoetako
euskararen erabilpen errealaren neurketa aipatzen denean zer esan nahi den.

Neurketaren objektua, leku publikotan dabilen jendearen arteko hizkuntza-erabil-
pena neurtzea da.

Neurketa beraz, ez da inkesta edo elkarrizketa bidez, leku publikoetan zein hizkun-
tza erabiltzen duen galderari jendeak eman dion erantzuna, hots, autoebaluaketa
subjetiboa, datu objetiboa baizik. Neurtzen dena hain zuzen, erabilpen erreala de-
lako eta ez jendearen ustea.

Horregatik datuak biltzerakoan ez da inorekin hitz egin behar; ez da ezer galdetu
behar, “entzun eta datua, fitxetan dagokion lekuan, apuntatu” baizik.

Erabilpenaren erregularitateak

Egoera minorizatuan dauden hizkuntzen erabilpena erregularitate batzuren bar-
nean gertatu ohi da. J.A. Fishman eta Ll. V. Aracilek markatutako bideari jarraiki,
honela formula genezake arazoa: Zein baldintza bete behar dira bi pertsonen artean
euskaraz egin dezaten?:

-Hitz egiten duenak euskaraz jakitea.

-Jakinda ere, euskaraz egin nahi izatea.

-Solaskidea euskalduna izatea (bat baino gehiago badira, denek jakitea, banaka
batzu besterik ez baitira horrelako egoeratan ere euskara egiten dutenak).

Aipatu baldintza horietako bakar batek huts egiten badu, automatikoki, hiztunak
erdarara pasako dira. Baldintza horietaz gain, badira beste batzu, hizkuntz aldaketa
eragin edo laguntzen dutenak, nahiz eta beren eragina erabakikorra ez izan:

-Hitzegiten duenak, solaskideak euskaraz badakiela jakitea; normalean zalantza-
ren bat baldin badago erdara erabiltzen baita.
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-Gaia arrunt xamarra eta ez teknikoa izatea, bestela gaitasun-faltaz edo esan nahi
dena behar den zehaztasunez uler dadin, hizkuntzaz aldatu egin baitaiteke.

-Harremana ahozkoa izatea. Idatzizkoa bada, euskaldun askok oraindik ere erdara
erabiltzen baitu.

Erregularitate hauek garbikien harreman afektibo-pertsonaletan ematen dira, bes-
telako esparruetan (administrazioa, lan mundua, komunikabideak, etab.) kanpo-
aldagaiek ere zerikusi handia baitute hizkuntz portaeretan.

Eta hain zuzen ere, leku publikoetan garatzen diren harreman gehienak maila
afektibo-pertsonalean koka daitezke:

- Afektiboak: bikotea, senar-emazteak, seme-alabak...

- Pertsonalak: kuadrila, ezagunak, lankideak...

Kalean hizketan doan jendeak elkar ezagutzen du (zalantza-faktorea desagertu
egiten da), ahozko harremanetan ari da, eta gaiak ere arrunt xamarrak izan ohi dira.

Ondorioz esan genezake, familia barruko harremanen ondoren, leku publikoe-
takoa dela euskararen erabilpenik garaieneko esparruetako bat. Bilduko dena beraz,
euskararen erabilpenik optimoenetakoa izango da, jasotzen dena kanpo-baldintza-
rik gabeko giza-taldeen ohizko erabilpen-hizkuntza delako. Izan ere, talde batean
hizkuntz erabileraren aldaketak gerta badaitezke ere, aldaketa horiek ere ohizkoak
direnez (batzuetan euskaraz eta besteetan erdaraz hitzegitea), biak jasota geratzen
dira, talde guztien jokaera jasotakoan.

Neurketaren edukia

Garbi utzi behar da neurtzaileek jasotzen dituzten datuek, zenbatu diren pertsona
horiek, une horretan, zein hizkuntza zerabilten besterik ez dutela adierazten. Honek
noski ez du esan nahi horiek bakarrik direnik euskaraz egiten dutenak, baizik eta hori
dela euskararen erabilpenaren proportzioa; alegia, ez dugu jakingo zenbatek egiten
duen, baizik eta batez beste, zenbat egiten den euskaraz une eta leku bakoitzean.

Badakigu jakin, euskaraz hitz egiten entzun direnak, euskaldunak direla pentsa
daitekeen bitartean, ezin daitekeela pentsa erdaraz hitz egiten entzun direnak, eus-
kaldunak ez direnik, asko baitira, erdara sarri darabilten euskaldunak.

Jasotzen den informazio bakarra beraz, hauxe da: neurketa egin den leku, egun
eta orduetan zenbat eta zein jende ari zen euskaraz edo erdaraz hitz egiten. Informa-
zio hori gutxi ez bada ere, datu horiei ezin zaie besterik eskatu.

Behagarri den ahozko erabilpena beti taldetan gauzatzen da. Hau da, bakarrizke-
tak kontutan hartzen ez direnez, guztiek elkarrizketak behar dute izan. Aipatu den
bezala, pertsona bati entzundakoak, beste solaskideen hizkuntzaren berri damaigu;
hots, baten solasak (une jakin batean) taldearen hizkuntza zein den adierazten du; ez
du ordea ematen, taldekideek beste hizkuntzetaz duten ezagupenaren berri.

Izan ere, hizkuntzaren ahozko erabilpena gertaera kolektiboa da berez. Ezagutza
ordea, norbanakoari dagokiona da. Beraz, izaera ezberdineko gertakizunen aurrean
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gaude. Izan ere, ezagutzaren eta erabilpenaren arteko alderaketa egitekotan, erdal-
dunen eta euskaldunen hiztun-taldeen eraketak, probabilitate-maila ezberdinekoak
direla jakin behar dugu.

Udalerri jakin batean, euskaldun bat aurkitzearen probabilitatea euskaldunen pro-
portzioa baino ez da, ezagutzaren funtzio zuzena, alegia. Bi euskaldun batera beha-
tzearen probabilitatea ostera, ezin esan daiteke ezagutzaren funtzio zuzena denik,
gertaera horretan (zorizko) aldagai askok eragiten baitu. Antzera esan dezakegu
hirukote, laukote, eta oro har, n-kote euskaldunen kasuan. Azken finean, solaskide
euskaldunen kopurua euskararen ezagutzak mugatzen duen bitartean, solaskide
erdaldunen kopuruak bere goi maila bete dezake, gazteleraren ezagutza hiztun
guztiei egozten baitzaie.

Beste aldetik, edozein neurketaren helburu nagusienetako bat, erkaketetan datza.
Intuitiboki, udalerri jakin bateko ezagutza eta behaturiko kale-erabilpenaren arteko
erkaketa hutsa egin daitekeela pentsa genezake, baina hori ez da guztiz zuzena.
Esaterako, oso joera hedatua da honako hau esatea: “Bilbon %9a euskalduna da eta
behaturiko kale-erabilpena %2,5a besterik ez da. Beraz, erabilpen-tasa eskasa da”.
Hau ez da zuzena, izan ere ezagutza eta erabilpenaren arteko tasak bakarrizketen
kasuan besterik ezin daitezkeelako bat etorri. Beste era batera, ezagutza eta erabil-
pena izaera berekoak direnean, norbanakoaren borondatearen menpe daude, ale-
gia.

Kale-neurketan beraz, oso interesgarria da hiztun-taldeen neurria zehaztea eta
horrela, Txillardegik adierazitako prozedura erabiliz, ezagutzarekiko alderagarriak
diren neurketak lortu. Gogoan izan, euskaldun guztiak elebidunak direnean, bikotee-
tan euskararen goimailako erabilpen-tasa “ex

2”  da, “ex”  euskaldunen proportzioa
delarik.

Aldagaiak

Erabilpena neurtzerakoan aldagai asko erabil daiteke: adina, sexua, hizkuntz
erregistroa, zonalde geografikoa, zonalde linguistikoa, etab.

Neurketa orokorretan erabiliko diren oinarrizko aldagaiak honako hauek izango
dira:

- Lekua

- Adina

- Garaia

- Solaskide kopurua

Neurketa operatiboa, eta beraz fidagarria izan dadin, ez da komeni aldagai gehia-
go erabiltzea, datuak jasotzerakoan desbideraketak gerta daitezkeelako.

Oinarri modura aipatu berri ditugun aldagai horietako bat har dezaketen neurkete-
tan ordea, aldagai berriak erants daitezke.

Esate baterako, neurketa adin-talde jakin batean kokatzen bada (14-25 urte bitarte-
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ko gazteak), sexuaren aldagaia ere sar daiteke.

Lekua

Herritarrak aire librean ibiltzen diren lekuak hartzen dira leku publikotzat: plaza eta
parke publikoak (jendeari irekiak alegia), kale edo pasealekuak eta jolastokiak. Ez
beraz, leku itxiak: bizilekuak, erakundeak, zerbitzu publikoak, lantegiak, ikastetxeak,
elkarteak, etab.

Kasu bakoitzean, udalerriko gune jakin batera mugatu ordez, udalerria zonaldetan
banatuko da eta zonalde bakoitzean puntu edo gune batzu zehaztuko dira. Aurrez
jakinda ezingo dela udalerri guztia hartu, esan beharrik ez dago, halere ahalik eta
esparrurik zabalena hartzea komeni dela.

Aztergune bakoitzean eta mapa baten gainean mugatu egingo dira ukitu behar
diren kale, plaza, parke edo jolastokiak.

Aztergune berak edo ezberdinak erabil daitezke neurketaldi bakoitzean, ondoren
ikusiko dugun bezala.

Irizpide modura, zonalde bakoitzean jenderik gehien biltzen duten guneak aukera-
tu behar dira, datu bilketari ahalik eta etekinik handiena ateratzeko eta laginaren
errepresentagarritasuna bermatzeko.

Bestalde, neurketarako finkatu diren lekuak, urte batetik bestera aldatu gabe gorde
behar dira, datuak guztiz konparagarriak izan daitezen.

Adina

Adin-banaketari dagokionez, 4 multzo egitea proposatuko genuke:

- Haurrak:  0-14 urte

- Gazteak: 15-24 urte

- Helduak: 25-64 urte

- Zaharrak: 65 urtetik gora

Adin-multzoak aukeratzerakoan aldagai asko izan ditugu kontutan. Horien artean
garrantzizkoenak:

- Erroldako datuak aurkezteko erabiltzen diren adin-multzoak.

- Hizkuntz jokaerak finkatzen diren adinak.

- Etxetik independizatzeko eta ezkontzeko batez besteko adinak.

- Erretiratzeko adin-muga.

Neurketa kalean egiten denez eta jendeari galderarik luzatzen ez zaionez, ezi-
nezkoa da pertsona bakoitzaren adin zehatza jakitea. Neurtzailearen esku geratzen
da beraz, zalantzazko kasuetan pertsona horiek zein adinetan sailkatu.
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Garaia

Honi dagokionean, lehenik datu bilketa urteko zein garaitan egin behar den eraba-
ki behar da. Maila honetan,  garrantzi handikoa da datu bilketa egiteko aukeratzen
den unea urteko garai berezia ez izatea, herriaren bizimodu arrunta neurri oharga-
rrian aldaeraziko duen gertakizunik edo ekintzarik ez izatea, alegia.

Gomendagarria da ere, neurketaldia egingo den urtaroa negu edo uda mina ez
izatea, sasoi horiek eguraldiari dagokionean bereziak direnez, jendea leku publikoe-
tan ibiltzea asko baldintzatzen dutelako. Horregatik egokiagotzat jotzen dira udabe-
rriko (apirila edo maiatza, batipat) edo udazkeneko (urria edo azaroa, batipat) hilabe-
teak.

Komenigarria da astean zehar udalerri horretan gertatzen diren egoera ezberdinak
hartuko dituzten uneak aukeratzea, esparru bakoitzak hizkuntz erabilpenean duen
eragina eta bilakaera ezagutu ahal izateko:

- Erosketak (ohizkoak, azokak..)

- Jolasak eta aisialdia

- Txikiteoa

- Paseoak

- Eskola sarrera-irteerak

Edozein kasutan gutxienez astegun bat eta asteburu-egun bat aukeratu beharko
lirateke.

Astea, asteko egunak eta ordutegia ordea, udalerri bakoitzaren ohitura eta jokaera
sozialak aztertu ondoren finkatu behar dira.

Behin neurtu nahi dena finkatu ondoren, neurketaldiari dagokion aztergunea mar-
katuko da. Edozein kasutan, komenigarria da aztergune hauek ahalik eta gutxien
aldatzea.

Gune horietako bakoitzean neurketa 2 ordutan luzatzea egokitzat jotzen da.

Solaskide-kopurua

Jakina denez, kalerik kale edo batetik bestera hizketan dabiltzanak, talde txikitan
ibili ohi dira. Lagun-talde handiak (10 edo gehiago) beha badaitezke ere, solasean
aritzen direnean talde txikiagotan banatzen dira. Guri ez digu axola kaletik dabiltzan
guztiak elkarren lagunak diren ala ez, bai ordea elkarrizketan darabilten hizkuntza
eta zenbat diren.

Normalean kaleko talde bateko solaskide-kopurua begi bistakoa da, erraz antze-
man daiteke.

Behaketa errazteko, solaskide-multzoak bikote, hirukote, eta laukoteetara muga-
tuko ditugu, beste guztiak batera harturik, azken hauek ezohizkoak baitira eta estatis-
tikoki ezin baitaiteke esan adierazgarriak direnik.
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Fitxak betetzean, adierazitako solaskide-kopuruen arabera, guztitarako emaitzak
haren biderkatzaile izan behar du. Adibidez, bikoteen kasuan bikoitia, etab.

Segimenerako baldintzak

Neurketak konparagarriak izan daitezen, baldintza hauek bete behar dira:

-Neurketa beti aztergune, egun eta ordu beretan egitea. Dena dela, neurketa
egindako aurreneko urtean, hutsune larriak somatuko balira, komeniko litzateke
aldaketak egin eta jada aurrera begira neurketa-irizpideak finko mantentzea.

-Ahal dela urtero aste bera edo oso gertukoa izatea. Urteren batean neurketaren
emaitzetan ondorio nabarmena izan dezakeen faktore bereziren bat gertatuz gero,
neurketa aldatu egin beharko litzateke astez.
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Neurketa-fitxa

Neurketetan erabiliko den oinarrizko fitxa honako hau izango da:

LEKU PUBLIKOETAKO HIZKUNTZ ERABILPENAREN NEURKETA-FITXA

HERRIA: EGUNA: ORDUA:

AZTERGUNEA: NEURTZAILEA:

ZENBAT HAURRAK GAZTEAK HELDUAK ZAHARRAK GUZTIRA

E G E G E G E G E G

Bikoteak

Hirukoteak

Laukoteak

5 edo <
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EGUNA

A Gunea

B Gunea

C  Gunea

D  Gunea

GUZTIRA

MULTZOAK

Bikoteak

Hirukoteak

Laukoteak

5 edo <

GUZTIRA

ZONALDEA

c). Solaskide-kopuruaren arabera:

b). Gunearen arabera:

Datu guztiak zenbatu eta gero lortu ahal izango dugun emaitza-taulak
honako bi forma hauetako bat izango du.

a). Unearen arabera:

E G E G E G E G E G

E G E G E G E G E G

E G E G E G E G E G

Haurrak Gazteak Helduak Zaharrak Guztira

Haurrak Gazteak Helduak Zaharrak Guztira

Haurrak Gazteak Helduak Zaharrak Guztira

A Goizez.

A Arrats.

B Goizez.

B Arrats.

GUZTIRA
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Neurketa

Datuen jasoera:

Behin neurketa-azterguneak markatu eta gero, datu bilketa   egiteko bi modu izan
daitezke:

-Bata, puntu jakin batean jarri eta bertatik mugitu gabe, aurretik igarotzen direnek
darabilten hizkuntza jasotzea litzateke. Hau batez ere jendea ibilian dabilen lekuetan
egin daiteke.

-Bestea, aztergune bati jarraituz burutzen dena izango litzateke. Hau da, abiatoki
batetik heltoki batera dagoen bidea ibilian eginez eta topatzen den jendeak zein
hizkuntza erabiltzen duen jasoz. Hori plaza edo parkeen kasuan egin liteke.

Gehienetan bi erak erabili beharko dira aztergune jakinetan zehar, zati batzutan
jendea geldirik egongo delako eta beste batzutan mugitu egingo delako.

Inkestalaria beti ere, era disimulatu batean mugituko da, jendea kontura ez dadin.

Neurketa-sistema

Aipatutako aztergune eta orduetan egindako neurketa sakona izango da.

Hau da, hizketan ikusten diren pertsona guztiak jaso behar dira; hizketan ari dena
eta baita entzuten ari direnak ere. Euskal Herrian elebitasun pasiborako joera gutxi
dagoenez, hizketan ari diren taldeetan hizkuntz bera erabiltzen da. Esate baterako,
ama-semeak ikusten badira eta ama euskaraz ari baldin bazaio, biak euskararen
sailean apuntatuko dira, bikoteei dagokien esparruan.

Kasu guztietan zenbakiak erabiliko dira eta ez marrak.

Zalantzazko kasuak (erabilitako hizkuntza ondo ez entzutea...) ez dira idatzi behar.
Euskara ala gaztelania (edo frantsesa Iparraldean) ez diren hizkuntzak ez dira
kontutan hartuko, oso kasu zehatzetan ezik (gailegoa edo portugesa Pasaian, esate
baterako).

Udalerri osoari nahiz auzo edo zonaldeei egokituriko erroldako biztanleei legokie-
keen kopuru proportzionalaren neurketa ponderatua egitearen sistema beraz, alde
batera uzten da arrazoi hauengatik:

-Udalerri bateko leku publikoetan dabilen jendea ez dator bat erroldan udalerri
horretako biztanle modura agertzen den kopuruarekin, biztanleen mugikortasuna-
rengatik:

.Bertako biztanle batzu herritik kanpora daude une horretan (lanean, ikasten,
bizitzen, etab.)

.Beste udalerritakoak ordea, bertan daude.

.Neurketaldi bakoitzean ez da jende bera kalean dabilena (haurrak eskoletan,
nagusiak lanean, zaharrak etxean, etab.). Normalean beti ere, helduen proportzioa
txikixeagoa izango da eta gazteena handixeagoa.
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-Jendea leku batean bizi bada ere, udalerrian bertan, funtzio batzu auzo edo inguru
batzutan zentratzen dira (aisialdia, erosketak, etab), auzokako ponderazioak balio-
gabetuz.

Neurketa sakona izateak dituen abantailak berriz, honako hauek dira:

-Leku publikoetan errealitatean gertatzen den erabilera jasotzen da.

-Urtekako konparaketa bidez, hizkuntz jokaeren aldaketez gain, jokaera sozialen
(ohiturazko eta zonaldekako mugikortasuna) berri ere jaso genezake.

-Neurtzaileen lana izugarri erraztu eta sinplifikatzen da, datuek fidagarritasun
aldetik galerarik ez dutelarik.

Hizkuntzak

Fitxetan euskara/erdara binomioa erabiltzen da. Nahiz eta erdarakadak sartu edo
euskara “txarra” erabili, guzti horiek euskara sailetan kontabilizatzen dira.

Ondorioak

Inkesta hauetatik ateratako datuen bidez, erabilpen lerro nagusiak atera daitezke.
Neurketa hauen balio nagusia urtez-urteko datuen konparaketatik dator; erabilpen-
maila edo norabideak markatzetik, beraz.

Daturik alderagarrienak noski, jende kopuru gehien biltzen dutenak dira; guzti-
rakoak. Zenbat eta datu zehatzagoa izan (halako unetan, halako lekutan, halako
adin-taldearen erabilpena), orduan eta aldagarritasun handiagoa gerta daiteke urte
batetik bestera, eta ondorioz, maila horietako fidagarritasunak behera egin.

Adibide modura

Leku publikoetako euskararen erabilera erreala, aurkeztu berri dugun “SIADECO”
metodoaren arabera (hiztunen kopuruaren araberako multzoak banatu gabe) siste-
matikoki landu den lekuetako bat, eta seguruenik urte gehienetan egin dena, Tolosa
da.

Egokia iruditu zaigu beraz, azken 8 urteotan Tolosan egin diren neurketen berri
ematea adibide modura.

Tolosaren ezaugarriak

Tolosak 18.000 biztanle inguru ditu, hiriburu den eskualdea43.000 ingurura iristen
delarik.

Eskualdeburu izanik, inguruko 26 herrietako jendea bertara biltzen da erosketak
egitera, ikastera, dibertitzera, etab.

Euskararen ezagupena honela banatzen da Tolosan eta Tolosaldean 86ko Errol-
daren arabera:
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1986.URTEA EUSKALDUNAK IA-EUSKALDUNAK ERDALDUNAK

TOLOSA 56,0 21,8 22,2

TOLOSALDEA 67,1 14,1 18,8

Neurketarako irizpideak

Adin-taldeak aipatu ditugun berberak dira, zaharren kasuan ezik. Bere garaian
Tolosan 60 urtetan jarri zen muga, eta alderagarritasunik ez galtzeko bere horretan
utzi dugu.

Neurketaldiei dagokienez ezaugarri hauek azpimarra ditzakegu:

- Asteazken goiza: erosketak eta ikastetxeak.

- Asteazken arratsa: erosketak, paseoa eta txikiteoa.

- Larunbat goiza: fruta eta berdura-azoka (baserritar asko)

- Larunbat arratsa: jai-giroa, txikiteoa, paseoa.

- Igande-goiza: familiak paseoan (ia erabat herrikoak).

Neurketa guztiak azaroaren bigarren astearen inguruan egin dira. Aste horretan ez
da aparteko gertakizun edo ikuskizunik izan.

Tolosa osoa 4 ibilbidetan banatu da, ibilbide bakoitzean pertsona bat aritu delarik
datuak biltzen.

Jasotako kopuruak

Jasotako kopuruetan eragin handiena izan duen aldagaia eguraldia izan da, euria
egin duen neurketaldietan jende gutxiago bildu baita.

Hala ere hurrengo taulan ikus daitekeen bezala jende gutxien bildutako urtean ere
(1992) lortutako laginaren fidagarritasuna oso handia izan da.
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1985 37,3 16,6 29,6 37,9 28,8

1986 35,1 21,1 29,9 45,3 29,7

1987 38,3 20,1 27,1 34,0 28,6

1988 42,2 28,2 25,2 30,8 27,2

1989 48,3 28,8 28,9 32,5 32,2

1990 42,9 31,0 34,4 47,0 37,2

1991 48,4 31,3 26,7 33,4 32,3

1992 50,0 31,5 28,9 40,0 34,4

1985 699 1348 3467 819 6333

1986 926 2358 4458 1086 9449

1987 1247 1535 4051 1289 8122

1988 1473 2946 4692 1531 9742

1989 1175 2079 3656 971 7881

1990 940 1493 3159 1261 6853

1991 1163 1493 3321 1371 7348

1992 728 1101 2762 1257 5848

URTEA HAURRAK GAZTEAK HELDUAK ZAHARRAK OROTARA

Bildutako datuak

Datu hauek metodoaren adibide modura azaltzen ari garenez ez gara azterketa
sakonetan sartuko.

URTEA HAURRAK GAZTEAK HELDUAK ZAHARRAK OROTARA

ERABILERAREN BILAKAERA ADINKA ETA URTEKA
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Metodo honen bidez lortutako datuetan oinarriturik atera genitzakeen ondoriorik
nabarmenenak, beraz, honako hauek dira:

-Adin-talde bakoitza zein erabilera-mailan kokatzen den.

-Adin-multzo bakoitzaren bilakaera eta erritmoak. Kasu honetan haurren eta gaz-
teen arteko erabilerak gora egin duen bitartean, helduena eta zaharrena mantendu
egin da, orokorrean batez beste puntu bateko hobekuntza somatu delarik.

-Orokorrean joerak urtez-urte mantendu egiten dira. Kasu honetan joera orokorre-
tik kanpora koka daitekeen une bakarra 1990. urteko helduen eta zaharren datuena
da (portentzai orokorrean ere eragin zuzena izan zuena). Horrelako desbideraketak
posible dira urteren edo kasuren batean, baina joera orokorra berresten duten
salbuespenak besterik ez dira.

EUSKARAREN ERABILERAREN BILAKAERA NEURKETALDIKA ETA URTEKA

URTEA ASTEAZKEN LARUNBAT IGANDE OROTARA

10-12 19-21 11-13 19-21 12-14

1985 31,1 19,1 48,0 23,7 15,9 28,8

1986 29,8 22,7 48,0 21,7 18,2 29,7

1987 23,9 20,8 41,3 26,7 26,0 28,6

1988 29,2 23,9 40,5 19,4 19,2 27,2

1989 33,9 46,2 36,5 28,1 28,1 32,2

1990 27,3 37,7 57,3 28,0 28,6 37,2

1991 34,2 28,7 45,1 28,0 27,5 32,3

1992 26,1 27,2 54,7 29,4 27,1 34,4

Neurketaldiak aukeratzerakoan, Tolosako bizitza sozialaren unerik adierazga-
rrienak aukeratu ziren.

Neurketak bere aldetik, une berezitu bakoitzaren bilakaera adierazten digu, bi-
lakaera orokorrarekin batera.

Kasu honetan jakin bagenekien erabilera-punturik altuena larunbat goiza zena,
baserritarren eta inguruko herrietako biztanleen etorrera handiagoak Tolosako giroa
euskaldundu egiten baitzuen.

Esanguratsuagoa izan da aitzitik, beste neurketaldietan gertatu den  bilakaera.
Larunbat goizetik at ez dago euskararen erabileran bereziki nabarmentzen den
neurketaldirik, duela urte batzu zeuden desorekak (igande goizeko erabilera baxua),
orekatuz joan direlarik.
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Telefonozko erantzunen neurketa

Aurreko neurketen osagarri gisa, 1986ean, “SIADECO”ren aholkularitzapean, To-
losako Udaleko Euskara Batzordeak herritarrek telefonoa hartutakoan lehen hitza
zein hizkuntzatan egiten zuten neurtu zuen. Neurketa hau berriz burutu da 1992an.

Neurketa hau leku publikoetako neurketaren balidazio-sistema modura planteiatu
zen, bestalde.

Metodologia

Telefono listina hartu, 1etik 25era bitartean zenbaki bat aukeratu auzaz eta handik
aurrera 25naka zenbatu. Kasu honetan orotara hartutako kopurua %4koa izan zen.
Behin zenbaki zerrenda lortutakoan, zenbaki bakoitzera deitu eta telefonoa hartu-
takoan esaten diguten hitza edo esaldia entzun eta moztu, berehala idatziz.

Erantzuna “Aber”  edo hitz neutroa bada (enpresa izenak, etab.) izen propio
ezohizko batez galdetu hizkuntz adierazpenik gabe eta erantzuna zein hizkuntzatan
ematen duten hartu.

Emaitzak

1986koak

ERDARAZ 148 EUSKARAZ 41 NEUTRALAK 37

OROTARA: 226 NEUTRORIKGABE:189 NEUTROAK
ERANTZUNEN
ARABERA SARTUTA

Erdaraz: 148 %65,5 Erdaraz:%78,3 Erdaraz: %77,8

Euskaraz:41 %18,1 Euskaraz:%21,7 Euskaraz: %22,2

Neutralak: 37 %16,4

1992koak

ERDARAZ EUSKARAZ NEUTRALAK

OROTARA: 255 NEUTRORIKGABE:226 NEUTROAK
ERANTZUNEN
ARABERA SARTUTA

Erdaraz:165 %64,7 Erdaraz:%73,0 Erdaraz:%70,2

Euskaraz:61 %23,9 Euskaraz:%27,0 Euskaraz:%29,8

Neutralak:29 %11,4
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Emaitzak

Datu hauek leku publikoetako erabileraren neurketak lortutakoak berrestera datoz.

Erabileran eman den hobekuntza nahikoa homogeneoa izan da gainera bi espa-
rruetan.

Ezer azpimarratzekotan zera nabarmendu beharko genuke, kanpo-baldintzarik
gabe, eta telefonoz bestaldean egongo denak euskaraz jakingo ote duen segurtatu
gabe, agertu den hizkuntz-leialtasun-maila handia. Datu hau, pozgarria eta baikorra
da inondik ere, hizkuntz erabilerarekiko leialtasun edo inertzia-maila handia erakus-
ten duelako.

Siadeco Ikerketa-Taldea


