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EKOLOGIATIK HIZKUNTZA-EKOLOGIARA. JOAN-ETORRIAK 

Belen Uranga. Soziolinguistika Klusterra 

Ekologia terminoa hizkuntzaren arloan erabiltzearen arrazoiak azaltzen saiatuko gara ikastaroko 
sarrera-hitzaldi honetan, hizkuntza-ekologiaren inguruko hainbat ideia ematen, alegia. Terminoaz 
gain, kontzeptua bere osotasunean erabiltzeko sakoneko arrazoiak egon badaudela azaleratzen 
saiatuko gara, moda-kontua izatetik harago. 

Ekologiak izan duen arrakasta sozial erlatibotik abiatuta bi esparru horien arteko erkaketa txiki bat 
egiten saiatuko gara, aldeak alde, hizkuntzen berreskuratzeko prozesuetan ekarpenak egin 
ditzakeelakoan hizkuntza-ekologiak, bai maila teorikoan (gertakariak deskribatu eta azaltzeko 
orduan), eta baita errealitatearen aurrean eragiteko, ekiteko, aktibatzeko, motibatzeko eta 
praktikatzeko. Kontuan izan behar da, esparru horretan hainbat balio etiko eta filosofiko kontuan 
hartzea eskatzen duela ikuspegi ekologikoak. 

Funtsean, hizkuntza-ekologiak hizkuntzak bere ingurunean aztertzen ditu, bere ekosistematan. Eta 
naturan bezala, desorekak agertzen direnean ingurunean eragitea eskatzen du. Ekologiaren 
diskurtsoak eta praktikak, sarri askotan, kontraesanak erakusten dituen arren, gizateriaren egungo 
antolakuntzari alternatiba posible bat eskaini nahi dio. Modu berean, hizkuntza-ekologiak, akaso, 
bere ekarpena egin diezaioke, hizkuntza-aniztasunaren galeraren aurrean, munduko hizkuntza- eta 
kultura indarberritze prozesuei; eta baita gurea bezalako hizkuntza gutxitu bakoitzari ere. Ziur asko, 
inplikazio-mailan hizkuntza gutxituetako hiztunei modu zuzenean eragiten diolako, baina baita 
nagusitu diren hizkuntza eta kulturetako kideei ere. 



 

 “LA GESTIÓ ECOLÒGICA DE LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA MUNDIAL”  

Carme Junyent. Bartzelonako Unibertstitatea 

El procés d’homogeneïtzació lingüística mundial ha determinat el desenvolupament de models 
alternatius de política lingüística que permetin la revitalització i recuperació del patrimoni lingüístic. 
L’ecolingüística, que pren com a model els conceptes de l’ecologia, proposa com a mesura general el 
restabliment de l’equilibri lingüístic i, per tant, no es basa en la salvació de llengües aïllades sinó més 
en la recuperació de xarxes de comunicació que permetin l’intercanvi i ajudi així al restabliment de 
l’equilibri lingüístic. En aquesta lliçó es comentaràn diversos models (adaptació del codi, continu 
lingüístic, plurilingüisme no jerarquitzat, etc.) que podrien ser útils per a la restauració de les xarxes 
de comunicació que permetin la comunicació sense renunciar a la diversitat. 

“HIZKUNTZA-EKOLOGIA ETA MUNDUKO HIZKUNTZA-ANIZTASUNA” 

Munduko hizkuntza-aniztasunaren homogeneizatze-prozesuak hizkuntza-politika eredu 
alternatiboak garatu beharra eragin du, hizkuntza-aniztasuna berreskuratzeko eta biziberritzeko 
helburuarekin. Ekolinguistikak proposatzen du, neurri orokor gisa, ekologiaren kontzeptuak eredu 
hartuta hizkuntzen oreka berreskuratzea, eta, beraz, ez da horrenbeste hizkuntza bakartu edo 
isolatuen salbazioan zentratzea, baizik eta komunikazio-sareak berreraikitzea; izan ere, sare horiek 
ahalbidetuko dute hizkuntza-oreka berregituratzea. Hitzaldi honetan hainbat eredu aztertuko dira 
(kodearen egokitzapena, hierarkiarik gabeko hizkuntza-aniztasuna, e.a.) komunikazio-sareak 
eskuratzeko baliagarriak izan daitezkeenak, modu horretan ahalbidetuko baita komunikazioa, 
aniztasunari uko egin gabe. 

BIBLIOGRAFIA 
COMELLAS, P. (2006) Contra l’imperialisme lingüístic. A favor de la linguodiversitat. Ed. la Campana, 
Barcelona. 
JUNYENT, M. C. (Ed.) (2009) Transferències. La manifestació dels processos extralingüístics en les 
llengües del món. EUMO, Vic. 

MANUALS 
GRENOBLE, L. & WHALEY, L.J. (2006) Saving languages. An Introduction to Language Revitalization. 
Cambridge University Press 
TSUNODA, TASAKU (2006) Language Endangerment and Language Revitalization. An Introduction. 
Mouton de Gruyter, Berlin 
Per saber-ne més / Gehiago jakiteko:  
BRADLEY, D. & M. (Eds.) (2002) Language Endangerment and Language Maintenance. Routledge 
Curzon, London 
HINTON, L. & HALE, K. (Eds.) (2001) The Green Book of  Language Revitalization in Practice. Academic 
Press, San Diego/London. 
 



 

KOMUNITATEAREN GIZARTE ERANTZUKIZUNA HIZKUNTZA EKOLOGIAREN 

PARAMETROETAN 

J. Inazio Marko. UPV-Euskal Herriko Unibertsitatea 

Enpresa munduan garatu den Gizarte Erantzukizunaren kontzeptuari helduz, eta hizkuntzarekiko 

enpresen gizarte erantzukizuna kontzeptuarekin lotuz, kontzeptu horiek hedatzearen eta, 
Komunitatearen Gizarte Erantzukizuna indar-ideia berria sortuz, organizaziotik komunitatera 
eramatearen garrantziaz eta bideragarritasunaz hausnartzea izango da hitzaldiaren xedea. 

Gizarte erantzukizunaren esanahia azaltzen saiatuko gara, enpresa-mentalitatearen kosmobisioan 
naturaltasunez nola txertatzen joan den azpimarratuz. Jarraian, komunitatearen ideia landuko dugu: 
komunitatea espazio natural gisa, komunitatea gizarte ekosistema moduan, komunitatea gizarte 
berritzailearen sustengu moduan, mundu globalizantean ezaugarri eta marka propioak garatzen 
dituen komunitatea. 

Ideia-giltza horiek balio sozial moduan kontzeptualizatuko ditugu eta balio horien garapenerako 
Komunitatearen Gizarte Erantzukizuna kontzeptua azaltzen saiatuko gara, hizkuntza propioen 
garapen sozialarekin eta hizkuntza ekologiarekin lotuz. Amaitzeko, hizkuntzaz gain, beste gai 
batzuekiko ere Komunitatearen Gizarte Erantzukizunak indar-ideia moduan eduki dezakeen 
baliagarritasuna azpimarratuko dugu. 
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PRÀCTIQUES LINGÜÍSTIQUES ECOLÒGIQUES. LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA 

A LA VIDA QUOTIDIANA  
Carme Junyent. Bartzelonako Unibertstitatea 

Les pràctiques lingüístiques que porten a l’extinció de les llengües són sovint fruit del 
desconeixement i els prejudicis lingüístics. Atès que el coneixement de la diversitat lingüística 
rarament forma part del currículum escolar i fins i tot universitari, cal combatre la ignorància des de 
la pròpia societat per tal de fer possible que tothom tingui un comportament responsable envers la 
diversitat. En aquesta lliçó es comentaran algunes activitats per acostar el coneixement de la 
diversitat lingüística a tota la societat, partint de l’experiència que tots tenim en la vida quotidiana a 
través de manlleus, antropònims, topònims, etc. 

HIZKUNTZA-PRAKTIKA EKOLOGIKOAK. HIZKUNTZA-ANIZTASUNA 

EGUNEROKOAN 

Hizkuntzen desagertzea dakartzaten praktikak ezjakintasunaren eta hizkuntza-aurreiritzien ondorioz 
izaten dira sarri askotan. Izan ere, hizkuntza-aniztasunaren inguruko gaiak ez dira eskola 
kurrikulumean izaten oro har, ezta unibertsitate-mailan ere. Beraz, ezjakintasun horri aurre gizartean 
bertan egin behar zaio, gizartetik bertatik, aniztasunaren aurrean pertsona guztiok jokabide 
arduratsuak izan ditzagun. Hitzaldi honetan hainbat jarduera proposatuko dira gizarte osoari 
hurbiltzeko hizkuntza-aniztasuna, zenbait mailegu, antroponimo, toponimo eta beste elementu 
batzuekiko eguneroko esperientziatik abiatuta. 
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ENPRESEN GIZARTE ERANTZUKIZUNETIK PRAKTIKA 

EKOLOGIKORA 

Imanol Miner Aristizabal (Kutxako Hizkuntza Kudeaketaren arduraduna) 

Sarrera 

Donostiako udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak XIX mendean sortu zituzten aurrezki kutxen 
bateratzetik sortzen da Kutxa XX. mendeko 90eko hamarkadaren hasieran. Gaur egun 2500 langile 
inguru ditu, hauetatik 1600 inguruk lan egiten dute euskararen lurraldeetan, alegia Kutxaren 
jatorrizkoa den Gipuzkoan eta inguruko Araba,Lapurdi, Nafarroa eta Bizkaian. Gainerakoek, 
katalanaren, galegoaren, gazteleraren eta frantsesaren eremuetan barrena dihardute lanean. 

EGE Kutxan 

Aurrezki Kutxa izaerak, derrigorrez gizartearekiko erantzukizunez jokatzea eskatzen dio Kutxari eta 
beraz Gizarte Erantzukizunak Kutxan ez da gai berria. 2003. urtean abiatu zen Enpresaren Gizarte 
Erantzukizuna (EGE) Kutxaren Gizarte Ekintzaren baitan eta 2007an diseinatu zen lehenengo plana. 
Geroztik urtero jasotzen da txosten batean aurreko urteko jardueraren deskargua.  

Hizkuntzak EGEn 

Hasierako urteetan, hizkuntzak EGE txostenetan ikus dezakegunaren arabera, euskararekin du 
zerikusia eta  Gizartea epigrafearen baitan, kultura eta aisialdiari dedikatutako atalean azaltzen da 
aipamena. Aurreko hamarkadaren amaierako urteetan hasiko da azaltzen euskara lehenengo aldiz, 
enpresa kudeaketaren ingurumarian, Kutxaren giza taldea epigrafearen baitan; hain zuzen ere, 
urteetako etenaren ondoren Kutxak hizkuntza kudeaketari  berariaz heltzen dionean.  

Hizkuntza Kudeaketa Kutxan 

Hizkuntzen kudeaketak Kutxan egin duen bidea gorabeheratsua izan arren, EGEarena baina 
lehenagokoa da.  

Euskararen eta gazteleraren arteko hizkuntza harremanaren kudeaketak, aurreko mendeko 70etan 
ditu sustraiak, lehenengo itzulpen lanekin hasieran, eta hizkuntza kudeaketaren gainerako osagaiekin 
aurrerago. Aurrezki Kutxa Munizipal eta Probintzialean hasitako lanak, hauen bateratzetik eratutako 
Kutxa berrian segida oparoa izan zuen 90. hamarkadaren erdialdera arte. 90en erdialdetik 2000.en 
hamarkadaren erdialdera etenaldi bat izan zen, eta 2005etik gaurdaino, ibilbide progresibo bat egin 
du hizkuntzen kudeaketak, euskara eta gazteleraren arteko harremana gainditu eta zazpi hizkuntzen 
kudeaketa bereganatzeraino.  

Azken urteetan emandako pausoekin Hizkuntza Kudeaketa kutxaren engranajean txertatu dela 
esateko moduan gaude gaur egun. Ezin gauza bera esan ordea  Kutxaren EGEren engranajearen 
baitan hizkuntzen kudeaketa txertatzeko ahaleginari dagokionean, oraindik nork bere aldetik 
dihardugu-eta; denborari denbora. 



 

Kutxaren Gizarte Alorrak berriz, urrats nabarmenak eman ditu azken urteetan, euskararen 
normalizaziorako estrategikoak diren egitasmoen aldeko apustuarekin: Kutxaren Ekogunean 
Hizkuntza Ekologiaren lan lerroa abiatuz eta Mintzola naiz SL Klusterra bezalako erakundeekin 
elkarlana bultzatuz.  

Ekogunea 

Praktika ekologikoak helburu, “nola egin” ikasteko helburuarekin jarriko da martxan  Ekogunea 
Hernanirako bidean dagoen Zabalegi finkan. Obrak amaitu eta zentrua zabaldu zain egon gabe ordea, 
martxan daude jada hainbat programa: Ekoliderrak, arraindegietako tuperrak eta olioa birziklatzeko 
edukiontziak, esate baterako.  

Kutxaren Gizarte Alorrak martxan jarri duen egitasmo zabal honen lan lerroetako bat Hizkuntza 
Ekologiarena da hain zuzen ere. Ekogunea, Soziolinguistika Klusterraren laguntzarekin ari da garatzen 
lan lerro hau, bai etorkizuneko belaunaldien formazioaz arduratzen den Ekoliderretan eta baita ere, 
bestelako erakundeekin elkarlanean antolatutako ekimenetan ere, besteak beste, aurtengo 
udaberrian Azpeitian UEMAren 20. urtemugaren baitan “Hizkuntza Ekologia eta Lurralde 
Euskaldunak” jardunaldian.  

Soziolinguistika Klusterra: Eralan 2 > Lidergoa 

Soziolinguistika Klusterrarekin abiatutako elkarlanaren baitan Eralan egitasmoa dago: lan eremuan 
euskararen erabilera normalizatzeko helburuarekin lidergoaren lanketaren bidez, lan eremuan 
euskaraz aritzeko zilegitasuna lantzen dihardu geroztik Kutxak beste hainbat erakunde eta 
aholkularitzekin elkarlanean. Honen guztiaren fruitu da Kutxaren trebakuntzaren baitan erakundeko 
arduradun euskaldunei lehenengoz eskaini zaien Hizkuntza Lidergo Tailerra bera.  

Etorkizunaz 

Hizkuntzen Kudeaketa EGEaren engranajean txertatzen hasi besterik egin ez garen honetan, Kutxen 
bateratzea dugu begi-bistan; Gipuzkoaren eta Kutxaren beraren errealitate demolinguistikoak 
baldintza pribilegiatuak eskaintzen dizkigu Kutxen bateratzean parte hartuko duten gainerakoen 
ondoan, eta beraz, erronka berriak ez zaizkigu faltako datozen urteetan, finantzen eremuan eta 
hizkuntzen kudeaketan, praktika ekologikoen norabidean urratsak eman nahi baditugu behintzat 



 

EUSKALDUNGOAREN EGUNGO BEHARRAK ETA HIZKUNTZEN 

IKUSPEGI EKOLOGIKOA 

Jon Sarasua. Mondragon Unibertsitatea 

Hizkuntzen garapena pentsatu eta egikaritzeko paradigma bat da hizkuntzen ekologia.  
Planteamendu hau  ez dator biologia arloko ekologiaren analogiak egitetik. Aitzitik, ekologiaren 
begiratua eta jarduera zeharkako ikuspegi sakon bat da, errealitatearen arlo naturalean bezala 
kulturalean sortu eta aplikatzekoa.  

Etika bat du abiapuntu, balio multzo bat, eta etika horretatik jakintza garatzen du. Errealitatearen 
konplexutasunaren aurrean erreberentzia jarrera bat eta zaintzeko hautu bat dago etika 
ekologikoaren hondoan. Eta etika horri lotua jakintza-garapen bat egiten du. Jakintza hori bideratzen 
da ezagutzera zein diren bideak biziaren formek dituzten orekak,  minimoak eta baldintzak zaintzeko. 

Hala, hizkuntzen begiratu ekologiko honetatik, soziolinguistikaren eta hizkuntzei buruzko gainerako 
jakintza-adarren bidea litzateke hizkuntzen bizia eta orekak ulertu eta zaintzeko unibertsalak 
aurkituz, xehetuz, finduz eta esperimentatuz joatea. Poliki-poliki bidea egiten ari den jakintza da 
berau. 

Ikuspegi horretan oinarri hartuta,  zer esan dezakegu euskararen komunitatearen egoeraz? Eta zer 
aurrera begirako norabideaz? Debaterako hainbat puntu aipa litezke: bost hamarkadatako 
balantzerako elementu batzuk, jarraidura eta irekiduraren arteko oreka, hegemonia guneen gaia, eta 
beste hainbat.  


