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Asko gara gaur egun sozio lin guis ti ka ren espa rru ren bat
lan tzen dugu nak. Batzue tan egin da ko lana eta horrek
eman da ko uzta zein den era kus te ko, bes te tan bizi izan da -
ko era so ak eka rri due na eza gu tze ko… Eus ka ra bizi den
ere mu oro tan bada zer iku si eta zer ika sia.

Zure jar du e ra espa rrua edo zein dela ere, Bat aldiz ka ri ko
ira kur le on tzat ekar pen mami tsu ren bat duzu la uste bal din
badu zu zaba lik duzu aldiz ka ri ko atea.

Dei hau eus ka ra ren sozio lin guis ti ka kez ka eta arre ta gu ne
duen oro ri zuzen du rik dago, eus kal tza le, tes igi le, iker la ri,
nor mal kun tza tek ni ka ri, ira kas le…

Oha rra: Lanak aldiz ka ri a ren egoi tza ra bida li behar dira. Ida tzi aurre tik ira ku rri

aldiz ka riaren lanak argitaratzeko irizpedea.

Harre ma ne ta ra ko: Belen Uranga
BAT aldiz ka ria
Mar tin Ugal de KP
20140 Ando ain

Tele fo noa: 943 592 556
Hel bi de elek tro ni koa: b.uranga@soziolinguistika.eus
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Aldizkarian lanak argitaratzeko bidea

Zure jarduera esparrua edozein dela ere, BAT aldizkariko irakurleontzat ekarpena 
izango dela uste baldin baduzu, zabalik duzu aldizkariko atea. Lanak idatzi eta aurkezteko
irizpideak honakoak dira:

Luze ra. Aldizkarian bi motatako testuak argitaratzen dira: artikulu akademikoak eta
liburu-aipamenak. Artikuluen kasuan 30.000 karaktere inguruko luzera izango dute
eta erreseinen kasuan, aldiz, 10.000 karaktere inguru.

Laburpena. Artikuluen kasuan, testuarekin batera, bere edukiaren laburpen bat 
erantsi behar da (gehienez 1000 karaktere, 10 lerro mekanografiatu gutxi gora-behera).
Aldizkariak ingelesera itzuliko du laburpena eta bi hizkuntzotan emango du
artikuluaren hasieran, eta baita interneten ere. Liburu-aipamenen kasuan ez da
laburpenik argitaratuko.

Hitz gakoak. Artikuluen kasuan, hari lotzen zaizkion lau/sei hitz gako emango ditu
egileak sailkatze eta bilaketa automatikoak errazteko asmoarekin.

Erreferentziak eta oharrak. Ahal izanez gero, erreferentzia guztiak testu barnean
txertatuko dira, artikuluaren bukaerako bibliografiarekin lotuz. Oharrak, izatekotan,
zenbaturikoak izango dira, eta zerrenda osoa artikuluaren amaieran emango da.

Aipamen bibliografikoak. Testuaren baitan egilearen deitura eta lanaren argitaratze
urtea adieraziko da parentesi artean; demagun: “(Odriozola 1998)”. 
Lanaren amaieran, bibliografia erantsiko da, oinarrizko eredu honi jarraituz:
Odriozola, J. M. (1998). Hizkuntza, kultura eta gizartea. Bilbo, Euskaltzaindia. 
Zalbide, M. (2007). “Pedagogoa Batzar Nagusietan”, Euskera, 52: 61-157. 
Zuazo, K. (2000). Mendebaldeko euskara, in Zuazo, K. (2000): Euskararen senda
belarrak. Irun, Alberdania (63-126).

Irudiak. Lanak irudi, taula, edo grafikorik balu, artikuluan txertatzeaz gain, irudi
bakoitza jatorrizko formatuan atxikita bidaliko da.

Kolorea. Lan guztiak zuri-beltzean izango dira: bai taulak, grafikoak, eta baita irudiak ere.

Zuzenketa. Komenigarria da lana aldizkarira igorri aurretik behar diren 
zuzenketa ortografiko eta estilistikoak egitea. Arazo berezirik balego 
aldizkariaren koordinatzaileak horren berri emango dizu eta lanerako 
metodologia bat proposatuko.

Epeak: Aldizkariaren koordinatzailearen eta egilearen artean lana eskuratu eta
argitaratzeko epea adostuko da.

Egilearen erreferentzia. Lana egin duenaren izen-deituraz gain bere jarduera
profesionala eta helbide elektronikoa adieraziko dira. 

Lanak bidaltzeko helbidea. Egileak BAT Aldizkariko Argitalpen Batzordearen esku
jarriko ditu artikuluak zein erreseinak, Soziolinguistika Klusterraren helbide postala
zein elektronikoa erabiliz. 
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The formation of different languages and of distinct species, and the proofs

that both have been developed through a gradual process, are curiously

parallel. (…) We find in distinct languages striking homologies due to community

of descent, and analogies due to a similar process of formation. The manner in

which certain letters or sounds change when others change is very like

correlated growth. (…) Languages, like organic beings, can be classed in

groups under groups; and they can be classed either naturally according to

descent, or artificially by other characters. Dominant languages and dialects

spread widely, and lead to the gradual extinction of other tongues. (Darwin C,

1871, 423 or).

Aurkakoak izan
dituen arren,
metafora
biologikoa modu
zabalean onartua
izan da bai
hizkuntzen
heriotzen
inguruko
ikerkuntzan, eta
baita ekintza
politikoaren
gidaritzan ere.
Artikulu
honetan, bizindar
linguistikoaren
(vitality)
inguruko ohiko
metodoak eremu
digitalera
eraman ditugu. 

Andras Kornai – Hizkuntzen Heriotza digitala
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Garai digitalean,
hizkuntzaren

heriotzaren
seinale goiztiar
horiekin batera
beste ezaugarri

batzuk ere batzen
dira. Mundu

digitaleko
funtzio-galerak

eguneroko
komunikazio-

funtzioetako
galera ukitzen

du.

Hizkuntzen Heriotza digitala – Andras Kornai 



Hizkuntzen
funtzionalitateen
artean
komunikazio
digitala ez da gai
garrantzitsua
izan 1970eko
hamarkada arte,
orduan hedatu
baitzen
dokumentu
digitalen sorrera. 

Andras Kornai – Hizkuntzen Heriotza digitala



Hiztun-multzo
handi eta

iraunkor batek ez
du igoera digitala

ziurtatzen;
horren ondorioz,

kontatu nahi
duguna

interakzio
digitalean
aritutako

populazioa da. 

Hizkuntzen Heriotza digitala – Andras Kornai 



Komunikazio
digitala bitarteko
tradizionaleko
komunikazioa
baino ospe
handiagokoa dela
jotzen da
unibertsalki, eta
belaunaldien
arteko
disrupzioak
igoera
digitalaren alde
jokatzen du.

Andras Kornai – Hizkuntzen Heriotza digitala



Nagusiki
idatzitako

materialean
oinarrituko

garenez,
garrantzi berezia

du bereizteak
webeko agerpen

pasiboa
(irakurtzeko

baino ez diren
lexikoak, berriak

edo literatura
klasikoa) eta bi

norabideko
erabilpen aktibo

asko (sare
sozialak,

merkataritza eta
literatura bizi). 

Hizkuntzen Heriotza digitala – Andras Kornai 
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Wikipedia
sortzeko beharra
oso argi
antzematen da
digitalki igotzen
ari diren
hizkuntza
guztietan. 

Wikipedia bat
martxan
edukitzeko eta
sailkapenean
igotzeko
helburua hain da
indartsua, ze
hainbatetan
trikimailuak
erabiltzen diren
gora egiteko,
artikulu-kopurua
baino ez baita
erabiltzen
sailkapenean.

Andras Kornai – Hizkuntzen Heriotza digitala
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Ortografia
estandarizatua,

wikipedia
bezalako

proiektuetan
laguntzeaz gain,

berez, bizindarra
digitalaren

adierazle
garrantzitsua da.

Eta horrekin
batera beste

adierazle
garrantzizkoa da

dokumentu
luzeagoak

sortzeko
gaitasuna. 

Hizkuntzen Heriotza digitala – Andras Kornai 



Bigarren
mailarako
beharrezkoa
litzateke hitz-
mailako tresna
sorta bat
edukitzea,
hiztegia,
zuzentzaile
ortografikoa eta
lematizatzailea
esaterako.
Ttresna horien
kalitatea eta
estaldura
egiaztatzea
tresnaren
heldutasuna
neurtzen duten
parametroak
kontrolatzea
eginkizun zaila
da baliabide
urriko
hizkuntzentzat.

Andras Kornai – Hizkuntzen Heriotza digitala



Arlo digitalean
hiztun batzuk

esparru
digitalean

hizkuntza hori
erabiltzen hasten

direnean euren
seme-alabek eta
bilobek ere hala

egingo dute
automatikoki, eta

horregatik
EGIDSeko

kategoria asko
bakarrean
kolapsatu
daitezke. 

Hizkuntzen Heriotza digitala – Andras Kornai 



Txinera klasikoa,
sanskritoa eta
latinaren kasuek
adierazten
dutenez,
desagertuta
dauden hainbat
hizkuntza
ikuspegi
digitalean
hornituago egon
daitezke adiera
tradizionaleko
egoera oparoan
baina digitalki
txiro diren beste
hizkuntza batzuk
baino. 

Andras Kornai – Hizkuntzen Heriotza digitala



Arrakala
digitalaren

beheko
muturrerako (S

kategoria)
zerrenda

guztietatik kanpo
dauden

hizkuntzak
hautatu dira. Eta

honako
ezaugarriak

dituzte: ez dute
wikipediarik, ez
dute Bibliarik ez

zuzentzaile
ortografikorik,
ezta Apple-ko

zein Microsoft-
eko euskarririk

ere; ez dute
aipamenik

Omniglot-en ez
eta daturik ere ez

Crúbadán
proiektuan.

Hizkuntzen Heriotza digitala – Andras Kornai 
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1.taula5: sailkapenaren doitasuna 10 karpetako balidazio gurutzatuz

Lehen
sasilkatzaileak 4
kategoriatan
bereizten ditu (S-
motel, H-ondare,
T-oparo eta V-
bizi); bigarrenak 3
kategoriatan (S-
motel, H-ondare,
VT-bizioparo);
hirugarrenk 3
kategoriatan (SH-
motelondare, V-
bizi, T-oparo) eta
azkenak 2
kategoriatan (SH-
motelondare, VT-
bizioparo)

Andras Kornai – Hizkuntzen Heriotza digitala
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170 hizkuntza
inguruko multzo

txiki bat
identifikatu da

(%2) esparru
digitalari

dagokionean
igoera egoeran

edo egoera
sendoan dauden

hizkuntzak
biltzen dituena,

eta 140 bat
hizkuntza (%1,4)

mugan
daudenak. 

Hizkuntzen Heriotza digitala – Andras Kornai 



1. irudia. Sailkapenaren grafikoa, Wikipediaren tamainan eta hiztun kopuruan

oinarrituta6.

Andras Kornai – Hizkuntzen Heriotza digitala
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Munduko
hizkuntzak

igoera digitalari
begira

automatikoki
sailkatu dira, eta
gure ondorioa da
igoera digitalera

iristen diren
hizkuntzak

gehienez %5
direla. 

Hizkuntzen Heriotza digitala – Andras Kornai 



Itzulpen
automatikoari
dagokionez,
badakigu zerbitzu
hori gero eta
garrantzitsuagoa
dela hizkuntzen
arteko
komunikaziorako.
Normalean
tresna hori
egoera oparoko
hizkuntzei lotuta
agertzen da.

Andras Kornai – Hizkuntzen Heriotza digitala



Begien aurrean
duguna, ez da

bakarrik
munduko

hizkuntzen
heriotza masibo

bat, iraultza
neolitikoaren

azken ekitaldia
baizik. 

Hizkuntzen Heriotza digitala – Andras Kornai 
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Andras Kornai – Hizkuntzen Heriotza digitala



Hizkuntzen Heriotza digitala – Andras Kornai 



Andras Kornai – Hizkuntzen Heriotza digitala
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Euskarak ingurune digitalean bizi duen egoera kontuan hartuta, adostasunean

oinarritutako Estrategia Digital baten beharra dago. Euskara ardatz izango

duen Estrategia Digitala, honako gakoetan oinarritu beharko litzateke gutxienez: 

• Bitartekotza

• Burujabetza teknologikoa

• Edukien garapena

• Sustapena

• Gidaritza

Euskarak
ingurune
digitalean bizi
duen egoera
kontuan hartuta,
adostasunean
oinarritutako
Estrategia
Digital baten
beharra dago.
Euskara ardatz
izango duen
Estrategia
Digitala.

Josu Waliño – Euskararen bizitasun digitala ispiluaren aurrean



Artikulu honen
helburua

euskararen
bizitasun digitala

ispiluaren
aurrean jartzea

da: ingurune
digitalean

euskarak duen
eskaria eta

eskaintza aurrez
aurre jartzea,

alegia. 

Euskararen bizitasun digitala ispiluaren aurrean – Josu Waliño 
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“Euskara biziberritzeko erronka berrien inguruko hausnarketa abiatzean, ezin

Internet eta komunikazio digitalak alde batera utzi. András Kornai hizkuntzalariak

2013an argitaratutako “Digital language death” ikerketaren arabera munduko

hizkuntzen %5 baino ez da erabiltzen Interneten, eta horrek gainerako %95a

heriotzara kondenatuko du.

XXI. mendeko komunikazioak sarea du ardatz, eta hizkuntza bat bertan egotea

ez da nahikoa bere desagerpen digitala ekiditeko. (…) Euskararekiko konpromiso

digitala zabaltzea ezinbestekoa da gaur egun dugun %17ko erabilera tasa

gainditu eta euskararen presentzia sarean indartzeko.” [Waliño, 2016a]

Gaur egun,
ingurune
digitalean 
ikus-entzunezkoa
da pisu gehien
duen arloa.
Interneten
2018an mugitu
zen trafiko
guztiaren %57
bideoa zen eta
beste %8 bideo-
jokoak. Trafiko
nagusi horretan
euskarak ez du
tokirik: ez dago
apenas
euskarazko
edukirik.

Josu Waliño – Euskararen bizitasun digitala ispiluaren aurrean



Euskararen bizitasun digitala ispiluaren aurrean – Josu Waliño 



“The EU is a unique endeavour involving more than 500 million citizens sharing

about 80 different languages, and while multilingualism is a key feature, it is

also one of the most substantial challenges for the creation of a truly integrated

EU. Language barriers have a profound effect on cross-border public services,

on fostering a common European identity, on workers’ mobility, and on cross-

border e-commerce and trade, in the context of a Digital Single Market. The

emergence of new technological approaches, based on increased computational

power and access to sizeable amounts of data, are making Human Language

Technologies (HLT) a real solution to overcoming language barriers. However,

several challenges, such as market fragmentation and unsubstantial and un-

coordinated funding strategies, are hindering the European HLT community,

including research and industry.” [(Europako Parlamentua, 2017]

“Kalitate handiko hizkuntza teknologia garatzea ezinbestekoa eta presazkoa

da euskararen kasuan. Ezinbestekoa, hizkuntzaren beraren irautea bermatu

nahi bada; eta presazkoa, inondik ere, teknologia hauen bilakabidea eta

berritze abiadura ikusita atzean geratzeko arriskua benetakoa baita. Euskal

komunitatearen ikuspegitik, bada, helburu polita –eta egingarria– litzateke epe

laburrean –edo ertainean– teknologia horiek guztiak aurreko atalean aipatutako

egoera ertain edo on horietara ekartzea.

Teknologia horiek bultzatzea ohikoa da gure inguruko administrazioetan. La-

guntzak bi arlotan bana daitezke, lotuta badaude ere: ikerkuntza eta garapena,

batetik, eta hizkuntzen babesa, bestetik. Euskararen kasuan biak uztar daitez-

keelakoan gaude.” [IXA Taldea, 2017]

Hizkuntza
teknologiak
ezinbesteko
tresna dira gaur
egun hizkuntzen
bizitasun digitala
bermatzeko,
baina euskara
Ingurune
Digitalean
garatuko bada
garapen hau ez
da mundu
globalizatuan
lehiatzen diren
erraldoien
eskutik iritsiko. 

Josu Waliño – Euskararen bizitasun digitala ispiluaren aurrean
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“Ehunka hizkuntzaren egoera aztertu duzu zure lanean. Euskararena ere bai?

Bai, eta adibide polita da, heriotza digitala saihestu eta goraldia bermatzeko

gaitasuna duelako. Esparru digitalari dagokionez, osasuntsu sumatzen dut,

beste hizkuntza asko ez bezala. Estatistika ugari erabili ditut bizirik dauden hiz-

kuntzen eta hilzorian direnen profilak alderatzeko, eta aldagai guztiak aintzat

hartuta, euskara egoera onean dagoela uste dut.” [Orzaiz, J., 2018]

“Gurera ekarriz, maiz entzun dugun legez, euskararen osasun digitala ona dela

nabarmendu behar da. Hona hemen hainbat datu hori erakusten dutenak:

— Munduko hizkuntzen %5a besterik ez da erabiltzen Interneten, eta horietako

bat euskara da, zeina sareko nabigazio hizkuntzen artean 44. tokian dagoen.

— Twitterreko lehenengo 33 hizkuntzen artean dago euskara.

— Wikipedia 292 hizkuntzatan dago, eta horietako bat euskara da. Euskarazko

Wikipedian 245.841 artikulutik gora daude egun, eta 31. postuan dago, Europar

Batasunean ofizialak diren hainbat estatu hizkuntzaren gainetik.

— Facebook, Google eta beste sare sozial zein web zerbitzu ezagunetako

asko (Firefox nabigatzailea, Wordpress plataforma, Moodle LMSa…) euskaraz

erabiltzeko aukera dago.

Teknologikoki
ere, euskara

hizkuntza
nagusien pare

jarri behar dugu
horretarako

artearen
egoerako

hizkuntza
teknologiak

garatuz.
Euskarazko
edukien eta

tresnen eskaintza
zabaldu eta
bideragarri

egingo duen
erabiltzaile
komunitate

aktiboa garatu
behar dugu.

Euskararen bizitasun digitala ispiluaren aurrean – Josu Waliño 



— Euskaraz idatzi, nabigatu, komunikatu, jolastu eta lan egiteko aukera dugu;

izan ere, horiek denak egiteko aukera eskaintzen baitute euskarara itzuli edota

lokalizatutako tresnek.

Agerikoa da, beraz, aurrerapauso handiak eta nabarmenak egin dituela

euskarak azken urteetan Informazio eta Komunikazio Teknologien (IKT) alorrean

eta Interneteko esparruan; hala ere, ezin da ahaztu, aurrerantzean hizkuntza

bizia izango bada, euskara teknologia berrietan integratzen jarraitzeko ahalegin

bateratuak egiten segitzea ezinbestekoa dela.“ [Eusko Jaurlaritza, 2016b]

“Heriotza digitalaren kontrako prozesua da. Digitalki hilik edo hilzorian dagoen

hiztun komunitate bat hasten bada bere hizkuntza online erabiltzen eta

baliabideak bere mintzairara ekartzen, gero eta presentzia handiagoa izanen

du eremu digitalean. Horretarako, baina, komunitate indartsua behar da,

belaunaldi aldaketa bermatuko duena.” [Orzaiz, J., 2018]

�

Esan daiteke
Wikipedia
proiektuaren
kasuan bezala,
euskararen
bizitasun digital
onaren arrazoi
nagusia bere
komunitate
aktiboa dela.
Euskarak
komunitate
digital aktiboa
du bere
inguruan,
etengabe edukiak
sortu eta
teknologiak
euskarara
egokitzen
dituzten
pertsona, entitate
eta erakundeak
ditugu.

Josu Waliño – Euskararen bizitasun digitala ispiluaren aurrean



“The state plans to spend the equivalent of $20 million over the next five years

to support public and private initiatives to build Icelandic-language technologies.”

[Hu, 2018]

Hizkuntza bat
bere lurraldean
ofizial izatea ez
da nahikoa bere

bizitasun digitala
bermatzeko,

erabiltzaileek
edukien

kontsumoa
hizkuntza

nagusien alde
bideratzen

badute.

Euskararen bizitasun digitala ispiluaren aurrean – Josu Waliño 



“Mugikorraren hizkuntza eta nabigazio-hizkuntza ez dira eremu pribatuak: bisi-

tatzen dituzun webguneek, deskargatzen dituzun aplikazioek eta hauen atzean

dauden pertsonek badakite zein hizkuntzatan dauzkazun zure gailuak, guzti-

guztiek. Eta, datu horietan oinarrituta eta eskari-eskaintzaren logikari jarraituta

hartzen dituzte erabakiak.” [Arakistain, 2017]

“Hortaz, Interneteko baliabideak hizkuntza batera itzultzea ez da nahikoa

mintzaira hori biziberritzeko?

Ez, hizkuntza horrek ez baitu baliorik izanen komunikaziorako tresna gisa. Ga-

rrantzitsua da, noski, online baliabideak hizkuntza guztietan eskuragarri jartzea,

baina horrekin bakarrik nekez lortuko dugu mintzaira gutxitu bat biziberritzea.

Adibide bat jarriko dizut: latina. Inork ez du latinez hitz egiten, hizkuntza hila da;

eta, hala ere, webgune, artikulu eta baliabide ugari daude latinera itzulita.

Horrek esan nahi du latina biziberritzeko bidean dagoela? Ez. Presentzia digitala

izan dezake, baina mende ugari daramatza hilik. Hortaz, digitalki prestatuta

dauden hiztunak behar dira beste ezer baino gehiago.” [Orzaiz, J., 2018]

Euskararen
kasuan sarean
dugun eskaintza
eskariarekin
alderatzea
ezinbestekoa
dugu. Ez du
ezertarako balio
euskarazko
edukiak
argitaratzea
euskaraz
kontsumitzeko
ohiturak
indartzen ez
badira. 

Josu Waliño – Euskararen bizitasun digitala ispiluaren aurrean
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Euskarak badu
eskaintza sarean,

badago edukia
eta badaude

tresnak, baina ez
dira nahikoa,

ingurune digitala
aldatuz baitoa.

Euskararen bizitasun digitala ispiluaren aurrean – Josu Waliño 



Josu Waliño – Euskararen bizitasun digitala ispiluaren aurrean
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Urtean 40 euro

�

A B A N T A I L A K :
> Hiru hilez behin, 

BAT aldizkaria etxean bertan. 
> Hiru hilez behin, BAT aldizkaria PDFn jaso.

www.soziolinguistika.eus/bat/harpidetza
943 592 556

bat@soziolinguistika.eus

�

�
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�

�

Euskararen
Aholku
Batzordeko
Ingurune
digitalaren
Batzorde-atalak
hainbat zeregin
hartu ditu bere
gain azken
urteetan, besteak
beste, ingurune
digitalean
euskara
sustatzeko egon
litezkeen aukera
eta arriskuei adi
egotearena.

Maite Goñi – Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean; 
Euskararen Aholku Batzordearen begirada



Ondoko
lehentasun-

zerrendara iritsi
zen batzordea

azterketa prozesu
sakon batern

ondoren: 1.
Euskararen

IKTen egoeraren
inguruko datuak

bildu.
2) Interneten

euskarazko
edukiak sustatu.

3) Euskarazko
tresnak sortu eta

sustatu...

Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean; 
Euskararen Aholku Batzordearen begirada – Maite Goñi



�

Proposamenen
eginkortasun eta
eraginkortasuna
aintzat hartuta,
hamabi
gomendio
lehenestea
erabaki genuen
batzordekideok. 

Maite Goñi – Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean; 
Euskararen Aholku Batzordearen begirada



Bideo-jokoen
alorrean eragin:

a) Merkatuan
dauden bideo-

joko
arrakastatsuenak

euskaratu
(libreak badira)

edo euskara
daitezen sustatu

(ez badira
libreak).

b) Bideo-jokoen
munduko

eragileekin
harremanak

mantendu eta
bitartekaritza

lana egin (euren
jokoak euskara

ditzaten eta
etorkizunean

aterako
dituztenak

euskaraz ere
plazara ditzaten).

Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean; 
Euskararen Aholku Batzordearen begirada – Maite Goñi



Sarean euskara
sustatzen ari
diren ekimenak
identifikatu eta
bultzatu:
a) Komunitate
hauei esker ona
eman eta
berariazko
laguntza eskaini
(euren lana
aitortu,
baliabideak edo
sostengu
ekonomikoa
eskaini diru
laguntza
espezifiko edo
ekimen zehatzen
bidez, eta abar).
b) Komunitate
hauek biltzeko
ekimenak
bultzatu eta
proiektu
bateratuak
egiteko
erraztasunak
eman.

Maite Goñi – Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean; 
Euskararen Aholku Batzordearen begirada



2016ko
maiatzaren 16an

aurkeztu zen
publikoki

“Euskarazko
IKTak:

Gomendioak
herri-

aginteentzat”.

Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean; 
Euskararen Aholku Batzordearen begirada – Maite Goñi
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Txostena
argitaratu eta bi
urte geroago,
2018an,
gomendioen
ordura arteko
betetze mailaren
azterketa egitea
erabaki zen,
alegia, argitara
eman zenetik
azterketa burutu
zen arte
gomendio
bakoitza herri-
aginteek zein
neurritan bete
zuten ikertzea. 

Maite Goñi – Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean; 
Euskararen Aholku Batzordearen begirada
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Emandako
gomendioei

jarraipena egin
nahi izan diegu

ahots ezberdinak
batzordera

ekarriz; eta
esparruari

dagokion zaintza
egin nahi izan

dugu, egon
litezkeen aukera

nahiz mehatxu
ezberdinen berri

izateko.

Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean; 
Euskararen Aholku Batzordearen begirada – Maite Goñi
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� Wikipediaren eta
euskararen
osasun digitala
estuki lotuta
baldin badaude,
nolakoa da
Euskarazko
Wikipediaren
egoera?
Euskaldunon
informazio
beharrei
erantzuten die?
Nork eta nola
elikatzen du?

Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas – Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean 



�

11. irudia. Euskarazko lehen artikulua Wikipedian. 2001eko abenduak 6. 

Argazkia: euWikipedia.

Wikipedia
entziklopedia bat

da, digitala,
eduki librez

hornitua eta
eleaniztuna.

"Edonork editatu
dezekeen

entziklopedia
librea".

Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean – Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas



2001. urtean
sortu zenetik
azkar hasi da
online
entziklopedia
librea, gaur egun
kontsultarako
webgune
erabiliena
bihurtzeraino.
302 hizkuntza
edo bertsio
ezberdin dauzka
eta guztira 39
milioi artikulu
biltzen dituzte.

Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas – Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean 



Esan behar da,
Wikimedia

Fundazioa ez
dela inondik

inora arduratzen
entziklopedia

birtualaren lanik
garrantzitsuena

eta intentsiboena
antolatu, kudeatu

edo
kontrolatzeaz:

artikuluak
argitaratzea,

berrikustea eta
hobetzea. Lan

ikaragarri hori
wikilarien

komunitate
erraldoiaren esku

dago.

Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean – Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas



2. irudia. Wikipedien tamaina liburukitan adierazita. Ezkerraldean ingelesezkoa eta

eskuinaldean euskarazkoa. 

Argazkia: euWikipedia.

Ingelesezko
bertsioak ia 6
miloi artikulu
dauzka (bera da
artikulu gehien
dauzkana eta WP
guztien
erreferentzia) eta
euskaraz berriz
340.000
dauzkagu.
Ikaragarrizko
aldea dago, bai. 

Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas – Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean 



�

Euskarazko
Wikipediaren

erronka
nagusiena

eraginkortasuna
bilatzea da,

alegia, beste
eragileekin

elkarlana
sustatzea. 

Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean – Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas
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Paperezko
entziklopediak
desagertu dira
(Encyclopædia
Britannica ez da
dagoeneko
argitaratzen).
Online
kontsultagarri
izatea eta
doakotasuna
giltzarri dira
aukera egiteko
orduan. Horrek
gurea bezalako
hizkuntza
gutxituentzat
aukera berriak
zabaltzen ditu.

Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas – Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean 



33. irudia: EHUko Gipuzkoako campusean egindako editatoia. Familia argazkia.

Argazkia: Theklan, CC BY-SA 4.0.

Egitasmo honen
ekarpen eta
berrikuntza

nagusia,
unibertsitate eta

ikastetxeetako
irakasle eta

ikasleen parte
hartze aktiboa

da. Izan ere,
auzolan erraldoia

jarri dugu
martxan

unibertsitateko
ikasleek klaseko

lan gisa
Wikipediako

artikuluak idatz
ditzaten. 

Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean – Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas



4. irudia. Berriarekin egindako hitzarmenari esker, 2500 infografia libre

Wikipediarako. 

Infografia: Berria, CC BY-SA 4.0

5. irudia: Ahotsak ekimenarekin sinatutako hitzarmena. 300 bideo igo eta 

txertatu dira Wikipedian.

Argazkia: Theklan, CC BY-SA 4.0

Txikipedia 8-13
urte bitarteko
umeentzako
euskal
entziklopedia bat
da, adin-tarte
horretako
umeentzako
moduko lexiko
eta sintaxiarekin
egina.

Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas – Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean 



66. irudia. Txikipedia: 8-13 urte artekoentzako entziklopedia librea.

�

Egitasmo
honetan,

liburuzainek,
liburuak

zaintzeaz gain,
idazleak ere

zaintzen dituzte
Wikipedian,

haien artikulua
sortuz,

gaurkotuta
mantenduz eta

ahalik eta
baliabide gehien

eskainiz.

Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean – Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas



7. irudia: Idazlezainak taldea Wikipediari buruzko formazio-saioa jasotzen.

Argazkia: Iurre, CC BY-SA 4.0.

8. irudia. Bernardo Atxaga Donostiako Haur Liburutegian.

Argazkia: Xabier Cañas, CC BY-SA 4.0.

�

Wikiproiektu
hau, Euskarazko
Haur eta Gazte
Literaturako
egileen eta obren
inguruko
informazioa eta
ezagutza modu
askean hedatzeko
helburuarekin
jaio zen. 

Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas – Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean 



99. irudia: “Amona zure Iholdi” libururako Asun Balzolak egindako marrazkia.

Donostiako Haur Liburuaren Dokumentazio gunean dago jatorrizkoa.

10. irudia: Haur eta Gazte Literatura egitasmoaren lankidetza-eskema.

Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean – Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas
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11. irudia. Uliako Mintegietako altxorra QR kodeen bidez eskuragarri.

Argazkia: Ksarasola, Xabier Cañas CC BY-SA 4.0.

�

WikiEmakumeok
bezalako
ekimenek
egindako
ekarpena
nabarmentzeko
modukoa da,
erreferentziazko
emakumeak
bistaraziz eta
kalitateko
artikuluak
landuz.

Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas – Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean 
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112. irudia. Eskoriatza eta Elizondo artikuluen bisitak Euskarazko Wikipedian, 2017ko

urriak 5 eta 18 artean.

Wiki txiki
infernu handi
efektua deitu

diogu, izen
bereko

programari
erreferentzia
eginez. Bere
momentuan

konturatu ginen
telebistako

programak herri
jakin bat

bisitatzean
(demagun

Eskoriatza),
herriari

dagokion
Wikipediako
artikuluaren
bisitek gora

egiten zutela. 

Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean – Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas



13. irudia: Elizondo eta Escoriaza artikuluen bisitak gaztelerazko Wikipedian, 2017ko

urriak 5etik 18ra bitarte.

14 irudia: Maialen Lujanbio artikuluaren bisitak Euskarazko Wikipedian.

Neurketa egin
genuen Maialen
Lujanbio
artikuluarekin.
Kasu honetan,
2017ko abenduko
bisitak
bistaratuko
ditugu, ikusteko
ea finalak
eraginik izan
zuen bisita
kopuruan.

Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas – Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean 



115. irudia: Maialen Lujanbio artikuluaren bisitak gaztelerazko Wikipedian.

�

Ezinbestekoa da
jarrera

proaktiboa
sarean ere,

nabigatzaile eta
bilatzaileak

euskaraz
konfiguratu eta

lehen hitza
euskaraz eginez.

Bestela, alper
alperrik gabiltza

euskarazko
edukiak

sustatzen, gero
eduki horietara

iristerik ez
badaukagu.

Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean – Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas



Wikipedia
indartsu eta
handi bat izatea
ezinbestekoa da,
baina ez dugu
mundu digital
osasuntsu bat
izango
euskarazko
informazio iturri
askotakoak eta
fidagarriak ez
baditugu

Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas – Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean 
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Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean – Aitzol Astigarraga eta Xabier Cañas
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Ingurune
digitalean
ingelesak
Islandiako
gazteen artean
duen
nagusitasunak
kaleko eta aurrez
aurreko
komunikazio-
harremanetan
eragin du,
islandiera
egunerokotasu-
netik
ordezkatzeko
arriskuarekin. 

Josu Aztiria Urtaran – Euskara ingurune digitalean hedatzeko ditugun hiru erronka: 
zaintza-sistema, adimen artifiziala eta lankidetza teknologikoa



�

Ezinbestekoa da
euskararen eta

hizkuntzen
bizitasun digitala

neurtzeko
metodologiak,

sistemak eta
jarraipenerako

adierazleak
martxan jartzea,

kalitatearen
kudeaketaren

maximari
jarraituz,

neurtzen ez den
hori ezin baita

hobetu.

Euskara ingurune digitalean hedatzeko ditugun hiru erronka: 
zaintza-sistema, adimen artifiziala eta lankidetza teknologikoa – Josu Aztiria Urtaran



�

IKT alorra edo
Internet alorra
haratago doan
ikuspegia lantzea
ezinbestekoa da
eta bizitasun
digitalaz eta
mundu digitalaz
hitz egitea
egokiagoa da.

Josu Aztiria Urtaran – Euskara ingurune digitalean hedatzeko ditugun hiru erronka: 
zaintza-sistema, adimen artifiziala eta lankidetza teknologikoa



Sare sozialetan
euskararen

erabilera
zenbatekoa den

neurtzeko,
Twitter hartu da

erreferentzia
moduan. 

Euskara ingurune digitalean hedatzeko ditugun hiru erronka: 
zaintza-sistema, adimen artifiziala eta lankidetza teknologikoa – Josu Aztiria Urtaran



�

Ingurune
digitaleko
azpiegituretako
euskarazko
eskaintza
neurtzeko
adierazlea hiru
azpi-adierazletan
banatu da:
euskarazko
eskaintza
aplikazio
mugikorretan,
euskarazko
eskaintza web-
zerbitzuetan eta
euskarazko
eskaintza
oinarrizko tresna
eta sistema
eragileetan. 

Josu Aztiria Urtaran – Euskara ingurune digitalean hedatzeko ditugun hiru erronka: 
zaintza-sistema, adimen artifiziala eta lankidetza teknologikoa



Azken urteotan,
euskarazko
hizkuntza-

teknologietan
ibilbide oparoa

egin da eta beste
hizkuntzen-

gandik oraindik
urrun bagaude

ere (Ingelesa eta
gaztelania, kasu),

beste hizkuntza
gutxiagotu asko

eta estatu-
hizkuntza askok
ez duten oinarri

teknologikoa
dugula esan

daiteke.
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Egituratu gabeko
testu-
informazioaren
ulermenaren,
sintesiaren,
sailkapenaren
edo itzulpen
automatikoaren
hobekuntzan
ematen ari diren
urratsek
gizartearentzat
balioa sortzen
dute, eta
produkzio-
sektore guztietan
zeharkako
aplikaziokoak
sortzeko gai gara
kalitate
handiarekin.
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Hizkuntza baten
biziberritzean

ingurune
digitalean

bizitasun digital
ona izatea

ezinbestekoa
bada, ezin dugu

erraldoi
teknologikoen

esku gure
hizkuntzetan

giltzarriak diren
garapen

teknologikoak. 

Euskara ingurune digitalean hedatzeko ditugun hiru erronka: 
zaintza-sistema, adimen artifiziala eta lankidetza teknologikoa – Josu Aztiria Urtaran



�

Izaera
kooperatiboa
edukiko du
laborategi honek,
unibertsitate,
zentro
teknologiko,
ikergune,
aholkularitza,
eragile eta
enpresen arteko
elkarlana
bultzatuko duen
gune ireki eta
dinamiko gisa.
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Praktikan
erakutsi dugu

euskarak
ingurune

digitalean egin
duen ibilbidea

ere beste hainbat
hizkuntzentzat

baliagarria izan
daitekeela eta

hizkuntza-
lankidetza

teknologiaren
esparrura ere
eramatearen

beharra. 
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Hiztunek argi eta
garbi adierazi
dute bere
hizkuntzak
digitalki erabili
nahi dituztela,
arlo
soziolinguistiko
guztietan eta
hizkuntza
nagusiak
erabiltzen diren
xede guzti eta
berberetarako.
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Dagoeneko metatua dugun jakintzan eta praktikan oinarrituz, Hizkuntzaren In-

geniaritzako produktuen eta zerbitzuen industria bultzatzea, hedadura handiko

hizkuntzen merkatuetan errentagarritasuna bilatuz, bide batez euskarak datorren

munduan bizirik irauteko beharrezkoak izango dituen tresnak landuz.

Mundu globalizatuan buru-belarri sartuta gaudelarik, jakintzan oinarritutako or-

ganizazioak behar ditugula esaten digute adituek. Hara hor bete-betean

baldintza hori betetzen duen jarduera bat. Baliteke ni ameslari bat izatea, baina

uste dut areto honetan bertan dauden dozenaerdi bat lagunek estrategia

horretan sinetsiko balu, bideragarria litzatekeela. (Sagarna, 2007) �
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Soziolinguistika
aldizkaria

GUREAN 
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Hizkuntza-jarrera: hizkuntza edo aldaera zehatz baten aurrean, alde edo kontra

erantzuteko edo ekiteko joera da. Ikuspegi mentalistaren arabera jarrera barne

sentimendua da, eta, beraz, ezin da zuzenean atzeman. 

Hizkuntza-jokaera: hiztunak egoera soziolinguistiko jakin batean egiten dituen

aukera linguistikoak. Komunikazio-testuingurua, solaskidea eta interakzio-lekua

zein den kontuan hartuz, hizkuntza jakin bat aukeratuko du, hizkuntza-erregistro

jakin bat, eta abar.(Joly & Uranga, 2010: 204-207).

Hire axama, harendako euskara izugarri inportantea zen, eta bera beti ari zen

euskaraz, eta zuer beti euskaraz, beti euskaraz, alta, ez zen Euskal Herriaren alde,

baina euskara? Zen beretako izugarri inportantea! Zen etxeko hizkuntza, eta hori,

hortaz oroitzen nauk hire axamaz, ez genituen batere ber ideiak, baina hortan, bai.

Axamaren
portaeran:
errana
euskararen
unibertsoaren
kontrakoa, egina,
berriz, euskara
hutsezkoa,
gainera, seme eta
errainaren (hots,
Jakilearen
gurasoak) kontra
eginez.
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Axama zen ene pertsona inportanta (…) Axama zen. Enetako, egiazko

begirazalea, ene egiazko ama, enfin, afektiboki. Alta bera ere bazen amiñi bat

entrabal, baina hartu ditut hortik behar nituenak. Ama, amaren aldetik… ama

zen jateko-emailea, etxean bazen beti jateko hanitx. Behar ere hori.

(…) c’est parce qu’on parle de la langue maternelle, c’est pas pour rien, c’est

parce que ça s’inscrit vraiment, l’acquisition d’un langage dans le corps et l’é-

motion. Et c’est donc très lié, à ce que je vous ai expliqué sur l’attachement,

pour aller très vite, c’est à dire que le bébé est dans un bain émotionnel et

langagier dés qu’il est dans le ventre de sa mère. Imaginons que ce soit le

basque, moi j’ai évidemment j’ai d’autres expériences, mais c’est pareil. Donc

il va y avoir ce bain qui va le nourrir et qui va le construire qui va construire ses

neurones. Par empathie, c’est toute la théorie de l’attachement, par empathie

avec entre guillemets sa maman mais ça peut être aussi son papa et toutes les

figures d’attachements qui l’entourent, il va vraiment se construire

(…) Alors là ça va vraiment faire un trouble de l’attachement, ce qu’on appelle

l’attachement, c’est pour cela que je vous ai expliqué ce bain, dans lequel

baigne le bébé, c’est la meilleure manière de le visualiser: vous imaginez un

bain; ce bain est aussi un bain de la langue maternelle, et à un moment donné,

il y a conflit, il y a rupture, il y a quelque chose… C’est comme si eu il y avait un

abandon, pour vous donner une image. C’est pour cela qu’on peut parler d’un

trouble de l’attachement qui va se traduire par un trouble d’accès au langage.

Alors, en occurrence au français, à la langue française, parce qu’il y a trop de

conflit entre les deux. Donc c’est… Il y a vraiment une rupture. (…) il touche

vraiment la personne dans son plus intime, vous voyez? Dans son plus… c’est

très organique, physique et émotionnel.

Komunitatea hats bahiturik. Hiztunaren trauma: diagnosia 
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La figura de apego es la que más cantidad e intensidad de atención ha

dirigido a la criatura.

Orduan nonbait banituen etsaiak etxean, nonbait guduka hori deja haur-

denboran. Euskara/ez euskara.

…

Haur batek oro ikusten du, oro ikusten… Hor ikasi nuen faltsukeria: nonbait

hitza hola, eta praktika kontrarioa! [besoekin antagonismoa adierazten du]. 

Jakileak ukan
dituen portaerak
ikasteko
modeloak,
nonbait,
kontrajarriak
izan dira:
amaren kasuan,
aldeko jarrera
naturalari uko
egin eta kontrako
portaera
praktikatu izan
duelako, eta
Axamak aldiz,
nahiz eta
transmisioaren
aldeko portaera
praktikatu,
kontrako jarrera
(mintzo
politikoa)
erakutsi izan du.
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Portaera ez da soilik hizkuntza aukeratzeko ekintza, baizik eta ekintza horren

eta berarekin harremana duten kontingentzien arteko konexioa, aurrekariak

eta ondorioak barne. Beraz, giroa portaeraren berezko osagaia da, eta portaera

ulertu eta aurresateko ebaluatu beharreko ezinbesteko elementua da (Sanginés

& Suay i Lerma 2008: 206). 

Aldagai disposizionalak (sentimenduak, jarrerak, gaitasunak, pentsabideak…)

hiztunen portaeran eragin zuzena izaten dute, baina baita dispositiboek

(egiturak, antolabideak, erakundeak…) ere. Hiztunek zentzua ikusi behar diote

egoera desberdinetan euskaraz hitz egiteari. (…) Hiztunak aldaketa egingo

badu, bere jarreran aldaketa bat edo dispositiboan aldaketa bat egon delako

izango da, baita arrakastarako aukerak ikusten dituelako, erdaraz jarraitzeak

zentzua galtzen duelako edo baita motibazio-estimulua handia delako ere.

Azturak aldatuko baditu, ondorio positiboak aurreikusten dituelako izango da. 

Bortxatua izan nauzu hizkuntza baten galtzea beste baten ikasteko (…) irakaslea

jin baitzen etxerat erraiteko: “ez da behar harekin euskaraz behar mintzatzen haboro.

Bestenaz ez da deus izanen… ez da nehor ere izanen… ez badaki frantsesez
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mintzatzen. Deia hartu du beranta hanitx, beti behar diozue frantsesez elestatu,

mintzatu”. Orduan, hor, bortxatua frantseserat pasatzea… baina bortizki eta esplikaziorik

gabe, zentzu gabe, zentzu gabe! Zer da historia hori? Zer da afruskeria hori? 

Hunkiturik nintzelarik frantsesez ere ezin ene burua espresatu, oro galtzen.

Zigorretik ihes egiteko, pertsona horietako askok [eskolan edozein zela

hautatzen zuten hizkuntzaren araberako egoeran zigorra sistematikoa jasotzen

zuten horiez ari dira hemen Sanginés eta Suay i Lerma] bere hizkuntza

ezkutatu ez ezik, beren identitatea ere ezkutatu dute. Eta norbere identitatea

sistematikoki ezkutatzea onartu denean, oso probablea da horrek dakarren di-

sonantzia kognitiboa murriztea aukeratzea, eta azkenean nortasunari berari

uko egitea (Sanginés & Suay i Lerma 2008: 210).

Zeren eta… pentsa! Axama beti erraiten: “euskaraz mintza” etxean. Baina ni

euskara behar galdu, eta, ez ontsa, ez ontsa emaiten. Hor bun! Biltzen [eskuaz

zartako baten keinua], kanpoan ere bai. Gero… frantsesez behar mintzatu,

baina ez ontsa ari! Badakizu! Beti… Sekulan ez ontsa ari! [ahots dardartia,

begiak busti eta gorritu]. Sekulan… Eee… Sekulan… Nola erran? Sekulan

ontsa maneiatzen. Sekulan ontsa ari, sekulan! Beti zerbait entrabal, beti zerbait

gaizki! [berriz ere ahots dardartiaz] Orduan ahalke hori hortik horra zaidazu.

Funtsean,
traumak ekarri
diona hauxe da:
bere lehen
sozializazioaren
hizkuntza egun
batetik bestera
bortizki debekatu
egin zioten. Bere
baitan eragin
izan dion giroak
-inguruko eta
norberaren
aldagai
disposizionalek-
ekarri dio bi
urteko
mututasuna. 
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Hizkuntza batean espresatzen den pertsona batek, baldin eta sistematikoki

erantzun moduan ulertu ezina, indiferentzia edo gaitzespen nolabait nabarmena

jasotzen badu, hizkuntza hori erabiltzeari uzteko joera izango du. Eskolan

katalanez mintzo ziren umeei ahoa xaboiez garbitzen zitzaien garaiak ez daudela

urruti gogoratu beharra badaukagu ere, egia da orain ohikoagoak direla beste

zigor tipo batzuk, sotilagoak izanda ere besteak bezain efektibo direnak.

Hanitx ene gorputzean hartu dut, enfin, bortizkeria hori. Eta, izan da enetako

mozte bat buruaren eta gorputzaren artean. Nonbait, ez naizelarik errespetatua

sentitzen, ebe, inork ere ez nau endelegatzen ahal… Galtzen dut… Ez dakit

nola erran… Ez naiz haboro endelegagarri, je ne suis plus compréhensible, ez

dakit nola erran… Hori da, galtzen dut… Galtzen dut… Eta hor… Aaaaa!

Mozten naiz gorputz eta… Aaa! Panique! Hori da enetako gauza… Enfin, ez

nuen sekulan endelegatu nondik horra zen hori, eta lotura egin dut horrekilan

(…) pentsa ze eskizofrenia! (…) Sentitzen nuen mozten nintzela, ezin… Ene

ikusteko manera, ez nintzen heltzen errespeta araztera ene burua. Eta hola

izatez, nahi nuenaren kontrakoa lortzen nuen! norbait rola hori hartua nuen. Ez

da besteen hobena. Ni, ni naiz holako funtzionamenduan sartu, ttipitik, ene

ibiltzeko manera, eta hori jarraikiarazi dut. Eta hori entelegatu artino… Pentsa!

Orduan… aurten lan egin dut ene lotsaren gainean. Zeren eta sentitzen baitut

lotsa bat, eta ez dakit nondik horra den. Eta orain dela sei hilabete… Sei

hilabete, ene terapeutak: “zer pasatu zen 5 urtetan?”, eta orduan, pun! Flash

hori. Eta hor, aaa! Blokaturik, badakizu? Ezin hatsik har! (…) [galdetu diogu

irudi baten bidez adieraztea sentitzen zuena] soka bat tinkatzen, edo zintura

bat, edo oihal bat… un truc de contention, holako zerbait. (…) Baina beti

Hizkuntza batean
espresatzen den
pertsona batek,

baldin eta
sistematikoki

erantzun moduan
ulertu ezina,

indiferentzia edo
gaitzespen

nolabait
nabarmena

jasotzen badu,
hizkuntza hori

erabiltzeari
uzteko joera

izango du. 
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sentitzen dut presio hori… Ezin hatsa har… (…) Txainku izan nauzu (…) baina

hunkiturik nintzelarik ez, frantsesez ere ezin ene burua espresatu, oro galtzen.

(…) egia da galdu dudala euskara, ez nuen beste hauturik, 13/14 urte artino.

Des troubles qui ressemblent à de la dyslexie qui n’est pas du tout de la

dyslexie, qui sont vraiment liés au stress. (…) Car il me parlait de ces troubles

de dyslexie, difficultés à l’école, enfin tout ça, de sa difficulté à parler, à respirer,

à s’affirmer, à affronter la colère, de tas de choses comme ça. (…) la somatisation

est un grand classique, tout ce dont on n’arrive pas à dire à un moment donné

ça s’exprime par le corps, pour Jakilea ça s’est déjà passé d’ailleurs.

Avec… l’apnée?

Oui, et puis l’opération des amygdales qui est très classique. Simplement, on

n’était pas… c’était trop tard pour repousser l’opération, parce que la thérapie

a commencé très peu de temps avant l’opération. (…) des conséquences phy-

siques, mais ça Jakilea en est un bon exemple, sur la voie, sur la respiration. Et

ce sont aussi des symptômes importants. Et bien sûr, j’oubliais, tous les

troubles d’apprentissage. Alors là c’est un grand classique, Jakilea a dû vous

en parler, de ses problèmes qui étaient… (…) Oui, échec scolaire, ça c’est le

grand classique. 

“Chaque fois qu’il y a de la honte, ça veut dire qu’il y a un problème collectif.

Donc, d’où les conséquences sur l’estime de soi, la colère, derrière la honte il

y a toujours la colère, et s’il y a la tristesse, alors là, c’est cool”.

Pour que j’ai honte de moi, il faut que je place l’autre au-dessus de moi et que

j’en attende l’estime. Il faut que, dans mon attribution de croyance, je pense

qu’il pense que je suis minable et que cette pensée me fasse honte. Le

honteux ne sait pas que l’autre l’ignore ou peut-être même l’estime. Il souffre

de l’image déchirée qu’il expose à son propre regard.

Identitatearen zentzu-krisi batek bizi gaitu euskaldunok, non euskalduntasunari

darion nortasuna ez den nazionala eta legitimoa zentzu soziologikoan eta, on-

dorioz, mendeko identitate-zentzu baten sorkariak gara, horrek dakartzan au-
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toestimu arazo eta gutxiespen sentimenduekin. Identitate-zentzu hauskorra

darie euskaldun izateko gaurko baldintza soziolinguistikoei. Horregatik, gure

euskalduntasuna ezkutatu nahi izatera irits daiteke gure autoestimurik eza.

Norberaren hizkuntzarekiko jarrera negatiboek, sarri, hizkuntzaren ordezkatze-

prozesuak eragindako lotsa-sentimenduetan dute iturburua. Egoera hori oso

nabarmena da munduko hizkuntza indigena askotako hiztunengan, baina baita

Europako herrialdeetan ere, gutxiengoen hizkuntzak estatuen asimilazio-politi-

kapean daudenean. Gainera, hizkuntzen inguruko jarrerek hiztunen ingurukoak

ere islatzen dituztenez, oso zabalduta daude hizkuntzen mailakatzean behe

aldean geratzen diren hiztunekiko jarrera negatiboak (Joly & Uranga, 2010:211).

“onartua ez izateko beldurraren aurrean burua makurtu eta gure izaera faltsutu

egiten dugun bakoitzean, gure autoestimua sakon lurperatzen dugu”.

Ukan dut lotsa hanitx [beldur]. Zeren eta, Pentsa! Ezin… eeee… inork ere ezin

ni entelegatu, ez naute entelegatu, egiten dut oro ez entelegaturik izateko, oro

ene maneran, rola horretan sartu bainaiz bortxaz, eta hori errepikatu dut,

betitik. (…) eta ni… orain… [aitarekiko harremanaz ari da] mintzatzen naiz

frantsesez. No problem. Ez dut bortxatu nahi. Baina, bera sentitzen dut. Hop!

Aritzen ahal garela euskaraz, baina nik badut beti lotsa hori, beldur hori, bera

Lotsa eta
autoestimua

eskuz-esku doaz,
begi bistakoa da;
autoestimua gora

duenak
lotsatzeko aukera

gutxiagoa
duelako, edo

lotsa bizitzen
duenari

autoestimua
apalduko
zaiolako.
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jin dadin tsssss! [eskuaz ebakitzea adierazten du] oraino momentuz ni… zu-

zentzeko, gauzak.. eta… Badakizu, zorrotz. Momentuz ez naiz oraino ausar-

tzen… ez naiz… oraino… ez dut haboro ni inporta.. “nahi duzu mintza gaitezen

frantsesez? Mintzatuko gara frantsesez”.

Ahalegina � nekea � zigorra � jarreraren murrizketa

Eta uste nuen ene ogena zela hagitzen ziren gauzak: ez banekien ontsa

euskaraz, ez baldin banintzen ongi ari eskolan… dena zen ene falta! Dena!

Dena ene ogena! Denak horren alde, errejenta, aita-amak horren alde, institu-

zioak… denak. Eta nik hartu leku hori, egiteko manera hori, ni beti ogendant,

ni beti gaizki ari, la stratégie de l’échec. (…) Ez nuen sekulan lagutzarik! Alta,

ez nintzen ogendant, alta ez nintzen ni ogendant! Baina nik nuen hobena,

helduak ez ziren sekulan kuestionatzen, edo beren gain hartzen zerbait.

Eta hor markatua: “a, X [Jakilearen izena], X eee… Parle bien en basque, mais

en français quesqu’il est nulle!” [tzz! Eskuekin lepoa mozteko keinua egin du]

pentsa! Banititzun 7 urte Holako… holako…

Hizkuntza batean
entseatzeak,
nekea ekarri dio,
parekoaren
erreakzioak
zigorra
(hiperzuzen-
tasuna,
zartakoak eta
trufa), horrek,
jarrera horren
murrizketa
ekartzen
duelarik.
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Apreziazioak?

Bai, apreziazioak. Ene errejentenak. Eta ene aita eta amak izenpetzen, hori. Pentsa,

ze sustengua banuen… Pentsa ze traumatismoa, pentsa ze bortizkeria! Pentsa!.

Errejenta antieuskaldun… Antiii… afruskeria bat. Eta holako. Eta baditut apreziazioak:

“il est fort en basque mais en français qu’est ce qu’il est nulle!”, “exaspérant”, “il

m’exaspère par son orthographe!”, holako, badakizu? “un raisonnement farfelu”.

Holako… Badakizu? Kar-kar-kar… Hori da nire… orduan pentsa! Hizkuntzaren al-

detik… Orain dut entelegatu, eta hor orain naiz anpletzen horrekin, behar ere!

(…) peko etxean, sabaiaren kantian, bada peko etxea. Eta dena hutsik, salbu

eskolako 7 kaier. Eta hor, aaaa! Ok!! Eta hor, jiten, jiten, nire… Nola erran?

Jiten, ebee, sentitzen nituen gauzak konfirmatzera. 

Froga objektibo bat.

Bai, ez dela memoria joko bat. Hori bera. Uf! Egia da! Ez naiz ogendant,

nonbait. Eta orduan, kulpabilizazio hori ilki dut.

Aitarendako… Izan da ene ustez… Bera… Alta badaki ontsa euskaraz, nonbait

bere axaita izan da amiñi bat, izan da konplikatua beretako. Eta berak onartu

euskarak ez zuela deusendako balio. Euskarak ez du balio. Frantsesak bai.

Hori ene interpretazioa da eta oro da interpretazio. Ene ustez, enfin… Gero,

zen gerla denbora, eta zen pobretasun hanitx. Eta gero, izan da ekonomikoki,

badakizu gerlatik landa, Frantziatik sosa jiten, badakizu, modernitatea… Euskara

zen gauza zahar bat… Lehengo usantzak… Eta hor izan zen modernotasun

hanitx, eta aita hor sartu zen atope. Eta hor, nonbait, onartu berak ere euskarak

ez zuela deusendako balio. Ez zuen balio euskaraz mintzatzeak.

(…) Gero, instituzioa jin baitzen etxerat, eskola jin baitzen etxerat, eta, erraiteko

ez zela haboro behar euskaraz elestatzen etxean enekilan. Hor, nonbait, aitaren

alde, nonbait, konfirmatzen ebe, bere ikusteko manera, euskarak ez duela

deus ere balio. Jin da, nonbait, dilindan pisua emaitera aitari
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Urte askotan zehar, baita orain ere, gizarte mailaz igotzeko, nortasuna ezkutatzea

izan da jokabide errentagarriena. Eta nortasuna sistematikoki ezkutatzea

onartzen denean, oso litekeena da horrek dakarren disonantzia kognitiboa

murriztearen alde egitea, uko eginez. Eta hortxe oinarri dezakegu, baldintzetan

oinarritutako ikuspegitik, norberarenganako gorrotoaren fenomeno ezaguna.

“il y a un gros problème d’estime de soi, donc voilà, sous-estimation permanente

de soi, adhésion dans le pire des cas au discours d’autorité ou du dominant,

intériorisation”.

Le pire qui puisse arriver à un être humain est de se détester soi-même, de

mépriser ce qu’il ou elle est, de rejeter sa langue ou sa personnalité, de renier

ses racines et ses aspirations propres. C’est pourtant ce que nous dicte un

certain nationalisme français, sous couvert d’universalisme hautement proclamé.

(…) autrement dit, l’ethnocide a bien fonctionné. (…) le terme me paraît bien être

celui d’ethnocide, “destruction d’un peuple, d’une société sur le plan culturel”.

Normalean norberaren hizkuntza eta kultura besteena baino hobeto baloratzen

da. Alderantziz, katalanek eta okzitanoek frogatu duten moduan, autogorroto

fenomenoak hizkuntza gutxituaren hiztuna bere hizkuntza, hizkuntza mendera-

tzailea baino okerrago baloratzera bultzatzen du.

�

Normalean
norberaren
hizkuntza eta
kultura besteena
baino hobeto
baloratzen da.
Alderantziz,
katalanek eta
okzitanoek
frogatu duten
moduan,
autogorroto
fenomenoak
hizkuntza
gutxituaren
hiztuna bere
hizkuntza,
hizkuntza
menderatzailea
baino okerrago
baloratzera
bultzatzen du.
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Il y une violence qui a été faite à l’accès à la parole et au langage, et c’est là

qu’il faut aller chercher. Et donc, en ciblant ça tout de suite on a vu que ça se

transformait à toute allure. Enfin, vraiment pour moi ça a été le tournant quoi.

Ça enlève rien aux autres difficultés, aux autres événements difficiles, mais te-

llement on est dans un traumatisme collectif. (…) Donc, ça dépasse la

personne, l’individu. Il y a vraiment quelque chose de collectif. Et c’est

extrêmement révoltant la manière dont c’est traité, si vous voulez. C’est…

même encore aujourd’hui, c’est révoltant la manière dont c’est pris en charge,

ou plutôt comme c’est nié, dont, c’est occulté. Moi qui suis vraiment pas con-

cernée, enfin, à part par empathie et par vagues souvenirs de ma grand-mère,

c’est… Je… Je suis révoltée de voir comment ça se passe. Comment le

politique traite ça, vraiment. Jakilea traite ça de colonialisme, il a tout à fait

raison, il y a une telle violence! Et je suis persuadée qu’il y a beaucoup de per-

sonnes qui ont vécu ce même problème. 

Elebitasunaren aztergaian, ukipen egoeratan batez ere, garrantzitsua da

aplikazio maila guztiak kontuan hartzea. Horrela, gizabanako mailan gertatzen

dena, neurri handian goragoko maila zabalagoetan gertatzen denaren ondorio

izango da (Olaso, 2018: 17).

Ikerketatik atera
ditugun ondorio

nagusiak hiru
dira; gure

lekukotasunak
gizarte oso baten

egoera islatzen
duela. Alegia,

Jakilearen gaizki
bizia euskal

komunitate osoak
pairatzen du.

Bestalde,
erresilientziaren

bidea proposatzen
dugu, zeinak
gaizki bizitze
horri zentzua

eman baitakioke.
Hondarrean,

bizitza-historia
hau ezin kasu
hobea da bere

burua,
profesionala

lagun, ikertzen ari
den lekukoa baita. 
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il y a amputation d’une partie de soi, ça c’est le cas le plus fréquent, c’est ce

qu’a vécu une partie de la famille de Jakilea. C’est à dire on prend le… Entre

guillemets le mot est très fort, il ne faut pas l’utiliser comme ça mais ça serait

un peu la collaboration. Vous voyez? C’est à dire que c’est l’idée: il faut

s’assimiler à tout prix: on prend le partie du dominant…

On revient, on ré-apprivoise les choses, on montre comment auraient dû se

passer etc. et à ce moment là on est dans la résilience. Et il y a des changements

physiques… enfin il a du vous les raconter Jakilea, mais il y vraiment des chan-

gements qui peuvent se produire.

Ideia bera
adierazi zuen
Bourdieuk ere:
bortizkeria
sinbolikoa. Hots,
meneratu
inkontzienteak
menderatzailearen
mekanismo guzia
naturaltzat
hartzen duelarik,
eta, hala,
menderatzaileari
lagundu egiten
diolarik bere
buruaren
dominazioan.
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La honte, ce sentiment de poison, cet abcès dans l’âme, n’est pas irrémédiable.

On peut passer de la honte à la fierté quand notre histoire évolue ou selon la

manière dont nous prenons place dans notre groupe culturel.

Nommer c’est faire exister, et réciproquement. L’existence des choses est

arbitraire, tout autant que leur nom: c’est le processus de nomination (…)

Nommer c’est inscrire dans l’histoire, […] et l’anonymat vous en exclut (Le

Gac-Prime, 2017: 313).

Le déni, qu’il soit mental ou physique, est un mécanisme de défense qui

permet de moins souffrir en s’adaptant à un réel incohérent. Mais ce facteur de

protection empêche la résilience quand il freine la recherche de sens (Cyrulnik,

2010: 47).

Testuinguruaren
laguntza

funtsezkoa da
norberaren

sufrimenduei
gaina hartzeko,

zentzurik ez
zuten

traumatismoak
berridazteko.
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Baina nik erran nion “duintasuna hor defendatuko dut, jakin ezak!”, eta hor

hasi zen negarrez… eta egiten dudan lanak, nonbait, bera ere laguntzen du.

Sentitzen dut nola ari den anpletzen… Lehen geziak ziren ene kontra, orain

sentitzen da anpletasun bat, laket, permititzen hartzera…

“Baina ene haurrer mintzatzen da euskaraz. Super, super, super. Berak badu

proble… Enfin, badu hori, eta errespetatzen dut”.

Baditut alaba eta semea. Alaba beti ari da euskaraz. Baina semea… Ez, hor

da, hor da. Badakit hor badela… Hor… Gure artean, ari da joko bat egiten, eta

enea, eta behar dut kasu egin ez errepikatzea nik bizi izan dudana. Ari baita

beti frantsesez, eta ni beti euskaraz! Euskaraz! Baina zer ari naiz hor? Orduan,

hola, bortxatu gabe, interes sobera ezarri… Ez dakit nola erran, entseatu inpor-

tantzia sobera ezarri gabe, naturalki, pazientzia.. Eta…

C’est là que la résilience prend tout son ampleur. Les groupes dont vous

parlez [TELP tailerrak] c’est une extraordinaire voie de résilience. (…) c’est te-

llement violent, c’est d’une violence symbolique telle, c’est empêcher, ou,

puisqu’on est en démocratie, donc on met plus les gens en prison, théoriquement

en tout cas, c’est quand même empêcher l’accès à une part essentielle de soi

en le dénigrant, en empêchant le fait que ce soit enseigné, je ne sais pas, des

choses comme ça quoi. Je ne sais pas comment ça se passe exactement au

Pays Basque, mais c’est… Tous ces interdis qui sont sous-entendus, et voilà.

Après il y a évidemment des poches où la résistance, entre guillemets, va se

construire, mais on est dans quelque chose d’opposé, pas d’intégratif, vous

voyez? c’est: soit l’assimilation et on oublie ses racines, soit on est dans le

conflit et on est dans la rupture. Dans le rejet. Donc ce n’est pas satisfaisant du

tout, je trouve que là il y quelque chose qui n’est vraiment pas satisfaisant. 
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Biziraupen-mekanismoa oso eraginkorra da arrisku fisiko handiko egoeretarako.

Baina bizitzako gainerako erronketan errendimendurik onena lortzeko, egoera

emozional atsegin eta positiboa aukeratu behar dugu; ilusioa, konfiantza, pa-

zientzia, poza, eta enpatia bezalako emozioak sentitu eta sentiarazi (…) emozio

negatiboak ez dira eraginkorrak, laktatoz betetzen gaituzte.

Egoerak gatazka edo zailtasun gisa hartu beharrean jolas moduan hartzeak

bidea ematen du horri aurre egiteko behar den ahalegina norberarentzat

atsegin iturri izan dadin eta, horrenbestez, eraldatzaile izan dadin zigorra izan

ordez. Eta badakigu indartzen gaituzten portaerek aukera handiagoa dutela

etorkizunean errepikatzeko (Suay i Lerma & Sanginés, 2015: 98).

Soit rebelle, soit intégration. Moi je pense qu’il y a une porte ouverte à la créa-

tivité.

TELParen
muinak egoera

komunikatiboak
baikortzea

darama, jolas
gisa, irudimena

erabiliz,
norbanakotik

talde osoari
eragiteko

sorkuntza gisa.
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Bere nortasunean eta duintasunean zentratu beharra dauka halakoak, autozentratu

beharra, gutxiagotasunaren sentiera-pipiak barrutik jango ez badu. Gainerakoan,

badakigu, autoetnozidiorako ateak aldez alde zabaldu ohi direla.

Autozentratzeaz ari garenean, zertaz ari gara? Bere burua satelizatua, mediatizatua

eta beste giza komunitate baten ikusmiratik ulertua izan den giza komunitatea

bere perspektiba propio jakinetik ikusten denean autozentratua dagoela esan

dezakegu (…) Autozentratze prozesua autoestimua beraren berreskuratzearekin

batera ematen da.
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Hizkuntza baten biziberritzearen muina sormenak duela gero eta argiago

daukat. Baina ez normalean aipatzen den sormenaren definizio mugatu hura:

sormena literaturan bai, sormena zineman bai, sormena musikan bai, baina

baita zientzian, egunerokoan, filosofian, lanean eta abarretan ere. Euskaraz

sortzea, alegia, euskaratik eta euskaraz gurago bada.

Joan i Mari-k (2012) esaten duen legez, hizkuntza gutxituen aldeko hizkuntza

portaerak berreskuratzeko, ezinbestean, autoestimu kolektiboa berreskuratu

behar da. Zaila da hizkuntza bat erabiltzearen alde egotea hizkuntza-komunitate

hori ez badago nahikoa baloratua. Eta, era berean, zaila da autoestimua be-

rreskuratzea lehenago ez bagara autozentratzen (Lasa & Madinabeitia &

Sanginés 2014: 125).

Jakilearen
traumatismoa
euskal hiztun

komunitate
osoarena da,

herri bati
hizkuntza bortxaz

extipartzen ari
zaion heinean.

Hortik abiaturik,
diagnosi

horrekin eta
erresilientziari

esker oinazearen
nondik norakoak

ulertu eta gero,
minaren

aringarriak
sorkuntzatik

bilatu egin behar
zaizkio

autoestimua eta
duintasuna

goratuz,
kulpabilizazioa

eta lotsa uxatuz.
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Adostasuna bilatuko da taldearekin eta bereziki liderrarekin Coachingaren

bidez. […] talde kohesioa lortzeko, liderraren alde egin behar dugu, honen tre-

beziak indartu behar ditugu eta honen alboan egon behar dugu. Gu [suspertzailea]

izan behar gara liderraren lider psikologikoa. Ondo pasatzeko prestutasuna

izan behar da. Talde kohesioa, errespetuan oinarritu harremanak garatuz area-

gotzen dugu. Transgresioa, modu positibo batean agresiboa izan daitekeen

hori landu behar da, sormenarekin, aportazioak burutuz, proaktiboak izanik…

(Gonzalez, 2018: 15)

Eguneroko bizitzan menpekotasunak sortzen dizkigu asimilazioak eta horiei

aurre egiteko aldaketak egin behar ditugu, eta aldaketok ez dira horrelako

hausnarketak: “Ni oso euskalduna naiz, oso kontziente naiz…”, trankil,

Odriozolak esaten duen bezala, gure frantsesito edo espaiñolitoa denok

daukagu barruan. Jakin egin behar dugu frantsesitoa/espaiñolitoa dagoela

barruan eta gero euskalduntasuna lehentasun izan dadin asmatu behar dugu.

Konturatu behar dugu gure buruarekiko errespetuz egiten dugula ariketa hori,

harrotasunez, eta beraz ona dela denentzat, guretzat, gure ingurukoentzat,

erdaraz bizi nahi duenarentzat. Horrela, asimilazio prozesua eteten dugu,

hortik irteten ari gara.

Norberak bere
buruaren alde
egin, ezeren
kontra egin gabe,
ez bada
zapalketaren eta
asimilazioaren,
sorkuntzatik.
Errespetua bai,
baina geure
buruari, hasteko.
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“Lehen konponbideak (gutxiagotuta egoteari uzteak) aurrera egiten duen

heinean, bigarrena (geuk egiten duguna aldatzea) gero eta errazagoa izango

da. Hala, lehenak erabateko arrakasta baldin badu, ez dugu bigarrenaren

beharrik izango (zorionez)” (Suay i Lerma, 2015:34).

Horrela! [begitartea irriz, begiak ñir-ñir eta zabal-zabalik, bi besoak gora;

garaipen bat adierazteko bezala]

�

Haurren
heziketatik
beretik has

daitekeen lana
ezinbestekoa

iruditzen zaigu,
norbanakoaren

eguneroko
bizipen

mingarriak
partekatu eta

oinazea sentitzea
gauza normala
dela ohartzeko,
kasu isolatutik

urrun. 
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Soziolinguistika
aldizkaria

GUREAN 



� Euskara planetan
arlo klinikoa
kanpoan
geratzen da, bai
sorkuntza-
prozesuan zein
ebaluazioetan;
erabiltzaileek ere
ez dute parte
hartzen. 

Aitor Montes – Arreta soziosanitarioa ele ofizialetan eskaintzeko 
estandarren aukera Euskal Herrian



Esan daiteke
unibertsitateak

ez duela sortzen
gizarte elebidun

baten
beharretara
egokituriko
behar beste

profesional.

Arreta soziosanitarioa ele ofizialetan eskaintzeko 
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Euskararen
erabilera
normalizatzeko
planak ez dira
aplikagarriak
euskararen
lurralde osoan,
eta ez dira
heltzen
euskaldun
guztiengana.
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Elebitasuna ez da
inondik inora

homogeneoa, eta
larritasun
egoeratan,

pertsona gaixorik
dagoenean,

norberarena ez
den hizkuntzan

aritzea
zamagarria izan
daiteke, osasun-

jarduerak
ezinbestekoa

duen
komunikazioa

oztopatuz. 
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Hizkuntza-
parekotasunik
gabeko arreta,
hortaz, pertsonan
ardazturiko
arreta
ereduarekin bat
ez datorrela esan
daiteke.
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Estandar hauen
helburua,

funtsean, arreta
soziosanitarioaren
esparruan eremu
elebidunetarako

eta hizkuntza
gutxituetarako
komunikazio-

irizpideak
ezartzea

litzateke.
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Helburua arlo
sozio-sanitarioan
zerbitzua ematen
duten erakunde
publiko zein
pribatuek bete
beharreko
estandar edo
irizpide zehatzak
sortzea izan da.
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Batzorde
teknikoan
gehienak

kanadarrak
ziren, guztiak

elebidunak, eta bi
europar, bat

galestarra eta
bestea

euskalduna, bi
hizkuntza ofizial

dituzten eremu
elebidun edo
eleaniztunen

ordezkari gisa.

Hasiera batean,
estandar hauek

Kanadara begira
egin dira batez

ere, baina
etorkizunean

nazioartera
zabaltzea ere
nahi lukete.
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Hizkuntza ez da
osagarri bat,
balio erantsi bat,
osasun-
zerbitzuen
kalitatearen
zutabeetako bat
baizik. 
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Orain arte
euskara planen

sorkuntza eta
ebaluazioa

Osakidetzako
Euskara

zerbitzuaren esku
egon dira soilik.

Etorkizunean,
maila goreneko

plan bat
erdiesteko,

diziplina
anitzeko lan

taldea eratzea
gomendatu

izan da.
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Hizkuntzalariek
ondo hauteman
dutenez,
hizkuntza-
komunitate
bakoitzak zerbait
ikas dezake beste
batzuen egoerari
erreparatuz,
baina Euskal
Herriak bere
ezaugarri
propioak dauzka. 
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Osakidetza eta
Osasunbidea ez
dira aurpegirik

gabeko
entitateak:
pertsonek

eratzen dituzte;
pertsonak artatu

nahi dituzten
pertsonek. 
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