
32. zenbakia 

MAHA I NGURUA 

SKALDUNTZE·ALFABETATZEA 
• 

SAGRARIO ALEMAN 
Euskalduntze-alfabetatze

ak errekonozimendua 

behar du 

• 
JOKIN AZKUE: 

Euskaltegiek hobekuntza 
neurriak bereganatu behar 

dituzte eta martxan jarri 

• 
ERRAMUN OSA 

Euskara i noren bizkar 

uzten dugun neurrian, 
bereak egin du 

• 
JAKES BORTAIRU 

Iparraldean ikasle kopurua 
ia bikoiztu egin dugu 

azken hamar urteotan 

• 



ilurteko berrian , 
berrikuntza ugarik 
astintzen du helduen 

euskalduntze-alfabetatzearen 
mundua. Ez da berria edozein 
hizkuntzaren berreskurapen 
prozesuan helduen 
partehartzeak duen 
garrantzia, eta Euskal Herrian 
aspalditik ari da horretan 
euskaltegi sare zabala. Azken 
hamar urteetan euskalduntze
alfabetatzearen munduak izan 
dituen aldaketak jorratu ditugu 
mahaikideekin eta aurrera 
begira dauden erronketako 
batzuk ere mahaigaineratu 
dira: oraindik ere 
normalizazioa eta ezagutza 
dira Iparraldeko eta . 
Nafarroako erronka 
nagusietakoak; EAEn apurka 
egiten ari da normal izazio hori. 
Eskaera berriei nola erantzun 
aztertu beharko dute guztiek 
ere, eta sektore berezien 
euskalduntzea -Ian mundua, 
irakaskuntza .. . - eta teknologia 
berrien itsasoan murgiltzea 
izango dira desafio 
garrantzitsuenetakoak. 
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HELDUAK, B 

Mahainguruari ekileko, beharbada ona 
da azallzea zergalik den garranlzilsua 

helduen euskaldunlze-alfabelalzea euska
raren normalizazio prozesuan. 

SAGRARIO ALEMAN. Nik liste dut oro har 
duena baino garran lzi glllxiago emalen zaiola 
euska ld untze-alrabe tatzea ri. Nafarro an , eguo. 
euskaraz ezer ez dakien 16 urtetik gorakoen 
ko pu rua 350 .000 pe n sa na in gufuko a da . 
Horiek , befa z, euskara ikas i behar badute 
eskolatik kanpo ¡zanga da. Hizkumzaren irau
pene ra ela hizkunlz aberasrasuoari begira izu
garrizko garranrzia clu. Eskolan ez zaio eusten 
abcraslasuna ren hclburuari , helburuak beste 



SKALDUNTZEAN GILTZARRI 

.3iJaUk d ir3 eta. Euskararen normalizaziorako 
<:sonia ez da lresna nahikoa, motibazio eta era
.aipenari dagokionez, beraiek eskolan ikasita-

bori ezin baitezakete erabili Nafarroan hain
e herrik erdaraz funtz ionatzen duenean. 

:"'¡!;·-:arazko kontsumorako ere garrantzitsua 
..llken finea n, gizarlearen nondik norakoak 
~k janzen dituzte eta, beraz, zaila da uler
~ euskalduntzearen zama haurrengan uztea. 

ERRAMUN OSA. Euskal gizanearen popu
~en gehiengoa pertsona he lduez dago _= gaur egun. Hori datu objetiboa da. Jaio
~ t:lS:lk zirela eta, garai batean pentsatzen zen 
...,.,., ad in piramiclearen iraulketa egon ziteke-

eJa, baina gaur egun piramide horrek alderan
tzizkoa erakllsten d igu. Ezin dugu ahaztu hau
rrenrzal helduak direla erreferenrzia era hel
duek fmkatzen d ituzten hizkuntz erreferentziak 
txertatzen direla haurrengan. Haurrek eskolan 
e uskaraz ikas i arren, gero beren ingllrllnean 
erdara bada nagusi, beraien artean ere erdara 
nagllsitllka da. Zenbaitetan pe rtsana helduen 
a rtean eragiteak, haurrengan ere e ragina du; 
akaso batzuek euskaraz ikasteko aukerarik 
izan ez badute ere, etorkizunean befen seme
alaben artean euskara ikastea ahalbideratu ahal 
iza tea eskaintzen da. Beraz, garmntzitsua baka
rrik ez, euskalduntze alfabe-tatzea erabakiorra 
gertatuko da euskara beraren bilakaerJ.n. 

JOKIN AZKUE. Esandakoaren ildotik. eta ez 
errepika tzearren , datu batzuk aipatuko nituzke 
osagarri g isa: hezkumzaz aparte, ramainagarik 
e uskaldu ntze-alfa betatzea da euskaldunrzean 
elagoen eremurik handiena: Euskal Herri osoan 
50.000 bar ikasle ari da ellskara ikasten, 1.000 
irakasle, 175 euskaltegi eta 60 bar euskal elXe
tan ere ellskara ird.kasten da. 50.OQOko kopuru 
horí nahiko egonkorra da azken sei-zazpi urte
elan eta, hon bai , alelatzen ari direnak beharrak 
dird.. 

JAKES BORTAIRU. Gauza gehienak esa
nak dira. Argi da hizkuntzaren egoerd ikusirik, 
hiztunak irabaztea hil ala bizikoa deJa. Iparral
dean gen atzen den pumu bal aipatuko nuke: 
eskolak maila batean huts egiten du ellska l
duntzean, arrazoi dcsberdinak med io irakas
kunrzaren ziklo guztiak ez baitira beterzen 
Ceskaintza ri k ez delako, ingurumen erda ldu
na .. .). Hor, beraz, helduen euskaldunrze-a lfa
betarze mllnduak badu zerba it egiteko, ez 
bakarrik euskalduntzemailan.baita hobekun
lzan e re. 

E. OSA. Helduak euskalduntzean era alfa be
tatzean erabile ra esparru berriak irabazteko 
gauza bagara, horrekin erakusten ari gara eus
kara ikas tea ez dela al fe rrikako ahalegina . 
Gaur egun euskalduntzea fenameno urbanaa 
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Etxa'ekun jaioa 1952an. Iruríean blZi da 
eta farmazia ikasketak egin bazituen 

ere bere bizitza profesionala euskaldun
tze-alfabetatzeari eskaini dio lehenbiziko 
gau-eskoletatik hasi, AEKn ¡arraituz ondo
ren eta Ika-n gaur egun. 1981etik gaurdai
no Iruñeko Arturo Kanpion euskaltegian ari 
da. EHEko sorrera taldean izan zen 
Nafarroan eta politikan ere eginak ditu 
zenbait urrats: Iruríeko Udaleko HBko 
zinegotzia ¡zana da eta baita Nafarroako 
Legebiltzarreko HBko parlamentaria ere. 

da batez ere. eu~kara hirie lan dago egoera 
larriene,1Il eta. Erabilcra csparruak ¡rabazí 
behar dira. modu horrelan bakarrik kOlllzien
tzía ditzakegu gazteak. Ilorrez gain, cuskaldun 
ez alfaberalUak ez dira kontunuzen ahalegin 
Ixiki bat eginda zein era bUera esparru zabala 
irekitzen zaien. 

Erabilera aipalzen ari da hemen baina 
zuek, batez ere, hizkuntzaren ezagutzara 
bideratzen duzue zuen zeregina. Motiba
zioa eta erabilera zuen esparruka eremuak 
dira? Behar beste lantzen dira? 

S. ALEMAN. j\ik "hate7 ere" euskara ira kas
tera aiparzen duzun horí zaJanrz:lJ1 jarríko 
nuke. Guk ellskaldllnak ate ra nahi ditugu cta, 
beraz, gllre lana ez da izan behar bakarrik hiz
kuntz egiwrak ela horrelakoak erakwHea¡ 
gurean euskara irakaslea beti egon da IOlurik 
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M A H A I 

Ondarroan jaiotakoa da 1964an baina 
gaur egun Barakaldon bizi da. Bere 

bizitza erdia AEKri eskaini dio, 17 urterekip 
hasi zen AEKn eta bertan jarraitzen du 
gaur egun, 19 urte geroago. Eusko 
Autonomia Erkidegoko Euskararen Aholku 
Batzordeko kide da; batzorde honetan . 
euskararen geroratzearen ataJeko batzor
deburu ere bada. UEUko kide eta 
Barakaldoko Sasiburu euskara taldeko 
kide. Kurrikuluetarako didaktikaren inguru
ko artikulu ugari idatzi duo 

motibazioa era t:rabilerarekin. DatOzkigun ik<l~
leek, mOlihazio IXllekin datoz era ateratzean 
zaletuak bihurtzen c1itugu. Horictatik ~Iktiho('
nak izaten Jira er3bilpen esparru berriak ireki
tzen cliruztenak eta sarri euskararen tnororrak 
bihUltzcn clirenak. 

E. OSA . .t\ire lIstez euskalginLzan ari garcn 
elkarte eta erakundeek ikuspegi kritiko batetik 
azteltu beharko gClluke gure ¡arcluera. Batzue
tan badirudi eredu bila kanpora joan behar 
dugula baina, sarritan CS:1n dudan moduan , 
komunikazioan oinarrinltako ¡kas estrategietan 
gu gara aitzinclari. Baina gure kezka ezin da 
izan bakarrik ahalik era euskal hiztun gehien 
areratzea, horrez g,lin ingurllmen egoki bar 
eskaini behar c1iegu ikasitako horretan arzera
kadarik izan ('1. dezalen. Askotan egitcn da 
alzera ikasitakoan bain::l askotan ikasleek ez 



• I D E A K 

A steasun jaioa duela 39 urte, gaur 
egun Tolosan bizi da. Psikologian 

=mzlatu zen Deustuko Unrbertsitatean 
- ~ ere antu izan da irakasle gisa. 

~ a Autonoml Erkldegoko Euskararen 
u Batzordeko kide ere bada gaur 
1986tlk aurrera, Eusko Jaurlaritzako 

Administrazioetako hizkuntz plangin-
- arttu zen lanean eta 1996ko urtarrile

aurrera Helduen Alfabetatze eta 
eus-kalduntzeko Erakundearen zuzen
zereginean ari da. 

.luker.\ 1l.IIH.lirik izan lorturako maila 
I:-.tl.'ko edo ,-IllITl'f:l cgin aha! izatc:ko. 

ukt:'r~lk el11an beklr dizkiegu gurcgana 
n horic:i. ohitura b3tzuk sortzea, etl~ka

nl.en t1cn:\ ezagutzcra t:matea. sozializa
l,k;.1I prt..'lltsa ela eu:-.kallill'mrurJ irakur
Uh¡at/t..'3. Euskaltegilik :Heratzcn 

:.in Ika_ ... it~Jl.i.oard.in ¿er egiten duren gure 
bJllllrt/en da, horrek ere haldinLzatzcn 

... :m;: zt:re~in~l ren Jrr..lkcIM;I, Eusk<lra ¡kas
en.tri aukt.:r..¡ berri:¡k esk.lini behar c1iz
t:{.1 hurrct.¡rako t!uskalgintzan gauden 

e dJ crakundct.'n artcan lankidelza egi-
J... )urulU behar ditugu hori ahalbidera-

OKIN AZKUE. Ir:.tb . ..,kunlZ.lko ildo l11elO
, n dagokion<.:l., hurretan aitzindari 

¡o.,hal I kn·ian. El. da ezagutzen beSIl:' 

P arisen sortu zen eta 43 urte dauzka. 
Alta euskalduna zuen eta 1965ean 

etorri zen bizitzera Euskal Herrira. 
80Zl01091a Ikasketak egin ditu eta beste 
mahaingurukideek ez duten ikusmolde bat 
badu euskalduntze-alfabetatzeaz aritzeko: 
euskaldunberria da eta euskaltegietan ibi
lia da euskara Ikasten; AEKn euskaldundu 
zen, hain zuzen. 1987tik aurrera irakasle 
lanari ekin zlon AEKn, liberatu gisa eta 
gaur egun bertako arduraduna da. 
Halaber, Abertzaleen Batasuneko kide da. 

hcrririk halako gai haten inguruan hurrcnbeste 
Jcnde hillz<.:n ducnik. laz, ~Idibidcz, ia 2.000 ira
kaslc ihiti I.¡ren ikasl~lro ela halakoelan. Hori 
da jakinl11in~1 ('la esperienlzia har dird.lko. 
1 Tala ere, aUlOkrilib ere egin nah¡ nukc: unc-
1;,ln cduki gram:llibletan oinarriluta ¡bili gareb. 
gu geu ere horrclan segun! senlitzen gardako. 
B:tina ik'I!>le hal hizIun ¡zalea nahi badugu, 
IcJebisla Cla irraliko saio naturalak. egunkari 
ela .lldizk:lrk~l<lko pasarteak behar ditu. Horre
kin cmango dizkiogu ika~lcari baliabideak 
ka lean dagol.!nean euskaraz mintzatzeko. Era
bilcrarcn ikuspcgilik hor dago gurc benclako 
crrunka. Huri iraka . ..,lc gUL'\ik egin izan du Cla 

ir:lk;lsleria osor" I.aba ldu behar da. I lorrek 
denbora behar duo baina hori da lanuu b<:,hH
rrckoa. M~llcri,detan-<:'l~1 ;:t,:;¡ko cgin da azkcn 
hamar urtcctan haina asko dugu egil<:'ko. 



"Hezkuntzaz gain , 
tamainagatik 

euskalduntze
alfabetatzea da 
euskalduntzean 

dagoen eremurik 
handiena: Euskal 

Herri osoan 50.000 
bat ikasle ari da 
euskara ikasten , 

1.000 irakasle 
daude, 175 

euskaltegi eta 60 
bat euskal etxetan 

ere euskara 
irakasten da" 

JOKIN AZKUE 

Guneak SQ flLl behar 
ditugu bai enpreselan, 
dendariekin, elkartee
tan , plangintzak egin 
befen testuinguruan 
euskara e rabil deza
ten. 

J. BORTAIRU. Ipa
rraIdean bederen ego
erak be hartzen gai tll 
irakaskunrza, motiba
zioa e ta erabilera 
uztartzera. Iparraldean 
norbait euskara ikaste 
ra doanean ez du eus
kararen ¡nongo behar 
praktikorik, ia hautu 
politiko bar egiren duo 
Bestetik, ezin da 
bereizi ikastearen eta 
erabileraren esparrua, 
egunerokoan UZlar

tzen dira. Guregana 
datorren ikasle asko 
euskara erabiltzera 
dator, horretarako 
beste gunerik ez due
lako. 

Beharbada Iparraldekoa desberdina izan 
daiteke baina Hegoaldean bada inpresioa 
bat, euskaltegietatik pasatzen diren ikasle
ak gero ez dutela euskara normaltasunez 
erabiltzen gizartean, hau da, ez direla eus~ 
kaldun oso ateratzen. Jakina hori ez dago 
euskalduntze-alfabetatzearen munduaren 
menpe bakarrik, beste eragile ugari daude 
gizartean. Badirudi zubi batzuk behar dire
la euskaldundutakoak gizartean erabilera 
normalera jo dezaten. 

S. ALEMAN. Ados gaude, ez gara mugarzen 
eduki gramatikal batzuk irakastera bakarrik. 
Baina , Erramunek eta Jakesek esan duren 
bezala, euskaltegia utzi eta handik urte batzu
tara ikas le batzuk berriz itzultzen dira , era 
agian maUa kaskarragoarekin. Dena den) eus
kaltegia gauza bat da em gizarteak mila arlo 
ditu eta euskaltegian ib ili tako makuJu hori 
gabe dago ikaslea. Ikasi behar dugu, nola ira
katsi beha r diegun rnakulu edo taka-ta karik 
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gabe ibiltzen? Euskaltegiarekin bakarrik ez 
e rraza. Euskalregian , dagoen euskal produt
zioaren berri ematen za ie, baina hori ere ez da 
nahiko. Euskallegia ez deja nahiko, alegia. Bar
netegia aproposagoa da horretarako era h:z. 
oso gutxi lanclu c1ugu , uclan egiten da batez 
ere , era urte guzrirako bu barneregi besrerik ez 
dago (Nafarroan era Iparraldean ez). Barnele
gia ere ez Iirzareke guzria, baina kontuan izan 
behar dugu euskaltegiak dituen rnugak, azkeo 
finean pertsonako bi ordu egunean. 

E. OSA. Errealitateak ere desberd inak dira. 
Iparraldea n jendea k beste e rrea li ta re bat ere 
ezagutu nahí du , euskara ikasrera joarcaz gain 
beste e rrealitare kultural bar ezagutzera doala 
iruclitzen zail. Herri rxik ietakoak eta hirietako 
errealitateak ere desberdinak dira Ciraunkorta
sun tasa seguruenik handiagoa da herrietan). 
Baina arazorik handiena herri era hiri handie
tan dago, herri eta hiri horiek inguruko heme
tako hizkuntz e rabileran eragina duteJako. 
Beraz, gauza bat da maila pensonalean irakas 
sistema bar aurrera ateratzea era beste bat plan
teamendu orokorragoa egilea, pertsona horiei 
ingl.lfI.1 apropos bat eskaintzea, Adibidez, oso 
desberdina da guraso bat euskalregira euskara 
ikastera etortzea edo gurasoei zein bere seme
alabei barnetegi ba ten sartzea eskaintzea; ez 
diozu bakarr ik euskara ikastea eskaintzen , 
bere seme-alabekin harrernanak euskaraz izan 
daitezen ere eskaimzen ari zara; gurasoak ikas
teaz gain, transmisioan ere eragiren ari zara. 

Tankera honetako kontuez ari nintzen eta 
ez horrenbeste arlo merodologikoe tan izan 
ditzakegun printzipioetan. Barnetegiak aipatu 
diruzu Sagrario, baina hor ere gertatzen da 
fenorneno bitxia , jendeak gaur egun ez du 
eskatzen ikastaro trinkoagorik , gara i bateko 
ikastaro trinkoak ahulrzen a ri dira. Jendeak 
beste erabateko ikastaroak eskatzen ditu . 

Puntua jarrita dago. Zertan aldatu da hel
duen euskalduntze alfabetatze mundua 
azken hamar urteetan. Norantz doa? Egoe
ra desberdinak biziko dira Euskal Herrian, 
jakina, bota dezala bakoitzak berea. 

J. AZKUE. Labur egiteagatik, lau bloke des
berclincluko nituzke, Batetik irakasler ia eta 
hone n lan baldintzak. Garai bateko militan
tziatik duintasunerako bidean jauzi handia cgin 



aka"leen forma
_lrJ i bJll'ko biz

lúilUelatik sare 
h:11 osat/cra 

~ gaí.l. irakasleck 

::~:o plan ,,¡slt.:ma-
.g .J.n pallehanzen 

info fl1l;ltikan. 
akt::Ll n. metodolo
nutc-rialet.IIl ... ). 
::L.lr. l.' uskahcgi 
(z;,¡k hefe fOfma

pb n a egiten t1u 
e<~u n. eta lehcn ez 

goa d;}. GJrJi bate
an euskaldunlze
alfabet<ltzeko ikas
taro arrunulk 
eskalzen ziren cw 
gau r egu n , eskari 
arruntetik aparte, 
besle kolektibo 
batzuen eska riak 
¡aSOllen ari gafa, 
enpresak. irakasle
ak ... 

e!;IIt'I1 . 

" -J1l3wrialcena da 
HaSlapel1etako alfabelalze I..?/ase bal. 

Alfabetatze arloa 
da laugarren puo
lua. Eskaria oso an i
Iza da e t:a a lde 

-':;"""11 ~tlorra . Gafai halean e7 zegocn kOlllll
ioe rik. lelchi'ila. irfati, "Egunkaria" , ;:¡Idiz

k horiek crabili cgiten dira, ela erronka 
. ,riek gero ('la gehiagu l:rabiltzel. 
.. k~l ltegien azp iegituf<l da hirugarrena. 

.. eglln baldimza nahiko lxukunak dira aldt: 
"Te[J.tik. :\o~ki S;lrea zenhat ela handiagoa, 

n beharrcko urra[sak ere handiagoak: 
-l\.. esatcrako, zeregin h~lndia dll horret;U1, 

e t J. urrab handiak eman ditucn. 
-: OSA. Nik h051 puntll ukitllko ditut azken 

r uneotako bilakaera :l7.tertzer;¡ko~lI1 . 

:1\. eu-';k:lItegir3 dalOzen ikasleak dagoe
cuskam maila Ixuckin datozcla , LXikiagoa 
,:mdiagoa, baina , garai batean ez bezab, 
lltegiak ikas prozl.:'suan :wrrera egiteko 
J.k bihurtu dira. Ez dut uste gauza bera 
-{zen de nik 

horretatik oso zaila (13 ;:lifabetatze pbnteamen
du bat t:gitea. l:3mik-bat ful1tzionatzen dutenak 
oso eskakizull zehatzak dira ... 

Datuen arabera, alfabetatze eskariak 
behera egin du, ezta? 

J. AZKUE . Eskaria kopu rulan beherantz 
doa , bai. 

E. OSA . Iparraldean e la Na farroan ez da 
bcrdin gcnalzen, non euskarazko irakaskuntza 
eskasagoa ecl o berri<lgoa den. Den::. den, 
hemen ere gauza bal gerta lzen ari da. clIsk:JI
dunak diren giz<lra ldeak adin tarterik au rrera
lucnetan daude ela horien joera ez da iza ten 
euskal legielara etortzea. 

Trinkol<itiunarena da azken puntu3 : zcharo 
kezkatzcn 11311 , ela etorkizunari begira planak 
egiterakoan konruan hartu beharrekoa da. Jen-

deak gero eLa 
Toa eta Ira
t:".ln. hallet.m 
tli k jendea 

-ba r hasiera
urr<ltseta ra 
tlen h:lila. 

... .. r ren dattl 

"Gizartearen nondik norakoak hel
duek jartzen dituzte eta, beraz, zaila 
da ulertzea euskalduntzearen zama 

haurrengan uztea " S. ALEMAN 

ikastaro apalago
ak eskatzcn diLlI, 
garai batean ¡au
bost orclue Lako 
ikastaroak e m a
ten ziren ela gallf 
egun gero ela 

Icrr ia dcna 
-ze ra begiratuUl garai b::tteko joerekin 

.. irik duena : gero era pensona helduago
rhi llzen dircla euskaltegicwra , honek 
rn~n gu ztiarckin. exijt.!l1tzia handiagoa. 
~un de~berdinak. .. 

n .g;l rrenez. c .... karian emalen den hilakae
..,unarr.ltuko nuke. Et>k:lria gero l!ta anitza-

ordll glllxiago 
dira. Dirudienez, jendeak ellskara ri eskaini 
nahi dion dcnbora urriagO<I da. Beraz, teknolo
gia berriak balia lllz, beste e ra baleko eska in
lzak egin beharko ditugll , ellskaltegietan ikas
ten ari diren horren indargarri. Datozt:n 
u rteol<in joera horiek indanu egingo direJa 
dirlldi. 
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Honek ez du esan nahi euskalduntze-alfabe
rarze sareak bere egitekoa betea duenik, baina 
ikaslearen zain egon beharrean, ikaslearen bila 
joan beharko du: gizaralde desberdinerara, 
aisia taleleetara, guraso taldeetar.l , 1a11legietara.; 
roki desberd inetara jo beharko du eta bere 
zeregina berkokatu beharko du. ZergaLik? Lan 
munduan euskararen presen tzia ez clelako 
handia, behar berriak zabalduko direlako era 
hezkuntza arau[ua ere lOki askotan ez delako 
¡¡ski euskararen erdbileran eragiteko. 

Jendeak horrenbeste ordu ez eskatzea 
eta abarrek euskara ikasteko interesa ahul
tzen doala esan nahi du edo, besterik 
gabe, euskara ikasteko modua aldatzen ari 
dela. 

J. AZKUE. Gero eta gehiago, eta guztioi ger
tatzen z:tigu , eguna gero ew planifikawago 
elugula. Goizean hasi, umeak eskolara eraman, 
gero eta ¡ende gehiago geratzen ela eskolako 
janlOkian. gero arratsalelean baletera eelo ez 

"Jendeak euskarari 
eskaini nahi dion 
denbora urriagoa 

bide da. Beraz, 
teknologia berriak 

baliatuz, beste 
eskaintza batzuk 

egin beharko 
ditugu, 

euskaltegietan 
ikasten ari diren 

horren indargarri. 
Datozen urteotan 

joera horiek indartu 
egingo direla 

dirudi" 
ERRAMUN OSA 
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elakil nora .. . Era gura
soe k berdin, egu n 
OSO<l programatut:J. 
Askotan euskaltegie
tan sortzen diren 
hajak-eta horrekin 
Imuta daucle. Gero era 
geh iago eguneroko 
programa horretan 
ondo sartuko den zer
bail nahi cia. 

Orain jendea gero 
era gehiago <lri da mul
limediako aUlOikaske
la merocloeki n bai 
ingelesez . frantsesez 
eta eu skara z. Ho nek 
befe ma l gutasuna 
ematen du eta horrí 
gllztiari aurre egin 
behar diogu , baina 
eraginkortasuna ber
matllz. Be harko d a 
(utoretza. gidaritza eelo 
dena d e lak oa baina 
hor dllgu apllstlla eta 
horri ere heldu behar 
c1iogu. Hor dago Bai & 

By , eusk:ua halako melodoekin iral;.. ... er
duena em jende asko ari zaio matrikulat7..cr" 

Bada beste arazo handi bat, gaur egun t' 
kaltegielan matrikulatzen direnen erdia. tu. 
besre era ñabardurekin , berriak clira. Gal¡ 
di(ugun erdiarentza l zer daukagu clIskaheg
Ezer gutxí. eta horiei ere egin behar die' .. 
eska intza: aldizkari didaklikoak, ikasi d Uen1 

manlenlzeko material::t .. . Iparralelekoa e1 ¡ 

Nafarroakoa agian desbcrdina da, baina elO-"... 
ko zaie. 

Kontu honekin jarraitu aurretik, Sagrario 
eta Jakes falta zaizkigu azken hamar urteo
tako aldaketei buruzko beren ikusmoldea 
azal dezaten. 

S. ALEMAN. Erranlun eta Jokin entzumL. 
badirudi azken hamarkadan izandako aldake
tak izugarriak izan direla eta. Naf<lIToan behin
tzat , nik ez clut horrela ikusten. Bestetik. kOD
tuan izan behar dugu jendeak zer eskatzt:1" 
duen baina kontuan izan behar dugu eragin:.. 
era benetan euska ldumlk meratzeko zer den 
behar cluguna. Euskara ezin da frantsesa el. 
ingelesa ikastea mocJukoa izan, euskalclunok 
ezin dugu horrelako luxurik permit i tu , lalde:t 
beri izango ela besre hori baino ga rr ;:mlzitsua
goa. 

J . AZKUE. Raí. bai. teknologiak ez gailu 
liluratu behar. ba ina behar berri ak sOltzen ari 
cli ra ela adi egon behar dugu. 

S. ALEMAN. Bai. kontu;:¡1l h,1I1U behar dira 
baina ez diete erantzuren lehenengo galderan 
euskalduntze-alfabetatzeari bllfllZ esan dilugu
nei. Aldakerak ez dira hainbestekoak izan 
Nafarroan. eta Iparraldean ere segu ruenik ez. 
Guri datorkigun ikasleriak motibazio afeklibo
ident iFikatiboak dilU batez ere, bnagalik dato
rrena oso gtltxi da ela eto!'tzekotan zertxobait 
i rakaskuntzalik , era kasu hauelan ere beste 
motibazioa ere badago. 

Beste alclakera bat. EAEn beharbada lehena
go eman zena, irakaskllntza ren munduarekin 
lotzen da. Pents~lIu izan da hallrren euskaldlln
tzearekin dcna eginda zegoeJa, eta agian azken 
uneetan helduak konturarzen arí clira o ri ez 
dela horreb . 

Kopuruaren aldetik ere ez dago aldaketa 
hanelirik, onerako behintzat, matriku lazioak 
mantenclll egiten direlako edo zertxobait behe-



zelako. 
:\dnunislrazioak badu cU:ikalduntzc plangin

' , eu ... k<lttcgi hat ere ari da horrctan baina 
t:ZCf .'-;t.:'rio;,l, T~dde desberclinak lagumze-

t:"'J"C ez da aldaketarik iz;:m. Azken unet;:lan 
gc 'hixeago izan d,l b:lina neurri hatean 

e kopul"lwk bchera egin duebko. esango 
e Garai hatean ik3:-;le~lk gUDi.iago ordain-

ahaleginclaT1 ari hagincn ere, ez da hab
}f[U et~l, iZ3tekotan, alderantziz da. 

=~"'uJak garestiago clira. Dirulagunlza horiek 
ren duten iraka:-;Ie<:n iraunkonasuna kolo
~t.:n da, upiegilura ez hohcLZea dakar. 

--';="'unlzari hide handiagorik ez emalea .. 
duela hamar une bez:1husu jarr'J.itzen 

.ufo,ln. 
• 80RTAIRU. Bctiko:.! gcrtatzen da, nahíz 

>CrUin;¡z ari g.m:n. h~¡[ako ezrabaidctan 
. , galaxia dcsberdinel<ln garela eelo 

~:~dt:nboran bidaiatzca a:-;matu dugula . 
- ~ln . hatetik. gatita a:;ko ald~lttl da Cl~l 

C:ler gllt.xi edo L'lllaitza gurxi ikl.lMen 
... It: kopuru:l ia bikoiztLI egin da hanwr 

=::x:::; ... n:lhil.: <:ta azken hi unetan hen.: horre-

lo.ll1 d'lgoen. Arlo hau herri mugimenduan da, 
el.: da he . .,terik, r..lolibazioari bcgira, giz~Jrleko 
IX:SlC arlo hatzuet~ln bez:.da, nabaritzen da t:ll:;
bl IlorlasUIla hl'r~ganatzeko joera. Imkaskun
tzan ere gertatu d~l hori. Garai hatean ikurrina 
an'::IS folklorikoa zen, gcro garai oso po!iliz;:llua 
iZ;JIl 7.UL'11 -alx:rtz::t1eck e rabillzen zuten ~iIlbo

loa zel1- Cla orain <lenek nahi dllte ikurrina 
izan, <.'1:1 aUlO gllzlielan ikllsten da. Honek ez 
du esa n nahi lparraJdeko ¡ende guztia alx:rtza
letu dela lxtina b~¡j nurta:o,un b:'l1en hila ari deja, 
ela gurcgana askotan jendea horren bila dator. 

Ip:.lrraldcan CI.. da inongo botere politikorik 
cuskar:l hullz<I(zl'ko ct¡1 hala en", helduen eu.''i
kaldulltze-alfabetatze mugi!11endll~lk bere ez;\
gupen sozial<l handiLlI du. Baina ez hori baka
rrik, eZJgupen ofizial maib bat ere lonu du 
nahiz oso hche mailakoa i:aH1. G~hien CZ~lgLl 
lzen gaituzlenak ht:!rriko clxcak dira: kOblalde
ko hcrri handi gUl.tiek laguntza inponantea 
ematt:n digutt.:, Angeluk ~~tlbu, ela hori azken 
hamar unCOlan gcnatu den gauza berria da. 
Gaincrako !11ailt,tan emancJako lagunlzak 0::;0 
urriak dira , bakean uzteko em;:Hen dizkigule-
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nak. Iparralclcan aUrlen helelzen dugu 20. 
llrtcurrena el:1 duela 10 une iclHlziwko ichl7.kink 
eta egindako afirxak ikusila, badi rudi ez dugu
la ezer aurreratu, eskaki7.llnak berclintsllak bai
tira. Baina hai, urrats handiak cman dilugu. 
I parra ldea n gogoeta sozial oso garranrzi lsua 
izan da, 'Euskal Herria 20 10· izenekoa, ondotik 
G arapen Kontseiluak ema n duena ; azken 
honetatik landu cla lurmldeko antolakuT1tza 
eskema eta gaur egun bizi dugun egoe-
ra politiko-sozi.¡Ja horren ondorio 
<hl. Maleruski, gauza asko ez 
da e rrealitatea n ikusi 
baina espiritucwn uler
tarazi dugu hi zkuntz 
arazo horri heltzeko 
hainlxH arlo behar 
zire la kontuan 
hartu , besteak 
besre ellskal-
duntze-alfabe-
tatzearena. 
O rdu r a a rte 
¡ende askok 
uste 7.uen 
e u skara ren 
amzoa guraso 
batzuen ar¡¡
zoa zela, gllra
so horiek 
beren seme-ala
b ek eusk~lI" az 

ikastea 11;:lhi zutela 
ela horí zela guztia. 
Pozgarriak dira urrats 
hallek bain¡¡ , aldí bere
an, ho rrek sortzen du etsi -
pena: hamar une eta gero hau! 

E. OSA, Nik ñahardura hat egin 
nahi nioke Jokinek lehen egunaren planifi
kazioa e Ia abarrei buruz esanclako gauza barL 
Hemen gaudenetalik, hilaheteak ¡oan hibhete
ak etorri, zenhalek ematen dugu hi ordu egu
oero zerbaitct~ln? Hanekin zera esan nahi dUI , 
gizarteari czin zaio egiazko:1 ez den motoa 
saldu. hau da teknologia berri"n bidez-eta ('1.1<;

kara ikastea posihle dela. Ez clut planteamcntll 
horretan sineMen. ElIskara ikasteak ahalegin 
inpon ante bat eskatzen dLl. Baina jenclcak 

baditu heste erabateko Ichenlasunak 
beraz, ik:1ste prozesua bhurmgoa iZ;ln ~ 
ahaleginak egin heharko genituzke. t'u ... k 
gian ikasitako horren osagarri gisa ordu lil n: 
l¡m euskar:.t bere kabuz I:mdll dezan. 

Zer falta dJ., bcsteak bestc? Euskara ik:.t"L 
aha legin izugarri hori cgiten duenari ahJle _ 
hmi aintzal ha llzea, hcreziki adminisrra7joJI~ 
aldetik, ela honek ahalegin huri IagunJ\.. . 

slI.statzea. Euskaldulllze-alfahet<ltlL" '< 

lOreari lehclHa",unezko i7:lt."r: 
t'man beha .. zaio lurralde . ..¡, z 

tielan. Bere eginkiz' 
ondo heterzek tJ H 

honek hitanc 
~ch iago helur d 

irakasleen forw 
/¡o;:m, materia k 
en sorkuntlO1 
malerialt'I.''''' 
egokitzapc: 
lanetan. eu .. · 
kalkick lt: 

tok¡ iz..! 
beha!" dutl.' 
eusk~llduntze· 

:tlfabctatzt:
an ... Ahalegir; 
inportante h:ll 

dago hcrrita
rn..'n aldetik el.1 

cuskahegicn ..,an.: 
aldetik, ela :1dmi

niqrazioaren aldc
lik, herriz. clesorek.1 

handia dago. Iparralde
an ez dagoelako ezaglltla-

rik. N"farroan ere ez d:lgO 
benetako boronclaterik euskaldun-

I ze-a lfabetatzea herreuska Iclll nlzea ren 
ardarz gisa ezagutzeko. e7 dagoelako t'usklrak 
aurrera egi teko bcrreuskaldllntzea hul{zalZeko 
politika ha!. Ela EAEn ere antzerako: he7kunrz 
ordll bakoitzeko hiclcratzcn den diru¡J ela hd
duen eu.':>kalcluntze-alfaheratzeko klasc-ordu 
hakoilzeko hideratzen dena konparawko 
hagenu, aldea il.llgarria cleb ikusiko genuke 

Askman eSalen da, "a izu, euskalduntze-alfa
het;.\tzean dirll :'Isko gastatzen cia··: bai. bain:l 



· ~z du ZalanlZan jartzen hezkuntzan edo 
=-:~ zc-nbait zerbilZUlan gasta lzen dena . 

Jo:ndtk t::re, administrazioan dauden bi LXip 
~ beh:u dira: bat , pensona helduak ez dira 
~ .... na ga lduak euskararentz3tj bi, euskal-

-::~t:'-alfabetatzea ez da gastu bat, berreus-
~earekiko inbel1sio bat baizik. 

AZKUE. Baina azken urteetako bilakae
. .:-rb-.. üt nabarmenlzekoa bada, baliabidee
~ko gorakada handia izan cia. 

E. OSA. Konforme horrekin. Baina onartuko 
-:..Z1... Jokin. matrikulek izan duten gorakada 
..... ' eek o rdaintzen dutena- J-IABEko aurre
=..,. izandakoa baino gorakada handiagoa 

utile!a, edo sektorean izan den d iru haz
-,;)ea baino handiagoa. Hor desoreka han-

--".... dago. Betiko kontua da , bai , baliabide-
c..J.udena k dira , baina euskalduntze

IiEabewlzea lehemasunezko sektorea de1a pen
~ roda, lehentasunezko sekloretá rd balia

~hiago bideratu behar da. Hau da , eus
CI>=~IZe·alfabetatzean 1I11ean gastatzcn dena, 

ultean errepide kilometro batzuk egiten 
LIlZen da. 

- ALEMAN. Lehenbiziko galderarekin lolua 
Helduen euska lduntze-a lfabetatzeari 

....,.....~ ,nozi mendu bal aitortu behar zaio. 
-i:=·c,. e.<.¡an nahi du he men herrita rren gehien

eZ duela aukerarik izan euskaldul1tzeko, 
~..xt:"an ez eskolan eta , beraz, hor lan bat 

dagoela, gobernuei zegokie1a Jan hori 
'"l!I>=" ez dUlela egin ew lan hori beste balzuek 

..., ,-ulda. Hortaz, errekonozimendu hori 
en bada, beharrezko baliabideak jarri 
- dir.I Gizarteak oro har ez du errekonozi

.. - hori ematen cta administrazioek gutxia-

AZKUE. Ez da pilota beste leku batera 
o baina, azken finean , gizartean OOgo

... Legebiltzarrean onaltzen da , eta aurre=:.... hor alerdlzen clira. lzugarrizko ahale
e-zaen du ikasleak, ez dut zalantzarik 

n . Baina euskaldunlze-alfabelatzean , 
~ =..egm egiten ari gara urtetik tiñera ah,llik 

un gaitu gehi'lgo atera rzeko? Ordllan, 
""3'iIe.l", hasten dira esanez prozesua azterlu 

".;eÍ3 era bata era bestea. Emaitzei buruz
teamendu sistematiko bat ez dago. 

.mJZ denok egin behar dugu aUlOkritika 

eta gero admin istra
zioa ri ere diru gehia
go eskalu. Emaitzak 
gainera egon daude, 
ad ibidez, urtetik une
ra EGAdun ge h iago 
ateratzen da .. 

S. ALEMAN. Bar
katuko didazu baina 
nik titulodun gehiago 
ez du t nahi Eu s kaJ 
Herrian , nik euskal
dun gebiago nahi dul. 

J . AZKUE. Zuk 
esan parametroa zein 
den, berdin zait. 

E. OSA. Euskal
d ti ntze-a Ir abeta tzea k 
behar ditll bitaneko 
batzuk, era aintzates
tea behar du adminis
trazioen aleletik. 
Horre k ez du ken
tzen euskaltegieta n 
ardura daukagunok 
asistentzia, oennatri
kulazioa eelo beste 
gai askori buruz kez-

"Gehien ezagutzen 
gaituztenak herriko 
etxeak dira; 
kostaldeko herri 
handiek laguntza 
inportantea ematen 
digute, Angeluk 
salbu, eta hori 
azken hamar 
urteotan gertatu 
den gauza berria 
da. Gainerakoan 
emandakoak oso 
urriak dira, bakean 
uzteko 
emandakoak" 
JAKES BORTAIRU 

katu behar ez dtlgunik. Baina horiez gain, adi
biciez, aelministrazioak euskara ikasten jarrai
[zen dutenei matrikula merkeago lortzea 
bicleralu beharko lieke. Gaur egun ez clugu 
saritzen eskuharlzea , perlsona barek euskal
duntzen jarrailzen baclu, zama arindu beharre
an handitu egiten zaio. 

S. ALEMAN. Ikasleen ahalegina azpimarra
rzen ari gara eta irakaslearena ere 3:r.pimarratu 
behar da. 1-10 1' daude prestakunrza kontue tan 
berenak direnak baino askoz ordu gehiago sar
tzen. Ikasleen euskaldumzea borondatezkoa 
da -asko orduen erclird besterik ez dator, aclibi
dez- eta ikasLen duenarekiko e rrentagarritasu
na eragile askoren menpe dago; beraz, ez 
dezagun errenlagarrilasun horren izenean 
beste zerbait eSlali. 

E. OSA. Bitartekoei buruz ari garenean kon
tua ez da "lori hainbat milioi eta egin ezazu 
nahi eluzuna n

• Diru publikoaz ari gafen neu
rrian kudeaketa egokia ziurlalu beha .. da eta , 

11 



noski. bidcratzen diren bitarte~ 
ko horiek egirasmo zeh:Hzak 
ateratzeko izan behar dUle. 
13aina errealitale;:a horL';:e dago. 
Nafarroan eta Iparraldean 
segu ruel1lk diwgun cmaitzak 
hobeak ¡zango [i~neke euskal
tegi sarea indarlslIago:t baJilz. 
eskaimzen dena erakargarria~ 
goa ¡zango balilz, egoirza one~ 
kin ... EAEri dagokionez, elllan 
dira aurrcrapallso;:¡k b::tina iru~ 

ditzen zait ~abso oker nago
gehiago izan del a adminbtra
zioko batzucn kezka, ela ez 
oro har adminislr.Jzioa sosten
galzen duten alderdien kezka. 
I: uskal d untze~tn 100 milioi 
pezela (Iau ba! milioi libera) .laMia Azklle, ezkerreall. e/a .lakes Bortairu 
gastatzen denean, egunkarie-
tan agertzen da. baina edozcin errepidel:.tn da et:1 dcnbora izaten ohi da el. malrikuJatzeK 
onartutako aurrekontua h.tino milaka milioi edo matrikulalu ondoren uztcko emalt:n dire-
gehiago gasratzen direne:l.O, inork cz du esbn
ebJurik <lteratzen. Euskalgintzan, mdea. aurre
kOJ1(ulik zerbail <lteraz gero -hu~kcri<lk aurre
kontuak kontuan ha nUla·, 7alaparta <lteralzeko 
ailzakia prest dago. 

z.,'llapana kOnlll<lk mahaigaineralzen hasim, 
Nafarroako egoe~1 hor dago. Baina horrek ere 
izan dezake gauza on ba!. agian bakarr:J: halio
ko du oharta raZLCko ellskararcn biziraupena 
ezin dllgula inoren bizkar lItzi , geure esku 
d:lgoen zerbait dela eta gllk eu.skararen aldcko 
apllsru;:t cgilen dllgun neurrian , euskarak 
allrrera egileko aukera iz:mgo dueb: eta gllk 
euskara inoren bi¿br -h:turr:Jk, administrnio
ak ... - uzten dugun neurrian , euskararenak 
egina duela. 

Nola ulertzen da matrikulazioen jaitsiera 
edo mantsotze joera hori? Gizartea alda
tzen doan azalpen horretatik ulertu behar 
da, beste interesgune handiago batzuk 
daude, erlaxazioa ... 

S. ALEMAN. l\"eurri batean jendeak halako 
lasaj{a~un bat hanll du pCI1lSalUZ seme·aJabek 
ikaskelak euskaraz cgingo clilllztda, eusbra
ren festelara joatea. sinadura hat ... Horrek 
balio du norberarcn kOnlzientzi:t lasaitzt'ko. 
Jakina. cskatzen 1 .... 1ion besle ahalegina handia 

arrazoiak. Bc .... tca da e;.¡ guk aski cr,d .. ¡tf~Jr 
egiten ditugun gauzak, aitzaki izan <Jaitekn-
denbora eza hori gaindilzeko. Arrazo i lI g~!'" 

egon claileke beherakad:t horiclan eu. no ... ki 
<ldminislrazio<lk e~iten c1iluen i!'udi k,mpairul: 
zerikusia dll , alde edo aurka . 

E. OSA. Ibi.lfrezkerrean sOl1latzen dudan 
azalduko dllL Jende<lk ikusten du aurrerap;.¡, 
sorik. Ixlina it!nd~t ez ela kontufall.en euska ... 
aurrera egin :1rren el duela befe biziraupen 
ziUrlaturik . "Hemen g~tlWlk eginak daude· Q. 

ge:"t<t dakigukccn gau/.óuik okcrren:t . pCl1b.
mendu hori ,",uslrailltl. gcro, cuskarak po!-'izio~ 
gakluko elituelako eta . orduan bai. bere elorhl
zuna kolokan egon daitckeelako. 

Didaktika munduan HASE prestatzen ari 
den kurrikuluak ekarpen berria egingo 
bide dio euskalduntze-alfabetatzeari. Zer
tan da kontua? 

J. AZKUE. L.abur azalduko dul. Azkcn une· 
Otan lanean aritu WlíJ cltskallegi ~are dcsberdi
nekin eta oinarrizko dokumcnlu ba! pre .... I<lh 

da iraka~leko cm berri Ixtl gar:llzeko. Ilemt'P 
io rratu dugun lehenbil.iko galderari erantzur 
ha! ematea d<l hdburu nagll:->iena: gaur egun 
<lauden mass-mcdiet~lko matcria[ak -(;.'gunb 
riak, aldizkariak ... - e~thiltzea. ik<tslc;.tk k .. llea¡ 



ll/Il Osa eta Sa~rllrio AlenulIl. 

dÍlllen aurn:neko rremiei aurre egi
IkJ" pro7e~ua horrel~lra hegira alllolatll 
3 hai ika~lUnilateak egitcn direne~ln 

hankllak zeriku:-,irik ¡zalea gaur cgun 
~k diren te:-'luckin. hai ~Iudiokoak zein 

k. ,.lk Honek edllki granutikalak ere 
'n lIitu h:lin:1 heti ~rc 0<;0 1011lak egune
C'".lktikotasuncnl. Oinarrizko agiria pre.'\
ela L'uskahegick bcrc:n adosta .... una adie
t' ddo horretalik bnean jarraitzeko. 

,gL.1 irizpicleak aip.uzen dira. helbu-
.Illl;\zioen nondik norakoak. zer eral;t-

c,übk ... Kontllan hartll hellar cien crrc
c;' hat da eta. ondorcl1, euskaltcgi 

k here moldaketa egiren duo 
;- OSA. ZentzlI onc .. ln cgindako komenta

Il:lU Euskaldul1lzc-all"abetalzean :.¡ri 
ponen gara ikuslen dugunean HA13E 

tc::.U1 ... erioa ez ¿en iraki.l~kllntzar<l hur-
del.l"O. Zorioncz, hol' ere bilakaew ba! 
..... era kurrikulu bcrriak eZ du inolako 

.. 1'.1Inik garai batean clckrclll hidez ez;]
Jrriklllllarekin. Er~lherrirze horretan. 

n. ~;.lrr:tn[j~it.-;uena cuskaitegimen inpli
. horret¡¡rako pre:-,ulu behar dilUgu 

k Era eskari hcrriak sOI1i.:en ari dircn 
t\urriklllu bcrriak ~re e~k3ini beharko 

H )ri guzlia dalor euskaldumze-alfabe
Bo .... t urteren bllcllan. NafarroJn t.:::re 

EA En gertarzcn airen joerak 
cmalcn direl3 iruditzcn zait. 
Iparraldean. aldiz. llrruntle 
hat dagoela uste dut: erabiJ
Izcn ditugllll materialetan, 
Hegoaldc:m hizi ditugun cgo
era Ct<l pcrtsonaia ezagllna k 
oso dc~bcrdinak dir:!. hiz
kunt/ ercdua bera ere OZIOpO 

izatcn da .... arri. .. lparr.ilelean 
Ixltik-hal holondresek sOMen
gatzen dUle clIskaldllntze
:.dfabcwtzea Cla I l egoalclean 
gcro cta profe!>ionalagoa (la: 

hori erabakiorra da formazio 
planak eralzt:ari elagokionez, 
malcrialginlza sortzeari dago
kionez ... 

J . BORTAIRU. Beharhada 
hasicrako galderan :Jipalu 

beh~¡rrekoa zen hau. llizkuntza bat ikasrea 
zail" da herez. eta 
edozcin pertsona hel
durentZ<lt prozesu 
imclcktual konr1ika-
11I:I da, are gehi:lgo 
hdhurua hi7.kllnlza 
hori kla~elik kanpo 
er3hihzca delarik. 
Bestc edozein rokitan 
jcndcak eskertuko 
zaitu ahalegin bat cgi
tcagatik cra bcrtako 
hizkunlza ikastcko 
'iaia kera horregalik. 
Ilcmen ez da hari ger
tallen, beti heharko 
duzll zuk saiatu jcndea 
CZ ¡fufatzea, eta hori 
euskaldun berri guz
tick hi7.i izan dugun 
lcrbait da. Gainditu 
bellar den beste kontu 
ha! eb. Are zailago . 
kontua ez da bakarrik 
Ida~e(jk kanpo erahil
tzea, zl.lre eguneroko 
harremanak akbtzca 
baizik, haurrekin , 

"Gizarteari ezin zai 
egiazkoa ez den 
motoa saldu. hau 
da teknologia 
berrien bidez-eta 
euskara ikastea 
posible dela. Ez dut 
planteamentu 
horretan sinesten. 
Euskara ikasteak 
ahalegin inportante 
bat eskatzen duo 
Baina jendea 
asetzeko ikaste 
prozesua laburtu 
beharko da" 
ERRAMUN OSA 
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familiarekin ... sentimendua k, a modioa ... oso 
zaila d a. Arazo hori bada , e L:1 euskaldunrze
alfabetatze munduan ari ga renok beharbada 
gehiago hirz egin be harko genuke euskaldun 
berriekin, beharbada ez clUgll behar beste kon
tlIan ha ltu prozesu hori bizi izan dllen jendea
ren ¡ritzia. Faktore humanoa kontuan hartze
koa da , zerlan as ma tze n de n , zerlan ez ... 
Metodo onak eta txarrak izan dira baina jende 
batzuek beri ikas i dUle , baldinrza txarretan, 
melodorik gabe ... 

E. OSA. Euskarari ezin zaio eskatu abiadura 
hancl iko trenaren abiaduran joan dadin o rain 
arle trenbideak e re eskaini ez za izkionean . 
Euska ra ri gainerako hizkllnrze kin le hiatzea 
eskatze n zaio, ga inerako hizkuntzak abantaila 
guztiak alde izan d itu zte nea n e ta e uskara k 
aurka. Horrek eskatzen c1u ahulenaren aldeko 
apustua egirea, eta ez ahuJena deJako, benelan 
aukera berclinlasunean lehiatzea nahi badugu, 
galdu den denbof'd irabazi be har delako, eta 

"Teknologia 
berriena da erronka 

gisa daukagun 
beste eremu 

garrantzitsu bat , 
hurrengo jauzi 

garrantzitsua 
teknologia hori , 

gehien bat 
telekomunikazioeta 

koa, euskaltegien 
arteko 

komunikazioa eta 
sinergiak hobeto 

baliatzea izan 
beharko luke" 

JOKIN AZKUE 

horí inberrsioak egi
nez eta apusru politiko 
garbi bar erakUlSiz egi
te n da. 

J . AZKUE . Ñabar
dura Ixiki ba l. Lehia 
ateratzen denea n ez 
dugu beti besteek in 
alderatu behar, guk 
geurea egin. 

E. OSA. Saina gu ez 
ga ra burbuila batean 
bizi. Ki os ko bate ra 
goazenea n ela gurea 
zein murritza den ikus
lean ez in dugu esan , 
"guk gurearek in egin 
behar dugu". 

J. AZKUE. Saina ni 
ez nabil hon·etaz. Gaur 
egun e us kaltegi 
batzuen arrean e re 
lehia dago, eta gainera 
hori sanoa da , ikasleak 
horrel a hautatu a ha l 
iza nga duelako. Ezin 
duguna planteatu da , 
"Etiopian gaude, guk 

aurrena agía behar dugu eta geco fedea" eta 
gisakoak. Bakoitzak be re mundutik bere eLQr
kizuna bermatzen saiatu be har duela esan nam 
du t. Hori ezin dugu ahaztu , hori ikasleei zerbi
tzu on bat emateko bidea delako. 

E. OSA. Baina lehía e lllan be har c1a aukera 
berclinak diruztene n altean. Euskalregi batek 
izugarrizka azpiegitura due nean, izugarrizko 
babes instituzionala izan duenean eta besIea 
pis u batean dagoenean .. biga rre na k esango 
c1u , "ados, ni le hiatzeko prest nago, baina alda
tu egingo gara, ni zure euskaltegira joango naiz 
eta zu etorri hona". Lehia eman behar da auke
ra berd intasunak bermatu onclaren , e ra hor 
bacHra oreka(u gabe dauden gabeziak. Euskal
c1untze-alfabetatze sekLOrean normal izazio pro
zesuak EAEn bakarrik eman di m, baina proze
su ho rre k bos t urte du era besre batzuk 
normalizaturik daude 1982tik. 

J. AZKUE. Ha ri argi dago era ez dut ukaru
ko. 

S. ALEMAN. Halakoak lruñean, esale bate
rako, askoz nabarmenagoak d ira. Batzuek ira
kasleak dituzte eta beste balzuek ahal dutena 
hart zen dute eta hurrengo urtean alcle egiten 
dute, ¡ka eta AEKn adibidez. Gabemuaren eus
kaltegikoen azpiegilu ra k askoz hobeagoak 
c1ira ... I-Iorrek ez du esan na hi irakas le edo 
dena delako hobeak di renik baina hobeak iza
teko aukera gehiago dituztela bai. Lokal hobea. 
un e ro irakasle al cl aketarik ez eta ga inera 
gu txiago ordaindu beha r badut... lagikaa da 
hara joatea, nahiz eta gero, errealita tean, ez 
den hainbeste gertatzen. 

Mahainguruaren bukaerara iritsi gara 
eta, beraz, ondorioen ordura. 

S. ALEMAN. Sekloreko euska ltegien arteko 
koordinazioaren beharra dagoela ikusten dugu 
guk. Sumatzen ari gara AEKn eLa beste euskal
tegi balzue tan e re , Gobernuka batean kasu. 
behar ha ri ikusten dutcla. 

Beste behar bar da , he lduen euskalduntze
alfabetatzearen garrantzi horí nol a he Jarazi 
giza rtera eta administra zio desberd inetara . 
Ikasleen ahalegin hori azpimarralll beharra 
claga, eta hori argi ateca da hemen. 

Alfabetatzearen ga ia mahainguruan pixka 
baI zintzil ik gera tu dela irudilzen zail. Lehen 
esan cien bezala , jendeak askotan pentsalzen 



• 

.¿rOIllCllikCl jorralzell zell balez ere. 

:lidu!llZe prozcsua haurrcn eskll gerJ
eJ<l . ell~kara ctXl:an ¡ka:;i dugunok, 

... fritan pentsatzen dugu a:-.ki badélkigll
.mlz ela , beraz, gllre egitekoa ez clela 
ren ffiunclu horretan sartzea. Alfabeta· 

-- -

tzcaren gutxi tzea, beraz, honik etor daiteke. 
Bestetik. alfabelaLU beharrekoak baino askoz 
gehiago dira ellsk:ddundu beharrekoak. Zen
hair funlzío fram:scsa edo espaino larekjn 
betetzera ohilUW dago clIskaldllna, hori nor~ 
mahzat ikuslen da eta ez da gabeziarik soma
Izen zenbail fllnt zio betetzeko. 

E. OSA. Atera ez cien g~llIza bar aipalu 
nahiko nuke eta, gainera, etorkizun hurbile
an beste ondorio bar ¡zango da. Datorren 
eskariari zeín egungo eskarinri erantZlln ahal 
izatcko, sarea berregokitu egin beharko da. 
Zcnbailclan aztertu beharko dim bikoiztasu
nak dauden ala ez, ikusi beharko dllgu crron
ka berriei nola eranlzungo cliegun, lcknoJo
gia herricn konluari esate batera ... Akaso 

oharkabean, baina ziklo berri bat zabaltzen ar; 
da eta eztab;tida sakona beh~H" da helduen eus
kalduntze-alfabetatze mundllan. Euskatlegielan 
fisikoki inbenitzeaz gain, besle erabateko kOIl
luetan inbertiru beharko dugu ela horrek, dato-

, 
•• 

"RO ikasleak euskara ikasleko beste erabaleko eskaera egiten ari dira . 
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zen 5-]0 urtelan , euskaldun tze-alfabetalZe 
mllndua besle era hatera ikllster;:¡ era mango 
gairll 

J . AZKUE. Aurreranlzean erronka handia 
dugu lehen Erramunek aipatutako ellskara pla
nekin. Gaur e~lIn hainbat enpresetan. irakasle
ak. fllnlz ionario.lk. dendarien mundlla ... Pre
mia berr iak sortzen ari dira ela badugu 
formaz ioa, matcría-
la ... baina horrí 
aurre egiteko ora in-
dik lan handia egin U,,,_ 
behar cia. ElIskaltc· 

tiok aurrera egiteko. 
J . BORTAIRU. Iparraldetik begiratuta c U 

hizkunlzaren bilakaera ikusita. argi d a h~ 

gainhehera izugarria dagoela. Euskaldung 
horreta? hasi da konturatzen azken urteeI..tD 
Inkeslek erakuL'\ilako daluek erakuslcn ZUId" 
Inrncaldcan ellska ldlll1 kopuru garranlzibLo... 
zeJa, b<lina inkeSlck er.tkuts i dute, habber. OOF_ 

• 

neko mekani,..,m4 -
ek zeín gainbehcr:J. 
zekatten. Heri ik u
sira, argi da hizkun-
tza birsortzek 

gietan inkesta bat mekanismo guzt ia ~. 

egiten ari gara behar d irela indar-
ora in, eta jasOlzcl1 tll eta, besica 
ari garen mezua da hesle, helduen c lb-

euskal teg ietan ez kaldumze-alfabcu-
dela ongi ezagu- tzearen arloa. Izu-
tzen zer premia garrizko erronk. 
dagoen lan n1undu dugu hor, finkah.. 
horret311. Deba dugu ela orair 
Goieml ;:lldean 501'- ikusi beharko d .. 
tzen ari diren pre- iogailasuna, bilartt:'-
mien allrrean. ellS- ~ koak eta baldim7.ak 
k a I 1 e g i e k ::.... __________ ....I -.::izango diwgun 

izugarrizko uhol- lkasleak AEK-ko euskaltegi hateall. jauzi kualitatib( 
clea datorkiela ikus- hori emateko . Ez 
len dUle , eSCltc 
baterako. 

Eu skalteg i gllztiek hohekUlHza neurriak 
bereganalLL be har ditllZle eta martxan ¡arri. 
Horrez gain, teknologia heiTÜ¡k erabili behar 
dirugll kOl1lunikazioa hobelzeko eta, Sagrariok 
aipatll ducn harilik, si nergiak ongi baliatzeko. 
Azken finean, euskaltegicn arazoak gai berdin
tsucn ingurllan clahillza baina bakoilza bere 
sarean ari da. Bakoilzaren gabeziak eta hakoi
tzaren ind:lrrak aprobelXatll behar dirugu guz-

hakarrik gure arl~ 
ano hezkuTltzan efe argi da gabillzan erri\.l1loan 
ez go¡]zch¡ ¡nora ela hori pbnlealu beharko 
zaio gizarteari. 

Hala ela guztiz ere badllgll csperantzarako 
mOliborik, adibidez, Raí Euskarari akordioak 
Iparraldean eman duena. batez ere euskal· 
dllntzc-alfabcta[ze mundllan. Administrazioa
ren aldelik izandako ozto poak , be raz. ez 
b¡lkarrik gaindilu , azpitik pasatzea ere espero 
dugu. 
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