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‘Soziolinguistika 
Eskuliburua‘
SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRAK,
2004an sortu zenetik, erronka
nagusietakoa izan du eskuliburua
argitaratzea. Orain salgai dago
Soziolinguistika Eskuliburua izeneko
lan mardula. Soziolinguistikaren
nazioarteko oinarrizko teoriak eta
ikerketak eta horiek Euskal Herrian
izan duten garapena jaso dituzte
lanean, eta baita soziolinguistikaren
oinarrizko kontzeptuen definizioak
ere. 381 orriko eskuliburua euskara-
ren normalizazioan lanean ari dire-
nei zuzendutako tresna da. Eskuli-
buruan Klusterraren inguruan
bildutako 30 aditu baino gehiago

aritu dira. Koordinatzailea Soziolin-
guistika Klusterreko Oihana Lujan-
bio izan da eta lantaldea ondokoek
osatu dute: Paul Bilbao, Battittu
Coyos, Jone M. Hernández, Lionel
Joly, Imanol Larrea, Loren V. Martí-
nez Bermúdez, Belen Uranga eta
Arkaitz Zarraga.

Asierren bideo 
grabazioak euskara
praktikatzeko
KARRAJUA.ORG-K lagundu digu Asie-
rrengana iristen. Bizkaitar gazte hau
euskara ikasten hasi da euskaltegian
eta erabaki du tartean behin bideoak
grabatzea bera hizlari dela. Asmoa
euskara ikasteko baliabideen berri

Joan den astean Euskal Herriarentzako garrantzitsua eta oso positiboa den
albiste sozio-ekonomiko eta politikoa izan dugu: Bihartean jaio da. Gipuzkoa
eta Baionako merkatal ganberak –azkenekoak Lapurdi, Nafarroa Beherea
eta Zuberoako enpresak biltzen ditu– batuko dituen erakundea da, Gipuz-
koa eta Ipar Euskal Herria garatzeko asmoz sortua, besteak beste, merka-
taritza, zerbitzuak, industria, formazioa eta berrikuntza arloetan. Helburu
ekonomikoak dituen “mugaz haraindiko” lehen europar egitura da eta Euro-
par Batasuneko finantzaketa jaso du. Organismo berri horren sorrera lau
herrialdeetako enpresen artean egindako ikerketaren ondorioa da. Horreta-
rako, 1.400 enpresei inkesta bana egin zitzaien: 900 Gipuzkoakoak eta 400
Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoakoak. Inkesta horietatik ondoriozta-
tzen denez, enpresen %42ak harremanak ditu aldameneko herrialdearekin
eta Gipuzkoako enpresen %34ak bere produktuak Ipar Euskal Herrian sal-
tzen ditu. Horrelako inkesta bat Bizkaia, Araba eta Nafarroako gainerako
enpresen artean eginez gero, emaitza nahiko antzekoak izango lituzke.

Ongi etorria izan dadila Bihartean. Lehenengo pausoa izango ahal da
Euskal Herria instituzionalki, sozio-ekonomikoki eta politikoki hezurma-
mitzeko, eta modu horretan, arrazoi guztiz politikoengatik Espainiako eta
Frantziako Estatuek inposaturiko lurralde banaketa ezabatzeko. Nahiz eta
enpresa harremana, hurbiltasunagatik, estuagoa izan Gipuzkoa eta Ipar
Euskal Herriaren artean, beste euskal herrialdeek ere (Bizkaia, Araba eta
Nafarroa) merkatal erlazio garrantzitsua dute Iparraldearekin. Bihartean
sortzea beharrezkoa bada, Bosthartean sortzea ere beharrezkoa litzate-
ke, bost euskal merkatal ganberak batuko lituzkeen erakundea. Horreta-
rako borondatea eta sendotasun politikoa eduki behar dira, Espainiako
eta Frantziako interes politikoak hori eragozten saiatuko baitira. Lehe-
nengo pausoa eman da jada. Zergatik ez beste batzuk ematen segi?

Juan�Mari�Arregi

Bihartean-etik... Bosthartean-era

Nuria Sebastian Pompeu Fabra
Unibertsitateko katedradunak El
Diario Vascon esanak:
Galdera: “Egia al da haurrek bela-
kiak bezala xurgatzen dutela?
Erantzuna: Badu horrek egiatik zer-
bait. Bizitzako lehen hilabeteetan
ikasketaren zati garrantzitsua egiten
da. Garai horretan haurrak beren
hizkuntzaren soinuetan espezializa-
tzen dira: bere ingurukoak hobeto
atzemango dituzte eta gainerakoak
identifikatzeari utziko diote.
Ahanzturanzko ikasketa deitzen zaio
horri. Hasieratik hainbat hizkuntza
badituzu eta inguru horretan man-
tentzen badira, gero ez dira ikasi
behar. Heldua zarenean jartzen
badizkizute, umetan ikasitakoaren
zati bat desikasi behar duzu beste
hizkuntzak zureganatzeko. Baina
tarte bat egiten badiozu hizkuntza
bakoitzari sortzen ari direnean, hazia
jarri duzu. Hori bai, ez da ereiten
beste hizkuntzetan telebista ikusiz
eta haurrei bideoak jarriz”.
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Honelako albisteak egunero irakurtzeko, jaso hari@ DOAN e-postaz:
www.argia.com/harpidetza_haria.php

ematea da, baina batik bat berak eus-
kara praktikatzea. Ez da zero maila-
koa, badaki hitz egiten, baina aditze-
kin larri dabil. Ariketa bikaina da
mutil honena, lotsa bazterrean utzi
eta pantailaren, eta gu denon, aurrean
euskaraz ari da. Dagoeneko baditu
jarraitzaileak, bat baino gehiago
Asier bezala euskaltegian hasi berri
direnak. Nahiz eta pasarte txarrenak
moztu egiten dituen natural ageri da
bizkaitarra, edozein hizkuntza ikas-
ten dugunean ageri garen moduan,
ahaleginean. Bideoa ikusteko:
www.youtube.com/user/VlogaEusk
araz


