
50 � 2011KO AZAROAREN 20A

usko Legebiltzarrak abian jarri
berri duen Kontsumitzaileen Legea
aldatzeko ekimenak erabat berres-
ten du, tamalez, Bat Soziolinguistika
aldizkarian (76. zk.) plazaratzen

genuen gogoeta. Alegia, euskara antzema-
teko eta ulertzeko bi modu nagusi daudela
(Frame Aldarrikatzaile eta Frame Herabe),
biak elkarren aurkakoak direla eta bigarre-
na lehenengoari lekua jaten ari zaiola.
Legebiltzarraren aldaketa horren ondorioz
euskaldunok ez dugu euskaraz artatuak
izan beharko saltoki handietan. Alegia,
Frame Herabearen beste urrats bat gehiago
da, Frame Aldarrikatzailearen euskararen
aldeko pauso hori ezerezte-
ko. Euskararen trenen talka.

Funtsean dagoena hauxe
da: euskara antzemateko eta
ulertzeko bi modu (frame)
horietako batek lortzen
duena, besteak deuseztatzen
ahalegintzea. Hori da, hain
zuzen, edozein aurkariren
arteko ohiko jokoa eta,
askotan, protagonistak
eurak hondamendira dara-
matzana. 

Zer egin ataka gaizto
horretatik ateratzeko? Eus-
kaltzaleen Frame Aldarrika-
tzaileak beste ikuspuntu
horri aurre egin eta men-
dean hartzea ezinezkoa da,
gaur egun. Gainera, une
batez posible balitz ere, eus-
kararen etorkizuna ezingo litzateke eraiki
aurkarien joko horren gainean. Funts hori
ezegonkorra da; alegia, botere-guneen
indar-korrelazioaren arabera hizkuntza
politika eta plangintza aplikatzen eta
indargabetzen txandaka ibiliko lirateke,
behin eta berriz. Hori ez da euskarak
behar duen funts sendoa etorkizun duina
bermatzeko. Joko-baldintza horiekin, eus-
kara galbidera daramagu.

Egungo egoeraz jabetuta, irtenbide bat
baino ez dut ikusten: gehiengo zabal
batek partekatuko duen euskara antzemate-
ko eta ulertzeko ikuspegi (frame) berri bat
sortzea eta gizarteratzea. Bide horretatik

aurreratu ahal izateko baldintza bat hauxe
litzateke: gehiengo zabalak euskararen
etorkizuna bermatu nahi izatea, zinez eta
minez. Ondoren egin beharreko urratsak
hauek lirateke: a) ezinbestekoak diren hiz-
kuntza-politikak negoziatu eta adostea; b)
politika horien emaitzen balioztapen zin-
tzoa burutzea; c) ebaluazio horren arabe-
rako neurri zuzentzaileak diseinatu eta
ezartzea.

Egia, planteamendu hori gauzatzea ez
da erraza. Baina, gakoa ez da zailtasuna,
borondatea baizik. Borondatea biziraute-
ko, aukerari eutsi ezean amaiera iluneko
egoera gatazkatsuan murgil gintezkeelako.

Gainera, proposatutako
irtenbide horrek badu aurre-
kari historiko garbia, Finlan-
diakoa, Jose Luis Alvarez
Enparantza Txillardegik Bat
Soziolinguistika aldizkarian
(30. zk.) kontatu duen beza-
la: “Iparralde aurreratu eta
baketsu hartan, azkeneko
ehun urte honetantsu, hiz-
kuntza borroka gogorra” eta
“bost hilabeteko gerla zibi-
la” (1918an) gertatu ziren.
Gatazka hori suediera eta
suomi (edo finlandiera) hiztu-
nen artekoa izan zen. Nola
bideratu zuten egoera? Hori
ez dugu zertan zehatz-
mehatz jakin, hango eta
hemengo nahiz garai harta-
ko eta egungo egoeren arte-

ko aldeak handiak direlako. 
Dakiguna da hizkuntza horiek bi-biak

ofizialtzat jo eta, lekuan lekuko hiztun-
proportzioen arabera, eskubideak eta neu-
rriak finkatu zituztela. Hori ez ezik, urteak
pasa ahala, neurri horiek egoera berrietara
egokitzeko ere gauza izan ziren. Horretara
iristeko emango zuten lehenbiziko pauso-
az ez dago duda handirik: egoeraz haus-
nartu, negoziatu eta adostea. Hori dena
posible dugu guk geuk ere,
baldin eta euskararen etorki-
zuna bermatzeko batzuen eta
besteen gogoa benetakoa
bada. n
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Euskararen trenen talka
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