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2001. URTETIK Suedian bizi da Aitor
Villanueva, 39 urte ditu eta Eran-
diokoa da. Ingeles Filologia ikasi
zuen Gasteizen, eta ikasketetako
azken urtea Suedian egin zuen Eras-
mus bidez. Harrezkero, espainiera
eta ingeles irakasle dabil Suedian.
Villanuevaren etxean hiru hizkuntza
erabiltzen dira: euskara, frantsesa
eta suediera. Sei eta hiru urteko
semeak dauzka. Emaztea frantsesa
izanik, haurrei frantsesez hitz egiten
die, eta aitak berriz, euskaraz. 

Ikerketaren helburua izan da
Hegoaldeko eskualde erdaldunetan
(euskaldunak %20 baino gutxiago
diren eskualdeak) euskara D ereduan
ikasi duten gurasoek seme-alabei eus-
karaz edo gaztelaniaz egiten dieten
aztertzea. Eta, era berean, hizkuntza
bat ala bestea aukeratzeko zergatiak
identifikatzea; horren atzean jarrera
edo arrazoi instrumentalak edo inte-
gratzaileak dauden jakiteko.  

Datuak lortzeko erabilitako
metodologia galdetegia izan da.
Ondoko ezaugarriak bete dituzte
parte-hartzaileek: seme-alabaren bat
edukitzea, ama-hizkuntza gaztelania
izatea, eskualde erdaldun batean jaio
eta bizitzea, eta ikasketak D ereduan
burututa izatea. Erantzun duten 138
lagunen %35 gizonezkoak izan dira,
eta %65 emakumezkoak.

Bi datu mota jaso ditu Villanue-
vak galdetegiaren bidez. Batetik,
parte-hartzaileen ezaugarri soziolin-
guistikoak: generoa, guraso eta aito-
na-amonen jatorria, ikasketa maila,
identitatea, bikotearen euskara

maila, ideologia politikoa eta abar.
Bestetik, parte-hartzaileek euren
seme-alabekin erabiltzen duten hiz-
kuntza eta hautu horren zergatiak.
Hamalau aukera edo arrazoi aurkez-
tu zitzaizkien parte-hartzaileei,
garrantziaren arabera sailka zitzaten.
Aukera horien artean jarrera instru-
mentalak eta integratzaileak plantea-
tu zitzaizkien. Hizkuntza, nolabait,
onura ekonomiko eta sozialak lor-
tzeko erabiltzen denean, jarrera ins-
trumentalez ari gara. Bestalde, hiz-
kuntza jakin batekiko jarrera
integratzaileak lotura zuzena du hiz-
kuntza eta hiztun-komunitate
horrekiko atxikimenduarekin.  

Ikerketa-lanetik ateratako ondo-
rio esanguratsuenetako bat da eus-
kararen transmisioaren aldeko apus-
tua egiten dutela guraso gehienek.
Parte-hartzaileen %73k euskaraz
hitz egiten diete seme-alabei, %23k
bi hizkuntzetan, eta %4k, gaztela-
niaz. Euskaraz eta bi hizkuntzetan
egiten dutenen kopurua batuz gero,
esan daiteke %96k erabiltzen dutela
euskara etxean. Nabarmentzekoa
iruditzen zaio Villanuevari datua,
oro har, antzerako beste ikerketa
batzuetan kopuru txikiagoak atera-
tzen baitira. Hainbat adituk diotena-
ren arabera, joera hori mantenduz
gero, euskara euren ama-hizkuntza
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Euskara D ereduan (eta ez etxean) ikasi duten gurasoek seme-alabei zein hizkuntzatan hitz
egiten dieten eta hautatutako hizkuntza hori zergatik erabiltzen duten aztertu du 

Aitor Villanuevak, Suediako Dalarma Unibersitate Publikoan aurkeztutako ikerketan.
Eskuartean izan dugu lana, eta ondorio interesgarrienak plazaratuko ditugu hemen.

Azterketaren emaitzen arabera, jatorriz euskaldunak ez diren gurasoen %73k
euskaraz egiten die haurrei; %23k euskaraz eta gaztelaniaz; eta %4k gaztelaniaz.

%73k euskara hutsean 
egiten du haurrekin
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izango dutenen kopurua –gaztela-
niarekin batera edo ez– bikoiztu
egingo da datozen 30 urteetan. 
V. Inkesta Soziolinguistikoan joera
hori belaunaldi gazteetan antzema-
ten hasi dela gaineratzen du Villa-
nuevak. 

Parte-hartzaileen %65ek bikote-
kide euskalduna dutela adierazi
dute, %22,4k euskara zerbait uler-
tzeko eta hitz egiteko gai direnak
dituzte, eta %12,6k gaztelania soi-
lik dakiten bikotekidea dute. Biko-
tekideen euskararen inguruko hiz-
kuntza-gaitasunak eragin zuzena
du hizkuntza bat edo bestea trans-
mititzeko garaian. 

Amak oso kontuan hartzen du
aitaren hizkuntza
Ikerketak gizonen eta emakumeen
arteko ezberdintasun nabarmena
ere plazaratu du. Gizonezkoen
%70ek euskaraz hitz egiten diete
haurrei euren bikotekidea euskaldu-
na izan edo ez. Emakumeen %85ek
euskara transmititzen dute etxean,
baina euren bikotekidea euskalduna
bada. Hala ez bada, euskararen
transmisioa %40ra jaisten da. Datu
deigarria da Villanuevarentzat, ez
baita ohikoena jarrera hori egin izan
diren azken soziolinguistika-ikerke-
ta gehienetan. 

Euren burua euskal herritar gisa
identifikatzen duten parte-hartzai-
leen %78k euskaraz hitz egiten diete
seme-alabei, eta %19k bi hizkuntze-
tan. Argi dago, lotura zuzena dagoe-
la euskal identitatearen eta euskara-
ren aldeko transmisioaren artean.
Bestalde, euskal herritar bezain
espainiar sentitzen diren parte-har-
tzaileen %50ek gaztelaniaz hitz egi-
ten diete seme-alabei, eta %25ek bi
hizkuntzak erabiltzen dituzte. Azke-
nik, euren seme-alabekin gaztelania
hutsean aritzen diren gurasoek ez
dute euskal jatorririk, oro har; euren
gurasoetako bat gutxienez eta euren
aitona-amonak Euskal Herritik
kanpo jaiotakoak dira. 

Arestian adierazi bezala, euskara-
ren transmisioaren aldeko jarrera
erakutsi dute parte-hartzaile gehie-
nek, eta hizkuntza-jarrera integra-
tzaileei eman diete garrantzia. Jarre-
ra instrumentalak integratzaileen
maila berean jartzen direnean,
ordea, euskara hutseko transmisioa

oztopatu egiten da. Bestalde, Villa-
nuevaren iritziz, euren seme-alabei
euskaraz egiten ez dieten gurasoek,
oro har, ez dute hizkuntzarekiko
jarrera txarrik; bestelako arrazoiak
sartzen dira jokoan. Euskara esko-
lan ikasi dutenei begira, hizkuntza
erabiltzeko erraztasun, baliabide eta
esparru gehiago eman behar zaiz-
kiela uste du eta hizkuntza erabiltze-
ko presio falta handia dagoela naba-
ritzen du; bai gizartearen bai
administrazioaren aldetik. 

Hurrengo belaunaldiko gurasoek
berdin jokatuko al dute?
Aipatu ondorioak azaltzeaz gain,
hausnarketarako bidea ere zabaldu
digu egileak, hainbat galdera plaza-
ratuz: mantenduko al da euskararen
aldeko transmisioaren joera aurre-
rantzean? Berdin jokatuko al dute D
ereduan ikasten ari diren etorkizu-
neko gurasoek? Jarraituko al dute
ikerketa honetan parte hartu duten
gurasoek euren seme-alabei euska-
raz egiten haiek hazten doazen
bitartean eta egunerokotasunak eus-
kara maila altuago bat izatea eska-
tzen dienean? Eta eutsiko al diote
haurrari euskaraz hitz egiteko ohitu-
rari, seme-alabak gaztelaniaz eran-
tzuten hasten direnean? 

Gogoetarako bide horretan,
Villanuevak hainbat ikerketatan
agertzen den joera mahai gainean
jartzen du: etorkizuneko guraso
izango direnen artean, jarrera ins-
trumentalak gailenduko dira inte-
gratzaileen aitzinean. Ikerketek ira-
dokitzen duten bezala, horrek
guztiak euskararen erabileraren
gutxitzea ekarriko al duen galdetzen
du Villanuevak. Edo, besterik gabe,

pixkanaka euskara esparru sozio-
ekonomikoan egiten ari den bidea
ikusita, hiztunek arrazoi instrumen-
talak antzematea logikoa izan daite-
keela planteatzen du, jarrera integra-
tzaile eta identitarioen maila berean.  

EAEn eta Nafarroan zein hiz-
kuntza politika jarriko dira abian
etorkizunean? Ikerketako emaitzak
ikusirik, ezinbestekotzat jotzen du
Villanuevak eskualde erdaldunetan
euskara erabiltzeko guneak sortzea,
bertakoen hizkuntza gaitasuna
hobetzeko eta euskararen erabilera
bultzatzeko. Esaterako, aisialdiko
jarduerak indartzea iradokitzen du;
kirola, musika eta zinearekin loturi-
ko ekintzak edota internet eta tek-
nologia berrien inguruko egitasmo-
ak antolatzea. Uda honetan
Erandion izan da oporretan Villa-
nueva familiarekin. Semea igeri egi-
ten ikasteko ikastaro batean apun-
tatzeko asmoz, herriko kiroldegira
joan zen informazio bila.  Bere
semeek gaztelaniaz ez dakitenez,
euskarazko ikastarorik ba ote zego-
en jakin nahi zuen. Monitore guz-
tiek euskaraz bazekitela adierazi
zion harrerakoak, baina irakasle
bakoitzaren esku zegoela zein hiz-
kuntza erabili. Haur batzuek euska-
raz egiteko asmoa zutela, beste
batzuek gaztelaniaz… Irakasleak
bere semeari, aparte, euskarazko
argibideak emango zizkiola gaine-
ratu zion. Zertarako balio du eus-
kara ikasteak gero aisialdian ez
bazaio erabilgarritasunik ikusten?
Argi du Vil lanuevak
euskararen erabilera
bultzatzeko ekimenak
sortu eta arautu behar
direla. n


