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Suzanne Romaine

“MUNDUKO HIZKUNTZEN  
%90 EZ DAGO ESKOLETAN”
Suzanne Romaine estatubatuar hizkuntzalariak haur orok bere hizkuntzan 
ikastea aldarrikatzen du. Milioika haur ulertzen ez duten hizkuntzan 
eskolatzen direla salatu du, eta hortaz eskolako ateak ixten zaizkiela. 
Hezkuntzarik gabe, bizitzan aurrera egiteko aukera gutxi. Europako hizkuntza 
aniztasunaren foroan hitzaldia eman zuen abenduaren 15ean, Donostian. 
Bi eguneko foroa Donostia 2016ren eta UNESCO Etxearen artean antolatu 
zuten. Hitzaldiaren ondoren elkarrizketa egin genion hizkuntzalariari.

Zuk esana da ez dagoela garapenik hiz-
kuntza aniztasunik gabe.
Ez da horrela zehazki. Ez dago egiazko 
garapenik hizkuntzen garapenik gabe.

Eta zer da egiazko garapena?
Ahalduntzen duen garapena. Jendea 
ez da kanpotik datorren laguntzaren 
jasotzaile pasiboa, jendeak bere gara-
penean parte hartzen du, herritarrek 
laguntza ematen dietenekin eztabaida-
tu dezakete. Adibide bat emango dizut: 
nazioarteko garapen agentzia gehienek 
eta gobernuz kanpoko erakundeek ez 
dituzte bertako hizkuntzak ikasten. He-
rriko jendearekin elkartzen saiatzen 
dira, baina nazioarteko hizkuntzak hitz 
egiten dituztenekin baino ez dira ko-
munikatzen. Afrikako herrialdeez ari 
bagara, gehienetan gizonekin, elkartzen 
dira. Haien hizkuntza hitz egiten ez ba-
dute nola elkartuko dira emakume po-
breekin, bost ume dituzten emakumee-
kin, zeinak mikrokreditu bat nahi duen 
Indian edo Afrikan? Emakume horrek 
nola komunikatu dezake zer nahi duen? 
Hori esan nahi nuen egiazko garapena 
aipatuta. Jendeak bere egoeraz eztabai-
datu dezake kanpotarrekin ama hizkun-
tzan, ez itzulpenaren bidez.

Zuk uste duzu benetan kontuan hartzen 
dituztela gobernuz kanpoko erakundeek 
hizkuntza gutxiagotuak?
Nik uste dut batzuek asmo onak dituz-
tela, baina ez dute ulertzen munduko 
hizkuntzen egoera. Haitiko lurrikara 
da adibidea. Ofizialki frantsesez egi-
ten dute herritarrek, baina jendearen 
%90ak ez du hitz egiten frantsesez. Ho-
rrelako hondamendietan gehien jasaten 
dutenak beti dira pobreen artean po-
breenak, landa guneetan bizi direnak. 
Beraz, zer egiten duzu haiei frantsesez 
hitz eginda? Afrikan ingelesez edo fran-
tsesez egitea bezala da. Herritarrenga-
na bazoaz haien hizkuntzan hitz egi-
tea beharrezkoa da. Mugarik Gabeko 
Itzultzaileak ikaragarrizko lana ari dira 
egiten. Gobernuz kanpoko erakunde ba-
tzuk oso ondo ari dira lanean, beste ba-
tzuk ez hainbeste.

Hitzaldian argazki bat erakutsi duzu. Gaz-
te batek jantzita daraman elastikoan hie-
sari buruzko kontuak datoz ingelesez. Ez 
badute ingelesez egiten, ez al da harriga-
rria informazioa ingelesez edukitzea? 
Herritarren hizkuntza asko ez dira ira-
kurtzen. Irratsaioak, txotxongilo saioak 
edo eskolan antzerkiak egin behar iza-

ten dira informazioa helarazteko, ko-
munikazio moduetan asmatzaile izan 
behar duzu. Idatzitako ikur handi bat 
jar dezakezu, baina herritarrentzat ez 
du zentzurik.
 Mugarik Gabeko Medikuek eginda-
ko ikerketa batean esaten da ebola kri-
sian arazorik handiena komunikazioa 
izan zela. Diote krisia lehenago buka-
tuko zela jendea komunikazio arazoez 
ohartu izan balitz. Arazoa izugarria da, 
erakundeak oztopo horretaz ez badira 
jabetzen.
 Gauza bera ari da gertatzen errefu-
xiatuen krisian Europan. Gehienak ko-
munitate pobreetatik datoz eta askok 
hizkuntza gutxiagotuak hitz egiten di-
tuzte. Nola azalduko dizkiezu zein diren 
haien eskubideak? Hor dago Calaisko 
oihanaren adibidea. Gunetan pilatu di-
tuzte, eta horietako errefuxiatu batzuek 
senideak dituzte Erresuma Batuan. Na-
zioarteko Legediaren arabera, horietako 
batzuek hara joateko eskubidea izango 
lukete, baina ez zegoen inor beraiei hori 
azaltzeko. Joan direnek baino gehiagok 
izango zuten aukera Erresuma Batura 
joateko.
 Horregatik aipatu dizut lehen ahal-
duntzen duen garapena, guneetara joan 
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eta galdetu izan balute zein hizkuntza 
hitz egiten duten, azaldu izan balitzaie 
haien hizkuntzan zein diren haien esku-
bideak, emaitza bestelakoa izango zen. 
Ez da erraza, hori ere egia da. Horregatik 
diot, hizkuntza garapenerako giltza da.

Hezkuntza zergatik da hain garrantzitsua 
hizkuntza gutxiagotuei lotuta?
Edozertarako giltza da hezkuntza, ez al 
da hala? Zure hizkuntza ez bada irakas-
ten eskolan nola ikasiko duzu?

Etxean…
Batzuetan gurasoek ere ez dute uler-
tzen haien haurrek eskolan darabilten 
hizkuntza. Nola ikasiko du umeak ira-
kurtzen? Irakurtzen ikasten ez baduzu 
nola ikasiko duzu beste ezer? Haur asko 
saiatzen dira irakurtzen ikasten, baina 

ezinean dabiltzala ikusita, utzi egiten 
dute eskola. 
 Ikerketak badira esaten dutenak hau-
rrak urte gehiagoz egoten direla eskolan 
haien ama hizkuntzan ikasten badute. 
Zentzu osoa dauka. Nola ikasiko dute 
eskolako hizkuntza ulertzen ez badute?

Munduko hizkuntzen %90 ez dago esko-
letan. Zifra ikaragarria da.
Oxfordeko Unibertsitatean irakatsi dut 
30 urtez, eta hizkuntza gutxiagotuetan 
hitz egiten duten ikasle asko izan ditut. 
Hala ere, gehienak ingelesak ziren eta 
ingelesez ikasi dute eskolan. Nire ama 
hizkuntza ingelesa da eta eskolak in-
gelesez ziren. Nik toki guztietan gauza 
bera gertatzen zela uste nuen, jendeak 
eskolan bere hizkuntzan ikasten zuela. 
Ikasleak harrituta geratu ziren mun-

duan zer gertatzen den kontatu nienean. 
Zer ikasiko nuke nik eskolan euskaraz 
egin beharko banu? Ezingo nuke uler-
tu. Ehunka milioi pertsonak hitz egiten 
dituzte hizkuntza horiek etxean, kalean, 
baina ez eskolan. Ez da bidezkoa.

Afrikan bada adibide onik?
Etiopian. Hizkuntza bakarrean (arabie-
raz) irakastetik hizkuntza gutxiagotuak 
erabiltzera pasa dira. Bertako hizkuntzez 
gain arabiera eta ingelesa erabiltzen di-
tuzte. Zoritxarrez, Afrikako eskola gehie-
nak ingelesa ahalik eta azkarren sartzen 
saiatzen ari dira. Ez da ona. Pentsatzen 
dute umeek nazioarteko hizkuntza bat 
behar dutela eta uste dute hobe dela 
lehenbailehen irakasten hastea. Horrela 
ez dute behin ere ikasiko, ama hizkuntzan 
eduki behar dute oinarria lehenengo. 
Gero gehituko dituzte beste hizkuntzak.

Pobrezia eta hizkuntza gutxiagotuen ar-
teko lotura zuzena egin duzu.
Jakina. Pobreez hitz egiten dut pobreak 
direlako hizkuntza gutxiagotu gehie-
nak hitz egiten dituztenak. Indigenei 
buruz hitz egiten dut bereziki. Munduko 
hizkuntza gehienak hitz egiten dituzte, 
munduko pobreenen artean daude. Edo 
ez daukate estaturik, edo haiek onar-
tzen ez dituen estatu batean bizi dira, 
edo zuzenean hizkuntza debekatzen 
diete, edo haien lurraldeko natur balia-
bideak ustiatzen dizkiete.
 Bai, zuzeneko harremana dago. Ez dut 
esan nahi hizkuntza gutxiagotuak hitz 
egiteak pobrezia sortzen duenik. Ha-
rreman bat dagoela baizik. Jendeak ez 
badauka ikasteko aukerarik, ez badoa 
eskolara, zer egingo du? Ziklo bat da eta 
errepikatu egiten da. Ez dute pobrezia-
tik ateratzeko aukerarik.
 Berriro diot, kontua ez da hizkuntza 
gutxiagotuak hitz egiteak pobrezia da-
karrela, zeren argudio hori batzuek era-
biltzen dute. Horrela argudiatzen due-
nak dio, adibidez, ingelesa eta frantsesa 
irakatsi behar direla ez izateko pobre. n
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“Nazioarteko garapen agentzia gehienek eta gobernuz kanpoko erakundeek ez dituzte bertako 
hizkuntzak ikasten”. 


