
hiztun gazteen Topaketa gasteizen

Etorkizuneko liderrak  
elkar ezagutzen
Iragan uztailaren 16tik 19ra gasteizko letren Fakultatean eta Oihaneder 
Euskararen Etxean hIgA, hizkuntza gutxituetako hiztun gazteen Topaketa 
egin zen. 32 hizkuntza komunitatetako 65 gaztek hartu zuten parte. 
horietako bat izan zen Teija kaartokallio (Inari, Finlandia, 1998), samieraz 
mintzatzen den gaztea.

2011n egin zen estreinakoz Hizkuntza 
Gutxituetako Hiztun Gazteen Topake-
ta. Gasteizen, orduan ere. Harrezkero, 
HIGAk ez zuen biderik egin, aurten be-
rriz antolatu arte. Ekimena ez da hutsetik 
sortua, hainbat erakunde dira tartean. 
Gasteizko Udaleko Gazteria eta Euskara 
Zerbitzua dira bultzatzaile, eta babesle, 
berriz, EHUren Arabako Errektoreorde-
tza eta Munduko Hizkuntza Ondarea-
ren Unesco Katedra. Laguntzaileetan da, 
bestalde, Oihaneder Euskararen Etxea. 
Batzorde Akademikoak, berriz, Garabide, 
Kontseilua, Soziolinguistika Klusterra, 
Unesco Katedra eta Londreseko SOAS 
Unibertsitatearen bultzada izan du. 
 HIGAren zuzendari Beñat Garaiok 
adierazi dizkigu Topaketaren helbu-
ruak: “Gasteizko gazteei aukera eman 
nahi izan diegu beste hizkuntza gutxi-
tu batzuetako hiztunekin harremane-
tan jarri eta hizkuntza biziberritzeko 
esperientziak ezagutzeko. Bestalde, 
euskararen aldeko jarrerak eta ekin-
tzailetza areagotu nahi izan ditugu Gas-
teizko gazteen artean. Gainera, gazte 
ekintzaileak soziolinguistikan eta hiz-
kuntza politikan trebatzea ere helburu 
izan dugu”. Gasteizko egonaldiak aukera 
eman die partaide guztiei “geroan ere 
harremanak eratzeko, dela hizkuntzen 

biziberritzeko esperientziak trukatze-
ko, dela hizkuntza kooperazio ekimenak 
antolatzeko ere”. Horretan, Garabideren 
filosofiari jarraiki ari da HIGA.

munduan topaketa bakarra da
HIGAren zuzendariak parte-hartzaileen 
motibazioa goraipatu du: “Beharbada, 
horrelako topaketa baten beharra sen-
titzen zuten, edo aukera baliatu nahi zu-
ten, besterik gabe, baina oso parte-har-
tze aktiboa izan zen, topaketako giroa 
oso gertukoa, eta hemendik aurrera 
gauzak egiteko grina, berriz, bistakoa. 
Beren hizkuntzen alde lan egiteko gogoa 
dago liderrak edo etorkizuneko liderrak 
izango diren gazte horietan. Parte-har-
tzaileak, gutxi-asko, beren hizkuntzak 
biziberritzeko ekimenetan ardurak di-
tuzte, edo hainbat egitasmoren sorrera-
ren atzean daude”. 
 Horri dagokionez, HIGA topaketak 
nork bere konpromisoa berresteko bi-
dea eman du. Garaiok esan digu: “Az-
ken egunean, gazteok norbanako bezala 
hartu beharreko zenbait konpromiso 
zehaztu eta sinatu genituen; 22 guztira. 
Bertan geunden 65 kideok hitzetatik 
ekintzetara pasatzen bagara, hizkuntza 
gutxituen biziberritzean eragina izango 
du, seguru. HIGAko parte-hartzaileek 
euren komunitatearen garaipenen berri 
eman zuten, adieraziz hizkuntzen bizi-
berritzea konkista txikiz osatutako mu-

gimendua dela, eta hainbat esparrutan 
garaipen horiek lortzen ari direla”.
 Hamalau euskaldunek hartu zuten 
parte. Atzerriko 32 hizkuntzatako ekin-
tzaileekin esperientziak partekatu zi-
tuzten, eta finean, beren trebakuntza 
hobetu zuten, “hizkuntza-komunitate 
bezala munduan dugun lekua aurkitzen 
laguntzen du HIGAk, eta gure hizkuntza 
biziberritzearen esperientzia kanpoko 
hizkuntza gutxituen egoeraren ezagu-
tzarekin aberasteko ere balio du”.
 Hiztun gazteen bigarren topaketa ho-
nen emaitzak ikusita, partaideek topa-
keta maiztasunez antolatzeko deia egin 
zuten. “Munduan bakarra den ekimena 
dela iruditzen zaigu eta esanguratsua 
da Gasteizen eta Euskal Herrian anto-
latu izana. Hainbat argitalpen eta foro-
tan goraipatu da Gasteizen berezitasu-
na, sozialki baldintza egokiak dituelako 
hainbat jatorri eta helburutako ekimen 
sozialak aurrera eramateko”. Jakina de-
nez, eta besteak beste, hizkuntza gutxi-
tuen esparruan Oihaneder Euskararen 
Etxeak Hitz Adina Mintzo hizkuntza gu-
txituak ezagutzeko zikloa antolatzen 
du, eta bi urte dira, bestalde, Gasteiz-
ko Udalak, Topagunearekin eta bertako 
eragileekin batera, Anhitzak Gasteizko 
Hizkuntz Aniztasunaren Topaketa anto-
latu zuenetik. Azken honi dagokionez, 
hor da #HIGA2020 traola, esperientziak 
jarraipena izan dezan.

miel A. Elustondo 
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Samiera Finlandian 
Teija Kaartokallio (Inari, Finlandia, 1998) 
samieraz mintzatzen etorri zen Gastei-
za. “Europarik iparrenean hitz egiten da 
samiera, Finlandian, Suedian, Norvegian 
eta Errusian. Hantxe dituzu samiak. Be-
deratzi samiera hizkuntza ditugu, hizkun-
tzak, eta bakoitzaren barruan, hizkelgiak 
dituzu. Ni, Finlandia partetik nator, non 
hiru samiera hizkuntza diren. Haietako 
bat hitz egiten dut, Norvegia partean ere 
hitz egiten dena, hain zuzen”. 4.000 ipar 
samiera hiztun dira Finlandian, eta beste 
2.000 hiztun, berriz, dituzte beste bi sa-
miera hizkuntzek herrialdean. “Sami ize-
na du gure herrialdeak, ez du estaturik, 
baina herria da”.
 Hego Finlandian jaioa da Kaartokallio, 
ipar samiera hitz egiten den eremutik 
kanpora. “Ez nuen etxean ikasi. Amak 
ere ez du oso ondo hitz egiten. Hala ere, 
senideak ditugu iparraldean, ama jaio 
zen alderdian, eta beti joan izan gara 
senideak bisitan. Urtean bi bidaia ere 
egiten ditugu senideak ikustera joateko. 
1.200 kilometrora bizi dira, baina joa-
ten gara. Haiek samieraz mintzo dira, 
beti ari dira samieraz, eta belarria egi-
na daukat. Bestalde, han bizi izan nin-
tzen urtebetez, eta hantxe ikasi nuen, 
egiaz, samieraz”. Ordu arte, suomieraz 
hazi zen Kaartokallio, gehiengoaren hiz-
kuntzan. “Suedia alderdian, suedieraz 
hazten dira samiera hiztunak. Norvegia 
aldean, norvegieraz. Errusia partean, 
errusieraz. Samiera ez den beste hiz-
kuntzaren batean, gehiengoarenean, ha-
ziak gara samiok”.
 Finlandian jaioa, hangoxe egoera eza-
gutzen du ondoen. “Samierak Errusian 
du kinkarik handiena. Egokiena, aldiz, 
Norvegian. Desagertzeko zorian dagoen 
hizkuntza da, baita gehiengoaren hizkun-
tza den Finlandiako partean ere, hau da, 
iparraldean”. Eta, hain zuzen, bertan du 
lege estatusa samierak. “Han, legearen 
arabera, samieraz egin litezke ikasketak, 
baina legearen arabera besterik ez, ze-
ren eta askotan ez baitago baliabiderik, 

ez irakaslerik ez beste”. Hala ere, samiar 
gazteriaren %65 samiera gehiengoaren 
hizkuntza den eremutik kanpo bizi da, 
non samierak batere babesik ez duen. 

 Samierak badu telebis-
ta saio bat edo leihatila 
bat. “Bizpahiru minutu-
ko albistegia da. Ez da 
egunkaririk, aldizkari-
ren bat... Aukera handi-
rik ez. Gaitz erdi, Nor-
vegiako aldean bestela 
da egoera, eta hango sa-
mieraren produkzioez 
baliatzen gara Finlan-
dian. Muga hor da, baina 
mugaren gainetik dabil 
samiera. Gure hizkun-
tza baino geroagokoa 
da muga”. Kaartokalliok 
dioenez, senideak dira 
Finlandia eta Norvegia-
ko samietan, eta jende 
mugimendua gauza ohi-
koa da. 
 Etorkizunari buruz ez 
da guztiz baikor. “Indi-
genak gara samiok, bai-
na gure eremu naturale-
tik, tradiziozkotik kanpo 
bizi gara asko, gure kul-
turatik aparte, eta kul-
tura eta hizkuntza ba-
tera datoz. Kulturarik 
gabe, ez duzu hizkuntza 
zeureganatuko, eta hiz-
kuntzarik gabe, nekez 
jabetuko zara, osoki, 
kulturaz. Bata besteare-
kin datoz. Samiok, be-
rriz, hirietara ari gara, 
eta horrek kultura alda-
tzea dakar ezinbestean”. 
Eta hizkuntzari eusteko 

lanak areagotzea. “HIGAn ikusi dudanez, 
zailtasun bertsuak partekatzen ditugu 
hizkuntza gutxituetako hiztun guztiek, 
nahiz bakoitzak bere espezifikotasunak 
dituen”. Erantzunik ez dute, aurrera egi-
teko erabakia hartua besterik. “Erantzu-
nik ez, baina funtsezko galderak egiten 
asmatu dugu, bederen!”, bukatu du irri-
barrez Kaartokalliok. n

Lezo EUSKARALDIArekin
Eman izena 
urriaren 8tik aurrera

bAbEslEA: LEzOKO unibErtSitAtEKO udALA

Teija Kaartokalliok Sami herrian  
urtebete igarota ikasi zuen samiera,  
etxean ez baitzuen jaso hizkuntza.
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