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1. Sarrera 

 

Soraluzen hainbat ikerketa soziolinguistiko egin izan dira azken urteotan; bai 

Udalaren ekimenez edo bai herritar zehatzen ikasketen testuinguruan. Gainera, 

aurrera begirako lan-ildoak finkatzerakoan, parte hartze bidez ekarpenak jasotzeko 

prozesuak ere aurrera eraman izan dira. 2015 eta 2016an Soziolinguistika 

Klusterraren eskutik Soraluzeko Hizkuntzen Kale-Erabileraren neurketa eta Haur, 

gazte eta gurasoen hizkuntza-ohituren azterketa egin da. Aurrez aipatutako ikerketa, 

azterketa eta egitasmoei loturik, azken hauen emaitzak oinarri hartuta herrian 

euskararen biziberritzearen norabidean egin beharreko lanean lehentasunezko lan-

ildoak definitzeko aukera egokia ikusi du Udalak.  

Soziolinguistika Klusterraren ikuspegitik, hainbat udalerritan izandako esperientziatik 

behar bat identifikatu izan da. Diagnostiko mailako ikerketak, errealitate 

soziolinguistikoaren “argazkiak” eskuratu ondoren, hurrengo urratsa, lehentasunezko 

lan-ildoak definitzearena, nola eman proposatzeko eskatzen zaio sarri. 

Honela, Soraluzeko kasuan Udala eta Klusterraren interesek bat egin dute. Herrian 

aurrez aztertu izan denari begirada integral batetik heldu eta gakoak zein aurrera 

begirako ikuspegia definitzeko prozesu bat egin da. Udalak bere jarduna 

norabidetzeko baliatuko du eta Klusterrak, berriz, beste hainbat herritan antzeko 

prozesuak egin daitezkeelakoan, ikasgaiak aterako ditu. 

 

2. Helburua 

Honela formulatu izan da txosten honetan aurkezten den proiektuaren helburu 

nagusia: Soraluzeko Udalarekin eta euskalgintzarekin elkarlanean datu 

soziolinguistikoak interpretatzea eta aurrera begirako nondik norakoak finkatzen 

laguntzea.  
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3. Prozesua 

 

Proiektu honetan hainbat ikuspegi hartu behar dira kontuan. Horregatik profil 

desberdineko partaideen elkarlana bilatu da: 

• Zuzendaritza eta ikuspegi akademikoa: Iñaki Martinez de Luna 

• Koordinazioa eta jarraipena: Soziolinguistika Klusterraren bulego-teknikoa 

(Asier Basurto) 

• Arlo aplikatuaren ikuspegia: Soziolinguistika Klusterraren bi bazkide: Artez 

(Estiñe Astorkia) eta Emun (Abel Irizar). 

• Soraluzeko herriaren ikuspegia eta Udalarekin lotura: Euskara Zerbitzua 

(Mikel Leunda). 

2017ko ekainetik 2018ko ekainera, ondoren azalduko den prozesua eraman da 

aurrera proiektuan: 

a) Ikerketa, azterketa eta oinarrizko datuen bilduma (2017ko 
ekainetik abuztura) 

Azterketa honetarako iturri bezala interesgarri izan zitezkeen datuak, lanak eta 

txostenak bildu dira. Hauen ondorio interesgarrienekin laburpenak osatu dira. 

Guztiak bilduta, proiektu honen Oinarrizko Txostena osatu da, egoera eta 

bilakaeraren interpretaziorako tresna gisa. (Ikus 4. atala) 

b) Bilakaera soziolinguistikoaren interpretazioa (2017ko irailetik 
2018ko urtarrilera) 

Oinarrizko Txostena baliatuz, bertako ondorio eta datuen interpretazioak egin 

dituzte Udalak eta adituek. Interpretazio horien elementu komunak bilatu dira eta 

talde teknikoak interpretazio bateratu bat adostu du. Honela osatu da Txosten 

Zirriborroa. (Ikus 5.atala) 
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c) Herritar eta eragileekin kontrastea (2018ko otsailetik martxora) 

Herrian gogoeta saio parte hartzailea antolatu da, herri-bizitzan eta euskararen 

biziberritzean paper esanguratsua izan dezaketen pertsona eta taldeetako kideak 

gonbidatuta. Bertan, talde teknikoak ordura arte ikusitakoa eta egindako 

interpretazioa aurkeztu die parte hartzaileei. Abiapuntu horretatik, egoeraren 

elementu baikorrenak, ezkorrenak, harrigarrienak eta itxaropentsuenak 

identifikatu dira. Horretaz gain, aurrera begirako erronka nagusiak definitzeko 

ariketa kolektiboa egin da. (Ikus 6. atala) 

d) Aurrera begirako ikuspegia – Azken txostena (2018ko apiriletik 
ekainera) 

Txosten Zirriborroan jasotako egoeraren interpretazioa eta herrian egindako 

gogoeta saioaren ondorioekin, aurrera begirako ikuspegi bat proposatzeko 

saiakera egin da. (Ikus 7. atala) Proiektuaren prozeduraren kontakizuna eta 

bidean sortutako materialekin (eranskinak) txosten hau bera, Azken Txostena, 

osatu da. 

  

Ikerketa, 
azterketa eta 

oinarrizko 
datuen bilduma

Bilakaera 
soziolinguistikoaren 

interpretazioa

Herritar eta 
eragileekin 
kontrastea

Aurrera begirako 
ikuspegia

OINARRIZKO 
TXOSTENA 

TXOSTEN 
ZIRRIBORROA HERRIKO SAIOA AZKEN TXOSTENA 

a) b) c) d) 
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4. Bilduma (iturriak) 

 

Proiektuaren Oinarrizko Txostena osatzeko erabili diren dokumentuak jatorri 

anitzekoak dira: estatistika ofizialak, Udalak egindako azterketa eta prozesu parte 

hartzaileen txostenak, Udalak Soziolinguistika Klusterrari eskatutako ikerketak, 

herritarrek egindako lanak… 

2003 eta 2017 artean argitaratutako dokumentuak dira guztiak, baina bertan biltzen 

den informazioak hamarkada askotako bilakaerari erreparatzen diola esan daiteke. 

Zehazki hau da erabilitako dokumentuen zerrenda osoa: 

 Soraluzeko Oinarrizko Zenbait Datu Demografiko (2017) Soziolinguistika 

Klusterra (1 Eranskina) 

 Soraluzeko datu soziolinguistikoen bilduma 1981-2011 (2014) 

Soziolinguistika Klusterra (2 Eranskina) 

 Soraluzeko Hizkuntza-Erabileraren Kale-Neurketa, 2016 (2017) 

Soziolinguistika Klusterra (3 Eranskina) 

 Euskararen egoera Soraluzeko haurrengan (2003) Soraluzeko Udala (4 

Eranskina) 

 Soraluzeko Gaztetxoak eta Euskara: gaitasuna, erabilera eta jarrerei buruzko 

azterketa (2007) Hiznet sakontze egitasmoa. Mikel Leunda. (5 Eranskina) 

 Soraluzeko guraso ia euskaldunak eta euskara (2016) HIZNET Sakontze-

egitasmoa. Arrate Gisasola Izeta (7 Eranskina) 

 Soraluzeko haur, gazte eta gurasoen hizkuntza ohituren azterlana (2015) 

Aztiker-Soziolinguistika Klusterra (6 Eranskina) 
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 Ametsa bidean: euskaltzaletasunaren bilakaera Soraluzen XX. eta XXI. 

mendeetan (2016) Euskal kulturgintzaren transmisioa graduondoko proiektua. 

Arianne eta Egoitz Unamuno (8 Eranskina) 

 Alkarrekin Soraluze Eginez: lan ardatz eta proiektu lehenetsien 

proposamenak (2014) Soraluzeko Udala (9 Eranskina) 

 Soraluzeko Euskararen Plan Estrategikoa  (2014) Elhuyar Aholkularitza - 

Soraluzeko Udala (10 Eranskina) 

Hauek guztiak aztertuta, bakoitzaren ondorio nagusien edo datu esanguratsuenen 

laburpen bat osatu da, Soraluzen bizi izandako bilakaera eta gaur egungo egoera 

soziolinguistikoa interpretatu ahal izateko. 
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5. Bilakaeraren eta egoeraren interpretazioa 

 

Lehenago aipatu bezala, iturri desberdinetatik bildutako informazioa baliatu da 

Soraluzeko egoera eta bilakaeraren interpretazio bat egiteko. Ondorengo ataletan 

azaltzen da Soraluzen azken hamarkadetan egoera soziolinguistikoan eragin duten 

elementu gakoak eta gaur egungo egoeraren ezaugarri nagusiak: 

 

Demografia: adin-piramidea eta migrazioak 

Herrian jaiotze-tasa gutxituz joan da eta populazioa zahartzea eragin du horrek. 

Ondorioz, adin talde bakoitzaren pisu demografikoaren ondorioz (helduena handitu, 

haur eta gazteena txikitu) hizkuntzaren balantza erdaldunen aldera desorekatu da. 

Helduen multzoak (20-64 urte) herriko populazio osoan duen pisua oso handia da 

(%61a dira). Kontuan izan behar da adin-talde erdaldunena dela (euskaraz dakitenak 

%45). Eta horrez gain, herriko bizitza-soziala ezaugarritzen paper garrantzitsua 

jokatzen dutela; helduak izaten dira, normalki, harreman-sare askoren dinamizatzaile 

eta erabakiguneetako partaide, hala nola, lantokietan, merkataritzan, kultura eta kirol 

elkarteetan… 

Haur eta gazteek pisu 

demografiko txikia dute 

herrian (0-19 urte bitartekoak 

%17 baino ez dira). 

Gainerako adin-tarteak baino 

dezente euskaldunagoa izan 

arren, herriko dinamikan 

nagusien hizkuntza-jokaera 

nagusitzen da, haurrak eta 

gazteak horretara erakarriz.  
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Demografikoki emandako aldaketei erreparatzean, esanguratsua da halaber 

migrazioen eragina. Jaiotza-tasaren jaitsiera eta herritik joandakoen artean, 

Soraluzek biztanleriaren laurdena galdu du azken 20 urteotan. Baina aldi berean, 

herritarren %28a herritik kanpotik etorritako da.  

Jatorrian sakontzen badugu, 

EAEn jaiotakoen proportzioa 

herriko biztanlerian ez da 

aldatu 1991tik (%72). 

Espainiar estatuko beste 

erkidegoetan jaiotakoen 

proportzioa herrian txikituz 

joan da azken hamarkadan 

(1981: %27; 2011: %19). 

Beste estatu batean 

jaiotakoen proportzioa  

2001etik aurrera nabarmen 

hazi da (2001: %2,4; 2011: %9,1). Beraz, badago %28-30 bat orokorrean ez dena 

euskalduna eta dena euskarazko dinamiketan murgildu (nahiz eta euren seme-alabak 

oro har, eskolaren bidez lortu den euskaraz sozializatzea, maila batean edo bestean). 

  

Gaitasuna: euskalduntzea eta elebidun-motak 

Hezkuntza sisteman emandako aldaketek eta euskararen aldeko dinamikek, 

biztanleriaren gora-beherak eta migrazioak izan dituzte kontrapisu gisa. Honela, 

azken hamarkadatan Soraluzeko biztanlerian euskaldunen proportzioa zertxobait 

mantendu egin da (zertxobait hazi 1986tik, baina zertxobait txikitu 2001etik).  

Hala ere, garai batean euskaldunen multzoa osatzen zutenen profila eta gaur 

egungoena ez da berbera. Denbora tarte horretan hil diren adineko pertsonak 

elebidun euskaldunak (euskaraz gaztelaniaz baino hobeto moldatzen direnak) eta 

euskarazko harreman-sareetan txertatuak izango ziren gehienbat. Gaur egungo 
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euskaldunen-multzoan, 

aldiz, euskaldundu diren 

gazte asko elebidun 

erdaldunak dira 

(gaztelaniaz euskaraz 

baino hobeto egiten 

dute) eta beren 

inguruneko funtsezko 

sareek gaztelaniaz 

dihardute.  

Hiru datu argigarrik hala erakusten digute:  

• Euskara lehen hizkuntzatzat dutenen multzoa populazio osoan gehiengo 

izatetik gutxiengo izatera pasa da (1986: %52; 2011: %42).  

• Gaztelania lehen hizkuntzatzat dutenak gehiengo izatera pasa dira (1986: 

%40; 2011: %46). 

• Gaztelania iritsi da 

etxe gehienetan 

erabiltzen den 

hizkuntza izatera 

(1991: %46; 

2011:%54). 
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Hezkuntza: eskolak eta ereduak 

Udalerrian gakoa izan da D eredua orokortzeko prozesua, eta 20 urtean zehar 

hezkuntza sistema bidezko euskalduntze-dinamika hedatzea eta egonkortzea lortu 

da Soraluzen. Hortik etorri da euskararen gaitasunean emaitza bat. Hauek 

baloratzean, komeni da bi faktore kontuan hartzea: haur eta gazteak gutxi dira herriko 

biztanleriarekiko eta euskarazko murgiltze eredua orokortzea fenomeno nahiko berria 

da oraindik bere emaitza guztiak baloratu ahal izateko.  

Nabarmentzekoa da gurasoen artean eskolari eta euskalduntze kognitiboari 

(hizkuntzaren ezagutza formala) ematen zaion zentraltasuna. Euskarazko gaitasun-

komunikatiboa, harreman sareak edo erabilerari gehiegi erreparatu gabe, eskola 

haurren euskalduntzearen bermatzaile bakar eta askia bezala ulertzen da sarri 

eskola. 

Herrian bi ikastetxe izatetik bakarrean integratzera eraman zituen prozesuak 

sortutako ondorioak agerian geratzen dira aspektu bat baino gehiagotan. Haur eta 

gaztetxoen nahiz gurasoen harreman-sareak egituratzeko modua aldatu zuen. 

Batetik, ikastetxeetako batean euskarak zituen giro eta harreman-sare trinkoa giro 

erdaldunago baten lurrundu dira, eta, bestetik, euskaratik urruti zeuden beste 

ikastetxeko familiak –gurasoak zein horien umeak- hizkuntza horretarantz eman dute 

pausoa. Garai bateko banaketa eskolaren araberakoa izateaz gain, bestelako 

dimentsio batzuk zituen (jatorria, politikoa, soziala…) eta prozesua berak zailtasunak 

izan zituen. Edonola ere, gaur egungo errealitatean herrian ikastetxe bakarra dago 

eta D eredukoa da. Iraganetik ekarritako kargak gora-behera, esku hartzeko baldintza 

bezala potentzial handiko testuingurua izan daiteke. 
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Haurrak: belaunaldi berrienen profila eta testuingurua 

Lehen Hezkuntzako ikasleekin 

egindako ikerketek euskararen 

erabileraren beherakada 

erakusten dute, azken bi 

hamarkadei dagokienez. 

Haurren euskararen erabilera 

jaitsi izanaren atzean, neurri 

batean behintzat, lehenago 

aipatutako faktoreak daudela 

pentsa dezakegu: Soraluzeko 

“etxeen” edo familien profil 

soziolinguistikoaren aldaketa eta, ondorioz, haur eta gaztetxoen profilaren aldaketa.  

Etxe eta familiei dagokionez, euskarazko gaitasun aldetik baldintza egokienak 

dituztenak proportzioan txikitu egin dira. Bai lehen hizkuntzaren eta baita gaitasun 

erlatiboaren datuek erakusten dute euskara gaztelaniarekin batera edo beranduago 

ikasten dutenak eta beste hizkuntzetan euskaraz baino hobeto moldatzen direnak 

proportzioan hazi egin direla. 

  

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1986 1991 1996 2001 2006 2011

2-14 urteko haurren lehen hizkuntza
1986-2011

Euskara Gaztelania Biak Beste

36 45,1
30,4 19,2

38,8
33,1

29,4
36,4

25,2 21,8
40,2 44,4

0

20

40

60

80

100

LH DBH LH DBH

1999 2015

LH ETA BHko ikasleen gaitasun erlatiboa
1999-2015

EUSKAL ELEBIDUNAK ELEBIDUN OREKATUAK
ERDAL ELEBIDUNAK

mailto:kluster@soziolinguistika.org


 

Soziolinguistika Klusterra 
Martin Ugalde Kultur Parkea, 20140 Andoain - Tel.: 943 592556 - kluster@soziolinguistika.eus 

12 

Helduak: gurasoak, transmisioa eta ohiturak 

Gurasoen aldetik jarrera egokiak daude euskararekiko herrian, oro har. Gainera, 

haurrak eta beste adin-taldeak nahasten diren elkarrizketak dira euskara gehien 

erabiltzen direnak. Jokamolde hori lagungarria da belaunaldien arteko transmisioa 

bermatzeko. 

Hala ere, gurasoen arteko erabileran (eta helduen arteko elkarrizketetan, orokorrean) 

hizkuntza-sozializazioan eredu desegokia jaso ohi dute batzuetan haurrek; alegia, 

seme-alabei euskaraz egiten dieten gurasoek gaztelania baliatzen dute. Eta 

gurasoen eredu desegoki hori helduen hainbat girotan ere errepikatzen da. 

Euskara erabiltzen den 

etxeetako gaztetxoek 

euskara erabiltzeko joera 

erakusten dute, 

orokorrean. Baina 

kontuan hartu behar da 

proportzionalki tipologia 

horretako familia eta 

gaztetxoak biztanleriaren 

zati txikiagoa direla orain 

iraganean baino. 

 

Atxikimendua: pertzepzioak eta hizkuntza-ideologiak 

Lehen hizkuntza gaztelania duten euskaldunen proportzioa hazi egin da; multzo 

honetakoen euskararekiko atxikimendu afektibo-kulturala apalagoa da garai batean 

gehiengo ziren euskal elebidunena baino. Hizkuntzari balio funtzionala soilik ematen 

diotenek, gaitasuna izan arren araututako sare eta guneetatik kanpo erabiltzeko joera 

txikiagoa dute. 
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Herrian garai batean indartsuagoa zen euskaldunak eta erdaldunak loturarik gabeko 

bi mundu bezala ulertzeko eta funtzionatzeko joera. Hala ere, ulerkera horren 

arrastoen artean pertsona eta taldeen arteko zenbait aurreiritzi eta mesfidantza 

badaude oraindik. 

Bereziki esanguratsua da ia-euskaldunen kasua. Euskaraz ulertu bai, baina 

mintzatzeko gaitasunik ez duten herritarren multzoa hazi egin da (1986: %12; 2011: 

%21). Hala ere, talde horretako pertsonak funtzionalki, besteekiko harremanetarako, 

erdaldunak dira. Hala hautematen dituzte bai euskaldunek eta baita eurek euren 

burua ere (autopertzepzioa). Euskaldun hartzaile kontzeptua ez dago zabalduta eta 

euskararen erabilera zabaltzeari begira ez zaio probetxurik ateratzen profil honetako 

pertsonen gaitasunari (mugatua izanik ere). Egoera horretan, oso litekeena 

euskaldun hartzaile horiek duten gaitasuna ongi balioetsi ordez, beraien burua 

euskaldun izateko asmorako frustratu gisa ikustea. 

 

Aisialdia eta kultura: herriko talde eta elkarteak 

Herrian bada euskalgintza sozial antolatua; badu ibilbide bat egina eta baita 

erreferentzialtasun maila esanguratsu bat ere (euskara elkartea, hedabideak, aisialdi 

taldea, jaiak…). Bada bestelako elkarte multzo bat (gastronomiko eta kulturalak, 

bereziki) partaideen profil eta ohituren araberako guneak direnak, neurri handi batean 

eta oraintsu hasi direnak, Udalarekin elkarlanean, hizkuntzen gaia eta hauen 

kudeaketa lantzen.  

Haur eta gaztetxoei erreparatuta, eskolaz kanpoko jardueren gehiengoa euskaraz 

eskaintzen zaie. Eskolan jasotako gaitasuna praktikan erabiltzeko guneak sortzen 

dira horrela. Hala ere, euskara nagusi ez den gutxiengo jardueren artean futbol 

taldearen kasua nabarmentzen da, bertan parte hartzen duen herritar kopuruagatik 

eta herriko erreferentzialtasunean duen eraginagatik. Eskolaz kanpoko eskaintza 

honen funtzionamendu hizkuntza gehien batean euskara izan arren, gune horietan 

haurren artean hizkuntza erabilera nolakoa den ere kontuan izan beharko litzateke.  
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6. Kontrastea 

2018ko otsailaren 15eko arratsaldean Soraluzeko Herri Antzokian egin zen parte-

hartze saioa izan da talde teknikoaren interpretazioa herritarrekin kontrastatzeko 

unea. Saioaren antolaketarako, garrantzia berezia eman zaio gonbidapen lanari. 

Herrian euskararen inguruan eta, orokorrean, bizitza sozialean esanguratsuak izan 

daitezkeen eragileak zein gaian interesa duten zenbait herritar bertan izatea 

funtsezkoa zen kontraste baliagarri bat egiteko. Herrian hezkuntzaren eremuan, 

euskalgintzan, Udalean, bestelako elkartegintzan dabiltzan pertsonak edo guraso 

zein gazte aktibo bezala zeresana 

izan zezaketenengana iritsi zen 

gonbidapena. Udalak hartu zuen bere 

gain ardura hori eta oso erantzun 

positiboa jaso zen gonbidatuen 

aldetik. 26 herritarrek parte hartu 

zuten zehazki kontrastean. 

Saioaren lehen zatian talde teknikoak egindako interpretazioa aurkeztu zen. 

Soraluzen azken hamarkadatan emandako bilakaera soziolinguistikoaren ikuspegia 

eman zen eta gaur egungo egoeraren ezaugarri nagusiak laburbildu ziren. 

Interpretazio hori (Ikus 5. atala) izan zen ondorengo kontraste-ariketa kolektiboaren 

oinarria. 

Hiru zati izan zituen talde-ariketak: 1) aurkeztutako interpretazioaren gaineko 

inpresioen bilduma, 2) herri bezala erronka nagusi bat adosteko ariketa eta 3) azken 

eztabaida, aurrera begira jarrita. Hiru zati horiek emandako emaitzen laburpena, 

banan-banan, aurkezten da jarraian. 

 

Egoeraren interpretazioarekiko inpresioak 

Lehendabizi banaka hausnarketarako tartea utzi eta ondoren talde handian 

partekatuta jaso ziren herritarren inpresio eta iritziak. 
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Aurkeztutako interpretazioari dagokionez, falta ziren zenbait elementu nabarmendu 

zituzten parte hartzaileek. Ondorioen artean herriko eskolek bat egitearen eragina ez 

zela atera azpimarratu zen, adibidez. Bestalde, herrian askotariko ikerketak egin izan 

badira ere, nahikoa informazio edo pistarik ez daukagun zenbait esparru ere 

identifikatu ziren:  

• Hezkuntzak eta hizkuntza-politikek herrian izandako eraginaren ikerketarik ez 

zegoela atera zen. 

• Gaur egungo herritarren bizimoduetan eta praktika linguistikoetan 

esanguratsuak badira ere, Internet (sare sozialak) eta ikus-entzunezkoen 

esparrua (telebista) ondo aztertu gabeko eremuak direla esan zen. 

• Azkenik, batez ere aldaketa demografikoekin loturik, faktore 

sozioekonomikoen eta soziolinguistikoen arteko harremana arretaz aztertzea 

interesgarri ikusi zen. 

Entzundako aurkezpenari dagokionez, harrigarri ikusi zen, esate baterako, adin 

nagusieneko herritarren euskararen erabilerak beheranzko joera azaltzea. Gurasoen 

artean, orokorrean euskararekiko jarrera positiboa gailentzen zela entzunagatik ere 

harridura adierazi zuten zenbaitek; batez ere guraso horien praktikarekiko 

kontrastean. 

Saioko parte hartzaileek adierazitako iritzien artean, batzuek kezkatzeko edo 
arduratzeko elementuak zerrendatu zituzten. 

Kezka horietako batzuk, herriko 

euskal hiztunen profilean 

ematen ari den aldaketarekin 

dute zerikusia. Euskal Herriko 

gune askotan nabaritu izan 

diren zenbait aldaketa 

Soraluzen ere ikusi dira. 

Euskaraz mintzatzeko gai diren 
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herritarren multzo osoa hartuta, gero eta gehiago dira euskara bigarren hizkuntza 

bezala dutenak; gaztelania baino beranduago ikasi dutenak. Honekin loturik, gero eta 

gehiago dira elebidunen artean gaztelaniaz euskaraz baino erraztasun handiagoa 

dutenak (erdal elebidunak). Profil horretako hiztunei lotutako zalantzak plazaratu 

ziren saioan: erabiltzen al dute euskara? Nolako transmisioa egingo diete hurrengo 

belaunaldiei? 

Elementu kezkagarri bezala aipatu zen, era berean, euskarari nagusiki balio 

funtzionala aitortzen dioten pertsonen multzoa handitzen joatea. Motibazio funtzional 

horrek erabilerarako joerarik ez duela bermatzen interpretatu zuten zenbait parte 

hartzailek. 

Euskararen biziberritzearekin ados egon arren edo euskararen erabilera igoarazteko 

borondatea izan arren, zenbait gurasok egiteko hori eskola-sistemaren gain 

delegatzen dutela atera zen elementu kezkagarrien zerrendan. Hainbatek seme-

alabak D ereduan matrikulatzearekin hauekiko hizkuntza-transmisioan egin 

beharreko ekarpena bete dutelakoan daudela azpimarratu zen. 

Euskaraz hitz egiteko gaitasuna dutenek ia-euskaldun deitutakoekin (euskaraz ulertu 

bai, baina hitz egiten ez dutenekin), nola jokatzen duten ere nabarmendu zen. 

Elkarrizketa elebidunekin saiatu ordez, euskaraz ulertzen dutenei gaztelaniaz 

zuzentzeko ohitura zabaldua egotea bera kezkagarri ikusten da. 

Azkenik, kezkarako elementuekin amaitzeko, hiztunen gaitasunean gabezia larriak 

daudela adierazi zen; euskararekiko kontzientzia falta handia dagoela sumatzen dela 

esan zen eta ingelesaren gorakada arretaz zaindu beharra seinalatu zen. 

Kezkei arreta kendu gabe, baina hauekin itsutu gabe, herriko bilakaera eta egoera 

soziolinguistikoan itxaropenerako elementuak ere aurkitu ziren.   

Ia-euskaldunen multzoak joera hazkorra izanik eta talde honi arreta jartzeko 

asmoarekin, erabileran eragin handia lortzeko aukera ikusi ziren. 
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Gurasoek, orokorrean, seme-alabekiko harremanean euskara lehenesteko joera 

bazutela ikusten da. Haurrekiko harreman hori, helduek beste eremu batzuetan 

euskara gehiago erabil dezaten abiapuntu izan daitekeela ulertzen da. 

Urte askotan herrian hainbeste ikerketa eta hausnarketa-lan egin izanak, egoera 

baloratu eta norabideak finkatzeko ezagutza-oinarri bezala joka dezakeela ikusten 

da. Ziurrenik alde horretatik beste herri batzuekiko aurreratua dela baloratzen da. 

Euskalgintza antolatua eta, orokorrean, herrian elkartegintza sare sendo eta 

egonkorra izateak itxaropena sortzen du gaiaz ardura duen eta lan egiteko prest 

dagoen jendearen adierazle gisa.  

 

Herri bezala erronka nagusi bat finkatzen 

Hurrengo urteetarako Soraluzen herri bezala erronka bat definitzeko ariketa egin zen 

kontraste saioan: talde txikietan saiatu ziren parte hartzaileak erronka bat esaldi 

bakarrean formulatzen. Ondoren, ateratako aukera guztien artean bozketa egin zen, 

babes handiena zutenak identifikatzeko. Honakoak izan ziren emaitzak: 

1- Euskaldunek ia euskaldunekin euskaraz egin (23 bozka) 

2- Haur eta gazteen erabilera igoaraztea (14 bozka) 

3- Hizkuntza ohituretan eragin (erabilera soziala eta lagunartea) (11 bozka) 

4- Arnasgunea sortu eta euskaldunak nahiz ia-euskaldunak aktibatu (10 bozka) 

5- Adin guztientzako (bereziki helduak) aisialdi erakargarria landu (8 bozka) 

Azken eztabaida. Saioaren ondorioak 

Kontraste-saioaren amaieran, eztabaida irekirako tarte bat zabaldu zen, saio osoan 

zehar ateratako ideietatik ondorio orokorrak sintetizatzen saiatzeko. 
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Kezkarako eta itxaropenerako zantzuak ematen dituzten seinaleak errepasatzen 

zituzten hainbat interbentzio izan ziren. Aurrera begira jarrita, “Euskaraldia” ekimenak 

herriko egoerari erantzuteko balio handia izan dezakeela nabarmendu zen, ondorio 

nahiko orokor bezala: herri guztia norabide berean jartzeko balio dezakeelako, 

pertsonen arteko hizkuntza-ohiturak esplizitatu eta zalantzan jartzeko balio 

dezakeelako eta tresna konkretu bat delako, kanpaina bat baino gehiago.  
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7. Aurrera begirako ikuspegia 

 

Herrian izandako bilakaera soziolinguistikoa ezagutu ostean, gaur egungo egoera 

ikusita eta herritarren iritziak jasota, proiektuaren ardura izan duen taldeak aurrera 

begirako ikuspegia lantzeko saiakera egin du. Proiektuaren une desberdinetan 

etorkizuna lantzerakoan kontuan hartu beharreko gakoak honakoak direla 

ondorioztatu da: 

• Herri mailako marko bat eratu eta baliatu: Soraluzen euskararen aldeko 

konpromisoa duten pertsona eta taldeen sare bat badago; gainera aktiboa eta 

erreferentziala dela ikusi da. Horrez gain, orokorrean, badago antolatutako 

elkarte eta talde ugari herri mailan lanean. Bai azterlanen bilduman eta baita 

kontraste saioan, aipatu izan da euskararen inguruko ikuspegia partekatzeko 

ahalegin desberdinak egon direla. Baldintza hauek aukera bezala baliatu 

beharko lirateke. Egoeraren diagnostikoaren ezaugarri nagusiak jende multzo 

zabal batek partekatuak izan behar dira. Hauen arabera epe ertainera 

begirako herri-erronkak ere modu partekatuan ezarri behar dira. Honela, 

diagnostiko eta erronka horiei erantzuten dien ikuspegi bat, errelato bat, 

argudiategi bat eta diskutso bat baliatu behar dira. Eta pertsona eta talde 

horiek, beren ohiko jardueretan adostu edo bateratutako tresna horien 

arabera funtzionatu beharko lukete. Honela, herri mailako dinamikak 

indartsuagoak eta eraginkorragoak izatea lortuko litzateke. Eta euskararen 

biziberritzearen gaia konplizitateak josteko elementua litzateke, gizarte-

kohesioa sortzekoa. 

• Pertsonen arteko elkarrekintzari garrantzia berezia eman: herritar 

bakoitzak bere bizimoduan harremana duen ororekin hizkuntzak nola 

erabiltzen dituen konturatzea eragin behar da. Euskara erabiltzeko edo 

gehiago erabiltzeko baldintzarik ba ote dagoen baloratu beharko litzateke 

kasu bakoitzean. Hizkuntza-ohiturak aldatzea posible denaren ideia hedatu 

behar da. Bide batez euskaldun hartzaileen (edo ia-euskaldunen) paperari 
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garrantzia aitortu behar zaio. Guzti honetan ezinbestekoa da gaia esplizitu 

egitea; harreman bakoitzean egin daitekeena baloratzea eta pertsona 

bakoitzarentzat erosoa izango den neurrian gauzatzea aldaketak. Euskaraldia 

ekimenak gako horri heltzeko aukera paregabea jartzen du hurrengo 

hilabeteetan.  

• Haur eta gazteen erabileran eragitea lehentasun bezala hartu: belaunaldi 

gazteenetan euskararen ezagutza aldetik dauden baldintzak onak dira. Baina 

aldi berean, ikusi bezala, euskaldunaren profil soziolinguistikoaren eraldaketa 

garbien ikusi daitekeen gizataldea da: gehienek bigarren hizkuntza bezala 

ikasten dute eta gaztelaniaz baino gaitasun txikiagoa dute euskaraz. Eskolari 

dagokionez, D eredua erabat orokortu den arren, erabilera aldetik ez da 

euskararen erabateko arnasgunea. Urteetako ibilbideak, baina, Soraluzen 

bezala Euskal Herri osoan ulertarazi digu eskolak soilik ezin duela haur eta 

gazteen euskararen erabilera bermatu. Horregatik haur eta gazteen 

erabilerarako baldintza ahalik eta onenak sortzea herri guztiaren egitekoa 

bezala ulertu behar da. Helburu horrekiko koherentzian jokatu behar da 

uneoro eta denboran zehar iraunkorki arreta mantendu. Eta lehentasun horren 

arabera antolatu behar dira herriko jarduera eta gune oro: aisialdikoak, kirola, 

zerbitzuak, jaiak… 

• Jarduera, ekintza eta ekitaldi komunitarioetan euskara erdigunean 
kokatu: Soraluzeko herritarren zati esanguratsu bat herritik kanpo jaio da; 

hauen arteko batzuk, gainera Euskal Herritik kanpo. Azken hamarkadetako 

ibilbideari erreparatuz, ikus daiteke hizkuntza biziberritzeari dagokionez 

espreski landu beharreko eremua dela. Soraluzetar nortasunean euskara 

osagai garrantzitsu bezala balioan jarri behar da; herriaren mundu 

erreferentziala osatzen duten gune eta ekitaldietan lehentasunezko tokia izan 

behar du. Baina, era berean, herrira heltzen den orok sentitu behar du gune 

eta ekitaldi horien parte izateko gonbitea eta horiei lotuta euskarara 

hurbiltzekoa. Herri mailako sareen trinkotzea eta euskara kohesio horren 

mailto:kluster@soziolinguistika.org


 

Soziolinguistika Klusterra 
Martin Ugalde Kultur Parkea, 20140 Andoain - Tel.: 943 592556 - kluster@soziolinguistika.eus 

21 

osagai garrantzitsu (ez bakar) izateak beste lanketa askori atea zabaltzeko 

giltza gisa joka dezake. 

 

• Etengabeko ikerketa, hausnarketa eta ikasketa prozesuari eutsi: orain 

artean herrian euskarari buruzko hainbeste lan, ikerketa eta hausnarketa egin 

izanak ahalbidetu digu ikuspegi nahiko zabala eta integrala edukitzea gaur 

egun. Era berean, atera izan dira aztertu gabeko gai interesgarriak (elementu 

sozio-ekonomikoen eragina hizkuntzan, Interneten eremuko egoeraren 

azterketa…). Ziur erronka berrien aurrean jakin-min berriak ere sortzen joango 

direla. Horien aurreran, kontrastatutako datuek erabakiak hartzerakoan argia 

eman dezakete.   
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8. Eranskinak 

 

 

1 ERANSKINA:  Soraluzeko Oinarrizko Zenbait Datu Demografiko (2017) 
Soziolinguistika Klusterra 

2 ERANSKINA:  Soraluzeko datu soziolinguistikoen bilduma 1981-2011 (2014) 
Soziolinguistika Klusterra 

3 ERANSKINA:  Soraluzeko Hizkuntza-Erabileraren Kale-Neurketa, 2016 (2017) 
Soziolinguistika Klusterra 

4 ERANSKINA:  Euskararen egoera Soraluzeko haurrengan (2003) Soraluzeko 
Udala 

5 ERANSKINA:  Soraluzeko Gaztetxoak eta Euskara: gaitasuna, erabilera eta 
jarrerei buruzko azterketa (2007) Hiznet sakontze egitasmoa. 
Mikel Leunda. 

6 ERANSKINA:  Soraluzeko haur, gazte eta gurasoen hizkuntza ohituren 
azterlana (2015) Aztiker-Soziolinguistika Klusterra 

7 ERANSKINA:  Soraluzeko guraso ia euskaldunak eta euskara (2016) HIZNET 
Sakontze-egitasmoa. Arrate Gisasola Izeta 

8 ERANSKINA:  Ametsa bidean: euskaltzaletasunaren bilakaera Soraluzen XX. 
Eta XXI. Mendeetan (2016) Euskal kulturgintzaren transmisioa 
graduondoko proiektua. Arianne eta Egoitz Unamuno 

9 ERANSKINA:  Alkarrekin Soraluze Eginez: lan ardatz eta proiektu lehenetsien 
proposamenak (2014) Soraluzeko Udala 

10 ERANSKINA:  Soraluzeko Euskararen Plan Estrategikoa  (2014) Elhuyar 
Aholkularitza - Soraluzeko Udala 
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Sarrera



Soraluzen hainbat ikerketa soziolinguistiko egin izan dira azken urteotan; bai Udalaren ekimenez edo bai herritar zehatzen ikasketen testuinguruan. Gainera, aurrera begirako lan-ildoak finkatzerakoan, parte hartze bidez ekarpenak jasotzeko prozesuak ere aurrera eraman izan dira. 2015 eta 2016an Soziolinguistika Klusterraren eskutik Soraluzeko Hizkuntzen Kale-Erabileraren neurketa eta Haur, gazte eta gurasoen hizkuntza-ohituren azterketa egin da. Aurrez aipatutako ikerketa, azterketa eta egitasmoei loturik, azken hauen emaitzak oinarri hartuta herrian euskararen biziberritzearen norabidean egin beharreko lanean lehentasunezko lan-ildoak definitzeko aukera egokia ikusi du Udalak. 

Soziolinguistika Klusterraren ikuspegitik, hainbat udalerritan izandako esperientziatik behar bat identifikatu izan da. Diagnostiko mailako ikerketak, errealitate soziolinguistikoaren “argazkiak” eskuratu ondoren, hurrengo urratsa, lehentasunezko lan-ildoak definitzearena, nola eman proposatzeko eskatzen zaio sarri.

Honela, Soraluzeko kasuan Udala eta Klusterraren interesek bat egin dute. Herrian aurrez aztertu izan denari begirada integral batetik heldu eta gakoak zein aurrera begirako ikuspegia definitzeko prozesu bat egin da. Udalak bere jarduna norabidetzeko baliatuko du eta Klusterrak, berriz, beste hainbat herritan antzeko prozesuak egin daitezkeelakoan, ikasgaiak aterako ditu.



Helburua

Honela formulatu izan da txosten honetan aurkezten den proiektuaren helburu nagusia: Soraluzeko Udalarekin eta euskalgintzarekin elkarlanean datu soziolinguistikoak interpretatzea eta aurrera begirako nondik norakoak finkatzen laguntzea.


Prozesua



Proiektu honetan hainbat ikuspegi hartu behar dira kontuan. Horregatik profil desberdineko partaideen elkarlana bilatu da:

· Zuzendaritza eta ikuspegi akademikoa: Iñaki Martinez de Luna

· Koordinazioa eta jarraipena: Soziolinguistika Klusterraren bulego-teknikoa (Asier Basurto)

· Arlo aplikatuaren ikuspegia: Soziolinguistika Klusterraren bi bazkide: Artez (Estiñe Astorkia) eta Emun (Abel Irizar).

· Soraluzeko herriaren ikuspegia eta Udalarekin lotura: Euskara Zerbitzua (Mikel Leunda).

2017ko ekainetik 2018ko ekainera, ondoren azalduko den prozesua eraman da aurrera proiektuan:

a) Ikerketa, azterketa eta oinarrizko datuen bilduma (2017ko ekainetik abuztura)

Azterketa honetarako iturri bezala interesgarri izan zitezkeen datuak, lanak eta txostenak bildu dira. Hauen ondorio interesgarrienekin laburpenak osatu dira. Guztiak bilduta, proiektu honen Oinarrizko Txostena osatu da, egoera eta bilakaeraren interpretaziorako tresna gisa. (Ikus 4. atala)

b) Bilakaera soziolinguistikoaren interpretazioa (2017ko irailetik 2018ko urtarrilera)

Oinarrizko Txostena baliatuz, bertako ondorio eta datuen interpretazioak egin dituzte Udalak eta adituek. Interpretazio horien elementu komunak bilatu dira eta talde teknikoak interpretazio bateratu bat adostu du. Honela osatu da Txosten Zirriborroa. (Ikus 5.atala)

c) Herritar eta eragileekin kontrastea (2018ko otsailetik martxora)

Herrian gogoeta saio parte hartzailea antolatu da, herri-bizitzan eta euskararen biziberritzean paper esanguratsua izan dezaketen pertsona eta taldeetako kideak gonbidatuta. Bertan, talde teknikoak ordura arte ikusitakoa eta egindako interpretazioa aurkeztu die parte hartzaileei. Abiapuntu horretatik, egoeraren elementu baikorrenak, ezkorrenak, harrigarrienak eta itxaropentsuenak identifikatu dira. Horretaz gain, aurrera begirako erronka nagusiak definitzeko ariketa kolektiboa egin da. (Ikus 6. atala)

d) Aurrera begirako ikuspegia – Azken txostena (2018ko apiriletik ekainera)

Txosten Zirriborroan jasotako egoeraren interpretazioa eta herrian egindako gogoeta saioaren ondorioekin, aurrera begirako ikuspegi bat proposatzeko saiakera egin da. (Ikus 7. atala) Proiektuaren prozeduraren kontakizuna eta bidean sortutako materialekin (eranskinak) txosten hau bera, Azken Txostena, osatu da.


OINARRIZKO TXOSTENA

TXOSTEN ZIRRIBORROA

HERRIKO SAIOA

AZKEN TXOSTENA

a)

b)

c)

d)



Bilduma (iturriak)



Proiektuaren Oinarrizko Txostena osatzeko erabili diren dokumentuak jatorri anitzekoak dira: estatistika ofizialak, Udalak egindako azterketa eta prozesu parte hartzaileen txostenak, Udalak Soziolinguistika Klusterrari eskatutako ikerketak, herritarrek egindako lanak…

2003 eta 2017 artean argitaratutako dokumentuak dira guztiak, baina bertan biltzen den informazioak hamarkada askotako bilakaerari erreparatzen diola esan daiteke. Zehazki hau da erabilitako dokumentuen zerrenda osoa:

· Soraluzeko Oinarrizko Zenbait Datu Demografiko (2017) Soziolinguistika Klusterra (1 Eranskina)

· Soraluzeko datu soziolinguistikoen bilduma 1981-2011 (2014) Soziolinguistika Klusterra (2 Eranskina)

· Soraluzeko Hizkuntza-Erabileraren Kale-Neurketa, 2016 (2017) Soziolinguistika Klusterra (3 Eranskina)

· Euskararen egoera Soraluzeko haurrengan (2003) Soraluzeko Udala (4 Eranskina)

· Soraluzeko Gaztetxoak eta Euskara: gaitasuna, erabilera eta jarrerei buruzko azterketa (2007) Hiznet sakontze egitasmoa. Mikel Leunda. (5 Eranskina)

· Soraluzeko guraso ia euskaldunak eta euskara (2016) HIZNET Sakontze-egitasmoa. Arrate Gisasola Izeta (7 Eranskina)

· Soraluzeko haur, gazte eta gurasoen hizkuntza ohituren azterlana (2015) Aztiker-Soziolinguistika Klusterra (6 Eranskina)

· Ametsa bidean: euskaltzaletasunaren bilakaera Soraluzen XX. eta XXI. mendeetan (2016) Euskal kulturgintzaren transmisioa graduondoko proiektua. Arianne eta Egoitz Unamuno (8 Eranskina)

· Alkarrekin Soraluze Eginez: lan ardatz eta proiektu lehenetsien proposamenak (2014) Soraluzeko Udala (9 Eranskina)

· Soraluzeko Euskararen Plan Estrategikoa  (2014) Elhuyar Aholkularitza - Soraluzeko Udala (10 Eranskina)

Hauek guztiak aztertuta, bakoitzaren ondorio nagusien edo datu esanguratsuenen laburpen bat osatu da, Soraluzen bizi izandako bilakaera eta gaur egungo egoera soziolinguistikoa interpretatu ahal izateko.






Bilakaeraren eta egoeraren interpretazioa



Lehenago aipatu bezala, iturri desberdinetatik bildutako informazioa baliatu da Soraluzeko egoera eta bilakaeraren interpretazio bat egiteko. Ondorengo ataletan azaltzen da Soraluzen azken hamarkadetan egoera soziolinguistikoan eragin duten elementu gakoak eta gaur egungo egoeraren ezaugarri nagusiak:



Demografia: adin-piramidea eta migrazioak

Herrian jaiotze-tasa gutxituz joan da eta populazioa zahartzea eragin du horrek. Ondorioz, adin talde bakoitzaren pisu demografikoaren ondorioz (helduena handitu, haur eta gazteena txikitu) hizkuntzaren balantza erdaldunen aldera desorekatu da. Helduen multzoak (20-64 urte) herriko populazio osoan duen pisua oso handia da (%61a dira). Kontuan izan behar da adin-talde erdaldunena dela (euskaraz dakitenak %45). Eta horrez gain, herriko bizitza-soziala ezaugarritzen paper garrantzitsua jokatzen dutela; helduak izaten dira, normalki, harreman-sare askoren dinamizatzaile eta erabakiguneetako partaide, hala nola, lantokietan, merkataritzan, kultura eta kirol elkarteetan…

Haur eta gazteek pisu demografiko txikia dute herrian (0-19 urte bitartekoak %17 baino ez dira). Gainerako adin-tarteak baino dezente euskaldunagoa izan arren, herriko dinamikan nagusien hizkuntza-jokaera nagusitzen da, haurrak eta gazteak horretara erakarriz. 

Demografikoki emandako aldaketei erreparatzean, esanguratsua da halaber migrazioen eragina. Jaiotza-tasaren jaitsiera eta herritik joandakoen artean, Soraluzek biztanleriaren laurdena galdu du azken 20 urteotan. Baina aldi berean, herritarren %28a herritik kanpotik etorritako da. 

Jatorrian sakontzen badugu, EAEn jaiotakoen proportzioa herriko biztanlerian ez da aldatu 1991tik (%72). Espainiar estatuko beste erkidegoetan jaiotakoen proportzioa herrian txikituz joan da azken hamarkadan (1981: %27; 2011: %19). Beste estatu batean jaiotakoen proportzioa  2001etik aurrera nabarmen hazi da (2001: %2,4; 2011: %9,1). Beraz, badago %28-30 bat orokorrean ez dena euskalduna eta dena euskarazko dinamiketan murgildu (nahiz eta euren seme-alabak oro har, eskolaren bidez lortu den euskaraz sozializatzea, maila batean edo bestean).

 

Gaitasuna: euskalduntzea eta elebidun-motak

Hezkuntza sisteman emandako aldaketek eta euskararen aldeko dinamikek, biztanleriaren gora-beherak eta migrazioak izan dituzte kontrapisu gisa. Honela, azken hamarkadatan Soraluzeko biztanlerian euskaldunen proportzioa zertxobait mantendu egin da (zertxobait hazi 1986tik, baina zertxobait txikitu 2001etik). 

Hala ere, garai batean euskaldunen multzoa osatzen zutenen profila eta gaur egungoena ez da berbera. Denbora tarte horretan hil diren adineko pertsonak elebidun euskaldunak (euskaraz gaztelaniaz baino hobeto moldatzen direnak) eta euskarazko harreman-sareetan txertatuak izango ziren gehienbat. Gaur egungo euskaldunen-multzoan, aldiz, euskaldundu diren gazte asko elebidun erdaldunak dira (gaztelaniaz euskaraz baino hobeto egiten dute) eta beren inguruneko funtsezko sareek gaztelaniaz dihardute. 

Hiru datu argigarrik hala erakusten digute: 

· Euskara lehen hizkuntzatzat dutenen multzoa populazio osoan gehiengo izatetik gutxiengo izatera pasa da (1986: %52; 2011: %42). 

· Gaztelania lehen hizkuntzatzat dutenak gehiengo izatera pasa dira (1986: %40; 2011: %46).

· Gaztelania iritsi da etxe gehienetan erabiltzen den hizkuntza izatera (1991: %46; 2011:%54).







Hezkuntza: eskolak eta ereduak

Udalerrian gakoa izan da D eredua orokortzeko prozesua, eta 20 urtean zehar hezkuntza sistema bidezko euskalduntze-dinamika hedatzea eta egonkortzea lortu da Soraluzen. Hortik etorri da euskararen gaitasunean emaitza bat. Hauek baloratzean, komeni da bi faktore kontuan hartzea: haur eta gazteak gutxi dira herriko biztanleriarekiko eta euskarazko murgiltze eredua orokortzea fenomeno nahiko berria da oraindik bere emaitza guztiak baloratu ahal izateko. 

Nabarmentzekoa da gurasoen artean eskolari eta euskalduntze kognitiboari (hizkuntzaren ezagutza formala) ematen zaion zentraltasuna. Euskarazko gaitasun-komunikatiboa, harreman sareak edo erabilerari gehiegi erreparatu gabe, eskola haurren euskalduntzearen bermatzaile bakar eta askia bezala ulertzen da sarri eskola.

Herrian bi ikastetxe izatetik bakarrean integratzera eraman zituen prozesuak sortutako ondorioak agerian geratzen dira aspektu bat baino gehiagotan. Haur eta gaztetxoen nahiz gurasoen harreman-sareak egituratzeko modua aldatu zuen. Batetik, ikastetxeetako batean euskarak zituen giro eta harreman-sare trinkoa giro erdaldunago baten lurrundu dira, eta, bestetik, euskaratik urruti zeuden beste ikastetxeko familiak –gurasoak zein horien umeak- hizkuntza horretarantz eman dute pausoa. Garai bateko banaketa eskolaren araberakoa izateaz gain, bestelako dimentsio batzuk zituen (jatorria, politikoa, soziala…) eta prozesua berak zailtasunak izan zituen. Edonola ere, gaur egungo errealitatean herrian ikastetxe bakarra dago eta D eredukoa da. Iraganetik ekarritako kargak gora-behera, esku hartzeko baldintza bezala potentzial handiko testuingurua izan daiteke.






Haurrak: belaunaldi berrienen profila eta testuingurua

Lehen Hezkuntzako ikasleekin egindako ikerketek euskararen erabileraren beherakada erakusten dute, azken bi hamarkadei dagokienez. Haurren euskararen erabilera jaitsi izanaren atzean, neurri batean behintzat, lehenago aipatutako faktoreak daudela pentsa dezakegu: Soraluzeko “etxeen” edo familien profil soziolinguistikoaren aldaketa eta, ondorioz, haur eta gaztetxoen profilaren aldaketa. 

Etxe eta familiei dagokionez, euskarazko gaitasun aldetik baldintza egokienak dituztenak proportzioan txikitu egin dira. Bai lehen hizkuntzaren eta baita gaitasun erlatiboaren datuek erakusten dute euskara gaztelaniarekin batera edo beranduago ikasten dutenak eta beste hizkuntzetan euskaraz baino hobeto moldatzen direnak proportzioan hazi egin direla.

 




Helduak: gurasoak, transmisioa eta ohiturak

Gurasoen aldetik jarrera egokiak daude euskararekiko herrian, oro har. Gainera, haurrak eta beste adin-taldeak nahasten diren elkarrizketak dira euskara gehien erabiltzen direnak. Jokamolde hori lagungarria da belaunaldien arteko transmisioa bermatzeko.

Hala ere, gurasoen arteko erabileran (eta helduen arteko elkarrizketetan, orokorrean) hizkuntza-sozializazioan eredu desegokia jaso ohi dute batzuetan haurrek; alegia, seme-alabei euskaraz egiten dieten gurasoek gaztelania baliatzen dute. Eta gurasoen eredu desegoki hori helduen hainbat girotan ere errepikatzen da.

Euskara erabiltzen den etxeetako gaztetxoek euskara erabiltzeko joera erakusten dute, orokorrean. Baina kontuan hartu behar da proportzionalki tipologia horretako familia eta gaztetxoak biztanleriaren zati txikiagoa direla orain iraganean baino.



Atxikimendua: pertzepzioak eta hizkuntza-ideologiak

Lehen hizkuntza gaztelania duten euskaldunen proportzioa hazi egin da; multzo honetakoen euskararekiko atxikimendu afektibo-kulturala apalagoa da garai batean gehiengo ziren euskal elebidunena baino. Hizkuntzari balio funtzionala soilik ematen diotenek, gaitasuna izan arren araututako sare eta guneetatik kanpo erabiltzeko joera txikiagoa dute.

Herrian garai batean indartsuagoa zen euskaldunak eta erdaldunak loturarik gabeko bi mundu bezala ulertzeko eta funtzionatzeko joera. Hala ere, ulerkera horren arrastoen artean pertsona eta taldeen arteko zenbait aurreiritzi eta mesfidantza badaude oraindik.

Bereziki esanguratsua da ia-euskaldunen kasua. Euskaraz ulertu bai, baina mintzatzeko gaitasunik ez duten herritarren multzoa hazi egin da (1986: %12; 2011: %21). Hala ere, talde horretako pertsonak funtzionalki, besteekiko harremanetarako, erdaldunak dira. Hala hautematen dituzte bai euskaldunek eta baita eurek euren burua ere (autopertzepzioa). Euskaldun hartzaile kontzeptua ez dago zabalduta eta euskararen erabilera zabaltzeari begira ez zaio probetxurik ateratzen profil honetako pertsonen gaitasunari (mugatua izanik ere). Egoera horretan, oso litekeena euskaldun hartzaile horiek duten gaitasuna ongi balioetsi ordez, beraien burua euskaldun izateko asmorako frustratu gisa ikustea.



Aisialdia eta kultura: herriko talde eta elkarteak

Herrian bada euskalgintza sozial antolatua; badu ibilbide bat egina eta baita erreferentzialtasun maila esanguratsu bat ere (euskara elkartea, hedabideak, aisialdi taldea, jaiak…). Bada bestelako elkarte multzo bat (gastronomiko eta kulturalak, bereziki) partaideen profil eta ohituren araberako guneak direnak, neurri handi batean eta oraintsu hasi direnak, Udalarekin elkarlanean, hizkuntzen gaia eta hauen kudeaketa lantzen. 

Haur eta gaztetxoei erreparatuta, eskolaz kanpoko jardueren gehiengoa euskaraz eskaintzen zaie. Eskolan jasotako gaitasuna praktikan erabiltzeko guneak sortzen dira horrela. Hala ere, euskara nagusi ez den gutxiengo jardueren artean futbol taldearen kasua nabarmentzen da, bertan parte hartzen duen herritar kopuruagatik eta herriko erreferentzialtasunean duen eraginagatik. Eskolaz kanpoko eskaintza honen funtzionamendu hizkuntza gehien batean euskara izan arren, gune horietan haurren artean hizkuntza erabilera nolakoa den ere kontuan izan beharko litzateke.


Kontrastea

2018ko otsailaren 15eko arratsaldean Soraluzeko Herri Antzokian egin zen parte-hartze saioa izan da talde teknikoaren interpretazioa herritarrekin kontrastatzeko unea. Saioaren antolaketarako, garrantzia berezia eman zaio gonbidapen lanari. Herrian euskararen inguruan eta, orokorrean, bizitza sozialean esanguratsuak izan daitezkeen eragileak zein gaian interesa duten zenbait herritar bertan izatea funtsezkoa zen kontraste baliagarri bat egiteko. Herrian hezkuntzaren eremuan, euskalgintzan, Udalean, bestelako elkartegintzan dabiltzan pertsonak edo guraso zein gazte aktibo bezala zeresana izan zezaketenengana iritsi zen gonbidapena. Udalak hartu zuen bere gain ardura hori eta oso erantzun positiboa jaso zen gonbidatuen aldetik. 26 herritarrek parte hartu zuten zehazki kontrastean.

Saioaren lehen zatian talde teknikoak egindako interpretazioa aurkeztu zen. Soraluzen azken hamarkadatan emandako bilakaera soziolinguistikoaren ikuspegia eman zen eta gaur egungo egoeraren ezaugarri nagusiak laburbildu ziren. Interpretazio hori (Ikus 5. atala) izan zen ondorengo kontraste-ariketa kolektiboaren oinarria.

Hiru zati izan zituen talde-ariketak: 1) aurkeztutako interpretazioaren gaineko inpresioen bilduma, 2) herri bezala erronka nagusi bat adosteko ariketa eta 3) azken eztabaida, aurrera begira jarrita. Hiru zati horiek emandako emaitzen laburpena, banan-banan, aurkezten da jarraian.



Egoeraren interpretazioarekiko inpresioak

Lehendabizi banaka hausnarketarako tartea utzi eta ondoren talde handian partekatuta jaso ziren herritarren inpresio eta iritziak.

Aurkeztutako interpretazioari dagokionez, falta ziren zenbait elementu nabarmendu zituzten parte hartzaileek. Ondorioen artean herriko eskolek bat egitearen eragina ez zela atera azpimarratu zen, adibidez. Bestalde, herrian askotariko ikerketak egin izan badira ere, nahikoa informazio edo pistarik ez daukagun zenbait esparru ere identifikatu ziren: 

· Hezkuntzak eta hizkuntza-politikek herrian izandako eraginaren ikerketarik ez zegoela atera zen.

· Gaur egungo herritarren bizimoduetan eta praktika linguistikoetan esanguratsuak badira ere, Internet (sare sozialak) eta ikus-entzunezkoen esparrua (telebista) ondo aztertu gabeko eremuak direla esan zen.

· Azkenik, batez ere aldaketa demografikoekin loturik, faktore sozioekonomikoen eta soziolinguistikoen arteko harremana arretaz aztertzea interesgarri ikusi zen.

Entzundako aurkezpenari dagokionez, harrigarri ikusi zen, esate baterako, adin nagusieneko herritarren euskararen erabilerak beheranzko joera azaltzea. Gurasoen artean, orokorrean euskararekiko jarrera positiboa gailentzen zela entzunagatik ere harridura adierazi zuten zenbaitek; batez ere guraso horien praktikarekiko kontrastean.

Saioko parte hartzaileek adierazitako iritzien artean, batzuek kezkatzeko edo arduratzeko elementuak zerrendatu zituzten.

Kezka horietako batzuk, herriko euskal hiztunen profilean ematen ari den aldaketarekin dute zerikusia. Euskal Herriko gune askotan nabaritu izan diren zenbait aldaketa Soraluzen ere ikusi dira. Euskaraz mintzatzeko gai diren herritarren multzo osoa hartuta, gero eta gehiago dira euskara bigarren hizkuntza bezala dutenak; gaztelania baino beranduago ikasi dutenak. Honekin loturik, gero eta gehiago dira elebidunen artean gaztelaniaz euskaraz baino erraztasun handiagoa dutenak (erdal elebidunak). Profil horretako hiztunei lotutako zalantzak plazaratu ziren saioan: erabiltzen al dute euskara? Nolako transmisioa egingo diete hurrengo belaunaldiei?

Elementu kezkagarri bezala aipatu zen, era berean, euskarari nagusiki balio funtzionala aitortzen dioten pertsonen multzoa handitzen joatea. Motibazio funtzional horrek erabilerarako joerarik ez duela bermatzen interpretatu zuten zenbait parte hartzailek.

Euskararen biziberritzearekin ados egon arren edo euskararen erabilera igoarazteko borondatea izan arren, zenbait gurasok egiteko hori eskola-sistemaren gain delegatzen dutela atera zen elementu kezkagarrien zerrendan. Hainbatek seme-alabak D ereduan matrikulatzearekin hauekiko hizkuntza-transmisioan egin beharreko ekarpena bete dutelakoan daudela azpimarratu zen.

Euskaraz hitz egiteko gaitasuna dutenek ia-euskaldun deitutakoekin (euskaraz ulertu bai, baina hitz egiten ez dutenekin), nola jokatzen duten ere nabarmendu zen. Elkarrizketa elebidunekin saiatu ordez, euskaraz ulertzen dutenei gaztelaniaz zuzentzeko ohitura zabaldua egotea bera kezkagarri ikusten da.

Azkenik, kezkarako elementuekin amaitzeko, hiztunen gaitasunean gabezia larriak daudela adierazi zen; euskararekiko kontzientzia falta handia dagoela sumatzen dela esan zen eta ingelesaren gorakada arretaz zaindu beharra seinalatu zen.

Kezkei arreta kendu gabe, baina hauekin itsutu gabe, herriko bilakaera eta egoera soziolinguistikoan itxaropenerako elementuak ere aurkitu ziren.  

Ia-euskaldunen multzoak joera hazkorra izanik eta talde honi arreta jartzeko asmoarekin, erabileran eragin handia lortzeko aukera ikusi ziren.

Gurasoek, orokorrean, seme-alabekiko harremanean euskara lehenesteko joera bazutela ikusten da. Haurrekiko harreman hori, helduek beste eremu batzuetan euskara gehiago erabil dezaten abiapuntu izan daitekeela ulertzen da.

Urte askotan herrian hainbeste ikerketa eta hausnarketa-lan egin izanak, egoera baloratu eta norabideak finkatzeko ezagutza-oinarri bezala joka dezakeela ikusten da. Ziurrenik alde horretatik beste herri batzuekiko aurreratua dela baloratzen da.

Euskalgintza antolatua eta, orokorrean, herrian elkartegintza sare sendo eta egonkorra izateak itxaropena sortzen du gaiaz ardura duen eta lan egiteko prest dagoen jendearen adierazle gisa. 



Herri bezala erronka nagusi bat finkatzen

Hurrengo urteetarako Soraluzen herri bezala erronka bat definitzeko ariketa egin zen kontraste saioan: talde txikietan saiatu ziren parte hartzaileak erronka bat esaldi bakarrean formulatzen. Ondoren, ateratako aukera guztien artean bozketa egin zen, babes handiena zutenak identifikatzeko. Honakoak izan ziren emaitzak:

1- Euskaldunek ia euskaldunekin euskaraz egin (23 bozka)

2- Haur eta gazteen erabilera igoaraztea (14 bozka)

3- Hizkuntza ohituretan eragin (erabilera soziala eta lagunartea) (11 bozka)

4- Arnasgunea sortu eta euskaldunak nahiz ia-euskaldunak aktibatu (10 bozka)

5- Adin guztientzako (bereziki helduak) aisialdi erakargarria landu (8 bozka)

Azken eztabaida. Saioaren ondorioak

Kontraste-saioaren amaieran, eztabaida irekirako tarte bat zabaldu zen, saio osoan zehar ateratako ideietatik ondorio orokorrak sintetizatzen saiatzeko.

Kezkarako eta itxaropenerako zantzuak ematen dituzten seinaleak errepasatzen zituzten hainbat interbentzio izan ziren. Aurrera begira jarrita, “Euskaraldia” ekimenak herriko egoerari erantzuteko balio handia izan dezakeela nabarmendu zen, ondorio nahiko orokor bezala: herri guztia norabide berean jartzeko balio dezakeelako, pertsonen arteko hizkuntza-ohiturak esplizitatu eta zalantzan jartzeko balio dezakeelako eta tresna konkretu bat delako, kanpaina bat baino gehiago. 




Aurrera begirako ikuspegia



Herrian izandako bilakaera soziolinguistikoa ezagutu ostean, gaur egungo egoera ikusita eta herritarren iritziak jasota, proiektuaren ardura izan duen taldeak aurrera begirako ikuspegia lantzeko saiakera egin du. Proiektuaren une desberdinetan etorkizuna lantzerakoan kontuan hartu beharreko gakoak honakoak direla ondorioztatu da:

· Herri mailako marko bat eratu eta baliatu: Soraluzen euskararen aldeko konpromisoa duten pertsona eta taldeen sare bat badago; gainera aktiboa eta erreferentziala dela ikusi da. Horrez gain, orokorrean, badago antolatutako elkarte eta talde ugari herri mailan lanean. Bai azterlanen bilduman eta baita kontraste saioan, aipatu izan da euskararen inguruko ikuspegia partekatzeko ahalegin desberdinak egon direla. Baldintza hauek aukera bezala baliatu beharko lirateke. Egoeraren diagnostikoaren ezaugarri nagusiak jende multzo zabal batek partekatuak izan behar dira. Hauen arabera epe ertainera begirako herri-erronkak ere modu partekatuan ezarri behar dira. Honela, diagnostiko eta erronka horiei erantzuten dien ikuspegi bat, errelato bat, argudiategi bat eta diskutso bat baliatu behar dira. Eta pertsona eta talde horiek, beren ohiko jardueretan adostu edo bateratutako tresna horien arabera funtzionatu beharko lukete. Honela, herri mailako dinamikak indartsuagoak eta eraginkorragoak izatea lortuko litzateke. Eta euskararen biziberritzearen gaia konplizitateak josteko elementua litzateke, gizarte-kohesioa sortzekoa.

· Pertsonen arteko elkarrekintzari garrantzia berezia eman: herritar bakoitzak bere bizimoduan harremana duen ororekin hizkuntzak nola erabiltzen dituen konturatzea eragin behar da. Euskara erabiltzeko edo gehiago erabiltzeko baldintzarik ba ote dagoen baloratu beharko litzateke kasu bakoitzean. Hizkuntza-ohiturak aldatzea posible denaren ideia hedatu behar da. Bide batez euskaldun hartzaileen (edo ia-euskaldunen) paperari garrantzia aitortu behar zaio. Guzti honetan ezinbestekoa da gaia esplizitu egitea; harreman bakoitzean egin daitekeena baloratzea eta pertsona bakoitzarentzat erosoa izango den neurrian gauzatzea aldaketak. Euskaraldia ekimenak gako horri heltzeko aukera paregabea jartzen du hurrengo hilabeteetan. 

· Haur eta gazteen erabileran eragitea lehentasun bezala hartu: belaunaldi gazteenetan euskararen ezagutza aldetik dauden baldintzak onak dira. Baina aldi berean, ikusi bezala, euskaldunaren profil soziolinguistikoaren eraldaketa garbien ikusi daitekeen gizataldea da: gehienek bigarren hizkuntza bezala ikasten dute eta gaztelaniaz baino gaitasun txikiagoa dute euskaraz. Eskolari dagokionez, D eredua erabat orokortu den arren, erabilera aldetik ez da euskararen erabateko arnasgunea. Urteetako ibilbideak, baina, Soraluzen bezala Euskal Herri osoan ulertarazi digu eskolak soilik ezin duela haur eta gazteen euskararen erabilera bermatu. Horregatik haur eta gazteen erabilerarako baldintza ahalik eta onenak sortzea herri guztiaren egitekoa bezala ulertu behar da. Helburu horrekiko koherentzian jokatu behar da uneoro eta denboran zehar iraunkorki arreta mantendu. Eta lehentasun horren arabera antolatu behar dira herriko jarduera eta gune oro: aisialdikoak, kirola, zerbitzuak, jaiak…

· Jarduera, ekintza eta ekitaldi komunitarioetan euskara erdigunean kokatu: Soraluzeko herritarren zati esanguratsu bat herritik kanpo jaio da; hauen arteko batzuk, gainera Euskal Herritik kanpo. Azken hamarkadetako ibilbideari erreparatuz, ikus daiteke hizkuntza biziberritzeari dagokionez espreski landu beharreko eremua dela. Soraluzetar nortasunean euskara osagai garrantzitsu bezala balioan jarri behar da; herriaren mundu erreferentziala osatzen duten gune eta ekitaldietan lehentasunezko tokia izan behar du. Baina, era berean, herrira heltzen den orok sentitu behar du gune eta ekitaldi horien parte izateko gonbitea eta horiei lotuta euskarara hurbiltzekoa. Herri mailako sareen trinkotzea eta euskara kohesio horren osagai garrantzitsu (ez bakar) izateak beste lanketa askori atea zabaltzeko giltza gisa joka dezake.



· Etengabeko ikerketa, hausnarketa eta ikasketa prozesuari eutsi: orain artean herrian euskarari buruzko hainbeste lan, ikerketa eta hausnarketa egin izanak ahalbidetu digu ikuspegi nahiko zabala eta integrala edukitzea gaur egun. Era berean, atera izan dira aztertu gabeko gai interesgarriak (elementu sozio-ekonomikoen eragina hizkuntzan, Interneten eremuko egoeraren azterketa…). Ziur erronka berrien aurrean jakin-min berriak ere sortzen joango direla. Horien aurreran, kontrastatutako datuek erabakiak hartzerakoan argia eman dezakete.  
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Populazioa eta adin-banaketaren bilakaera

1981-2011



0-19 	1981	1986	1991	1996	2001	2006	2011	1724	1435	1178	831	690	582	673	20-64 	1981	1986	1991	1996	2001	2006	2011	3235	3147	2915	2777	2651	2569	2417	>	64	1981	1986	1991	1996	2001	2006	2011	565	695	745	822	824	839	864	







Biztanleria jaiolekuaren arabera

1981-2016 (%)



Euskal AE	1981	1986	1991	1996	2001	2006	2011	2016	71.578566256335989	72.958120144021223	74.700289375775114	75.124153498871323	75.270108043217292	75.062656641604008	72.306525037936268	71.749347258485642	Beste probintziak	1981	1986	1991	1996	2001	2006	2011	2016	27.353367125271543	26.321773735076746	24.369574204216619	24.695259593679459	22.376950780312125	22.205513784461154	18.614061709661105	17.493472584856399	Atzerria	1981	1986	1991	1996	2001	2006	2011	2016	1.0680666183924692	0.72010612090202764	0.93013642000826791	0.18058690744920991	2.3529411764705883	2.73182957393483	68	9.079413252402631	10.757180156657963	







Populazioa eta hizkuntza-gaitasunaren banaketa 1981-2011



Euskaldunak	1981	1986	1991	1996	2001	2006	2011	2806	2840	2822	2588	2471	2283	2177	Ia euskaldunak	1981	1986	1991	1996	2001	2006	2011	705	634	574	521	660	734	795	Erdaldunak	1981	1986	1991	1996	2001	2006	2011	1842	1703	1358	1271	952	875	857	







Lehen hizkuntza

1986-2011



Euskara	1986	1991	1996	2001	2006	2011	2681	2423	2222	2013	1796	1618	Gaztelania	1986	1991	1996	2001	2006	2011	2052	2017	2004	1802	1812	1774	biak	1986	1991	1996	2001	2006	2011	171	220	131	115	154	207	Beste bat	1986	1991	1996	2001	2006	2011	273	94	23	153	130	230	







2-14 urteko haurren lehen hizkuntza

1986-2011



Euskara	1986	1991	1996	2001	2006	2011	42.929290000000002	44.233580000000003	49.105370000000001	47.480110000000003	43.148690000000002	33.256349999999998	Gaztelania	1986	1991	1996	2001	2006	2011	47.47475	42.773719999999997	43.339959999999998	39.257289999999998	39.650149999999996	42.494230000000002	Biak	1986	1991	1996	2001	2006	2011	7.2727300000000001	12.70073	7.5546699999999998	11.67109	15.4519	18.706700000000001	Beste	1986	1991	1996	2001	2006	2011	2.32323232323232	0.29197080291970801	0	1.59151193633952	1.7492711370262399	5.5427251732101599	







LH ETA BHko ikasleen gaitasun erlatiboa

1999-2015



EUSKAL ELEBIDUNAK	

LH	DBH	LH	DBH	1999	201	5	36	45.1	30.412371134020617	19.19191919191919	ELEBIDUN OREKATUAK	

LH	DBH	LH	DBH	1999	2015	38.799999999999997	33.1	29.381443298969074	36.363636363636367	ERDAL ELEBIDUNAK	

LH	DBH	LH	DBH	1999	2015	25.2	21.8	40.206185567010309	44.444444444444443	







Etxeko hizkuntza

1991-2011



Euskara	1991	1996	2001	2006	2011	32.667227597812371	39.977168949771688	31.741366642174874	34.301130524152107	30.582397492817968	Gaztelania	1991	1996	2001	2006	2011	46.3188893	5633151	46.347031963470322	46.85280431055596	50.719424460431654	54.34839383651083	Biak	1991	1996	2001	2006	2011	20.277660917122422	13.424657534246576	20.352681851579721	14.388489208633093	12.875424392791851	Beste bat	1991	1996	2001	2006	2011	0.73622212873369797	0.25114155251141551	1.053147195689444	0.59095580678314497	2.1937842778793417	







Soziolinguistika Klusterra
Martin Ugalde Kultur Parkea, 20140 Andoain - Tel.: 943 592556 - kluster@soziolinguistika.eus

image2.png



image3.png



image4.jpeg



image1.jpeg



