


Etorkinen seme-alabak D ereduan. Aurkia eta ifrentzua 

Egun EAEn D eredu publikoan daude gehien-gehienak (duela
18 urte A publikoan zeuden gehienak). EAEn prozesu hori
bideratu nahi izan da. Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ez
bezala.

� Euskara hizkuntza minorizatua da. Baina, berez, euskara
ikasteak ez ditu etorkinen seme-alabak beste minorizazio
batera eramango, kontrakoa baizik. (Familiek al dakite?)

� Familiarena ez den hizkuntza batean eta hegemonikoa ez
den hizkuntza batean eskolatu behar dira umeak.
Bermatuta dago oinarrizko arrakasta lortuko dutela,
hizkuntzari dagokionez eta emaitza akademikoei
dagokionez oro har? Ez bada hori gertatzen, bai pairatu
dezakete beste desabantaila bat. (Familiek al dakite?)
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� Ingurune ez euskaldunetan noraino lortzen dute umeek eskolako
hizkuntzaren ezagutza? Eta horrek ze ondorio ditu?

(Maiz senideen laguntzarik ez, partikularrik ez, talde
estraekolarrik ez…)

� Zer beharko litzateke horretarako? Baliabide nahikorik al dago?
Irakasleen eta eragileen formazio nahikorik? Hizkuntzaren
didaktikaren arloan erronka handia dago.

� Zer irudikatzen dugu, etorkinen seme-alabek euskara jakingo
dutela ala erabiliko dutela? Zein mezu bidaltzen zaie? Zer da nahi
duguna?

� Aisialdiaren gakoa. Beste segregazio bat gertatzen al da? Jatorri
desberdineko umeak eta gazteak elkarrekin daude eskolaz
kanpoko jardueretan? Zein baliabide behar dira horretarako?
(Bilboko Mujika eskola, Gasteizko Ramón Bajo eskola).

� Eta EAEn 12 urtetik gora eskolatzen direnean ingurune
erdaldunetan? 3



Familiak eta harrera linguistikoa

� Familiek euskararekin lotutako oinarrizko gakoak ezagutu beharko
lituztkete.

� Informazio prozesua modu antolatuan garatu beharko lituzkete.

� Helburuak, besteak beste:

� Inguruaren egoera soziolinguistikoaren oinarriak ulertzea

� Euskararen garrantzia seme-alabentzat ulertzea

� Eskolako denbora ez dela nahikoa euskara menperatzeko
ulertzea eta dauden alternatibak ezagutzea eta baliatzea

� Identitate pluralaren aukera kontsideratzea

� Eskola eta familien arteko kolaborazioa eta familien parte-hartzea
erraztu behar da.

� Etxeko hizkuntzek trataera egokia izan behar dute ikastetxean. Estimua
adierazi behar zaie. Baita gaztelaniari ere?
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Zaldibian ikasten ari garena

� Egoera. Programa bat jarri da abian.

� Premia handia zegoen aspaldidanik. Egonezinak

� “Euskara kohesio hizkuntza da”?

� Marko linguistikoa eraiki da eta partekatu da hezkuntza
komunitatearekin. “Betiko” argudioen inguruko
elkarrizketa gertatu da.

� Familien hizkuntzen trataerari arreta ematea erabaki da.

� Parte-hartzearekin lotutako prozedura batzuk aztertzen eta
berrantolatzen ari dira.
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� Euskarak etorkinen seme-alabak behar ditu eta etorkinen seme-
alabek euskara behar dute. Ganoraz ikastea ezinbestekoa dute.
Horretarako baldintzak hobetu beharko dira.

� Gerta daiteke haietako batzuek, ondoren, euskaraz bizi nahi izatea
(familia autoktono ez euskaldunen seme-alabekin gertatzen den
bezala; eta familia euskaldunen seme-alabekin gertatzen den
bezala). Gizartean eta eskolak jasotzen duten trataerak lotura
izango du euskararekiko garatuko duten atxikimenduarekin.

� Nongoak dira etorkinen seme-alabak eta ume arrazializatuak?
“Bertako moduan” tratatuak izatea ezinbestekoa da. Etikoa eta
estrategikoa da. Euskararen ikaskuntzan eta erabileran eragingo du.
Irakasleek formazioa behar dute ikasleen trataerarekin lotuta?

� Diskurtso irristagarri bat heltzen da egunotan: euskara eta
etorkinak aurrez aurre kokatzea, antagonismoan. Diskurtsoak
konplize potentziala “etsai” bihurtzen du. Zalantzarik gabe,
etorkinen presentzia faktore bat da euskararen normalizazio
prozesuan; beste bat da, ez garrantzitsuena. Eta faktore hori hobeto
kudeatu daiteke: gakoa hor egongo da.
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Etorkinen seme-alabak euskarara erakartzea
ekitatearekin eta elkartasunarekin lotuta dago.
Euskararen hobe beharrean, euskara eta ekitate
soziala ahizpak izan beharko dira ezinbestean.
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Nongoak dira etorkinen seme-alabak?
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Noiz uzten diote etorkinen seme-
alabek etorkinak izateari?
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1. Noiz uzten diote etorkinen seme-
alabek etorkinak izateari?

Magoa: Kaixo, nola duzu izena?

Rachid: Rachid.

Magoa: Eta nongoa zara?

Rachid: Gasteizkoa.

Magoa: Ez, baina zu, nongoa zara?

Rachid: Ba Gasteizkoa.

Mago: Baina zure gurasoak, nongoak dira?

Rachid: Algeriakoak.

Magoa: Eta non Algerian?

Rachid: Ez dakit. 16



-Guau! Euskaraz bikain moldatzen zara!

-Eskerrik asko! Zeu ere ederto moldatzen zara!

-Noski… Ni hemengoa naiz…

-Ni ere bai… Hemen jaio nintzen…

https://twitter.com/miriamhatibi/status/1300311129168764928
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Identitate pluralak erraztea
(Amin Maalouf, Amartya Sen)

• “Bertakoa” ere izan ahal izatea

• Askotariko pertenentziak

• Ez da beharrezkoa “aukeratzea”. Ez dago lotuta

haietako bati “traizioa” egitearekin

• Besteekin elkarrekintzan eraikitzen da

• Ikastetxea esparru garrantzitsua da askotariko

identitatea eraikitzeko tresnak lortzeko. 

Irakaslearen begirada garrantzitsua da

• Baina baita ere gizartearena
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Romaesa Benslaiman, profesora eibarresa de 24 años

El proyecto que eligió para su trabajo final en la universidad tenía 
como título 'La identidad de los hijos de inmigrantes en la escuela'. 
Un tema que eligió por lo vivido en su propia experiencia. Porque a 
pesar de haber nacido en Eibar, y ser una guipuzcoana de derecho, 
siempre la han considerado extranjera. Lo siguen haciendo. En el 
colegio, recuerda Romaesa, le preguntaban de dónde era. Una 
pregunta que le generaba inquietud, ya que no entendía por qué 
tenía que dar explicaciones sobre su vida. «Al final no te sientes de 
ninguna parte, y según el niño, si es algo inseguro, le puede afectar 
negativamente. Conozco casos de musulmanes que han dejado de 
estudiar euskera por estar hartos de ser rechazados». En su caso, 
dice con orgullo, «decidí luchar». Se sacó el EGA e hizo la carrera 
en euskera, un idioma que tiene tan asumido que incluso durante 
la conversación le sale algún que otro «badakizu» o «¡ay! Nola
esaten da...».
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Las conclusiones que obtuvo de aquel trabajo fueron que todos los 
niños tienen su propia identidad, e incluso varias, como ella. «Yo 
tengo mi identidad religiosa, que es la musulmana, pero también 
tengo dos identidades culturales: la que me han enseñado mis 
padres en casa, y la europea, que es donde vivo y que también me 
gusta».

Pero tras veinticuatro años viviendo en Gipuzkoa, dice que no ha 
notado «ningún cambio» en cuanto a la aceptación del colectivo 
musulmán en la sociedad. «Yo sé que soy de aquí, el problema es 
que cuando la gente me ve piensa que soy inmigrante simplemente 
por llevar el velo puesto. Y eso me cabrea», dice con firmeza.

(El Diario Vasco, 2017-03-20)
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«El rechazo lo he sentido por parte de toda la sociedad. 
Soy consciente de que hay que trabajar mucho para que 
la gente entienda que hay personas que piensan o visten 
de una forma diferente a lo que es común para ellos, y 
que no pasa nada», señala la guipuzcoana. Su miedo, 
sin embargo, es que sus hijos tengan que contestar a las 
mismas pregunta que ella, sus padres o sus hermanos 
tienen que seguir escuchando cada día. «Mis padres 
llevan cuarenta años aquí, nosotros nacimos aquí. ¿A 
mis hijos también les van a preguntar si son 
inmigrantes?».

(El Diario Vasco, 2017-03-20)
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- “Amina Bilbon jaio zen, bertan bizi da eta 10 urte 
dauzka, baina bere familia musulmana da / nahiz eta 
bere familia musulmana den”. (!!!)

- “Irakasleek Aminaren kultura ezagutu behar dute”. 
(!!!!)

- “Aminaren gelako umeek beste kultura bat ezagutzeko 
aukera dute”. (!!!!)

- Ramadana apirilaren 13an hasiko da 2021.an eta 
arkumearen eguna uztailaren 20an izango da. Ba al 
dakite irakasleek? Jakin beharko lukete?



-*Eskolan kultura desberdinak aurkitzen ditugu?

-*Eskolan kultura desberdinak ezagutuko ditugu?

!!!!!!

Ez. Eskolan pertsonak aurkitzen eta ezagutzen ditugu. 
Ezaugarri kultural espezifiko batzuk dituzten pertsonak.

Ume suediarrak:

https://www.youtube.com/watch?v=e7mqfmZS5xM

Zer partekatzen dugu?

https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg
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Que el profesorado y que el alumnado

1) considere la posibilidad de que se pueden tener pertenencias 
diversas ligadas a la pregunta “¿de dónde soy?”. Dicho de modo 
coloquial, “que se puede ser de dos sitios a la vez” (o de más);

2) comprenda que no es necesario “elegir” entre ellas y por tanto 
sentir que se hace “traición” a alguna de ellas por elegir otra, 
como puede ocurrir ante preguntas “trampa” como: “¿pero, de 
verdad de verdad, tú de dónde te sientes?”; 

3) comprenda que la identidad se construye en interacción con 
las otras personas y por ello es importante la visión que cada cual 
transmite sobre las y los otros, y 

4) considere que la escuela puede ser un espacio particularmente 
respetuoso con la construcción de la identidad. 24



Identitate anitzak garatzeko aukera ez da haur eta gazte 
batzuek bizi duten ezinegonaren "erabateko irtenbidea". 
Gogoratu behar da beste faktore batzuen garrantzia, 
hala nola euskal gizartean proiektu pertsonal bat 
eraikitzeko eta eskubide, betebehar eta aukera berberak 
izateko aukera. Hau izan beharko litzateke txanponaren 
beste aldea.
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Askotan ez da erraza "oharkabean pasatzea", zure
inguruan beste edozeinek bezala jokatzea eta lasai
bizitzea. Zure ezaugarri fisikoak edo zure itxura
atzerritarra zaren seinale gisa uler ditzakete pertsona
batzuek (hemen jaio bazara ere). Eta ez hori bakarrik, 
baizik eta pertsona batzuentzat diskriminazioz trata 
zaitzaketela ere esan nahi du. Natural Beauty Chick
youtuberrak ederki azaltzen du "beltza izateagatik
sarrera ukatzen didate" bideoan, Donostiako Alde
Zaharreko diskoteka batean sartu nahi izan zutenean
berari eta bere lagunei gertatu zitzaiena kontatzen
baitu:
https://www.youtube.com/watch?v=S9D5jDSF_X4 (2´-7´)
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Profil etnikoaren araberako geldialdiak

� “Parad de pararme” web orria

*Marc (2:58´-)

*Moha y Zak (5:10´-)

• “Zergatik niri” web orria (Bizkaiko SOS arrazakeria, 
2021-7-26)
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Danimarkan grabazio labur bat egin da ume 
batzuekin: nongoak diren galdetu zaie. Ikusi nahi 
duzu zer gertatu zen? 

https://www.youtube.com/watch?v=e7mqfmZS5xM

(Posible da azpitituluak gaztelaniaz jartzea). 

Azalpena hemen

- Ze inpresio eragin dizu? 

- Nola azaltzen dute ume horiek daniarrak direla? 
Zein arrazoi dute?

- Eta beste herrialde batzuetatik joan baziren 
Danimarkara? Ezin izango lukete en daniarrak direla 
antzeko arrazoiengatik?
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Kulturarteko hezkuntza

�Etorkinekin hezkuntza

�Kulturalki askotarikoak diren 
ikasleekin hezkuntza

�Konpetentzien multzo bat pertsonei 
mundu plural batean bizitzen 
ahalbidetzen diena
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Erne! 
Ikasle horien egoerak hainbat alderdi dauzka:

• Alderdi kulturalak
• Eskolatze egoerak
• Desabantaila ekonomiko-soziala
• Haien kontrako arrazakeria (ikasle arrazializatuen

kasuan) eta diskriminazioa egoerak
• Ondorio emozionalak

(Ez denak aldi berean ez modu berean)
Eta alderdi bakoitzak bere trataera behar du!

Trataera inklusiboak hori guztia kontuan hartzea 
eskatzen du!
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Jarrera hezitzailea

Personas que 
puedan ser como 
ellas elijan

http://soyunachicamala.wordpress.com/page/2/

Eskerrik asko


