
HIZKUNTZEN ERABILERAREN KALE NEURKETAREN EMAITZA 
OSAGARRIAK

OLATZ ALTUNA ZUMETA

Bilbo, 2022ko ekainaren 22a



1. Orain arte nabarmendu diren ondorioak
2. Zein elkarrizketa motatan entzun da euskara gehien? eta zeinetan gutxien?
3. Harreman horizontalak: zer gertatzen da adin bereko taldeetan?
4. Zer gertatzen da eskualdeetan?
5. Zer esan dezakegu euskara gaitasuna eta kale-erabilerari buruz?
6. Gogoetarako ideiak

AURKEZPENEKO GIDOIA

Moderador
Notas de la presentación
Ez dugu gehiegi zenbaki eta portzentai zehatzetara joko
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ORAIN ARTE 
NABARMENDU DIREN 
ONDORIOAK



1. Euskal Herriko kaleetan, euskaraz ari zen 8 lagunetatik 
bat.

NABARMENDU DIREN ONDORIOAK



1. Euskal Herriko kaleetan, euskaraz ari zen 8 lagunetik bat.
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1. Euskal Herriko kaleetan, euskaraz ari zen 8 lagunetik bat.
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kale-erabileran
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4. Eremurik euskaldunenean behera egin du kale-erabilerak
5. Adin-talde guztietan igo da, adinekoetan izan ezik
6. Zenbat eta gazteago orduan eta gehiago gailentzen zaio 

emakumezkoen euskararen kale-erabilera gizonezkoenari

NABARMENDU DIREN ONDORIOAK

Moderador
Notas de la presentación
Joera hori, oro har, Euskal Herriko lurralde guztietan errepikatzen den fenomenoa da, adin-talde guztietan, adinekoetan izan ezik.Genero sistemak garai eta gune zehatz batzuetan euskara eta emakumeen arteko lotura ezarri duela esan genezake.Badirudi, emakumeek eta gizonek euskararekiko izan ditzaketen irudi zein balio desberdinek hizkuntza-hautuan eragiten dutela. Etorkizuneko aztergai interesgarria da honakoa, zalantzarik gabe.
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Moderador
Notas de la presentación
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EAE: IGOERA
• Haurren, gazteen eta helduen erabileraren gorakadak eragin du igoera. Batez ere, emakumezkoen

erabilerak egin du gora.
• Adin–piramidea irauli egin da, eta emakumezkoen eta gizonezkoen arteko erabileran gero eta 

arrakala handiagoa dago.
• Adinekoetan jaitsiera, batez ere gizonezkoen artean.

NAFARROA GARAIA: BERE HORRETAN
• Helduen erabileran aldaketarik ez.
• Haurren era gazteen erabilerak zertxobait behera. Gehiago mutilen artean.
• Adinekoetan jaitsiera.

IPAR EUSKAL HERRIA: JAITSIERA
• Heldu eta adinekoetan jaitsiera (adinekoetan handia).
• Haurren eta gazteen erabilerak gora egin du. Zertxobait gehiago emakumezkoen artean.

JAITSIERA NON GERTATU DA, ETA NON IGOERA?

Moderador
Notas de la presentación
Generoaren aldagaia 2006tik aurrera duguIparraldean: 23 urtetan (97 urtetik dugu bilakaera) izugarri jaitsi da adinekoen euskararen erabilera, 12 puntu (%15etik %3ra). Haur eta gazteen erabilerak 3 p. goraAdina:Euskaldun gutxiago dagoen herrietan, helduen euskararen erabilera gazteenaren aurretik.Euskaldun gehiago dagoen herrietan, adinekoen euskararen erabilera lehendabiziko postuetara hurbiltzen joaten da.
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NABARMENDU DIREN ONDORIOAK

Moderador
Notas de la presentación
Badirudi badela nolabaiteko arau soziala gurasoak eta haurrak elkarren artean euskaraz egitera bultzatzen dituenaHaurren presentzia:Euskaldun gutxiago dagoen herrietan,  nagusien arteko (haurrik gabe) euskararen erabilera haurren arteko (nagusirik gabe) erabileraren aurretik dago.Euskaldun gehiago dagoen herrietan, haurren arteko (nagusirik gabe) euskararen erabilera beste solaskide-talde moten aurretik dago.
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erabileran
3. Lurralde batetik bestera aldeak daude (hiru multzo), bilakaerak 

ere desberdinak
4. Eremurik euskaldunenean behera egin du kale-erabilerak
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8. Beste hizkuntzen erabilera %3koa da azken 15 urteotan

NABARMENDU DIREN ONDORIOAK

Moderador
Notas de la presentación
8.Ondorioa: jatorri atzerritarreko biztanleek gora egin badute ere, batez ere 2000. urtetik hona, erabilera %3aren inguruan dago. Kanpotik etorri diren lagun hauek denborarekin hegemonikoa den hizkuntza beregatzen dute, eta ondorioz beste hizkuntzen erabilera bere horretan dirau.Tailerretan landuko ditugu denon artean ondorio hauek
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ZEIN ELKARRIZKETA 
MOTATAN ENTZUN DA 
EUSKARA GEHIEN?
ETA ZEINETAN GUTXIEN?



Haurrak eta nagusiak nahastuta Haur NESKEN arteko elkarrizketetan

Aurreko edizioetan joera bera

EUSKARA GEHIEN 

Moderador
Notas de la presentación
Zonalde euskaldunetan haurren arteko elkarrizketetan euskara gehiago nahasietan baino (%80 ingurukoetan ia udal guztietan gertatzen da)



GIPUZKOAN:
Haur nesken arteko elkarrizketetan erabilera altuena
Aurreko edizioetan ere bai

ARABAN: 
Gazte nesken arteko erabilera haurren artekoaren 

aurretik. Neska eta mutilen artean alde handia. 
Aurreko edizioetan ere bai

Moderador
Notas de la presentación
Iparraldean ere gazteen arteko elkarrizketen erabilera haurren artekoaren aurretik, baina akatsa handia daARABAN: Gasteizen eragiten du, Arabako datu orokorra. Gasteizen nabarmendu izan da azken urteotan gazteen inplikazioa euskararen aldeko ekimenetan…/ Unibertsitateko ikasleen eragina? Baina honek eragingo luke mutiletan ere?Neska gazten arteko erabilera haurren artekoaren aurretik. Ez da hori gertatzen mutil gazteen arteko elkarrizketekin (mutil gazteen artekoa eta haurren artekoaren atzetik dago)



EUSKARA GUTXIEN
Oro har, adineko 

emakumezkoen artean
Adineko gizonezkoen artean

Araban

Moderador
Notas de la presentación
Aurrera begira, pentsatzekoa da adinekoetan ERE emakumezkoek hitz egingo dutela gehiagoBizkaian eta Iparraldean?Fenomeno hain zaharra ez delako…ARABAN (aurreko edizioan alderik ez, 2011ean adineko emakumezkoen artean)
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HARREMAN 
HORIZONTALAK:
ZER GERTATZEN DA ADIN 
BEREKO TALDEETAN?



• Hizkuntza sozializazioaren ikuspegitik harreman horizontalen edo eszentrikoen garrantzia
(Kasares, 2013)

• Soziolinguistikan hamarkadak dira adinkideen eragina aztertzen dela, hizkuntza-praktiketan
eta hitz egiteko moduetan (Ervin-Tripp, 1973)

ADIN BEREKOEN ARTEKO ERABILERA

Moderador
Notas de la presentación
Inguruan gazteak dituzuenoi ezaguna egingo zaizue bat-batean etxean entzutea “o sea, hitz egiten det horrela alooo lagunekin bezela, sin mas, guk hola egiten degulako, eta ez dakit zergatik raiatzen zeran hainbeste”



• Hizkuntza sozializazioaren ikuspegitik harreman horizontalen (edo eszentrikoen) garrantzia
(Kasares, 2013)

• Soziolinguistikan hamarkadak dira adinkideen eragina aztertzen dela, hizkuntza-praktiketan
eta hitz egiteko moduetan (Ervin-Tripp, 1973)

• Gazteak (Hernandez, 2020)

• Taldearen eragina norberaren identitatea garatzean (hizkuntza-identitatea barne)

• Gazteak taldeari begira bizi dira 

ADIN BEREKOEN ARTEKO ERABILERA

Moderador
Notas de la presentación
Taldearen disziplinak markatzen du, taldearen pean eraikitzen baita norberaren identitatea, hizkuntza-ohiturak, hitz egiteko moduak, hizkuntza ideologia  gehiago, hizkuntzak duen lekua, prestigioa…  (Gazteak euskararen eszenatokian)
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Euskaraz Gaztelaniaz Frantsesez Beste hizkuntzetan

Adin berekoen arteko erabilera baxuagoa da

Moderador
Notas de la presentación
Harreman horizontaletan erabilerak behera egiten du,  adin-talde guztietan eta  lurralde guztietanHala ere, gazteen artean aldea txikiagoa. Zergatik?1.- Gaztea gazteekin egon ohi direlako kalean. Eta guk jasotako elkarrizketetan hori horrela islatzen da.2.- Gazteak taldean jasotako portaera arauekin leial jokatzen du, edonorekin eta edonon. Esate baterako, etxean gazteak ditugunak badakigu beren hitz egiteko moduak eta ohiturak ez dituztela aldatzen, etxera ekartzen dituztela.3.- Zein dira haurrekin harreman gutxien duen adin-taldea? Gazteena. Ez dugu, beraz, haurrek beste adin-multzoetan duten eragin positibo hori ez da hainbeste antzematen gazteengan.Adinberekoen arteko jaitsiera: euskararen egoera soziolinguistikoa azaltzerakoan kontuan hartzeko fenomenoa iruditzen zaigu:Taldearen disziplinak erdararen erabilera areagotzen du, eta konfiantza harremanetan arau sozialek ez dute halako indarrik, Nabarmentzekoa da hau herri euskaldunetan ere gertatzen dela.
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ZER GERTATZEN DA 
ESKUALDEETAN?



Moderador
Notas de la presentación
Eskualde batetik bestera aldeak, baita herrialde bereko eskualdetan ere.ARABA eta NAFARROA GARAIA dira homogeneoenak: Araban: Gorbeia inguruak kenduta (%27), beste eskualdeak erabilera %2-5 inguruan.Nafarroa Garaian: Ipar-Mendebaldea kenduta (%34), besteak %3-5, Erribera-Garaia eta Tuteraldea apenas entzun dugu euskara kalean-BIZKAIAn: %3-4 inguru Bilbo Handia+Enkartazioak, %13 Pentzia-Mungia; Durangaldea eta Arratia ingurua, berdin, %21; Gernika-Bermeo 36 eta Lea-Artibai 76 -GIPUZKOAn: Erabilera baxuena Bidasoa aldea %7,5; Donostialdea %19; Deba Barrena %24; Goerri eta Deba Goiena %35-42; eta, Tolosaldea 56, eta Urola-Kosta 64Erabilera altuena Lea-Artibai (aurreko edizioetan ere bai)Ondoren Urola-Kosta… ikus dezagun hurrenkera:



Biz Lea Artibai 76,1
Gip Urola-Kostaldea 63,7
Gip Tolosaldea 55,8
Gip Debagoiena 42,4
Biz Gernika-Bermeo 36,0
Gip Goierri 35,8
Naf Ipar-Mendebaldea 34,5
Ara Gorbeia Inguruak 27,5
Gip Debabarrena 24,3
Ara Arabako Mendialdea 24,2
Biz Durangaldea 21,5
Biz Arratia Nerbioi 21,3
Gip Donostialdea 19,0
Biz Plentzia-Mungia 13,1

Gip Bidasoa Beherea 7,5
Naf Estellerria 5,9
Ara Kantauri Arabarra 5,0

Naf Pirinioaldea 4,3

Ara Arabako Lautada 4,1
Ara Errioxa Arabarra 4,0
Biz Bilbo Handia 3,6
Naf Naf. Erdialdeko Ekialdea 3,2
Naf Iruñerria 3,1
Biz Enkartazioak 2,8
Ara Arabako Ibarrak 1,5
Naf Tuteraldea 0,2
Naf Erribera garaia 0,0

Moderador
Notas de la presentación
Udalerri bakarrak:Araba   Mendialdea: Kanpezu (1000 biztanle)   Araba Errioxa: Oion (3500 bizntale)   Arabako Ibarrak: Erriberabeitia (1500 biztanle)Nafarroa Garaia   Estellerria: Lizarra   Erdialdeko Ekialdea: Tafalla	   Tuteraldea: Tutera   Erribera Garaia: San Adrian (6200 biztanle)



Euskararen kale-erabileraren bilakaera, 
eskualdeak (2016-2021)

Bost urtetan aldaketa txikiak

Moderador
Notas de la presentación
BERDEA: Bost urtetan euskararen kale-erabilerak gora egin duLARANJA: BERDIN izan daiteke aldea akats-tartearen barruan geratu delaMOREA: Jaitsi egin da



ADIN-TALDEAK ESKUALDEKA, 2021

HAURRAK: 14 urtetik behera

Moderador
Notas de la presentación
Puntu bakoitza eskualde bat da, 27 puntuY ardatzean (horizontalean) euskararen kale-erabilera OROKORRA; X ardatzean HAURREN erabileraMarra diagonalak adierazten du: haurren erabilerak orokorrarekin bat egiten dueneanIa udalerri guztiak goitik haurren erabilera: JOERA OROKORTUA DABi muturretan gehiago urbiltzen dira marra diagonalera, hau da, herriko erabileraren batez bestekora.	



ADIN-TALDEAK ESKUALDEKA, 2021

HAURRAK:
14 urtetik behera

GAZTEAK:
15-24 urte

HELDUAK:
25-64 urte

ADINEKOAK:
65 urtetik gora

Moderador
Notas de la presentación
Lau adin-taldeak ikusita eskualdeek berdintsu funtzionatzen dutela ondorioztatu dezakegu.GAZTEAK:Portaera aldakorragoaOrokorrean puntuak beheragoErabilera %40tik behera orokorraren azpitik, hortik gora orokorraren gainetikHELDUAK:Marra diagonalatik gertu, gehienak zertxobait behetik.Gertu, laginaren multzo handiena talde honetan dugulako, datu orokorrean pisu gehien duen taldea delako. Ondorengo diapoan bereiziko dugu.ADINEKOAK: Denak azpitikBakarra gainetik: Gernika-Bermeo. Orokorra %36 Adinekoena %38



ADIN-TALDEAK ESKUALDEKA, 2021

HELDU GAZTEAK:
25-44 urte

HELDU NAGUSIAK: 
45-64 urte

Moderador
Notas de la presentación
HELDU GAZTEEK gazteen portaera erreproduzitzen dute, eta HELDU NAGUSIEK adinekoena
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ZER ESAN DEZAKEGU 
EUSKARA GAITASUNA ETA 
KALE-ERABILERARI 
BURUZ?



• Normalean kale-erabilera gaitasun-mailaren atzetik dago.

• Euskaldun kopuruak gora egin ahala erabilerak ere gora egiten du.
• Hazkundea ez da lineala. Zenbat eta euskaldun gehiago, erabileraren eta 

ezagutzaren arteko aldea gero eta txikiagoa da.
• Badago atalase bat (edo gehiago) non euskararen erabileraren goranzko joera 

azkartu egiten den 

KALE ERABILERA ETA HIZKUNTZA GAITASUNA

Moderador
Notas de la presentación




Korrelazioa, 2021 (EAEko eskualdeak)
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Euskara gaitasuna

KALE ERABILERA ETA HIZKUNTZA GAITASUNA

Moderador
Notas de la presentación
Puntuak, eskualdeak. Oraingoan ardatzak aldatu ditugu: adib. Bidasoaldea.Zer adierazten du kurba? ezagutza maila jakin bati dagokion erabilera orokorra, bataz bestekoa.Kurbaren malda gero eta markatuagoa/pikogua daHasieran aldapa oso etzana da, ezagutza baxua denean erabilerak ezin duelako gora egin. Baina badago momentu bat non aldaparen malda nabarmentzen hasten den, eta hor irudikatu dezakegu atalase moduko bat.Horrek esan nahi du ezagutzaren gutxieneko bat lortu ezean erabileraren baloreak ezin duela gora egin modu nabarmeneanHurrengo grafikoan ikus dezakegu 20 urteko bilakaera:



Korrelazioa, 2001-2021
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Euskara gaitasuna

KALE ERABILERA ETA HIZKUNTZA GAITASUNA

Moderador
Notas de la presentación




Altunak BAT aldizkariko 43. zenbakian, 2002. urtean:
“gaitasun-mailaren araberako erabileraren kurbak erritmo aldaketa nagusia (…) ezagutza
%30era iristen denean”

Isasik BAT aldizkariko 36. zenbakian, 2000. urtean:
“Zein izango litzateke, bada, euskararen bizi iraupenerako ezinbesteko euskaldunen
proportzio txikiena –atalase maila-? (…) euskararen bizi iraupenerako euskaldunen
gutxieneko proportzioa %32,49 izango litzateke".

Erabilera bizkorrago igo dadin ezagutzaren atalasea gero eta gorago dago

KALE ERABILERA ETA HIZKUNTZA GAITASUNA

Moderador
Notas de la presentación
Adibide gisa Donostialdean gertatutakoa dugu (horizontalki)Aurrerago bertikalean ere aztertuko dugu: ezagutza berdintsua duten herriak baina erabilera maila ezberdinak



Korrelazioa, DONOSTIALDEA
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Euskara gaitasuna

KALE ERABILERA ETA HIZKUNTZA GAITASUNA



Ikuspegi bertikala:
Euskaldun proportzio antzekoarekin kale-erabilera 
indize ezberdinak ditugu

KALE ERABILERA ETA HIZKUNTZA GAITASUNA



Korrelazioa, 2021 (60 udalerri)
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Euskara gaitasuna

KALE ERABILERA ETA HIZKUNTZA GAITASUNA

Moderador
Notas de la presentación
Zer adierazten du kurba? ezagutza maila jakin bati dagokion erabilera orokorra, bataz bestekoa.



Eskualde berekoak
Gaitasun-datuak:

A herria: %77,9
B herria: %77,8
Biztanleria:

A herria: 11.000 inguru
B herria: 2.000 inguru

Euskararen kale-erabilera:
A herria: % 71,5
B herria: % 60,5

Euskarazko gaitasun-proportzio berdintsua duten bi herri

KALE ERABILERA ETA HIZKUNTZA GAITASUNA



• Kokapena: Nahiko isolatua
• Mugikortasun-ohiturak: Lana eta 

aisialdia bertan
• Jarduera sozio-ekonomikoa: Bertako 

lantokiak, euskararekin 
konprometituak

• Hirigintza eta antolamendua:
• Etxebizitza berriak eraiki dira, baina 

bertakoak jarri dira bizitzen
• Auzoetatik herrigunerako joera

Gaitasun berdintsua izan arren, zerk eragiten du erabileran dagoen aldea?

A herria B herria
• Kokapena: Inguruko herri handi erdaldunago 

baten eraginpean
• Mugikortasun-ohiturak: Inguruko herrietara 

joan-etorri gehiago, lanerako nahiz aisialdirako
• Jarduera sozio-ekonomikoa: Bertako lantokiak, 

euskararekin konprometituak
• Hirigintza eta antolamendua:

• Etxebizitza berrietara kanpoko jendea ere 
etorri da

• Herri-bizitzan integratu gabeko auzoak

KALE ERABILERA ETA HIZKUNTZA GAITASUNA



• Herrigintza:
• Herri dinamikoa eta kohesionatua
• Gazte-dinamika ahaltsua, euskaraz
• Euskaraz ari diren erreferente 

sendoak, bai norbanako bai eragile
• Hezkuntza: Unibertsitatea arteko 

ikasketak herrian bertan
• Herri-identitatea: Hizkuntza bada 

identitatearen parte. Herri hizkera 
apartekoa

A herria B herria
• Herrigintza:

• Gaztetxerik ez
• Euskaraz ari diren erreferenteak bai, 

baina norbanakoak
• Hezkuntza: DBH, Batxilergoa eta Lanbide-

Heziketa herritik kanpo
• Herri-identitatea: Agian hizkuntzak 

identitatearekin duen lotura ahuldu egin da

Gaitasun berdintsua izan arren, zerk eragiten du erabileran dagoen aldea?

KALE ERABILERA ETA HIZKUNTZA GAITASUNA

Moderador
Notas de la presentación
herriak identitate eta bizitasun bat duenean, euskararekiko atxikimendu handiagoa izan dezake (Gazteak euskararen eszenatokian)
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• Aldagai soziolinguistikoak 
• Lehen hizkuntza, etxeko hizkuntza, gaitasun erlatiboa…

• Aldaketa demografikoak
• Turismoaren eragina
• Hiri antolamenduan eta bizimoduan izan diren aldaketak
• …

Bestelako faktoreak (Sorolla, Altuna, Larrea. 2019):

GOGOETARAKO IDEIAK

Moderador
Notas de la presentación
Besteak beste, Eneritz Albizu eta Goizane Arana: Bermeo+Ondarroa ikerketan…



Diagnosian sakontzeko proposamena: hiru ikerketa-lerro

1. Erabileran eragiten duten askotariko faktoreetan sakondu

2. Generoaren ikuspegitik, zerk eragin du emakumezkoak euskarara lotzea?

3. Adinkideen erabilera zergatik jaisten da? Nola eman buelta fenomeno horri?

GOGOETARAKO IDEIAK
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