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1. SARRERA

Gure gizartearen giza paisaia aniztu da; jatorri eta hiz kun tza askotariko 
per tsonak gure herrira bizi izatera etorri dira. Aniztasun horren isla esko-
la da, oso espazio  txikian gizartearen ispilu egiten baitu. Horren ondorioz, 
eskoletako hiz kun tz egoera eta zeregina konplexuago bihurtu da az ken ur-
teotan. Euskal Herriko eskolan irakasteak gehienetan esan nahi du euskaraz 
iraka tsi behar zaiola euskaraz ez dakienari. Baina etorritakoen seme-alaba 
askok gazteleraz ez beste hiz kun tzak dakiz kite. Orain arte ez bezala, ez 
dago ba, sarri, irakasle eta ikaslearen arteko hiz kun tza konpartiturik, eta ho-
rrek, irakaskun tzaren zailtasuna areago tzeaz gain, galdera asko sortarazten 
ditu. Familiaren hiz kun tza(k), gaztelera eta euskara dira, behinik behin, ez-
tabaida atalak. Hiz kun tza eskubideak hez kun tza eskubide eta eskubide zibi-
lekin korapila tzen dira. Horietaz sakon hausnartu beharra dago eta ondoko 
lerroetan gure ekarpen xumea egiten saiatuko gara.

Immigrazioari lotutako hiz kun tza eskubideez hi tz egitean, bi parametro 
guru tza tzen dira ezinbestean, hiz kun tzekin batera: harrera gizartearen inte-
resak eta eskubideak, eta etorkinen interesak eta eskubideak. 

1 Testu honen aurreko ber tsioa aurkeztu zen Bilbon, 2007ko azaroan UNESCO E txeak 
eta Ikuspegik antolatutako Euskara, immigrazioa eta hiz kun tz eskubideak jardunaldian. Tes-
tua ahoz esateko sortua izan zen eta, nahiz eta aldaketak egin diren ber tsio berri honetarako, 
ahoz ko jatorriari zor zaion lotura gorde nahi izan da.
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Baina panorama honetan oinarriz ko antinomiak ager tzen zaiz kigu ha-
sieratik bertatik: alde batetik, euskara gorde eta garatu nahi duen gizarte 
honetan, erdara ere behar dela; bestetik, gizarte kohesionatua nahi, baina 
bere barruan bereiz kun tzak —etorkinen hiz kun tzak horien artean— begi-
runez kontuan hartu beharra. 

2. HIZKUNTZA INTEGRAZIOA

Hiz kun tza integrazioaz hi tz egiteko horrekin zer esan nahi den argi tzea 
komeni da. Adibidez, posible al da integrazioa harrera gizartearen hiz kun tza 
jakiten ez denean edo modu eskasean erabil tzen denean? Eran tzunak erraza 
dirudi: ez. Baina zer gerta tzen da hiz kun tzak bi direnean eta ez bat bakarra? 
Halakoxea da Euskal Herriko egoera. Esan dezagun bistakoa dena: 

a) Harrera gizartearen egoera. Euskal Herriak bi hiz kun tza ditu (eus-
kara/gaztelania; euskara/fran tsesa), eta hiz kun tza horiek, status po-
litiko ezberdina dute, lurralde administratiboaren arabera. Euskara 
hiz kun tza gu txitua da, ez dago euskaldun elebakarrik (egun, bere 
hiztun guztiek badakite beste hiz kun tzaren bat: gaztelania/fran tsesa) 
eta haren erabilera ezberdina da lekuaren arabera: ba tzuetan hiz kun-
tza nagusia da eta hainbatetan ez da ia-ia erabil tzen (bi egoera hauen 
artean dauden tarteko maila guztiekin). Hiz kun tza normalizazio pro-
zesuan dago, eta normalizazio prozesu horrek egundoko ahalegin 
politikoa eta soziala eska tzen du hiz kun tzak aurrera jarrai tzeko eta 
bere biziraupena berma tzeko. Egindako ahaleginak emai tza onak 
izan ditu, hobegarriak badira ere: gazteriaren %75ak badaki euska-
raz; euskara ez da, egun, gu txi ba tzuen hiz kun tza. Euskararen bene-
tako erabilpena da, berriz, gaurko kez ka garran tzi tsu bat. 

b) Ailega tzen direnen egoera. Datu garran tzi tsua da etorkinen jato-
rria. Izan ere, EAEra eta Nafarroara iri tsi diren etorkinen ia % 50 
Hego Amerikakoak dira, eta Hegoaldeko bi hiz kun tzetako bat da-
kite, gaztelania hain zuzen ere. Besteek, prin tzipioz, bietako bat ere 
ez dakite.

Bi egoera hauen aurrean, zer da etorkinen hiz kun tza integrazioa? Bi 
hiz kun tza erabili eta bakoi tzari lotuta doakion kultura eskura dugunok 
hauxe esango genuke: etorkinen erabateko integrazioa izateko, Euskal He-
rriko bi hiz kun tzak jakin eta erabili behar dira. Gaur, bietako bat ez da-
kienak (eta argi dago, kasuan, euskara izango dela gehienetan jakingo ez 
dena), herri honetako aberastasun kulturalaren zati fun tsez ko batean ez du 
sarbiderik. Etorkizunean gabezia hori gero eta gehiago nabarituko da.

Baina hori oso baieztapen abstraktua da; mundu errealera pasa-
tzerakoan zenbait faktore daude, etorkinen eta euskararen arteko harre-
mana kontuan har tzen denean ahaztu behar ez direnak. Izan ere, badago 
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bistako gertaera bat: errealitateak esaten digu salbuespenak salbu, etorkin 
helduak ez direla euskara ikasten ari. Eta komeni da egia horren arrazoiak 
azter tzea.

3. ERREALITATEAREN OZTOPOAK

3.1.  Euskara normalizatu gabe dagoen hiz kun tza izateak egoera 
kontrajarrian jar tzen gaitu

Leku askotan etorkinak jabetuko dira kalean ez dela euskara erabil tzen. 
Autoktonoek ez badute erabil tzen, zaila da etorkinek euskara ikasteko be-
harra ikustea. Jendeak hiz kun tzak zerbaitetarako ikasten ditu, beharraren 
arabera saia tzen gara hiz kun tzak ikasten. Izan ere, gaztelaniaz dakiten etor-
kinek Hegoalde guztian hi tz egiten den hiz kun tza hedatuena badakite, eta 
euskal herritar gehienek beste dakite (berezitasun dialektalez aparte), ale-
gia, euskaraz ez dakiten guztiek beste. 

Gaztelaniaz ez dakitenek (marokoarrek eta beste afrikarrek, asiarrek, 
europarrek…) gaztelania ikasteko beharra sumatuko dute lekurik gehiene-
tan. Leku ba tzuetan soilik (Ondarroako arran tzaleak badira, adibidez) su-
matuko dute lehenengo euskara ikasteko premia, eta oso arraroa izango da 
euskara bakarrik ikasteko beharra senti tzea. Gaztelaniaz ez dakiten horien-
tzat, gaztelania da aukerarik berez koena. Izan ere, bi hiz kun tza ikastea 
esfor tzu izugarria da; baita bakarra ikastea ere etorkin heldu askoren tzat 
(edozein autoktonoren tzat bezala). 

Eremu euskaldunetako zenbait euskal hiztunek haserrea adierazten 
dute langile etorkinek dendetan, tabernetan, jate txeetan... gaztelaniaz hitz 
egiten dietenean. Baina zenbateraino eska diezaiekegu etorkinei zerbait, 
hori bera ikastea autoktono askok beharrez ko tzat jo tzen ez dutenean: eus-
kara ikastea eta erabil tzea, alegia? Gure herrian hainbat elebakar daude, 
gaztelania soilik dakitenak, eta, oro har, horiek erabat integratuta senti tzen 
dira bertako gizartean; ezagu tzen ez dutena ez dute faltan bota tzen. Elebi-
dunok soilik ikusten dugu haiengan hu tsunea.

Gizarteko beste alor askotan bezala, horretan ere, immigrazioak oztopo 
gehiago sortu beharrean, lehendik zeudenak agerian jar tzen ditu, lehendik 
arazo zena eraku tsi egiten du.

3.2. Autoktono elebakarren arrazoiak euskara ikasteko

Hiz kun tza berria ikasteko zergatiak batez ere lan arrazoiak eta arrazoi 
ideologikoeak izaten dira. Baina berehala kontura tzen gara etorkinek ez 
dauz katela arrazoi horiek.
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Hainbat autoktono elebakarrek arrazoi praktiko batengatik izan dute 
euskara ikasteko beharra: zenbait lan lor tzeko aukerak izateko, batik bat 
administrazio publikoarekin lotutako lanpostuak (EAEn Nafarroan baino 
gehiago). Etorkinen kasuan, beraiek izaten dituzten lanpostuetan (e txeak 
garbi tzea, umeak eta zaharrak zain tzea, eraikun tza, kalean gauzak sal-
tzea...) ez dute, oro har, euskaraz jakin beharrik, ez delako euskaraz jaki-
tea eska tzen. Beren lan aukerak eta aspirazioak  txikiagoak dira eta holako 
lanetan euskaraz jakitea ez da gehiago ordain tzen. Beraz, euskara ikasteko 
arrazoi bat gu txiago daukate. 

Bestalde, badakigu hemen hainbat elebakarrek euskara ikasi dutela 
arrazoi ideologikoengatik: euskara ondare kultural garran tzi tsu tzat jo dute, 
gure al txor moduan, eta ikasteko eta erabil tzeko ahalegina egin dute. Bai-
na ezin da espero jarrera hori etorri berri batengandik. Baten batek behar 
hori senti dezake hemen denbora dezente pasa eta gero, baina ez da oroko-
rra izango. Eta kontuz, euskara «gure» gauza da, «gure» kez ka; eta haiek 
«haiek» dira: gutako askoren ustez ez dira gutarrak. Baina orduan, zer-
gatik arduratu behar da «beraietako» bat euskararen egoeraz, «gure» ara-
zo bat bada? Inork ez du hiz kun tza bat ikasten besteari gustua emateko. 
«Beraiek» izatetik «gu» izatera pasa tzen ez diren bitartean ez zaiz kie gure 
gauzak interesatuko guri interesa tzen zaiz kigun moduan (aho-korapiloak 
balio beza). Bada guk gure aldetik dugun jarreraren kontua ere. Kontua da 
etorritakoa eta bere seme-alabak hemengoak ez badira, ziur aski euskaldun 
ere ez direla izango. 

Zen tzu honetan garran tzi tsua da gogora tzea bertako senti tzeko adin ba-
tzuk beste ba tzuk baino hobeak direla eta adin batetik aurrera zaila dela 
norbera jaio eta bizi izan ez den beste inongoa senti tzea. Eta erraza, ordea, 
umetan, bertan eskolara joanda eta zenbait mekanismoren bidez sozializa-
tuz gero.

Bestalde, kontuan izatekoa da hiz kun tza ikasteko, hemen jaiotakoen ar-
tean gertatu bezala, haur tzaroa eta gaztaroa direla adin onenak. Adin bate-
tik aurrera zailago egiten da, ez bada, maisu-maistren euskaldun tze prozesu 
gehienetan egin den bezala, dohain eta lagun tza handiaz.

3.3.  Etorkinen bizi tza ez da samurra eta aurrera jarrai tzeko 
lehentasunak oso oinarriz ko kontuak dira

Euskara zaletasunez ikastea, oso urruti dago etorkinen lehentasuneta-
tik. Nor ausartuko da euskarari buruz galde tzen hemen paperik gabe bizi 
den per tsona bati, lana eta e txea topa tzeko oztopoak besterik ez dauka-
nari...? Zer jarrera sortuko dute gizarte autoktonoaren ezaugarri kultura-
lek etorkinen artean, autoktonoen etorkinekiko jarrera desegokia baldin 
bada? Zer eskatu dakieke haiei er tzainek, epailek eta medikuek, zerbi tzari 
publikoek erraztasun asko izanda ere, ez badute egiten edo inork egiten 
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behar tzen ez baditu? Zer, euskararen egoeraz oso kon tzien tziatuta dauden 
zenbait partidutako herri ordez kariek ere ez badute egiten? Nor ausartuko 
da etorkinei hori eska tzen euskal izena harro daramaten enpresetan hiz-
kun tzaren presen tzia benetan eskasa denean? Gure gabeziak eta gure «be-
katuak» kanpotik etorritakoari ordain arazteko arriskua suma tzen dugu ba-
tzutan, eta i tsu-bide hori da hain zuzen ere, gure ustez, gizarteak inolaz ere 
hartu beharko ez lukeena.

4. ESPERANTZARAKO KONTZEPTU OINARRIZKOAK

Egoera horixe da eta beraz, ezin dugu espero etorkin helduak euskal-
dun tzea. Baina, hala ere, haratago joan nahiko genuke eta honetarako hiru 
hi tz-gako ekarri nahi izango genituz ke hona: 

— Errespetua. Etorkinei bai eskatu diezaiekegu errespetua aurrera 
eramaten ari garen prozesuarekin. Ezin dugu ahaztu euskal gizar-
tearen zati handi batek (bai kantitatez, bai indarrez) erabat sinesten 
duela hiz kun tzaren iraupena arda tz duen proiektu batean. 

 Etorkinek prozesu hori uler tzeko informazioa behar dute. Ondo 
azaldu behar zaie hiz kun tzaren normalizazio prozesua, non geunden 
eta nora heldu nahi dugun. Baina paradoxa bada ere, ez da ahaztu 
behar politika kolonialen ondorioz, euretako hainbat, hiz kun tza 
gu txitutako seme-alabak izanik, kontrako bidean, hiz kun tza nagu-
siak ikasi eta e txekoa gainetik ken tzen ahalegin tzen ibiliko direla, 
eta ez zaiela erraz egingo gure logika hau uler tzea. Zeregin handia 
daukagu, bada.

— Sinpatia. Desiragarria li tzateke etorkinak euskararekiko «sinpa-
tikoak» balira behin tzat —A txagaren hi tzetan esateko—. Alegia, 
ikasiko badute, ezin hobeto; baina hala ez bada, gu txienez jarrera po-
sitiboak izan di tzaten. Horixe bera da autoktono erdaldunekin dauka-
gun esperan tza. Erraz esanda: jarrera positiboak izan eta seme-alabak 
euskara ikastera eraman di tzaten (bi gertaerak lotuta daude maiz; le-
henengoa bigarrenerako baldin tza izan ohi baita).

 Helburu hori errealitate bihur tzea ez da soilik etorkinen zeregina, 
autoktonoekin ere badaukagu horretan beharlekurik, oraindik ez 
baitugu elebakar guzti-guztiengandik jarrera baikor hori lortu. Eto-
rri direnak erakarri, interesatu, liluratu beharko ditugu. Eta ahal den 
neurrian ikaskun tza erraztu beharko diegu, baliabide guztiak jarriz.

 Horretarako informazioa baino gehiago behar da autoktonoen alde-
tik; sinpatia hori susta tzeko ahalegin handia egin beharra daukagu.

— Ordaina. Zer irabazten du euskara ikasten duenak? Zerbait irabazi 
behar du, bestela ez dago ikasteko arrazoirik. Carme Junyent-ek 
(2005), Meha txatutako Hiz kun tzen Ikerketa Taldearen arduradunak, 
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ideia erakargarri bat azal tzen zuen duela pare bat urte: hiz kun tza 
 txikiak ikasteak identitatea ematen du. Bere hi tzetan, «bai euskarak, 
bai katalanak badaukate hiztun gu txi dauz katen hiz kun tzen abantaila 
bat: hi tz egiteak taldean sar tzea ahalbide tzen du. Leku egokian jaio 
ez dena ez da sekulan ingelesa izango, ingelesez primeran hi tz egin 
arren, nortasunik ematen ez duen hiz kun tza delako. Beste hiz kun-
tza ba tzuek, aldiz, lortu egiten dute hori. Kasu horietan, bertoko hiz-
kun tza beregana tzen dutenek naziotasuna eskura tzen dute paperik 
ez eduki arren. Integra tzeko aukera da euren tzat», Euskaraz egiteak 
hiztuna euskaldun egiten du, giza talde jakin baten partaide.

5. ETORKINEN SEME-ALABAK ETA ESKOLA

Esan bezala, hainbat arrazoik azal tzen dute etorkinek euskara ez ikas-
tea. Etorkinen umeen kasuan, berriz, arrazoi horiek ez dute balio. Umeak 
ez dira etorkinak haien gurasoak bezala; umeak hemen hazten eta hezten 
ari dira eta haien identitatea eraiki tzen ari dira2. Eskola da horretarako tres-
na nagusia bi premisa hauek kontuan hartuta:

— Eskola inklusiboan ez dago etorkinik edo a tzerritarrik, ez dago «des-
berdinik» Ikasle bakoi tzak bere ezaugarriak dauz ka eta eskolak har-
tzen ditu diren bezala, «ikasle estandarraren» irudi hipotetikoarekin 
konparatu gabe. Familia a tzerritarra eduki tzea «aniztasun» bat da, 
hainbaten artean (generoa, klase soziala, gaitasunak, interesak, ikas 
estiloak…).

— Eskola inklusiboak etorkinen seme-alabei «identitate ani tza» gara-
tzeko aukera eskaini behar die. Horrek esan nahi du bertako sen-
ti tzen lagundu behar diela. Berriz, ez da eskolaren ardura familiaren 
jatorriz ko identitatea eraikiaraztea, baina bai eraiki tze horri eskolan 
lekua egitea eta modu positiboan balora tzea.

Euskarak fun tzio bat dauka bi premisa horiekin lotuta. Ume guztiak 
«bertakoak» baldin badira, berdin haien gurasoak eta beraiek ere non jaioak 
diren, esan gabe doa bertako beste ume guztiek bezala haiek ere bi hiz kun-
tza ofizialak ikasteko eskubidea dutela eta eskubide hori eskolak bermatu 
behar duela. 

Beste hi tz ba tzuekin esanda: euskara haiena ere bada; euskara haien 
ondare kulturala da. Ume horiek euskal hiritarrak eta euskaldunak izango 

2 Dolores Julianoren arabera (2003), bestalde, ezin da esan umeak «etorkinak» direnik; 
berak azal tzen duenez, ez dira umeak jatorriz ko lekua u tzi eta beste leku batera joatea erabaki 
dutenak, beren gurasoak baizik; bestalde,  txikitan izan dira ekarriak eta ez dira jatorriz ko 
kulturaren eramaileak —edo ez eramaile osoak baizik eta neurri batekoak, gehitu nahi ge-
nuke guk—.
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dira, baldin tzarik gabe (berdin nondik etorri ziren haien gurasoak, berdin 
azal iluna daukaten edo auskalo zein erlijio praktika tzen duten).

Euskara ez ikasteak, ordea, bi ondorio nagusi lituz ke epe ez oso luzean: 
A) Eskola bi hiz kun tzak (euskara eta gaztelania) jakin gabe uzten due-

nak, ez ditu besteek dituzten aukerak izango, ez lan munduan ari-
tzeko eta ez, oro har, gizartean integra tzeko. Orain arteko joerari 
eusten bazaio, euskararen garran tzia gero eta handiagoa izango da. 
Esan beharrik ez dago, bestalde, hemen bizi eta euskaraz ez da-
kienak Euskal Herriko kultura aberastasunaren zati handi bat gal-
duko duela.

B) Etorkinen seme-alabek autoktonoek baino euskara askoz gu txiago 
jakiteak, kopuru erlatiboetan, populazioaren talde horien arteko 
lokarriak ahulduko ditu, ez bada mesfidan tza eta liskar iturri. Pare-
kotasun ez horrek ez du gizarte kohesioa bul tzatuko.

Aldi berean, gaztelera ere ikasteko eskubidea daukate. Biak dira hiz-
kun tza ofizialak eta ikasleek biak ondo jakitea da eskolaren helburua. 
Nahiz eta gazteleradunak izan, ikasleek gazteleraren maila formala lan-
du behar dute. Hori lortu ahal izateko familia gazteleraduna ez daukaten 
umeekin eskolak ahalegin berezia egin beharko du.

6. IKASLEEN EZAUGARRIETARA EGOKITZEA 

Eskubideez ari gara hi tz egiten. Baina ez da hain erraza eskubide ho-
riek berma tzea. Hainbat ikasle berrirekin eskolak ezin du jokatu orain arte 
ikasle autoktonoekin jokatu duen bezala. Horren arazoiak asko dira: 

— Ikasle berrien % 60 Hispanoamerikatik datoz eta euretako asko gaz-
teleraz gain, beste hiz kun tza minorizatuen hiztun umilduak dira, 
sarri. Eurak daude, garran tziz koak izan daitez keen alde dialektalak 
salbu, ikasle autoktono gazteleradunen pareko edo an tzerako egoera 
linguistikoan. Baina familia etorkinetako ikasleen % 40ak ez daki es-
kolako bi hiz kun tzetatik bat ere ez, ez gaztelera ez euskara, eta biak 
ikasi beharko dituzte. Horiek, dudarik gabe, beste ikasleekin konpa-
ratuta desabantaila egoeratik abia tzen dira, eskolak orain arte kasu 
gehien-gehienetan ikasleen gaztelera jakin tzat eman baitu. 

— Etorri berri asko ez dira eskolan hasten bertakoen egoera «idea-
lean», hau da, bi edo hiru urterekin —arinago ez bada—. Adin guz-
tietan —zor tzi, hamaika, hamalau urterekin— hel tzen dira eta esko-
lako hiz kun tza bat edo biak ikasi behar dituzte. Adin eta eskola tze 
hain desberdina izaten duten ikasleen tzat hez kun tza edukiak eta ho-
riekin batera hiz kun tza lan tzeko material egokiak behar-beharrez ko 
dira. Baina materialok ezin daitez ke edukien arabera sail katu —hau 
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da, eduki xumeak badira, ume  txikien materialak erabili—; ikasleen 
adin eta egoera ani tzei bereziki eran tzuten dioten material berriak 
sortu beharko dira.

 Gizarte demokratikoaren eskolak segurtatu behar du heziketaren 
abantailak denon tzat direla, denei ikasteko posibilitate berdinak 
eskain tzen zaiz kiela. Hiz kun tza mendera tzeak esan nahi du eskola 
maila gorenera ailega tzeko hiz kun tza mendera tzea, alegia, maila 
akademikoari lotua doakion hiz kun tza maila lor tzea (oso dife-
rentea baita solasetarako behar den hiz kun tza mailatik)3. Hiz kun-
tza maila hori lor tzeko urte luzeetako lagun tza behar du ikasle be-
rriak4.

 Horrek guztiak hausnarketa sakona eta eskuar tze egokia eska tzen du 
eskola bakoi tzean. 

7. ESKOLAKO BERANTIARRAK GAZTELERAZ?

Eskolak oinarriz ko prestakun tza ziurtatu behar die ikasleei, behinik 
behin gizarte honetan bizi tzeko ezinbesteko lanabesak. Horrela, eskola-
ra berandu hel tzen denari, idazteko eta irakur tzeko trebetasunekin batera, 
oinarriz ko ezagu tza sozial, natural eta matematikoak erraztu beharko diz-
kio: oinarriz ko ezagu tza bertako hiz kun tzetan, baina zeinetan, bietan maila 
berean posible ez denean?

Nola eskolatu, adibidez, Gasteiz edo Bilbora hamahiru urterekin Polo-
nia edota Senegaletik etorri eta lehenbailehen lan egin nahi duen gaztea? 
Hiru urte eskas ditu eskolak bere zeregina bete tzeko, denbora ez nahikoa bi 
hiz kun tzetan behar den ezaguera berma tzeko. Horrelako kasuetan, gure us-
tez, beharrez koena gaztelera da eta logikak esaten digu ziur aski hori dela 
iraka tsi beharreko lehen hiz kun tza. 

Ikerkun tza sendoaren daturik ez dugun bitartean, honetaz asmatu behar 
dugu eta beste lekuetako esperien tziaz baliatu gure errealitatea interpreta-
tzeko5. Hamar urte baino gehiagorekin datozen zenbait ikasleren tzat hiz kun-
tza aukera tzea ez da huskeria. Honetan ere, kasu guztiak ez dira berdinak, 
ikasle horiek dakarten eskola tze maila —jatorriz ko maila soziokulturalari 
lotuta, hori ere— gil tza baita. Bere lehen hiz kun tza ahoz eta ida tziz gara-
tu dutenek, ikasketa maila ona daukatenek, edozein izan delarik hiz kun tza, 
errazagoa daukate ikaskun tza berria —nahiz eta sekulan ez erraza. Horiek 
lagun tza ona eta euskarri sistematiko eta luzeekin hiz kun tza minorizatu ba-
tez ikastea gaindi lezakete.

3 Ikus Cummins (2002). 
4 Ikus Vila, Siqués eta Roig (2006) eta Navarro eta Huguet (2005). 
5 Ikus, adibidez, Swain eta Lapkin (2005). 



15TANTAK, 21 (1), 2009, 7-21 orr.

Baina adin horietan eskola maila baxua dutenen tzat, dudarik ez dugu 
inguruan gehien egiten den hiz kun tza izan beharko lukeena ikasteko bidea. 
Eta horrek, gure artean, gehienetan, gaztelera esan nahi du.

Posible zaie hiz kun tza berri batez ikastea, baina kalean beste hiz kun tza 
berri bat en tzuten eta ikasten ari diren bitartean gu txi erabil tzen, en tzuten 
eta praktika tzen den hiz kun tzaz ikastea oso zaila bihur tzen da. Eskola po-
rrotera eramateko oso arrisku handian jar dezakeela ikaslea esateak ez di-
rudi demagogikoa. 

Malgutasun hau erakusteko gai ez bada gure eskola, gureak egin du: 
euskara horma eta galga gisa erabil tzen badugu, kaltea besterik ez diogu 
egiten. Ikasle horien eskola tze hiz kun tza gaztelera izan beharko luke ho-
rrelako kasuetan, baina euskararen oinarria jaso beharko lukete. Euskara 
«helburu jakin ba tzuetarako» ikasteak, euren lan posibilitateei lagunduko 
lieke. Horretaz, HABE, IRALE eta euskaltegien ezagu tza eta lana ere era-
bil zitekeen.

Baina gazteleraz eskola tzea gure artean tabua da neurri handi batean. 
Aukerarik egongo al da euskal eskolan gazteleraz eskola tzeko? Nola eman 
soluziobidea planteatu dugun egoerari etorkinen tzako aparteko zentrorik 
egin gabe? 

Gure artean auto-azterketa kulturala areagotuko bali tz, autokritika 
zorro tzago egingo bagenu, agian ez ginateke defen tsiban egongo eta etorri 
berriari ez genioke gure an tzinako «bekatuaren» zama leporatuko.

8. UMEEN ETXEKO HIZKUNTZAK

Inperatibo psikopedagogiko ezaguna da umeak bere lehen hiz kun tza, 
edozein delarik, gara tzen jarraitu behar duela.

Oso garran tzi handikoa da ikasleek eta euren familiek lehen hiz kun-
tzari eustea, haren garapenak eskolako hiz kun tzen garapena berma deza-
keelako. Era berean, beharrez koa da irakasleak uler tzea eta onar tzea esko-
lako zereginak aurrera atera tzeko ikasleek askotan lehen hiz kun tzaz egin 
behar izatea euren artean, horrela jokatuz zama intelektuala arindu egiten 
delako, ama hiz kun tza bitarteko kognitibo bezala joka tzen baitu6. 

Ezin zaie irakasleei eskatu ikasleen lehen hiz kun tza jakitea, baina esko-
lak bilatu beharko ditu ikasleen hiz kun tzak balora tzeko moduak; haiekiko 
sen tsibilitate handia garatu beharko du eta era askotara adierazi. Zorionez 
badirudi irakasleen jarrera irekia dela puntu horretan. 

Baina zer gerta tzen da ikaslearen lehenengo hiz kun tza gaztelera baldin 
bada? Horra hor alderdi gataz ka tsua zenbait euskal tzaleren tzat. Gogoratu 

6 Aurreko oharrean gomendatutako artikuluan aipa tzen dira alderdi horretaz eginiko 
ikerketak. Ikus gainera Guasch (2001).
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behar dugu familia etorkinen seme-alaben artean % 60 gazteleraduna dela 
Hegoamerikatik datorrelako. Orduan gaztelerarekin ere jarrera positiboa 
eraku tsi behar dute irakasleek? Hala uste dugu, zalan tzarik gabe. Alegia, 
ikasle guztiek —ez soilik ikasle jakin ba tzuek— merezi dutela irakasleek 
jarrera positiboa erakustea haien lehenengo hiz kun tzekin. Ez da azaldu be-
har bertako familia elebakarren seme-alabek ere jarrera berbera merezi du-
tela haien irakasleengandik.

Ez dugu inolaz ere ahazten gaztelera hiz kun tza maioritarioa dela gi-
zartean eta ez dela kontua berari «lekua» uztea eskolan euskarari kenduz. 
Jarrera positiboa adieraztea beste zerbait da: momentu ba tzuetan komenta-
rio a tseginak egitea ikaslearen izenari buruz, ikaslearen hiz kun tzari buruz, 
hiz kun tza horren literaturari buruz… Eremu horretan profesional ba tzuek 
hausnarketa zin tzoa egin beharko dute gaztelerarekin adierazten duten ja-
rreren inguruan. 

9. EZTABAIDARAKO ZENBAIT PROPOSAMEN

Orain baino lehen zenbait jokabide proposatu ditugu gure egoerarako. 
Hemen azaldu dugun egoeraren aurrean, hauexek dira eztabaidarako egiten 
ditugun proposamenak:

 1) Irakasleen hasierako prestakun tzan eta prestakun tza iraunkorrean 
egitekoak:
— Irakaskun tza eskubide demokratikoaren oinarrien inguruko haus-

narketa. Hau da egingo den guztiaren markoa, egitekoari zen tzua 
eta zergatia emango diz kiona.

— Aniztasun berriaren aurreko sen tsibilizazioa. Ikasleen anizta-
sun berria identifika tzen ikasi eta horren esanahia ezagutu. Ha-
laber, irakasleen ulerkun tza, enpatia eta malgutasuna areagotu, 
oinarriz ko baitira ikasleei lagundu ahal izateko.

— Aniztasuna kulturala kudea tzeko estrategia pedagogikoetan tre-
batu.

— Beste «aniztasunak» (berantiarra izatea, eskolatu gabea izatea, 
nekazari tza mundutik etor tzea, eskolako hiz kun tzak ez jakitea, 
epez kanpo matrikula tzea…) kudea tzeko estrategia pedagogikoe-
tan trebatu.

— Hiz kun tzalari tza orokorraren inguruko prestakun tza, gazteleratik 
euskarara dagoenetatik aparte, ikasleen jatorriz ko hiz kun tza ani-
tzek eskaini dakiz kiekeen oztopoen zergatia ulertu ahal izateko.

— Ikasleen hiz kun tzen idaz keta sistemak eta euren oinarriak eza-
gutu.

— Bigarren (edo gainon tzekoen) hiz kun tzen didaktikan trebatu.
— Ikasleen hiz kun tzekiko begirunea adierazten ikasi.
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 Uniber tsitateari dagokio irakasleen oinarriz ko formazio planak 
egitea. Lanean dabil tzan irakasleen formazioa Hez kun tza Sailak 
kudeatu beharko luke. Prestakun tzaren diseinuak egokia izan be-
har du eta eskola guztietan eskaini eta jaso beharko li tzateke. 

 2) Eskolen hiz kun tza proiektuak egokitu behar dira egoera berriak 
kontuan hartuta. Hiz kun tza proiektua eralda tzeak esan nahi du 
hausnarketa egin eta erabaki ba tzuk hartu behar direla: euskara 
noiz eta nola ikas/iraka tsi, gaztelera noiz hasi ikasten eta nola, 
ingelesa noiz hasi ikasten eta nola, aparteko errekur tsoak zein-
tzuk izango diren eta nola erabili, nola kudeatu aniztasuna… Ho-
rretarako klaustroek formazioa behar dute eta baita Hiz kun tza 
Proiektuaren egoki tzapena egiteko denbora. Hez kun tza Sailaren 
eskutan dago hori kudea tzea. Proiektuari begira, kontuan hartu 
behar da:
— Eskola bakoi tzean ikasle bakoi tzaren lehenengo hiz kun tzak 

zein tzuk diren. 
— Ikaste txeko talde kulturalen ezaugarriak eta informazio kultural 

nagusiak.
— Zentroan ikasleen kultura eta hiz kun tzen gaineko informazio 

nagusia.
— Gazteleraren tratamendu egokitua ikasle alogloten beharrei au-

rre egiteko. Horretarako zenbait bide berri jorratu eta saiatu be-
harko lirateke (ikastaro trinkoak etorri berriekin eta nerabe al-
deko ikasleekin, e.a.).

 3) Esan gabe doa, prestakun tzari etekina atera tzeko, fun tsez koa dela 
eskola klaustroa hein handi batean finkoa izatea eta ez urtero alda-
tzea. Etorkinak dauz katen eskoletan gu txieneko finkotasuna ber-
matu beharko li tzateke (% 60?), zerbi tzu komisioak, adibidez, ho-
rretarako erabiliz.

 4) Hiz kun tza errefor tzua emateko irakasleek bigarren hiz kun tzen ira-
kaskun tza oinarriez eta tek nikez jabe tzeko prestakun tza egokia jaso 
behar dute, behar bezain luzea eta haien praktikarekin lotua. Hez-
kun tza Sailak kudeatu eta berri tze-guneetan diseinatu behar da jar-
dunean dauden irakasleen tzat. Irakasle eskoletan ere arreta jarri be-
harko da eremu horretan.

 5) Eskola ikasgai oinarriz koak irakasteko materialak, edukiez eta 
hiz kun tzaz egoki tzen ari dira, baina horretan zeregina luzerako da. 
Beharrez koa da: 
a) Egiten ari den euskaraz ko materiala bildu Hez kun tza Saileko 

orri batean, edozein irakasleren eskuetara hel dadin.
b) Helburu berberarekin gazteleraz ko materiala ere aukeratu eta 

prestatu.
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 6) Lanean dabil tzan irakasleen arteko komunikazioa areagotu eta 
erraztu, jardunaldiak eta hausnarketa saioak eta uneak sustatu, 
esperien tziak trukatu eta ikerkun tzaren emai tzak ezagutarazi.

 7) Etorkinen eskola tzean esperien tzia duten beste herrialdeetako 
irakasle eta ikerleekin komunikazioa sustatu eta erraztu.

 8) El karren arteko ulerkun tza errazteko, kanpotik etorritako komu-
nitateen ordez kariekin ezagu tzak, iri tziak, dudak eta iradokizunak 
trukatu. Hori errazteko testuinguruak atondu eta erraztu.

 9) Eskualde bakoi tzean institutu bat egon beharko li tzateke non lerro 
batek gaztelera izango lukeen ikas/irakaskun tzako hiz kun tza.

10) Familiei euskal hez kun tza sistemaz informazio zabal eta zeha-
tza eman behar zaie; Hez kun tza Sailak horren ardura hartuko du. 
Eredua hauta tzeko aukera izan ala ez, komeni da umeak euskal 
eskolara eramaten dituztenek jakin eta uler dezaten beraren anto-
lamenduaren zergatia. Informazio hau, noski, beraien hiz kun tzaz 
emango zaie.

11) Hez kun tza Sailak eskain tzen dituen interpreta tzaileen zerbi tzuak 
urteetan iraun behar du, eskolak eta gurasoek el karren arteko ko-
munikazioan erraztasuna izan dezaten. Gaurko interpreta tzaileen 
zerrenda osatu behar da familiek hi tz egiten duten hiz kun tzekin.

12) Hez kun tza Saila ahaleginduko da hez kun tza sisteman sarbidea 
errazten etorkinen hiz kun tzak dakiz kiten irakasleei (familian ika-
sita ala bigarren hiz kun tza moduan ikasita), kontuan izanda per-
tsona horien garran tzia eta beharra eskoletan. Arabiera, tama-
ziga, errumaniera, portugesa… dakiten irakasleei puntu kopuru 
esangura tsua eman beharko zaie hori berma tzeko. 

Aipatutako arlo ba tzuk jorra tzen ari dira hein batean, baina garapen as-
koz handiagoa beharko lukete. Beste arlo ba tzutan, berriz, ia zerotik abiatu 
beharko da. 

Egindako proposamen gehienak, az kenik, modu batez edo bestez esan-
da dauz kagu hainbat leku eta dokumentu publikotan (Ruiz Bikandi, 2003, 
2006; Barquín 2004, 2006, 2007, 2008; Barquín, Hernández, Ibarra, López, 
Ortega, Ruiz Bikandi eta Zulaika, 2007). Gure kez ka da hez kun tza agintari-
tzak mota honetako proposamenak zein puntutaraino har tzen dituen kontuan. 
Aurrera pausoak behar dira hemen defenda tzen ditugun el karren arteko begi-
rune eta ulerkun tzaren zerbi tzuan eta geroko gizarte bateratuago baten alde.

10. ITXIERA

Lerro hauetan saiatu gara erabaki sendoen zain dagoen eskoletako 
errea litearen alde garran tzi tsu bat azter tzen, eta baita haren inguruan arra-
zoi tzen ere. 
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Hez kun tza eta hiz kun tza eskubideak berma tzea eta ongi kudea tzea 
dugunez ardura, jatorri desberdinetako ikasleak hezi tzeak sor tzen dituen 
zenbait kontraesan, aukera eta oztopo aztertu ditugu. Izan ere, gure etorki-
zunaren gil tza eskolak dauka, harreman sozialen eta el karren arteko bizi-
tza posiblearen labea baita. Hemen aspaldiko erroak dituztenek eta berri-
ki etorritakoek eskolan ikasiko dute el karren artean ezagu tzen, erreferente 
kultural komunak izaten, hiz kun tza berean hi tz egiten, adiskide eta herritar 
izaten. 

Pen tsa tzen dugu urrun dagoena hurbil tzeko, ezezaguna uler tzeko mal-
karretan bezala egin beharko dela maiz, bidearen zailtasuna gainditu, ez beti 
artez, baizik eta inguratuz: zuzen lortuko ez li tzatekeena horrela lor tzen bai-
ta. Horretarako, malgutasunaz gain, norabidea argi eta bidea urra tzeko tres-
nak behar dira. 
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Abstract

This text aims to reflect linguistic integration demonstrated by 
immigran ts arriving in Basque society over the last few years. After 
covering the concept of linguistic integration, the authors will centre 
on the behaviour of adult immigran ts regarding the two languages in 
the receiver society. Then they will focus on immigrant children’s re-
lationship with the Basque language, taking into account the role that 
the school plays in this area and the obstacles that these children face 
when learning local languages. Finally, they make a series of proposals 
—directed above all at the administration— to tackle these obstacles 
and make this learning easier.

Keywords: Inmigration. Linguistic integration. Bilingual educa-
tion. Linguistic righ ts.

Este texto pretende hacer una reflexión sobre la integración lin-
güística de los inmigrantes llegados a la sociedad vasca en los últimos 
años. Tras abordar el concepto de integración lingüística, las autoras 
se centran en el comportamiento de los inmigrantes adultos con res-
pecto a las dos lenguas de la sociedad receptora. A continuación ponen 
su atención en la relación de los hijos de los inmigrantes con el euska-
ra, teniendo en cuenta la función que la escuela cumple en este terreno 
y los obstáculos a los que estos niños se enfrentan en el aprendizaje de 
las lenguas locales. Para terminar, hacen una serie de propuestas —di-
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rigidas sobre todo a la administración— para afrontar esos obstáculos 
y facilitar ese aprendizaje.

Palabras clave: Inmigración. Integración lingüística. Educación 
bilingüe. Derechos lingüísticos.

Ce texte a pour objectif de mener une réflexion sur l’intégration 
linguistique des immigran ts arrivés dans la société basque ces der-
nières années. Après avoir abordé le concept d’intégration linguisti-
que, les auteurs se concentrent sur le comportement des immigran ts 
adultes par rapport aux deux langues pratiquées dans la société 
d’accueil. Par la suite, l’attention est portée sur le rapport entretenu 
par les enfan ts des immigran ts avec la langue basque, en prenant en 
considération la fonction remplie par l’école sur ce terrain ainsi que 
les obstacles auxquels ces enfan ts se heurtent pendant l’apprentissage 
des langues locales. Pour terminer, une série de propositions est for-
mulée —adressées surtout à l’administration— pour faire face à ces 
obstacles et permettre cet apprentissage.

Mo ts clé: Inmigration. Intégration linguistique. Éducation bilin-
gue. Droi ts linguistiques.
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