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LABURPENA: Lan honen helburua 2030 Agendako Garapen Iraunkorrerako Helburuen (GIH) 
eta hizkuntza-aniztasunaren arteko loturaz gogoeta egitea da. Hizkuntzak Nazio Batuen Erakundeak 
zehaztu dituen 17 helburuak besarkatzen ditu halabeharrez, baina 2030 Agendan ez da formulazio es-
pliziturik egiten horri buruz. Hutsune hori agerian jartzeko, «17+1» aldarrikapena egin da, hizkuntzen 
helburuari buruzko (18. helburua) argudioak erakutsiz. Hizkuntza-aniztasunaren eta eleaniztasunaren 
gogoeta erdigunera ekarri, eta, garapen iraunkorrerako 4. helburua (hezkuntza) adibidetzat hartuta, hiz-
kuntzak garapenaren eragile moduan duen garrantzia aztertu da artikulu honetan. 18. helbururako ze-
rrendatxo bat ere eskaini da, «17+1» deritzon aldarrikapena nabarmentzeko. Ondorio zenbait ere atera 
dira, eta haien artean garrantzizkoena da hizkuntza bere horretan helburu guztietan agertu beharko li-
tzatekeela jomuga moduan, hura delako helburu horiek erdiesteko dagoen tresna bazterrezina eta ga-
rrantzizkoena.

HITZ GAKOAK: hizkuntza-aniztasuna, garapen iraunkorra, ama-hizkuntza, hizkuntza gutxituak, hiz-
kuntza-ondarea, hizkuntzak eta garapena, «17+1».

AbstrAct: The aim of this article is to reflect on the connexion between the 2030 Agenda’s Sustain-
able Development Goals (SDG) and language diversity. Languages are tightly connected to the 
17 goals proposed by the United Nations, but there is no explicit mention of them in the agenda. In or-
der to give visibility to languages and the need to consider them for sustainable development, a «17+1» 
proclamation is made and arguments are made about the purpose of languages (goal 18). Based on the 
reflection on linguistic diversity and multilingualism, and taking as an example the 4th goal of sustaina-
ble development (education), the importance of language as an agent of development is studied. A short 
list of meta-objectives for the 18th SDG is provided to highlight the so-called «17+1» claim. Some con-
clusions are also drawn the most important one being that language should appear as a goal as it is the 
most indispensable and important tool for achieving these goals.

KEywORDS: language diversity, sustainable development, mother tongue, minorized languages, lan-
guage heritage, languages and development, «17+1».
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1. SARRERA

Euskal Herrian bezala, hainbat hizkuntza-komunitate, alorreko aditu 
eta erakunde arduradunek aski frogatua dute tokian tokiko hizkuntza gutxi-
tuaren biziberritzea garapenerako indarra dela [1, 2].

UNESCO Bangkok [3] izenez ezagutzen den txostenak oso argi eta ar-
gudio indartsuekin erakusten du nolako garrantzia duen hizkuntzak tokian 
tokiko hizkuntzaren edo norberaren hizkuntzaren bizi-indarraren eta giza-
taldeen garapenean. Txosten horretan, Nazio Batuen Milurtekoko Deklara-
zioan [4] ageri ziren helburu nagusien harira, hizkuntza gutxituen bermeak 
nolako eragina duen erakusten da: pobreziaren, gosearen eta bazterkeriaren 
kontra egiteko, Lehen Hezkuntzaren kalitatearen berme gisa, nesken eta 
emakumeen eskubideen alde egiteko, oinarrizko osasun-baldintzak erdies-
teko… [5]. Horiek guztiak ondo jasotzen ditu txosten horrek, eta hona eka-
rriko ditugu aipu batzuk:

Konbentzimendu osoa dugu hizkuntza kontuan hartzea Milurtekoko 
Garapen Helburuak lortzeko ezinbesteko baldintza dela. [...] Izan ere, 
hizkuntza integrazioaren giltzarria da, gizakiaren jardueraren gunea, nor-
beraren adierazpide eta identitatea. Jendeak hizkuntza propioari ematen 
dion lehentasunezko lekua aitortuz, hizkuntza propioa erabiliz, garape-
nean benetako parte-hartzea sustatu nahi da, interbentzioaren emaitzak 
iraunkorrak izan daitezen. [5]

Milurtekoko Deklarazioan, hizkuntzen garrantzia, ordea, ez zen 
kontuan hartu, eta aipatutako Bangkok Txostenak salaketa garbia egi-
ten du:

Hizkuntzak, oro har, ez dira txirotasuna murrizteko nazioarteko doku-
mentu eta plangintzetan agertzen esplizituki oraindik. Beraz, horrek adie-
razten du gutxiengo etniko eta linguistikoei arreta ez-nahikoa eskaintzen 
zaiela, bereziki haien garapen-prozesuei dagokienez. [5]

Hezkuntzaren alorrean, oso ezaguna da norberaren hizkuntza garatzeak 
duen garrantzia, eta hori ere argi ageri da txosten horretan:

Hizkuntza propioa kontuan ez hartzeak gutxiengo etnolinguistikoko 
haurrei bazterketa eta diskriminazioa betikotzea ekartzen die. [...] Beren 
hizkuntzan oinarritutako heziketak, aldiz, haurrei laguntzen die; esate ba-
terako, autokonfiantza hobetzen. Horrela hobeto ikasten dute, baita beste 
hizkuntzak ere. Gainera, bestelako eskola-gaietan ere egokiago molda-
tzeko aukera izaten dute, eskola-porrota gutxitzeko eta familia-giroan ba-
besa eta laguntza izateko. [5]
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Nesken eta emakumeen eskubideei dagokienez ere, eta bereziki haien 
osasunarekin lotuta, oso eraginkorra da norberaren hizkuntza kontuan har-
tzea, eta hala jasotzen da txostenean:

Bizitza asko salba daitezke baldin eta emakumeek informazio egokia 
jasotzen badute, adibidez, elikaduraz edota edoskitzeaz, edota osasun-
arloan beherakoa, malaria eta beste gaitz batzuk ekiditeko moduaz. Ho- beherakoa, malaria eta beste gaitz batzuk ekiditeko moduaz. Ho-
rregatik, emakumeek beren hizkuntzan eta testuinguru kulturala kontuan 
hartuta jaso behar dute informazioa, eraginkorra izateko. [5]

Gaur, Nazio Batuen 2030 Agendaren [6] Garapen Iraunkorrerako Hel-
buruen (GIH) inguruan berriz ere gogoeta eta salaketa egin beharrean gara. 
17 helburu proposatzen dira gizartean nahiko ezagun diren hainbat alorre-
tan. GIH ekimena esanguratsua eta eraginkorra izan dadin, zabalkunde eta 
konpromiso-sare indartsua garatzen ari da munduko erakunde guztietan, 
eta ahalegin handia egiten ari dira maila guztietako erakundeen ardura ez 
ezik norbanako ororena izatera ere irits daitezen.

Agendaren sarreran garbi adierazten da Milurtekoko Helburuak errefe-
rentzia harturik egiten dela proposamen berria:

Milurtekoko Garapen Helburuei ekin nahi zaie berriro, eta horiek 
lortu ez zutena lortu nahi da. […] Agenda berria Milurtekoko Garapen 
Helburuetan oinarritzen da eta horien bidez lortu ez zena lortzea du xede, 
bereziki ahulenengana heltzeko. [6]

Baina 17 helburuen eta haien garapenerako formulatzen diren 
169 erronken artean ez dugu ia-ia aurkitzen norbanakoen eta talde etnolin-
guistikoen ezaugarri kultural eta linguistikoen aldeko bermerik. Hauxe da 
nolabait horrekin lot litekeen aipamen bakarrenetakoa: «Jatorri etnikoa eta 
kultura-aniztasuna errespetatzen dituen mundua nahi dugu» [6].

Hizkuntzak ez dira inon ageri (1. irudia). Horrenbestez, eta hizkuntzak 
helburu horiek guztiak zeharkatzen dituela kontuan harturik, 2030 Agen-
dan ezartzen diren helburuak hankamotz geratzen dira, funtsezko zutaberik 
gabe.

Helburuak erdiesteko orduan, ezin da alde batera utzi munduko hiz-
kuntza-aniztasuna (2. irudia). Pentsa dezagun, bestela: pandemia-egoera 
batean, esate baterako, zer hizkuntzatan jaso behar lituzke pertsona batek 
gaixotasunetik babesteko jarraibideak, eta zer hizkuntzatan jaso behar luke 
giza komunitate batek gaixotasunari aurre egiteko ezagutza zientifikoa? 
(3. helburua: guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria ber-
matzea eta ongizatea sustatzea); nola lortuko dugu kalitatezko hezkuntza 
(4. helburua: guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa 
bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea) komunitate 
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1. irudia. Garapen iraunkorrerako 17 helburuak (Nazio Batuen 2030 Agenda).

2. irudia. Hizkuntza- eta kultura-aniztasunaren irudikapena 
(EASO Politeknikoa).
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indigenetako hiztunek ez badute eskubiderik beren hizkuntzetan alfabeta-
tuak eta eskolatuak izateko?; helburua enplegagarritasuna eta lan duina bal-
din bada (8. helburua), nola komunikatu eraginkortasunez lantokian?; nola 
gutxitu ezberdintasunak hizkuntza gutxituen hiztunek ez badituzte beren 
kultura eta ezagutza garatzeko aukera berak? (10. helburua: herrialde ba-
koitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea); nola babestu 
giza eskubideak hiztunen eskubideak kontuan hartzen ez badira? (16. hel-
burua: garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, 
guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklu-
siboak sortzea maila guztietan). Informazioa modu egokian zabaltzea ga-
rrantzizkoa baldin bada, are gehiago izango da hiztun guztiengana iristeko 
moduko hizkuntzak erabiltzea.

Gizataldeen pobrezia eta bazterkeria, eta askotan horri lotzen zaizkion 
bortxaketa eta biolentzia gizatalde horien identitate-, kultura- eta hiz kun-
tza-ezaugarriak baztertzearekin lotuta egon ohi dira [2, 3]; aldiz, giza izae- baztertzearekin lotuta egon ohi dira [2, 3]; aldiz, giza izae-
raren ezaugarri horiek kontuan hartuta egiten den garapen-ahaleginak as-
koz emaitza hobeak ekartzen ditu haien bizi-kalitatea hobetzeko.

Arrazoi horietan oinarrituta, 2017. urtean, Euskal Herriko Unibertsi-
tateko (UPV/EHU) Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO Katedrak 
(MHOUK), Donostiako Easo Politeknikoarekin batera, gogoetarako eta za-
balkunderako ekimen bat abiarazi zuen, «17+1» izenarekin. 2030 Agenda-
ren 17 helburuei beste bat gehitzea proposatu zen, 18. helburu bat (3. iru-
dia); alegia, «kultura- eta hizkuntza-aniztasunaren bermea» aldarrikatzen 
duena.

3. irudia. 18. helburua (Iturria: MHOUK).

Beraz, hizkuntzen helburuak beste helburu guztiekin lotura duela ikusi-
rik, eskuartean dugun lan honen xedea zera da: aldarrikatzen dugun 18. hel-
buru horrek 2030 Agendako 17 GIHetan zer eragin duen aztertzea. Izan de-
zakeen edo izan behar lukeen inpaktua erakutsi nahi genuke. Horretarako, 
helburuen artean bat aukeratu, eta hartan zentratuko gara. Gure lan-arloa 
eta -esperientzia bereziki hezkuntza eleaniztunari lotua izanik, 4. helburuari 
begira jarriko gara, kalitatezko hezkuntza inklusiboa bermatzea goiburu 
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hartzen duenari. Ondo frogatua dago hezkuntza-alorreko garapen iraunko-
rrerako erronketan garrantzitsuena dela hizkuntza gutxitua kontuan hartzen 
duen hezkuntza eleaniztuna bideratzeko erronka, baita gizatalde txiro eta 
baztertuentzat ere [7]. Helburu horri hizkuntza-aniztasunaren ikuspegitik 
gainbegirada eman ondoren, «17+1» aldarrikapenean jarriko dugu arreta, 
eta balizko 18. helburuaren eta hura erdiesteko kontuan har litezkeen jomu-
gen formulazioari ekingo diogu.

2.  KALITATEZKo HEZKUNTZA (4. HELBURUA) ADIBIDE GISA. 
ZER LoTURA DU HIZKUNTZEKIN?

Hizkuntzaren eta hezkuntzaren arteko harremana banaezina da. Da-
goeneko esan dugun bezala, hezkuntza funtsezkoa da gizartearen gara-
penerako. Hala eta guztiz ere, munduan 6.000 hizkuntzatik gora dauden 
arren, % 33k bakarrik dute presentzia hezkuntzan [8]. Horrek esan nahi 
du badirela hiztun asko ezin direnak alfabetatuak izan beren komunita-
teko hizkuntzan. Askotariko arrazoiak daude horretarako. Zenbaitetan, 
hiztun kopuru txikia eta hizkuntzaren bizkortasun eza daude oinarrian, 
baina, sarritan, eta hori da munduko hizkuntza askoren kasua, kolonia-
lismoaren eraginez jasan duten gutxiespena da arrazoia. Beste batzuetan, 
hiztun asko izan eta hizkuntza biziak diren arren, ez dute gauzatu orain-
dik estandarizazio-prozesurik, eta horrek zaildu egiten du hiztunen alfa-
betatzea, eskolatzea eta, ondorioz, lanerako sarbidea eta garapen profe-
sionala.

Garapen Iraunkorrerako 2030 Agendan, honela formulatzen da 4. hel-
burua: «Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa ber-
matzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea» [6]. Aldi be-
rean, ekimen-marko bat ezarri, eta Incheon-eko Adierazpena argitaratu 
zen [9], helburua garatzeko tresna lagungarria izateko asmoarekin. Adie-
razpen horretan, aipamen esplizitua egiten zaio eleaniztasunari:

Testuinguru eleaniztunetan, ahal den guztietan eta nazioen eta azpi-
nazioen errealitate, gaitasun eta politikak kontuan hartuta, lehen hizkun-
tzan edo etxean hitz egiten den hizkuntzan ikastea eta irakastea sustatu 
beharko da. Mundu osoan interdependentzia soziala, ingurumenekoa eta 
ekonomikoa areagotu dela kontuan hartuta, atzerriko hizkuntza bat gu-
txienez ikasgai gisa eskaintzea ere gomendatzen da. [9]

Baita helburua lortzeko estrategiari buruz hitz egiten duenean ere:

Testuinguru eleaniztunetan, hezkuntza elebiduna eta eleaniztuna sus-
tatzea, haurren lehen hizkuntzan edo etxean hitz egiten den hizkuntzan 
goiz irakasten hasita. [9]
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Eta proposatzen diren adierazleez hitz egitean:

Etxean hitz egiten duten hizkuntza —edo lehen hizkuntza— ikaske-
ten hizkuntza duten ikasleen ehunekoa Lehen Hezkuntzan. [9] 

Gakoa, ordea, eleaniztasunak eskolan duen trataeran dago, ez bakarrik 
kopuruan. Nola kudeatzen da eleanizasun hori? Zenbateraino eta zertarako 
hartzen dira aintzat hizkuntza indigena edo autoktonoak? Nolako presta-
kuntza dute tokian tokiko hizkuntzetan irakatsiko duten irakasle elebidu-
nek?

Nazio Batuen GIHen 2019ko jarraipen-txostenak [10] datu etsiga-
rriak erakusten dizkigu: 617 milioi ume eta gaztetxok ez zuten lortu ez 
irakurtzeko ez matematikarako gutxieneko gaitasunik; munduan, 750 
milioi heldu analfabetoak dira, eta haien artetik bi heren emakumeak 
dira; 6-17 urte bitarteko ume eta gaztetxoen artean, 5etik 1 ez da joaten 
eskolara, gehiago emakumeen kasuan, eta abar. Horri guztiari 2020. ur-
tean COVID-19ak eragindako pandemiaren ondorioak gehitu behar zaiz-COVID-19ak eragindako pandemiaren ondorioak gehitu behar zaiz- eragindako pandemiaren ondorioak gehitu behar zaiz-
kio. Munduko 190 lurraldetan itxi dituzte eskolak, eta munduko ikasleen 
% 90 eskolatik kanpo geratu da. Arazoari aurre egiteko leku askotan 
urrutiko hezkuntza eta Internet bidezkoa martxan jarri den arren, 500 
miloi ikaslek ez dute izan horretarako aukerarik [11]. Kalitatezko haur
-hezkuntza funtsezkotzat hartzen da eskolatze-prozesua osatzeko or-
duan, baina lurraldeen arteko ezberdintasunak oso handiak dira oraindik, 
askotan azpiegitura egokiak eta era guztietako baliabideak falta direlako. 
Agerian geratu da hori, adibidez, 2020ko pandemia-garaian, munduko 
Lehen Hezkuntzako eskola guztien % 65ek besterik ez baitute oinarrizko 
instalaziorik eskuak garbitzeko; % 38k, Afrikaren kasuan. Are gehiago, 
379 milioi ume eskolako otordurik gabe geratu ziren eskolak itxi zire-
lako [11].

Baina, azpiegiturez haratago, badakigu eskola-porrotaren eta eskola 
behar baino lehenago uztearen arrazoi nagusietako bat beste bat dela, hots, 
hizkuntza hegemonikoaren erabilera eta tokiko beste hizkuntzak eskolatik 
at uztea. Hona hemen, esate baterako, datu batzuk (4. irudia).

Hizkuntza hegemonikoaren erabilera, gainera, hiztunentzat arro-
tzak diren munduko ezagutzetan oinarritzen da, kontuan hartu gabe ber-
tako hizkuntzak garraiatzen duen berezko ezagutza. Ondorioz, hizkun-
tza hegemonikoaren bidez ezagutza-eredu deskontestualizatuak ezartzen 
dira [13], komunitateen kosmobisiotik urruti daudenak, eta komunitatea-
ren hizkuntza- eta kultura-eskubideak alboratu egiten dira. Egun bizi ga-
ren mundura egokitzeak, ordea, ez du esan nahi uko egin behar zaionik 
hizkuntza- eta kultura-ondareari edo baztertu egin behar direnik oinorde-
tzan jasotako ezagutzak; hizkuntza-lankidetzaren alorrean egindako lan 
baten harira [14] gogorarazten den bezala, hizkuntza, kultura eta identita-
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tea gakoak dira garapen orekatu, duina eta justua lortzeko. Horregatik da 
garrantzizkoa tokian tokiko hizkuntzak hezkuntzan egotea. Are gehiago, 
badira herri indigenak hizkuntzaren eta lurraren babesa elkarri lotuta 
ulertzen dutenak, eta hori garrantzizkoa da garapen iraunkorra ikusmiran 
baldin badugu.

4. irudia. Hizkuntzen eragina hezkuntza-emaitzetan [12].

Mendebaldeko Afrikako lurralde askotan, adibidez, hizkuntza gutxi-
tuek bizkortasun handia duten arren eguneroko harremanetan, oraindik ere 
frantsesa da irakaskuntza-hizkuntza; ondorioz, hizkuntza gutxituko hiz-
tunen artetik % 25ek lortzen dute eskolako hizkuntzan irakurtzeko gaita-
suna. Guatemalan, bestalde, eskola eleaniztunetan (alegia, bertako hizkun-
tza eta hizkuntza hegemonikoa erabiltzen dutenetan) ikasten duten ikasleak 
sarriago joaten dira eskolara eta gutxiagotan uzten dute eskolatzea behar 
baino lehenago. UNESCOren txosten horretan [12], beste gomendio zehatz 
batzuen artean garbi adierazten da, bestalde, hezkuntza elebidun edo elea-
niztuneko programak sustatu behar direla ama-hizkuntzatik hezkuntzako 
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hizkuntza ofizialerako trantsizioa egiteko. Halaber, tokian tokiko hizkun-
tzan irakasteko gaitasuna izango duten irakasleak prestatzearen garrantzia 
azpimarratzen da.

Mezu eta gomendio horiek, ordea, gehienetan antzuak dirudite. Mun-
duko hezkuntzaren egoera aztertzen duen 2020ko txostenean [15], arreta 
berezia eskaintzen zaie ume, gazte eta helduen diskriminazioa eragiten 
duten eta ondorioz pertsona horiek hezkuntza-sistematik at uzten dituz-
ten mekanismo sozial, ekonomiko eta kulturalei. Eskola inklusiboare-
kin lotutako alderdiak dira, eta hezkuntzak aintzat hartu behar dituenak, 
baina, aldi berean, txostenak dio inklusioaren mesedetan hainbat talde-
ren identitate, praktika, hizkuntza eta sinesmenak gutxietsita gera daitez-
keela.

Hezkuntza eleaniztunari gagozkiolarik, munduan zehar ama-hizkun-
tzan oinarritutako esperientzia ugari dago, nahiz eta oso helburu eta era-
ginkortasun ezberdinak dituzten [16]. Bereziki hizkuntza gutxituen kasuan, 
badirudi ezinbesteko baldintza dela ama-hizkuntzan edo tokiko hizkun-
tzan eskolatzea, haiek garatu eta prestigioa izan dezaten. Horrek ez du esan 
nahi, ordea, hizkuntza gutxitua izan behar denik eskolako hizkuntza baka-
rra. Hiztun horientzat, gaur egun ezinbestekoa da beste hizkuntza batzuk 
ere ikastea; tartean, jakina, hizkuntza hegemonikoa, diskriminaziorik paira 
ez dezaten. Hortaz, hezkuntza eleaniztuna da aukerarik egokiena hizkun-
tza gutxituetako hiztunentzat, eta, ahal dela, hizkuntza gutxitu horrek izan 
behar luke ardatza; izan ere, gutxitua izanik, eskolaren babesari eta susta-
penari esker garatu daiteke. Hizkuntza gutxituan oinarritzen diren hezkun-
tza-eredu eleaniztunak, beren zailtasun guztiekin, posible dira, eta, Euskal 
Herrian frogatu den bezala, eraginkorrak dira, ez soilik bertako hizkuntza 
gutxituarentzat, baizik eta baita hegemonikoarentzat ere [17, 18, 19]. Oso 
testuinguru ezberdinetan egindako esperientziek ere [20] erakusten dute 
bide hori egokia dela; esate baterako, Senegalen, non wolofera eta pulaa-
rra hizkuntza gutxituak diren eta frantsesa hegemonikoa, edo Kanbodian, 
non hizkuntza nagusiarekin batera (khmerera) beste bost hizkuntza gutxitu 
erabiltzen diren (brao, bunong, kavet, kreung eta tampuen). Hala eta guz-
tiz ere, hori ez da esperientzia hedatuena. Afrikako zenbait lekutan, kasu-
rako, tokian tokiko hizkuntzen erabilera ahozko komunikaziora mugatzen 
da; hango testuinguru eleaniztuna kontuan harturik, eta aintzat hartuta es-
kolan hasten diren ume gehienek ez dutela ezagutzen eskolako hizkuntza 
gehienetan hegemonikoa eta/edo koloniala erabiltzen delako, ondorioa da 
ikasleek oso eskolatze-maila eskasa lortzen dutela; eskolak ez du aintzat 
hartzen ezta baloratzen ere bertako hizkuntzan duten ahozko ezagutza, eta, 
hizkuntza hegemonikoaren ezagutza txikia tarteko, ez dute lortzen irakur-
keta-idazketa prozesua menderatzea [21]; hori oztopo handia da alfabetiza-
zio eraginkorra lortzeko. Munduan zehar, badira Kulturarteko Hezkuntza 
Elebiduna (gaztelaniaz, Educación Intercultural Bilingüe) sustatzen dituz-
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ten programak, bereziki Latinoamerikan, baina, oro har, ez dira oso eragin-
korrak izan hizkuntza indigenen edo autoktonoen biziberritzerako, ezta hiz-
tunen alfabetizaziorako ere [22].

Ikuspegi ekonomikotik, eskola eleaniztunak, gainera, ez du zertan izan 
eskola elebakarra baino garestiagoa. Sarritan sortzen den zalantza da ama-
hiz kun tzan oinarritutako hezkuntza ekonomikoki bideragarria ote den eta 
lehentasuna izan behar ote den. Afrikari buruz adituek [13] dioten bezala, 
hizkuntza hegemoniko hutsa erabiltzen duen eskola elebakarra ez da era-
ginkorra, eta egundoko giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak behar 
ditu. Ildo horretatik, nabarmentzen duten bezala [21], eskola eleaniztuna 
elebakarra baino efizienteagoa izan daiteke, errendimendu handiagoa due-
lako; azken batean, hizkuntza hegemonikoan bideratzen den hezkuntzan, 
ikasleek denbora gehiago behar dute eskolatuak izateko, gehiago errepi-
katzen dute maila bera eta, horrenbestez, denbora gehiago igarotzen dute 
eskolan; eskola eleaniztuna, ordea, ikasmailen errepikapena eta esko-
la-porrota saihesteko bidea izan daiteke, eta, horrenbestez, baliabide gu-
txiago behar ditu; are gehiago, zenbat eta denbora luzeagoan ikasi hez-
kuntza-sistema eleaniztun batean, gero eta emaitza hobeak lortzen dira, 
hobeto formatutako langileak lortzen dira, eta itzulkin ekonomikoa han-
diagoa da. Azken batean, balio ekonomikoa ez datza soilik eskolak bere 
jarduera gauzatzeko behar duen aurrekontuan; epe ertainera eta luzera di-
tuen onurak ere aintzat hartu behar dira. Bestelako onuren artean, gainera, 
honelakoak ere aipatzen dituzte adituek [21]: populazioa aktibatzen du, 
zabalkundean laguntzen du, komunikazio-oztopoak suntsitu eta gatazkak 
konpontzen laguntzen du. Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO Ka-
tedran izandako esperientzian, horren adibide dira Kolonbiako Cauca De-
partamentuan hizkuntza-lankidetzaren bidez eragindako aldaketak [23], 
non, komunitateak berak eskatuta eta inplikatuta, nasa yuwez ikasteko es-
kolak sortu diren.

Oro har, hizkuntza garapen-eragile izan daiteke. Sarreran aipatu ditugu 
UNESCO Bangkok [3] txostenean hizkuntzaren garapen-indarra adieraz-
teko agertzen diren argudioak. Baztarrikak [1] euskararen adibidea dakar-
kigu, eta bertan erakusten du hizkuntza gutxituaren aldeko politika garapen 
iraunkorrarekin (giza garapena eta ekonomia-garapena) bateragarria izan 
daitekeela edota bi alderdiek elkar indartu dezaketela. Artikuluan, doku-
mentazio zehatzaren bidez ondo argudiatzen da alderaketa hori. Lotura ho-
rren ziurtapen gisa, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) 1980tik 2017ra 
bitartean egon den bilakaera erakusten du. Garapen soziolinguistikoa (eus-
kal hiztunen bilakaera, esate baterako: 1981ean, % 21 ziren euskaldunak; 
2016an, % 41) eta aldi berean gertatzen den garapen ekonomiko eta so-
ziala (adibidetarako: 1980ko langabezia % 25 ingurukoa zen, eta 2017koa, 
% 11,6koa) datu ugarirekin erakusten da gutxienez bateragarriak direla. 
Hizkuntza gutxitu baten erabilerak giza garapenean eragin zehatza duela 



https://doi.org/10.1387/ekaia.22087 287

Garapen Iraunkorrerako Helburuei so hizkuntzen betaurrekoekin

erakusten duten adibide konkretuak ere bila daitezke. Aurten bizi dugun 
pandemia-egoera dela-eta Baztarrikari berari entzun diogu Gipuzkoako he-
rri-aldizkariak eta bestelako hedabide euskaldunak (Hitza, Goiena...) oso 
baliagarriak izan direla herriz herri informazio zehatza eta eraginkorra 
emateko. Horrek adierazten du euskararen erabilerak komunikazioaren ka-
litatea hobetu duela. Beste adibide garbi bat hezkuntzan ikus daiteke: eus-
kara izan da EAEn eskola elebidunak lehenengo eta eleaniztunak geroago 
sorrarazi dituen arrazoi nagusia; sistema elebiduna martxan jarri zenean, 
sakonki ebaluatu zen, eta emaitzak eskola elebakarretakoak baino hobeak 
zirela frogatu.

3.  HAmAZAZPI HELBURU GEHI BAT («17+1») = 18. HELBURUA: 
HIZKUNTZA- ETA KULTURA-ANIZTASUNAREN BERmEA

Nazio Batuen Batzar Nagusian onartutako 2030 Agenda garapen iraun-
korra lortzeko ekintza-plan unibertsala bilakatu da. Halere, esan bezala, 
Agendak alde batera uzten du hizkuntzen alorra, eta oso gutxi hartu du 
kontuan kultura garapen iraunkorrerako funtsezko elementu gisa. Doktri-
nek eta esperientziek [2, 3], Euskal Herriari dagokionez [1], behin eta be-
rriro erakutsi dute hizkuntzak ekonomiaren motorra direla, giza kohesioa-
ren eta bakearen bultzatzaileak eta, azken batean, giza eskubide kontu bat; 
horregatik, garapen iraunkorrak nahi eta nahi ez hartu behar ditu kontuan. 
Munduko leku pobreenak eta desberdintasun handienak dituztenak dira, 
hain zuzen, kultura- eta hizkuntza-aniztasun gehien duten guneak, baita al-
daketa klimatikoaren eraginak gehien jasaten dituztenak ere [3]. Halaber, 
gune horietan, sarri, esplotazio multinazionalean oinarritutako garapen-ere-garapen-ere-
duak jasan behar izaten dituzte, eta horrek baztertze eta indarkeria handia 
sorrarazten du, batez ere emakumeen kontra. Horrez gain, komunitateek 
mendeetan zehar garatutako jakintzak, besteekin eta ingurumenarekin elkar 
ulertzeko erabilitakoak, betiko galtzen ari dira. Agendak adierazten duen 
moduan, pobrezia bada mundu-mailan daukagun arazorik larriena, ezingo 
diogu aurre egin modu egokian lekuan lekuko kultura- eta hizkuntza-bere-
zitasunak kontuan hartzen ez baditugu. Horregatik, nork bere hizkuntzari 
ematen dion garrantzia aitortzea ezinbestekoa da pobrezia eta gosea era-
gozteko.

Hori guztia agerian geratu da Nazio Batuek hizkuntzari, garapen 
iraunkorrerako helburuei eta populazio zaurgarriari buruz egindako sin-
posioetan. 2016ko bilkuraren ondoko txostenean [24], adituek azpima-
rratu dute garrantzizkoa dela garapen iraunkorrerako helburuen marko 
osoa berrikustea haien planifikazioan eta inplementazioan hizkuntza 
ezinbesteko faktore den eremuetan: «Premia larria dago hizkuntza sar-
tzeko GIHetako bakoitzaren planifikazio-, gauzatze- eta ebaluazio-fa-
seetan» [24]. Izan ere, GIHen inguruko maila goreneko eztabaidetan, oro 
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har, ingelesa erabiltzen da lingua franca gisa, baina horrek, onurak baino 
gehiago, desabantailak izan ditzake. Hona hemen txosten horretan bertan 
egiten diren gogoeta batzuk:

Zenbait hizkuntza menderatzeak, bereziki ingelesa, ahalegin global 
bateratu baten ilusioa sortzen du nazioarteko garapenaren diskurtsoan. 
Izan ere, domeinu horrek zabaldu egin du politikak ikertu, eztabaidatu 
eta idazten dituzten elite anglofonoen eta politika horiek maila indibidua-
lean inplementatu behar dituzten milaka milioien arteko amildegia, eli-
teek berek oharkabean pasa ditzaketen frustrazio-mailak sortuz, hain zu-
zen ere, beren eztabaidak garatzen diren ingurune elebakarraren eraginez. 
Horrela, elkarrizketak norabide bakarrera jo ohi du: planifikatzaileengan-
dik planifikatutakora. Askotan, planifikatzaileen eta pertsonen arteko el-
karrekikotasun- eta berdintasun-giroko elkarrizketa eragozten du hizkun-
tzak. [24]

Norberarena ez den hizkuntza bat erabiltzeak desabantailan jartzen 
du norbera, eta hierarkia-zentzua sortzen du, eta horrek ideien bidezko 
trukea oztopa dezake, adostasunera iristeko ahaleginak arriskuan jar di-
tzake, eta helburu komuna ahultzen duen erresumina sor dezake (ingele-
sezko hiztunek, bereziki, sarritan ez dituzte efektu horiek nabaritzen, eta 
ez dira haietaz ohartzen). Eta helburuak betetzeko konpromisoa dutenen-
tzat ulergarria den hizkuntzarik ez izatea, adibidez, adostasunetik kanpo 
geratzea da. [24]

Ingelesaren erabilera, beraz, gure hizkuntzekiko ezjakintasunaren era-
kusleiho ere izan daiteke, eta, gauzak bideratzen lagundu beharrean, gaiz-
ki-ulertuen eta mesfidantzaren iturri izan daiteke, baina batez ere diskrimi- eta mesfidantzaren iturri izan daiteke, baina batez ere diskrimi-
nazioaren eragile:

Hizkuntza indigenen gutxiengoen edo ondare gutxiengoen kasuan, 
bereziki prestigio txikia duten hizkuntzetako hiztunen kasuan, desberdin-
tasuna areagotu egiten da diskriminazio juridikoa, ekonomikoa, hezkun-
tzazkoa eta soziala instituzionalizatuta, hezkuntza-hizkuntza eta gobernu-
hiz kun tza eskuraezin gisa. [25]

Eleaniztasuna, garapenaren komunitatean, askotan bigarren mailan 
gertatzen den itzulpen-prozesutzat hartzen da. Inplizituki onartzen da hiz-
kuntza-kanal egokiak erabiliko direla informazio zuzena eta esanguratsua 
populazio hartzaileei zabaltzeko, baina arreta kontziente gutxi jartzen da 
norabide biko hizkuntza-komunikazioaren hobekuntzan, gaizki-ulertuak 
edo komunikazio-akatsak saihesteko erabakiak hartzeko prozesuan. [25]

Ikusten dugun bezala, aniztasunaren garrantzia ez da oharkabean igaro-
tzen hizkuntzen betaurrekoak jartzen ditugunean. Gaiari buruz urtero egi-
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ten diren bilkuretan, behin eta berriz geratzen da agerian hizkuntzak gara-
pen iraunkorrerako helburuetatik at uzteak dakarren gabezia.

3.1. Zer xede proposa litezke 18. («17+1») helbururako?
Kontuan hartuta, beraz, hizkuntzen garrantzia, zein izango lirateke 

lehentasunak balizko 18. helburua («17+1») erdieste aldera? Esaten ari ga-
ren bezala, Nazio Batuen 2030 Agendan [6] ez da formulazio espliziturik 
egiten hizkuntza-aniztasunarekin lotutako helburu bat formulatzeko. Ho-
rregatik, «17+1» gogoetatik abiatuta formulatu dugu 18. helburu orokorra 
(5. irudia).

5. irudia. GIHen panela MHOUKren «17+1» proposamenari egokituta.

Halaber, hutsune hori betetze aldera, helburu horretara iristeko jomu-
gen formulazio zehatzagoa egingo dugu datozen lerroetan, betiere Eus-
kal Herrian dugun hizkuntza gutxituaren (euskara) biziberritzean izandako 
esperientziatik abiatuta, gorago azaldutakoa kontuan hartuta, eta bereziki 
hizkuntza-lankidetzan aplikatzeko eskaintzen diren oinarriak [5] edo ekin-
tza-ildoak aintzat hartuta. Hona, beraz, hizkuntza-aniztasunaren helburua 
irudikatzeko modu bat.

Ikusten dugun bezala, formulazio horretan ageri diren jomugek lotura 
estua dute giza garapenarekin, baita beste helburu garrantzizko batzuekin 
ere: besteak beste, justizia, hezkuntza eta osasuna.
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1. taula. Hizkuntzen helburua GIHetan irudikatzeko modu bat.

18. HELBURUA: Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta aintzates-
pena bermatzea pertsonen eta gizarteen garapenerako.

18.1. Hizkuntza gutxituak dituzten komunitateak ahalduntzea eta eza-
gutaraztea, identitateak indartzeko.

18.2. Herri eta kultura askotarikoak kontuan hartzen dituzten lege ego-
kiak eta hizkuntza-politika eraginkorrak bultzatzea.

18.3. Tokian tokiko hizkuntzen integrazioa lortzea hezkuntza-sisteme-
tan, gutxienez Lehen eta Bigarren Hezkuntzan.

18.4. Gutxienez hizkuntzen erabilera praktikoa bermatuko duten hez-
kuntza-eredu eleaniztunak bultzatzea, betiere hizkuntza gutxitua modu era-
ginkorrean irakasten dela eta atzerriko hizkuntza bat ere ikasten dela ziurta-
tuta.

18.4.1. Tokian tokiko hizkuntzetan irakatsiko duten irakasle eleaniztu-
nen prestakuntza bideratzea hiztunen alfabetizazioa eta prestakuntza akade-
mikoa bermatzeko.

18.5. Eten digitala murriztea eta teknologia berriak hizkuntza guztietan 
eskuragarri jartzea, batez ere hizkuntza gutxituetan.

18.6. Hizkuntza gutxituen presentzia bermatzea hedabide mota guztie-
tan: idatzizkoak, ikus-entzunezkoak edota teknologia berrien alorrean gara-
tutakoak.

18.7. Zerbitzu publikoetan, batez ere osasunaren eta justiziaren alo-
rrean, komunitate guztien hizkuntzen erabilera bultzatzea, bereziki komuni-
tate indigenen kasuan.

18.8. Hirugarren herrialdeetako programetan, hizkuntza-irizpidea kon-
tuan hartzea proiektuetako fase guztietan: identifikazioa, diagnostikoa, di-
seinua, garapena eta ebaluazioa.

Iturria: MHOUK.

4. oNDoRIoAK

Bistan da hizkuntza-aniztasuna eta hizkuntza autoktonoak aintzat har-
tzea premiazkoa dela benetako garapen iraunkorra eta justua lortzeko. Az-
ken batean, hizkuntza funtsezko tresna da mundu guztira eta pertsona guz-
tiengana iristeko, GIHen mezua behar bezala zabaltzeko eta 2030 Agendak 
bere bidea egin dezan.
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2030 Agendan, kultura, tolerantzia, elkarrenganako errespetua eta mun-
duko herritarren balio etnikoen eta erantzukizun partekatuaren arteko uler-
mena sustatzeko konpromisoa aipatzen da [6], eta gizabanakoa jarri nahi da 
GIHen erdigunean. Gizabanako hori, baina, hizkuntza jakin bateko hiztuna 
da, eta, horrenbestez, pertsona oinarrian izateak hiztuna oinarrian izatea 
esan nahi du. Hiztunak giza eskubide batzuk ditu, eta, haren hizkuntza ain-
tzat hartzen ez bada, haren eskubideei erasotzen zaie. Hizkuntzekiko erres-
petuak ekitate-printzipio bat izan behar du.

Hartu beharreko bidea zein den azpimarratzen duen adierazpen batekin 
amaituko dugu:

Badirudi Nazio Batuek eta interesdun guztiek berehalako arreta es-
kaini behar diotela hizkuntza-justiziari, GIHak benetan ahalegin plura-
lista eta osotua bihurtzeko beharrezkoak diren alderdi praktikoen ikus-
pegi patxadatsu eta neurrikoa izatearekin batera. [24]

Euskal Herrian daukagun eskarmentua kontuan izanda, nabaria da ko-
munitateen garapenean hizkuntzek eta kulturek duten garrantzia. Horrega-
tik, egindako ibilbidea gizarte osora zabaltzeko ardura hartu behar dugu, 
kulturaren, hizkuntzaren eta gizakiaren arteko lotura agerian jartzeko, eta 
elementu horiek komunitatearen garapen integralean duten rola nabarmen-
tzeko. GIH guztien garapenean ikuspegi eleaniztuna txertatzea eta inpli-
katuta dauden arlo guztietan hizkuntzari lotutako jomuga bat (eta, jakina, 
hura neurtzeko adierazleak) ezartzea edo, gutxienez, gogoeta hori aurrean 
izatea bide eraginkorra izan daiteke hizkuntzen eragina aintzat hartzeko.

ESKER oNA

Artikulu hau gure proiektua dirulaguntza batekin babestu duten era-
kunde hauei esker egin da: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Po-
litikarako saila, Azkue Fundazioa, Elorrioko Udala, Berrizko Udala eta 
Eusko Jaurlaritzaren ikerketa-sareko IT983-16 talde kontsolidaturako diru-
laguntza. Eskerrak, baita ere, Donostiako Easo Politeknikoari, «17+1» eki-
menean egindako ekarpenagatik.

oHARRA

Autoreak dira hemen agertzen diren informazioak aukeratu eta aurkez-
tearen erantzule, bai eta haietan adierazitako iritzien erantzule ere; iritzi ho-
riek ez dira nahitaez UNESCOrenak, eta ez dute erakunde hori konprome-
titzen.
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