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Urte batzuk igaro dira dagoeneko euskara 
desagertzear zegoen garaia atzean utzi genuene1k. 
Hainbat faktoreri esker izan da, argi dago, baina 
aldizkari honetan, helduen euskalduntze mugi-
menduak egin duen ekarpenean zentratuko gara. 
Haurtzaroan, eskolan edo etxean, euskara ikasteko 
aukerarik izan ez duten eta helduaroan ikasi duten 
hiztunei buruz arituko gara, euskaldun berriei bu-
ruz, alegia. Modu apalean, batzuetan bigarren 
plano batean ere, baina ezbairik gabe gure 
hizkuntzaren biziraupenerako ikaragarrizko ga-
rrantzia eta funtsezkoa den talde honi eskaini nahi 
izan diogu Basque Wri1ng-en 24. zenbakia. Bai eta 
helduen euskalduntze eta alfabetatze mugimen-
duan diharduten norbanako eta eragile guz1ei ere. 

Helduen alfabetatze eta euskalduntze 
fenomenoa duela hamarkada batzuk hasi zen he-
rri-mugimendu gisa, eta haren bilakaera zenbait 

garaitan malkartsua izan bada ere, gaur egun, hel-
duen euskalduntze eta alfabetatze mugimendua 
Euskal Herri osoan (modu bateratuan, adminis-
trazio mugak gaindituz) dago presente.  

Asko hazi da euskararen erabilera garai 
batekoarekin alderatuz gero; gaur egun, txikita1k 
jasotzen dute ikasleek euskara ikastetxeetan, baina 
euskararen erabilera txikita1k jaso dutenen gain 
bakarrik utziz gero, hankamotz geratuko litzateke 
gure hizkuntzaren erabilera. Horrega1k, beha-
rrezkoa da erdaldunak euskarara gerturatzea. Eta 
horretan diharduten eragileen eta euskaldun 
berrien lan aparta ukaezina da, euskarak 300.000 
hiztun gehiago irabazi bai1tu azken 35 urteetan. 

Mugimenduaren sorrera, historia eta zen-
bait datu aurkituko ditugu Basque Wri1ng honen 
lehen atalean. Ondoren, Maddalen Subijanak —
itzultzailea eta Euskal PENeko kidea— AnPon 
Lukuk idatzitako pasarte bate1k «euskaldun» 
kontzeptuaren eta haren aniztasunaren inguruko 
gogoeta ekarriko digu. Jarraian, Euskal Herri1k 
hasi, AEBeta1k eta Errusia1k igaro, eta 
Japoniaraino iristen diren zenbait 
euskaldun berriren euskararen 
inguruko tes1gantzak eta haus-
narketak irakurri ahal izango di-
tugu. Eta amaitzeko, Petra Elser-
rek —itzultzaile eta irakasle ale-
maniarra— «Migrazioa eta eus-
kara» ar1kuluan etorkin helduen 
integraziorako ibilbidean poli1ka 
linguis1koak duen garrantzia 
azpimarratuko du.

Euskaldun berriak 
Helduaroan euskalduntzen diren hiztunak

Basque Writing 24

Argazkia: Gabriel Ares1 Euskaltegia

Sara Arregi 
Euskal PEN
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Helduen euskalduntze-alfabetatze taldeak 
1966an hasi ziren sortzen lehenengoz, herri-mugi-
mendu gisa hasi zen. Hasieran Alfabetatze Mugi-
mendu gisa hedatu bazen ere (euskaldunei beren 
hizkuntzan irakurtzen eta idazten irakasteko mugi-
mendua), berehala euskalduntzeak (euskararik ez 
zekiten euskal herritarrei euskara irakasteko mugi-
mendua) gero eta indar handiagoa hartzen hasi 
zen. Helburua euskararen berreskurapena eta 
euskal kulturaren modernizazioa zen, eta ezin-
bestekoa ikusi zuten haurtzaroan, beren eskola 
garaian, euskaraz irakurtzen eta idazten ikasteko 
aukerarik izan ez zuten helduengan eragitea, eta 
haiei ere euskara ikasteko edota euskaraz alfa-
betatzeko bideak irekitzea.  

Aipatu bezala, herri mugimendu bezala 
sortu zen eta antolamendua lurraldez lurraldekoa 
zen. Euskal Herri mailan ez zuten elkarrekiko lotu-
rarik taldeek. Horrega1k, 1972an, Euskaltzaindiak 
bere gain hartu zuen mugimenduaren anto-
lakuntza Jagon sailaren barnean, Euskal Herri 
mailako antolakuntza bateratzeko asmoz.  

1974-75eko ikasturtean, gizartean jazo 
zen susperraldiari esker, izugarri hazi zen ikasle 
kopurua, eta alfabetatzearen eta euskalduntzearen 
garrantzia hedatzen hasi zen.  

Ikasturte berean Gipuzkoako Gau Es-
kolen Elkartea sortu zen eta 1976an Bizkaian 
Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea 
sortzea erabaki zuten, Euskal Herri osora he-
datzeko eta alfabetatze eta euskalduntze ar-
loan lan egiten zuten talde guz1ak koordi-
natzeko asmoz. 76-77ko ikasturtean egin ziren 
bi lurraldeen (Bizkaia eta Gipuzkoa) arteko 
lehen bilkurak, oraindik Euskaltzaindiaren 
barnean zegoelarik mugimendua, eta 
akademiak, 1977ko udan, ordura arte Alfa-
betatze Batzordea zenari Alfabetatze Eus-
kalduntze Koordinakundea izena eman zion, 
AEK alegia. Nafarroa garaira eta Iparraldera 
ere hedatuko zen mugimendua koordinatzeko 
beharra. 1980an ofizialki Iparraldeko AEK sor-
tu zen.  

Hasieran, beraz, AEK Euskaltzaindiaren 
Jagon sailaren baitan zegoen, baina 1981eko 
ekaine1k aurrera, AEK erakunde autonomoa bi-
lakatu zen. Urte berean HABE (Helduen Alfa-
betatze eta Berreuskalduntze Erakundea), Eusko 
Jaurlaritzak sortutako erakunde publikoa, eus-
karazko eskolak ematen hasi zen. 

AEKz ari garela, ezinbestean datorkigu 
burura Mertxe Mugika. Mertxe AEK-ko zuzendari 
izan da 13 urtez, eta zuzendari izan baino lehen, 
bertako irakasle izan zen. Bere 13 urteko agintal-
dian, ikasleen kopuruari dagokionez, AEK helduen 
euskalduntze alfabetatzean aritzen den elkarterik 
garrantzitsuena izatera iritsi da, eta Euskal Herri 
osoan lan egiten duen bakarra. Gainera, Mertxe 
Mugikaren kudeaketaren azken urteetan, ikasle-
kopuruak gora egin zuen: herritar gehiagok jo 
zuen euskaltegietara, eta euskara prak1katzeko 
egitasmoetara ere, baita normalizazio-egitas-
moetan edota ak1bazio-ekimenetan ere. Esate 
baterako, AEK-k bi urte1k behin antolatzen duen 
Korrika ekimenak (euskararen aldeko lasterketa 
erraldoia, Basque Wri+ng 3-an informazio gehiago 
aurki daiteke) inoiz baino onarpen handiagoa eta 
parte-hartze handienak izan ditu Mertxe 
Mugikaren gidaritzapean.

 Euskaltegiak eta barnetegiak

Mertxe Mugika eta Maialen Lujanbio bertsolaria, lekukoa eskuan 
dutela, Korrrika-21aren azken ekitaldian, 2019an, Gasteizen.
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Sara Arregi 
itzultzailea eta Euskal 

PENeko kidea.

Egun, 100 euskaltegiJk gora daude 
Euskal Herrian. Euskaltegiez gain, euskara 
ikasteko beste aukera batzuk ere sortzen joan 
dira denboran zehar, hala nola barnetegiak. 
Barnetegietan 16 urte1k gorako pertsonei 
euskara ikasteko, euskal kultura ezagutzeko 
eta bertan sakontzeko egonaldiak eskaintzen 
zaizkie. 12 bat eguneko egonaldiak izan ohi 
dira, eta egun horietan zehar ikasleek 24 or-
duz euskaraz bizitzeko aukera izaten dute in-
gurune guz1z euskaldun batean. Egonaldian, 
euskara ikasi eta euskara-maila nabarmen ho-
betzen dute. Barnetegiak Euskal Herri osoan 

zehar daude, batzuek urte osoan zehar es-
kaintzen dituzte egonaldiak eta beste zen-
baitek, udan soilik.  

Baina Euskal Herrian ez ezik, Eus-
kal HerriJk kanpo ere badago euskara 
ikasteko aukera. Bate1k, mundu osoan 
zehar dauden Euskal Etxeen bitartez; 
izan ere, zentro horietan, euskal diaspo-
rako euskal herritarrak biltzen dira eta 
bertan, euskal ikastaroak eskaintzen di-
tuzte. Eta beste1k, Etxepare InsJtutuak 
eskaintzen dituen irakurletza programen 
bitartez. Programa horiei esker, euskara 
eta euskal kulturarekin loturiko ikasgaiak 
munduko hainbat unibertsitate eta goi 
mailako zentroetan eskaintzen dira. 

Euskaldun berriak sarri omendu dira. Argazkian, Euskaldun berrien Plaza, 
Gasteiz-en, hizkuntza helduaroan ikasi duten euskaldunei eskainia.

2020an 40.000 pertsona heldu ari ziren hizkuntza ikasten 
euskaltegi eta barnetegietan.

Barnetegietan 24 orduz euskaraz bizitzeko aukera izaten dute 
ingurune guz1z euskaldun batean.
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  Euskaldun kontzeptuaren aniztasunaz

Helduen euskalduntzea giltzarri izan da 
eta halaxe izaten jarraitzen du euskara bizibe-
rritzeko eta normalizatzeko erronkan. Helduen 
euskalduntzeari eta horri loturik loratu diren 
hamaika herri-ekimeni esker lortu da euskara 
erabat galduta zegoen eremuetan populazio 
euskalduna sortzea. 

Helduaroan euskara ikasten duten 
pertsonak, bada, funtsezkoak dira euskarari 
arnasa emateko; hain funtsezkoak, ezen eus-
karak kontzeptu bat baitu errealitate hori 
izendatzeko. Hala, «euskaldun berri» izen-
dapenaren bidez, haurtzaroa igaroz gero eus-
kaldundu den pertsonaz ari gara. Fenomeno 
hori bada, nolabait, gure egoera soziolinguis-
Jkoaren isla, eta horren froga nabarmena da 
beste hizkuntza batzuetan errealitate hori 
espreski izendatzeko terminorik ez egotea. 
Nolanahi ere, asmoa ez da euskaldun berrien 
eta zaharren arteko bereizketarik egitea, baizik 
eta euskaldun kontzeptua zabala dela era-
kustea: euskaldun berri nahiz zahar, denok 
euskaldun. Eta azken horrek ere –«eus-
kaldun» kontzeptuak– badauka nolabaiteko 
berezitasuna, iden1tatea ulertzeko ikuspegi 
propioa. Izan ere, baldintza bakarraren mende 
dago euskaldunaren –euskara duenaren– 
i d e n J t a t e a : i k a s i e u s k a r a , a g e r t u 
hizkuntzarekiko interesa, saiatu euskaraz 
mintzatzen, eta zu ere euskaldun izango zara.  

Gurean ez dago, hortaz, euskaldunta-
sunari buruzko definizio etnikorik, esan nahi 
baita, euskalduntasunari ez zaio axola non jaio 
zaren, zer kolore duzun edo zein den zure adi-
na. Euskaldun idenJtatearen atzean norberak 
hartu beharreko hautu bat baino ez dago:  
euskaraz hitz egiteko nahia. AnPon Lukuk  

Euskal Kultura? lanean euskaldun kontzeptua 
«demokra1koa» dela diosku: «zu nire multzo-
koa izan zintezke, ni bezalakotzat hartzen zai-
tut, ez zaitut nire hizkuntza-komunitate+k 
aldez aurre+k kanporatuko». Eta honako 
pasarte hau idazten du: 

Euskalduna zira? galde 
egiten duelarik autos-
topean hartu zaituenak, 
e z d u e r r a n n a h i 
Bidarten bizi zirenez, ez 
eta ere zure amamak 
Urzurigaray izena ote 
zuen, net fu+tzen da 
hortaz. Erran nahi du 

sinpleki: nola mintzo gira, 
euskaraz ala frantsesez? 

Beste definizioak bai direla 
etnizistak. [...] Munduan ba ote da 
populurik auto-definizio hain irekia 
duenik? Euskara ikasten duzu, ziup, 
automa+koki euskaldun zira, ongi 
etorri klubera eta puntu. 

Edonork erabaki 
dezake, beraz, eus-
kaldun izatea. Ez zaio 
inolako «karne1k» 
eskatuko hizkuntzaz 
jabetze1k harago. 
A i t z i 1 k , e s k e r r i k 
beroenak eman be-
harrean geundeke, 
norbaitek euskararen 
bideari jarraipena 
emateko gogoa era-
kutsi duelako.

Maddalen Subijana 
Itzultzailea eta Euskal 

PENeko kidea.

AnPon Luku
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Euskarak dena eman dit

Niri euskarak dena eman dit. Etorkin familia 
bateko semea izanik, nire familiako lehenengo eus-
kalduna naiz. Segidan etorriko ziren nire anaia eta 
lehengusuak, denak ere euskaldunak. 

Ni euskalduna izatea nire gurasoek erabaki 
zuten, Franco diktadorea hil berritan ni ikastolara 
bidaltzea erabaki zutenean. Horrek nire bizitza de-
terminatu zuen. Gure familian ez zegoen hizkuntza 
hori, urteekin nire jardun guz1en ardatz, lan tresna 
eta bitarteko bihurtuko baitzen. Esan dezaket Euskal 
Herriak eta euskarak munduan leku bat eman 
digutela eta Extremadura eta Zamora1k zetorren 
gure iden1tatearen lur eta hizkuntza bihurtu direla. 

Duela urte batzuk arbaso kasualen teoria 
deritzodana eraiki nuen. Kanadan egin genuen es-
pedizio batean, XVI. mendeko balea-txalupa baten 
errepika bat erabili genuen, garaiko arrantzaleen 
erropen errepikak, arkeonabigazioa prak1katuz. 
Txalupa hura denboraren makina moduko bat bi-
hurtu zen niretzat eta esperimentu rokanbolesko 
xamar hartan, denboran atzera egin genuen, euskal 
balea arrantzaleak Ipar Atlan1koan ibiltzen zituzten 
lekuak bisitatuz eta rutak ibiliaz, arraunean eta be-

laz. Nik ez nuen apenas lorik egiten, eszitazio 
betean bizi nuen abentura hura, gure arbasoen bizi-
modua errepikatzeko ahalegin hura. “Honela egi-
ten zuten arraun, hondartza hauetan baratzen zi-
tuzten baleak…” emozio etengabe batean pasa 
nituen itsas miliak eta 42 egun haiek. Euskal Herrira 
itzultzean urtebetean 160 hitzaldi baino gehiago 
eman nituen eta bakar batean ere ez nintzen gai 
izan 3 ordu1k jeisteko. Hainbestekoa zen nire lilura! 
Hitzaldi horietako bate1k etxera bueltan ordea, ez 
dut oroitzen zerga1k, baina honakoa pentsatu 
nuen: Nola da posible gure arbasoak gora, gure 

arbasoak behera, 
halako hunkidura 
sen+tzea eta halako 
sen+mendu sakonak 
sen+tzea… nik arba-
so euskaldun bakar 
b a t e r e e z 
badaukat? Nire ar-
baso guz+ak es-
t r e m e ñ o a k e t a 
zamorarrak badira?

Jon Maia (Urretxu-Gipuzkoa, 1972). Bertsolaria, idazlea, 
abeslaria, kantuen letren egilea eta euskara irakaslea. Gaz-

taroan euskaldundu zen.

42 egunez XVI. mendeko janzkerak eta teknikak era-
bilita bizi izan ziren sei euskaldun eta amerindio bat, 

XVI. mendean egiten ohi zen bezala.

2006ko ekainaren 5ean abiatu zen Apaizac obeto espedizioa San 
Lorenzo ibaian zehar, 1000 milia egiteko arraunez eta belaz.
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Euskaldundu diren hiztunak

ELIZABETH MACKLIN 
(New York, 1952). Poeta eta itzultzailea. 
2000 urtea Bilbon eman zuen eta ordutik 

egonaldi luzeak egiten ditu Euskal Herrian.

1. Zer eman dizu euskarak? 

1963an jaio nintzen Irunen, diktadura militarpean, polizi eta militarrez jositako 
muga baten erdian. Ez nuen jakin izan gure hizkuntza existitzen zenik ere 8 urte 
bete nituen arte. Faxismoak hil nahi izan zuen euskara, eta nire hizkuntza 
berreskuratzeak eta nire seme-alaben ama-hizkuntza euskara bilakatzeak, faxis-
moaren kontrako garaipena gauzatzea eman zidan euskarak. 

2. Euskararen begietatik, mundua ezberdin ikusten da? 

Gaztelaniaz abesten hasi nintzen Kortatu taldearekin, baina euskara ikastean eus-
karaz abestuko genuela aldarrikatu genuen. Halaxe egin genuen hirugarren diskoan 
eta hortik aurrera nire sorkuntza kulturala euskaraz izan da, bai musikan baita 
zineman ere. Bost hizkuntzetan molda naiteke, baina euskararen hautuak munduan 
zehar harrotasunez ibiltzea eragiten dit.

1. Zer eman dizu euskarak? 
2. Euskararen begietatik, mundua ezberdin ikusten da? 

Bi galdera hauen erantzuna nolabait bakar bat da. Jakina mundua euskaratik 
ezberdin ikusten dut, euskarak eman dizkidan gramatikaren eta ikuspuntuaren 
medioz. Nire ama hizkuntza, ingelesa, gehiengo baten hizkuntza omen da orain-
go honetan, mundu honetan, nahiz eta bertan hainbat dialekto egon: nazioarteko 
herriz herrikoak, hiztegietan agertzen direnak (Ingalaterrakoetan, AEBetakoetan, 
Australiakoetan, Irlandakoetan, Eskoziakoetan…), AEBetako beltzen dialektoa, 
eta abarrak ad infinitum. Euskalkietan ikusten ditut ingelesez dauden ezberdinta-
sunak, edo antzekotasunak. Neure amaren hizkuntza gure dialektoen artean zer 
izango zen zehatz-mehatz ez dakit. Batuaren ereduak itxaropena ematen dit eta 
baita Euskalkietatik datozen ezadostasunak eta ekarpenak ere. Euskaltegietan 
esaten ziguten bezala: pixkanaka, pixkanaka. Euskara ikasteak irakatsi dit 
pazienteagoa izaten, nolabait. Ez da gutxi. Eskerrik asko.

1. Zer eman dizu euskarak? 
Euskarak gauza asko eman izan dit, adibidez hizkuntza berezi bat jakitea, euskaraz jakin 
gabe gozatu ezin daitezkeen kultur arloak ezagutzea (bertsolaritza, adibidez) eta abar. Baina 
niretzat garrantzitsu eta zoragarriena hau da: lagun asko izan ditudala eus-kararen bidez. Ez 
dira lagun arruntak, gainera, denak euskaltzaleak ditut. Euskaraz jakin gabe ezinezkoa izan-
go zen lagun jator, zoragarri haiek ezagutu eta haiekin dauzkadan harremanak izatea. Lagun 
euskaldunek bizitzan beste aberastasun bat ematen didate, eta asko eskertzen diet. Altxorrak 
dira euskarari esker izan ditudan lagunak. 

2. Euskararen begietatik, mundua ezberdin ikusten da? 
Bai, dudarik gabe. Euskarak munduari begiratzeko beste ikuspegi batzuk ematen dizkigu, 
hau da, euskara eta euskaldunen mundua eta egoera ezagutu ondoren, hasten gara ikasten 
eta gogoetak egiten: euskararen kasuaz gain, munduko gutxiengoen hizkuntzen egoerak 
nolakoak diren, euskaldunen kasuez gain, estaturik gabeko etnien egoerak nolakoak diren, 
hizkuntza zapalduen hiztunek zer nolako ahaleginak egiten ari diren euren hizkuntzak 
biziraun ahal izateko, etab. Ikuspegi berri batzuk izanda, beste mundu bat zabaltzen zaigu. 
Hori gure bizitzan oso garrantzitsua dela iruditzen zait.

FERMIN MUGURUZA 
(Irun-Gipuzkoa, 1963). Musikagilea, 
abeslaria eta zinema zuzendaria. Gaz-

taroan euskaldundu zen. 
Argazkia: Alex Rademakers

HIROMI YOSHIDA 
(Tokio). Itzultzailea eta euskara irakaslea 
Tokion. Euskara-japoniera hiztegigilea da 
eta euskara ikasteko metodoaren egilea.
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1. Zer eman dizu euskarak? 
Euskarak altxor kolosala eman dit. Eman dizkit perlak, kolpeak, musuak, traizioak, harri bat 
eta herri bat. Herri bat, bai. Eman dit euskarak oilarraren promesa, eta behi euskaldun bat 
ere bai. Egunkari ezkutu bat, amaitu gabeko gerra bat. Euskararen hegaletan toki urrunak 
eta gertukoak ezagutu ditut: Etiopia, New York, Belandia, Obaba. Ehun metro ibili eta Bil-
bora bueltan itzuli naiz. Etxeko sukaldean, kale osteko tabernan zein arbasoen baserrian, 
euskarak eman didana naiz. 

2.     Euskararen begietatik, mundua ezberdin ikusten da? 
Euskarak badu soinua, kolorea eta usaina ere baditu. Munduak, euskaraz, halakoxeak ditu 
eta ez dira berdinak izango erdal hizkuntzetan. “Urdin” ez da, berez, azul edo blue, “lagun” 
ez da, berez, amigo edo friend. Azal iezadazu euskaraz mundua eta nik adituko dut kutsua.

1. Zer eman dizu euskarak? 
Euskera ikasteak nire bizitza aldatu zuen. Euskera ikasteagatik, euskaldun interesgarriak 
ezagutu nituen: Eloy Placer, Gorka Aulestia, Mertxe de Renobales, Jon Bilbao, Laura 
Mintegi, Mariasun Landa, Jasone Astola, Pedro Oiarzabal... Idazle asko, irakasle asko, eta 
ikasle asko ere bai. Lagun on batzuk egin nituen.  

Euskerak Euskadi bisitatzeko eta Donostia ikusteko aukera eman dit. Oroitzapen gozo asko 
dauzkat bidaia haiengatik. Askoz gozoagoak orain, bidaiarik egin ezin dudalako. 

2. Euskararen begietatik, mundua ezberdin ikusten da? 
Euskararen begietatik, mundua ezberdin ikusten da. Hizkuntzek gure munduaren ikuspegia 
eratzen dute, osatzen dute. Euskera dela eta hobeto ulertzen ditut kulturak eta, oro har, jen-
dea.

1. Zer eman dizu euskarak? 
Luzea da zerrenda, euskara bizitzaren ardatz bihurtu zait eta. Baina zerbait azpimarratu 
beharko banu, “lotura” hitz mahaigaineratu nuke. Euskarak kulturaren parte sentitzeko 
aukera eman dit. Hizkuntza da gehien lotzen nauena herriarekin.  

2. Euskararen begietatik, mundua ezberdin ikusten da? 
Hizkuntza minorizatu baten begietatik mundua ezberdin ikusten da. Erabiltzen den aldiro 
aldarrikapena egiten baita. Komunikatzearen helburuaz gain, erresistentziaren prozesua 
ere bada; hizkuntzaren militantzia. Euskararen kasuan, euskararen eta naturaren arteko 
harremanak beti liluratu nau. Euskararen lurretik sortutako hitzek lurrarekiko loturatik 
(berriro, loturaren kontzeptua) mundua ikustera eramaten naute.

JOANES URKIXO 
(Bilbo, 1955). Idazlea, itzultzailea eta gi-

doigilea, haur eta gazteentzat idatzi du 
bereziki. Gaztaroan euskaldundu zen.

LINDA WHITE 
(Kalifornia, 1941). Idazlea, irakaslea, 

itzultzailea eta lexikografoa. Euskara-Ingele-
sa hiztegigilea Gorka Aulestiarekin batera.

1. Zer eman dizu euskarak? 
Mundu berri bat eta pertsona ederrak eman dizkit. Bestalde, euskaldun berrien esperien-
tziak eta arbasoen hizkuntza berreskuratzeko grinak bultzada eman didate nire familian 
hitz egiten ziren hizkuntzak ikasteko. Oso aberasgarria izan zait hizkuntza gutxitu bat 
ikastea eta bere erronkak bizitzea. Hizkuntza handien hiztunok gehiagotan egin beharko 
genukeen ariketa da. 

2. Euskararen begietatik, mundua ezberdin ikusten da? 
Hizkuntzak ikasteak beti dakar errealitatea beste modu baten islatzea; hori erraz ikusten 
da koloreetan: euskaraz badugu ile urdina eta negu gorria, baina beste hizkuntzetan ez. 
Halaber, hizkuntzek kontzeptu batzuei garrantzi handiagoa ematen diete: errusieraz, mugi-
mendua adierazteko aditz ugari dugu; euskaraz ez horrenbeste. Bestalde, euskarak natu-
rarekin bat egiten lagundu dit: toki izenen esanahia magikoa da, naturaren sekretutxo bat 
argitzen baita.

MANU BENDALA 
(Sevilla, 1983). Bertsolaria eta euskara 

irakaslea. Arabako Bertsolari Txapelketan 
partaide, 26 urte zituela hasi zen ikasten.

NATALIA SVSEEVA 
(Tula, Errusia, 1989) Hizkuntzalaria eta 
ikertzailea. Moskuko Lomonosov Uni-
bertsitatean hasi zen euskara ikasten.
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Europako gizarteak gero eta anitzagoak dira 
eta munduko egoera ikusita, hurrengo urteetan krisiak 
eta gerlek gero eta pertsona gehiago bultzatuko dute 
migraziora. Europako gizarteak dagoeneko ez dira et-
nikoki autoktonoak, eta ez dira berriro horrela izango. 
Honela bada, lurralde edo nazio baten kultura eta 
hizkuntza guz1on artean konpar1tzen eta bilakatzen 
dugu. Guz1on lana eta ardura da nazio horren balioak 
definitzea, balio duena aurrera eramatea, eta balio ez 
duten ohiturak eta jarrerak aldatzea: pertsonak eta 
kolek1boak zapaltzen dituztenak eta jus1zia bermatzen 
ez dutenak. 

 Hori guz1a egiteko, hizkuntza komun bat 
behar dugu –hizkuntza komun bat, batzuentzat 
hizkuntza nagusia dena eta beste batzuentzat “zubi-
hizkuntza”–, hau da, bizitza publikoaren edo bizitza 
sozialaren hizkuntza, bere bizitza pribatuan beste 
hizkuntza bat dutelako: arabiera, gaztelania, ingelera, 
nepalera… 

Migratzaileak irekita daude kultura eta 
hizkuntza berri bat ezagutzeko, hizkuntza horrek auker-
ak eskaintzen badizkie eta beraien kultura eta hizkuntza 
propioa ere baloratzen badira. Migratzaileak aukera ona 
dira euskal komunitatearentzat, hiztun berriak bere-
ganatzeko eta munduko kultur aniztasunak euskaraz 
bizitzeko. Ziur aski, pertsona helduen artean etorkinak 
dira, orain bertan, Euskal Herrian euskara ikasteko 
prestutasun handiena daukatenak. 

Horretarako, baina, neurri zehatzak behar dira, 
epe luzeko eta epe ertaineko estrategiak atzean di-
tuztela, lurralde bakoitzari egokitua. Ez da nahikoa hitz 
batzuk ikastea, gero denek txaloa egiteko eta hor 

amaitzeko, baizik eta hizkuntza poli1ka serioa jarri be-
har da martxan. 

Etorkin helduen integrazio-ibilbide linguis-
1koak lagunduta egon behar du, Helduen Hezkuntzan 
lehen hizkuntza euskara ikasten dutene1k hasita, for-
mazio profesionaletan jarraituz eta gero lanpostuak 
euskara lehen hizkuntza duten enpresa eta enplegatza-
ile eskaintzen direnean eta bizitza profesional eta per-
tsonalean laguntza linguis1koa edukitzen dutenean.  

Hau da, hizkuntza ikastea ez da bukatzen nor-
berak lanpostu bat aurkitu duenean, baizik eta 
hizkuntza “coaching” edo laguntza jarraitu egin behar 
da, pertsona batek horren beharra duen bitartean –
lanpostuan, familian (seme alabentzako eskolako la-
guntza, adibidez) edo bizitza sozialean, aisialdian 
etorkinen parte-hartzea bereziki zainduz eta oztopo 
linguis1koak kontzienteki kenduz–.  

Egon badaude horrelako poli1karen adibideak, 
eredu hartzeko, Europako hainbat hizkuntza komuni-
tatetan exis1tzen bai1ra, Islandian edo Finlandian 
adibidez. 

Komunitate txikiek aukera gehiago eskaintzen 
dizkigute poli1ka egokiak sortzeko. Horretarako bisio 
estrategikoa, ausardia eta baliabideak behar ditugu. Eta 
guk sinestea. 
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