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Arnasguneekin kezka du Uemak; batez ere, herri txikietan ari da gutxitzen ezagutza eta erabilera b 2-3
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Euskararen Eguna
Arnasguneak

Eider Goenaga Lizaso

A
mazonian bal-
din badaude
munduaren
birikak, eus-
k a r a r e n a k ,
hein handi ba-

tean, Gipuzkoan daude. Hizkun-
tza gutxitu batek irauteko ezin-
besteko ditu arnasguneak; euska-
ra nagusi den gune geografikoak
dira —herriak, eskualdeak edo hiri
barruko eremu zehatzak izan li-
tezke—. Herri txikiak dira asko.
Euskararen nagusitasun hori, or-
dea, gero eta gehiago ikusten da
kolokan, eta horrek kezka eragi-
ten du. Uema Udalerri Euskaldu-
nen Mankomunitatea buru-bela-
rri ari da lanean arnasguneen
gaiarekin, eta Miren Segurola ko-
ordinatzaileak azaldu du zergatia.
«Hizkuntza bat berreskuratu
nahi bada, arnasguneak ezinbes-
tekoak dira, eta azken neurkete-
tan ikusten duguna da hain in-
dartsu ikusten genituen herriak
ez daudela uste bezain osasuntsu.
Arnasguneak erdalduntzen ari
dira; hori da joera orokorra, eta
kezkagarria da».   

Uemak bereizi egiten ditu ar-
nasguneak eta udalerri euskaldu-
nak. Euskararen indizea (euskal-
dunak gehi ia euskaldunak dire-
nen erdiak) %70etik gorakoa
dutenak dira udalerri euskaldu-
nak, eta Uemako kide izan daitez-
keenak. «Udalerri euskaldun
guztiak, ordea, ez dira arnasgu-
ne». Herri bat edo gune bat ar-
nasgune dela esateko, ezagutzaz
gain, faktore gehiago hartu behar
dira kontuan, eta hor pisu handia
du erabilerak, baita herriko zerbi-
tzu guztietan edo ia guztietan 
—pribatu zein publiko— euskaraz
egiteak ere. «Egun udalerri eus-
kaldun direnak garai batean ar-
nasgune izandakoak dira, baina
azken urteetan egoera aldatuz
joan da, eta askok arnasgune iza-
teari utzi diote». 

Mankomunitateko herri guz-
tietan erabilera datuak neurtu
nahi ditu Uemak 2017an, eta,
datu horien arabera, neurgailu
moduko bat ezarri eta arnasgune
gisa har daitezkeen herriak ze-
hazten saiatuko direla azaldu du
Segurolak. Euskararen osasun
egoera neurtzeko soilik ezagutza
datuak baliatzea ez du nahiko jo-
tzen, eta are gutxiago herri eus-
kaldunetan erabilera datuak
etengabe beherantz doazela jaki-
nik. «Herri erdaldunetan ezagu-
tza gorantz doa, eta hori ona da,
baina erabileran ez dago goraka-
da nabarmenik; eta herri euskal-
dunetan, berriz, ezagutza behe-
rantz doa, eta erabilera ere bai». 

Soziolinguistika Klusterrak
egindako neurketak baliatzen di-
tu Uemak egoeraren azterketa
egiteko. Hamar urtean behin egin
izan ditu, eta 2011koak dira azken
emaitzak. Aurten ere ari dira egi-
ten neurketa, eta hurrengo urtean
ezagutaraziko dituzte datuak. Bai-
na, 2001-2011 hamarkadan izan-
dako jaitsiera eta joera ikusita, Ue-
mako koordinatzaileak ez du es-
perantza handirik emaitzekin.

Neurketa horietan, ezagutza,
lehen hizkuntza eta etxeko erabi-
lera hartzen dira kontuan, eta, la-
gin bat hartuta, herritarrei galde-
tzen zaie hizkuntza ohiturei bu-
ruz. 2011ko neurketan, Gipuzkoa
osoa kontuan hartuta, etxeko era-
bilerak 1,2 puntu egin zuen behe-
ra. Gipuzkoako 88 herrietatik ha-
marretan soilik egin zuen gora
etxeko erabilerak, eta oso modu
apalean; tartean daude Donostia,
Irun, Eibar, Zumarraga, Legazpi
eta Pasaia, erabilera datu baxuak
dituzten herriak guztiak. Gaine-
rako herrietan, etxeko erabilerak
behera egin zuen, eta herri txikie-
netan oso modu nabarmenean,
gainera. Hego Euskal Herria kon-
tuan hartuta, etxeko erabileraren
batez besteko jaitsiera 8 puntu-
koa da, eta Gipuzkoako herri as-
kok gainditzen dute kopuru hori;
herri txiki batzuetan, gainera, hi-
rukoiztu egiten da: besteak beste,
Zegaman (25,3 puntu), Bidania-
Goiatzen (26,1) eta Hernialden
(25,1). Etxeko erabileran 16 pun-
tutik gorako jaitsiera izan zute-
nen artean, berriz, Mendaro, Al-
tzaga, Ataun, Ezkio-Itsaso, Muti-
loa, Legorreta, Orendain, Aizar-
nazabal eta Aia daude. 

Arnasguneen garrantzia
Udalerri euskaldunen eta arnas-
guneen garrantzia «erakunde
guztiek» onartzen dutenez, era-
bileraren jaitsierari aurre hartze-
ko bideak jarri behar direla dio
Segurolak. «Garrantzi hori aitor-
tzen bazaie, egiten diren politike-
tan ere isla izan behar du horrek,
eta jaitsiera eragiten duten adie-
razleei erreparatu behar zaie,
egoera okertu ez dadin». 

Gaindegiarekin egina du Ue-
mak ezagutza eta erabileraren jai-
tsieraren erantzule izan daitezke-
en eragile sozioekonomikoen az-
terketa. «Eta azterketa horretan
nahiko argi agertzen dena da
etxebizitza berrien eraikuntza
izan dela udalerri euskalduneta-
ko beheranzko joera hori eragin
duena; batez ere, herri txikiagoe-
tan. Alegia, kanpotik, inguruko
herri erdaldunagoetatik bertara
bizitzera joandakoen eraginez
izaten da beherakada, bai ezagu-
tzan eta, ondorioz, baita erabile-

Udalerri euskaldunetan, batez ere txikietan, jaisten ari
dira euskararen ezagutza eta erabilera datuak. Uema
kezkatuta dago horrekin, horiek direlako euskararen
arnasguneak, eta arnasgune horiek ezinbestekoak
direlako hizkuntzaren iraupena bermatu ahal izateko.

Arnasguneak,
kutsatzen 

Azpeitian euskaraz egiten dira kaleko elkarrizketen %82. Salbuespena da tamaina horretako herrietan. G. RUBIO / ARP
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EZAGUTZA ETA ERABILERA DATUAK (2011)  

Herria Hiztunak Euskararen Lehen Etxeko 

indizea hizkuntza erabilera

GIPUZKOA 684.772 64,6 35,3 26

Bidasoa Behea 74.025 54,4 20,7 13,4

Hondarribia 15.928 71,5 40,9 29,4

Irun 58.097 49,8 15,1 9,0

Debabarrena 53.305 69,1 42,1 29,8

Deba* 5.230 81,8 61,6 48,6

Eibar 26.559 62,9 32,8 20,0

Elgoibar 10.908 69,2 41,1 30,4

Mendaro 1.876 73,0 51,1 40,2

Mutriku* 4.903 86,1 70,5 57,1

Soraluze 3.829 67,2 42,3 30,6

Debagoiena 60.268 72,8 47,3 35,1

Antzuola* 2.085 79,3 59,8 53,5

Aretxabaleta 6.608 73,2 45,2 35,8

Arrasate 21.318 65,5 36,3 24,8

Bergara* 14.328 76,0 51,1 38,0

Elgeta* 1.072 84,3 61,7 56,1

Eskoriatza 3.940 69,1 41,6 31,3

Leintz Gatzaga 255 84,1 59,2 47,1

Oñati* 10.662 81,6 63,4 46,9

Donostia Aldea 314.917 57,6 24,1 15,7

Andoain 14.358 63,9 33,2 21,8

Astigarraga 4.733 71,3 39,8 31,3

Donostia 177.565 54,9 19,8 12,0

Errenteria 38.431 51,7 17,9 11,0

Hernani 18.915 68,4 38,4 26,2

Lasarte-Oria 17.714 53,6 21,1 13,1

Lezo 5.881 68,8 38,5 26,1

Oiartzun* 9.770 81,9 60,4 46,1

Pasaia 15.738 52,3 18,0 11,2

Urnieta 5.953 69,7 36,0 26,0

Usurbil* 5.859 78,2 54,4 42,8

Herria Hiztunak Euskararen Lehen Etxeko 

indizea hizkuntza erabilera

Herria Hiztunak Euskararen Lehen Etxeko 

indizea hizkuntza erabilera

Goierri 65.418 69,6 42,3 33,5

Altzaga* 154 89,3 73,4 69,5

Arama* 193 90,4 73,6 66,3

Ataun 1.612 90,2 80,1 74,2

Beasain 13.264 66,2 35,6 25,1

Ezkio-Itsaso* 597 88,7 74,4 67,8

Gabiria 494 90,6 81,0 73,9

Gaintza* 119 93,7 83,2 77,3

Idiazabal 2.209 87,1 75,3 68,9

Itsasondo* 637 82,2 52,6 49,6

Lazkao 5.134 71,0 43,5 37,3

Legazpi 8.351 67,8 35,7 26,7

Mutiloa 232 89,0 72,0 60,3

Olaberria 913 64,3 40,5 33,5

Ordizia 9.239 67,7 40,6 31,4

Ormaiztegi 1.261 79,2 59,2 48,0

Segura 1.409 85,5 68,6 64,4

Urretxu 6.721 68,1 38,1 27,6

Zaldibia* 1.466 85,9 73,4 68,9

Zegama 1.485 87,8 71,2 57,4

Zerain 253 92,7 85,8 81,8

Zumarraga 9.675 57,3 23,9 15,9

Tolosaldea 45.934 78,9 57,1 46,7

Abaltzisketa 306 95,6 90,5 86,9

Aduna* 420 90,7 78,1 73,1

Albiztur 278 94,8 84,5 82,4

Alegia* 1.721 83,1 65,4 58,2

Alkiza 338 91,6 76,3 73,7

Altzo* 344 90,8 79,4 72,1

Amezketa* 924 93,8 86,1 81,3

Anoeta* 1.767 79,5 55,9 46,7

Asteasu 1.434 85,6 69,9 63,5

Baliarrain* 119 96,2 87,4 85,7

Belauntza* 291 83,7 71,5 65,3

Berastegi 1.009 91,2 80,8 73,5

Berrobi 560 89,5 65,9 56,3

Bidania-Goiatz 514 90,6 76,3 64,4

Elduain* 222 94,1 82,0 78,4

Gaztelu* 163 94,5 85,3 79,8

Hernialde 347 87,2 66,6 58,2

Ibarra 4.099 73,0 51,5 40,2

Ikaztegieta* 450 85,1 67,8 64,4

Irura* 1.506 81,3 55,5 47,3

Larraul 239 90,4 77,4 71,5

Leaburu* 373 87,1 72,9 64,1

Legorreta* 1.456 78,1 57,1 44,2

Lizartza* 626 86,7 69,5 69,3

Orendain* 168 93,2 82,1 75,0

Orexa* 107 96,7 89,7 89,7

Tolosa 17.823 75,7 51,5 37,3

Villabona-Amasa 5.588 75,3 50,2 41,7

Zizurkil 2.742 76,0 48,0 41,9

Urola Kosta 70.905 82,6 64,1 54,3

Aia 1.906 91,2 79,5 74,1

Aizarnazabal* 704 88,7 74,7 69,6

Azkoitia 11.222 81,0 63,6 58,1

Azpeitia* 14.015 87,6 75,8 69,0

Beizama* 136 94,5 82,4 83,1

Errezil 600 91,5 85,8 79,2

Getaria* 2.573 90,3 75,2 69,6

Orio* 5.177 83,1 63,8 52,2

Zarautz* 21.928 78,5 55,2 40,5

Zestoa* 3.500 86,2 71,3 66,8

Zumaia* 9.144 79,5 56,4 44,8

(*) Ueman dauden herriak.

(**) Euskararen indizea: Indize hau kalkulatzeko herri batean dauden

euskaldunen kopuruari ia euskaldunak direnen erdiak gehitzen zaizkio.

(***) Euskararen indizea eta erabilera datuak ehunekotan daude. 

(****) Eskualdeen osaketa Soziolinguitika Klusterrak egindako neurke-

taren araberakoa da.

ran ere». Beste faktore batzuk ere

ezin direla ahaztu dio Uemako

koordinatzaileak. «Azken fine-

an, bi kultura indartsuren pean

dago gure hizkuntza, telebistan

erdara da nagusi, erakundeekiko

harremanetan ere erdara gailen-

tzen da... Baina, guk aztertu ditu-

gun datuetan, faktore garrantzi-

tsuena herrien hazkundea dela

ondorioztatu dugu». 

Ildo horretan, arnasguneak ba-

tez ere herri txikiak direla eta, on-

dorioz, bertara kanpotik joanda-

ko bizilagun berrien eragina han-

diagoa dela nabarmendu du Se-

gurolak. «Dudarik ez dago, zaur-

garrienak herri txikiak dira.

Batetik, herri txiki euskaldun ho-

rien inguruko herri handiak, ia

beti, erdaldunagoak direlako; bes-

tetik, biztanle gutxi direlako, eta

bertara joandako erdaldunak gu-

txi izanda ere eragin handia dute-

lako kopuruetan; eta, azkenik,

euskaraz ez dakien jendea etor-

tzeak herritarren hizkuntza ohi-

turetan eragin handia duelako».

Gaiari buruzko gogoeta egina

du Uemak, eta herri euskaldun

horietan beheranzko joera hori

gelditzeko «hiru ildo estrategi-

ko» landu behar direla ondorioz-

tatu du. Batetik, udalerri euskal-

dun horietan euskaraz bizi ahal

izateko egon daitezkeen hutsu-

neak gainditzea. «Administra-

zioak, batez ere udalak, eredu

izan behar du; baina beste admi-

nistrazioek eskaintzen dituzten

zerbitzuak ere euskaldundu be-

har dira; eta baita eremu priba-

tuan euskara sustatu ere». 

Bigarren lan ildoa hizkuntz ko-

munitateari dagokio. «Udalerri

euskaldun hauek bertako hiz-

kuntz komunitateak euskarare-

kiko hartu duen jarrerari esker

mantendu dira horrela, eta ko-

munitate hori aktibo mantentzea

eta ahalduntzea ezinbestekoa da.

Hizkuntza jokabidearen aldake-

tari begira, oso inguru hausko-

rrak dira herri txiki hauek, eta,

horregatik, ezinbestekoa da he-

rritarrek euskararen aldeko ja-

rrera aktibo bat izatea eta arris-

kuen kontziente izatea». Beti

euskaraz bizi izan diren herrietan

«bertan goxo» egiteko eta eus-

kara arriskuan ez ikusteko auke-

ra ikusten du Uemakoak, «eus-

karaz aritzea modu inkontziente-

an egiten den aukera» baita maiz.

Eta hirugarren lan ildoa udale-

rri horien zaintza litzateke. «In-

portantea da herri horietako ego-

era sozioekonomikoaren berri

izatea, balio soziolinguistikoen

jarraipena egitea, eta herri horie-

tan hartzen diren erabaki politi-

ko-instituzional guztietan euska-

ra zehar lerro bat izatea, eta ez ba-

karrik hizkuntzari buruzko

erabakietan». 

«Hain indartsu ikusten
genituen herriak 
ez daude uste bezain
osasuntsu.
Erdalduntzen ari dira»

«Hizkuntza
jokabidearen 
aldaketari begira, 
oso inguru hauskorrak
dira herri txikiak»
Miren Segurola
Uemako koordinatzailea
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Korrika Txikia, iaz, Azpeitian. UROLA KOSTAKO HITZA

19. Korrika, Oiartzundik igarotzen. YURIMA SAGASTUY / HITZA

Uemak Legorretan eginiko saioetako bat. TERE MADINABEITIA / GOIERRIKO HITZA

E.G.L. 

Herri handien artean euskaldu-
nena da Azpeitia, ezagutzan zein
erabileran beherantz joan arren.
Euskaldunen kopurua %87,8tik
%83,6ra jaitsi zen 2001etik 2011ra.
Lehen hizkuntza gisa 6,2koa izan
zen jaitsiera (%75,8an dago), eta
etxeko lehen hizkuntza gisa, 7,8
puntukoa (%69an dago). Dena
den, euskararen uharte moduko
bat da Azpeitia; eta ezagutza zein
erabilera datuak, altuak ez ezik,
oso parekoak dira. 2011n eginda-

ko neurketaren arabera, kaleko
elkarrizketen %81,9 euskaraz
dira, eta horrek esan nahi du eza-
gutzaren eta kaleko erabileraren
arteko aldea bi puntu baino txi-
kiagoa dela. 

Datu horien atzean «herrita-
rrek hizkuntzarekiko duten fidel-
tasuna» dagoela azaldu du Ene-
ritz Albizu Uemako teknikariak.
«Euskaraz dakiten ia-ia guztiek
hitz egiten dute euskaraz kalean.
Azpeitian gizarte arau moduko
bat da kalean euskaraz egitea, eta
arau horrek denon jokabidean

eragiten du. Euskaraz egitea ondo
ikusita dago, hori da normalena,
eta gazteleraz aritzea da normale-
tik ateratzen dena». 

Kaleko erabileran ez bezala,
administrazioarekiko harrema-
netan badu arazorik Azpeitiak.
«Osasun arloan, adibidez, bi pe-
diatretako bat erdalduna da, fa-
milia mediku erdaldunak ere ba-
dira, eta larrialdietan bat edo bi
bakarrik dira euskaldunak. Ue-
man erakundeen arduraz hitz
egiten dugunean, askotan udalei
egiten diegu erreferentzia, baina
herri bati zerbitzua eskaintzen
dioten administrazioak bat baino
gehiago dira. Horregatik, guk ad-
ministrazio guztiei eskatzen die-
gu esfortzu handiagoa egiteko,
batez ere gune euskaldunetan,
arnasguneetan, euskara berma
dadin, zerbitzu guztietan». 

Azpeitia.
Dakitenek euskaraz
egiten dute

E.G.L. 

Azaroan egin dituzte arnasgune-
en tailerrak Oiartzunen, eta ber-
tan izandako parte hartze handia
nabarmendu du Uemak, herrita-
rrek duten inplikazioaren seinale.
80 herritar inguruk parte hartu
dute tailerretan. 

Herritarrei Oiartzunen euska-
raz zenbat hitz egiten den galde-
tuta, ustearen eta errealitatearen
arteko aldea handia zela ondo-
rioztatu zuten bai Uemako tekni-
kariek eta bai herritarrek berek

ere. Izan ere, euskaldunak herri-
tarren %73,9 izan arren, euskara-
ren erabilerak indarra galdu du
azken urteotan: 2001 eta 2011 ar-
tean, %67,2tik %60,4ra jaitsi zen
lehen hizkuntza gisa; etxeko hiz-
kuntza nagusia izateari dagokio-
nez, berriz, jaitsiera 10,8 puntu-
koa izan zen, %56,9tik %46,1era. 

Oiartzunen, bestalde, kale era-
bileraren neurketa ere egina dute,
eta 2011koan %52,9koa izan zen
euskararen erabilera; 2001ean
baino ia 10 puntu gutxiago. Ue-
mako tailerretan parte hartu au-

rretik Oiartzungo euskara talde-
ak egindako bideoan, herritar as-
kok %70 inguruan kokatzen zu-
ten euskararen erabilera, eta datu
errealak ezin sinetsita gelditzen
zirela azaldu du Eneritz Albizu
Uemako teknikariak. «Oiartzu-
nen 20 puntukoa den bezala, he-
rri euskaldun askotan izaten da
ezagutzaren eta erabileraren ar-
teko arrakala handi hori». 

Herritarren kontzientziazio eta
ahalduntzeari begira jarri dira,
batez ere, Oiartzungo tailerretan:
«Gaia gizarteratu, herritarrak
ahaldundu eta euskaldunak ego-
eraren jabe egitea. Izan ere, datu
horiei buelta eman behar diote-
nak, aldaketaren eragileak, herri-
tarrak berak izango dira. Arnas-
guneetan, ezagutza datu onak di-
tuzten herrietan, herritarrek
eman behar dute lehen pausoa». 

Oiartzun.Arrakala,
ustearen eta
errealitatearen artean  

Eider Goenaga Lizaso 

Legorreta aurten sartu da Ueman,
eta, sartzearekin batera, udalean
euskara plana landu eta herrita-
rrekin arnasguneen tailerrak egin
dituzte. Tailerretan, herritarren
kontzientziazioa landu eta euska-
raren ahulguneak identifikatu zi-
tuzten. Izan ere, ezagutzan ez
ezik, lehen hizkuntza euskara du-
tenen batez bestekoa zein etxean
euskara erabiltzen dutenena na-
barmen jaitsi da Soziolinguistika
Klusterrak egindako neurketetan

—2001ean eta 2011n egin ziren az-
ken biak—. Hamar urtean euskal-
dun kopurua %75,1etik %69,8ra
jaitsi zen. Lehen hizkuntza gisa
euskara dutela aitortu zutenen
kasuan, %69,9tik %57,1era; eta
etxeko hizkuntza nagusi zutenen
artean, berriz, %63,8tik %44,2ra.
Hirugarren aldagai horretan izan
zen jaitsiera handiena, 19,7 pun-
tukoa —Hego Euskal Herriko he-
rri euskaldunetan batez besteko
jaitsiera 8 puntukoa da—.

Eneritz Albizu Uemako tekni-
karia aritu zen tailerretan koordi-

natzaile gisa, eta azaldu du herri-
tarrek ez zituztela espero datuok.
«Egoera aztertzen hasita, ordea,
konturatu ziren baietz, hori zela
errealitatea. Kalean ere gaztelera
uste baino gehiago entzuten dela
aitortu zuten». Parkea, plaza eta
gurasoak nabarmendu zituzten
kezka iturri nagusi gisa, horietan
gazteleraz euskaraz baino gehia-
go entzuten delako. «Parkeena
herri askotan errepikatzen da.
Gurasoek umeei euskaraz egin
arren, haien arteko elkarrizke-
tak, inertziaz, gazteleraz izaten
direla orokorrean, guraso denak
euskaldunak izan arren». Horri
lotuta, Uemak tailer berri bat sor-
tu du, non 6-11 urte arteko hau-
rrek gurasoen hizkuntza ohitu-
rak aztertzen dituzten. Astebu-
ruan, Zaldibian eta Zerainen
egingo dute. 

Legorreta.Parkea,
plaza eta gurasoak
kezka iturri nagusi


