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ARTIKULU ZIENTIFIKOA

ELE (Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa)
tresnaren objektibotasunaz
Lekarozko Aroztegiako ELEren kasua abiapuntu
Laburpena: Lurraldea eta Hizkuntza lotzen
dituen auziak bide azkarra egin du gurean. Legez eragin linguistikoaren ebaluazioa derrigorrezkoa bada ere, prozedura zehaztu gabe
dago oraindik. Egitasmo batek hizkuntzarengan eremu jakin batean izango duen inpaktua
neurtzeko ELE (Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa) tresna garatu da eta horren emaitzek
babes zabala izan beharko dute tresnak zilegitasuna izateko. Aztertu beharreko proiektuaren pareko beste esperientzia batzuk
erreferentzia moduan erabiltzea lagungarria
izango da tresnaren objektibotasunean sakontzeko bidean.

Abstract: The issue that relates Territory
and Language has reached a very advanced stage really quickly. Even though law
does oblige the assessment of a linguistic
impact, its procedure is yet to be specified.
LIE (Linguistic Impact Evaluation) tool
has been developed in order to measure
the impact that a particular project has
on language in a certain sphere, whose
results need to be widely endorsed so its
legitimacy is guaranteed. Using similar experiences to the project to be evaluated in
this tool and as a reference will be of aid
for going in depth into its own objectivity..
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ELE tresnaren nondik norakoak
Nahiko auzi berria da Lurraldea eta Hizkuntza lotzen
dituena. Eta oso urte gutxitan bide azkarra egin duen auzia,
gainera. Beharbada horrexegatik, bidea arin egin izanagatik,
bada oraindik ere lurralde-antolamendu edo hirigintzaren
eta euskararen bilakaeraren arteko harreman zuzena garbi
ikusten ez duenik.

garatu gabe dago eta momentuz inpaktu linguistikoaren
ebaluazioa egiteko prozedura zehaztugabea da.

Gauza aztertua da gaur egun hirigintza eta haren
hazkundetik eratorritako barne-migrazioa direla batez ere
udalerri euskaldunenetan euskararen gainbeheraren gako
eraberrituak (Esnaola, 2016). Gaindegiak, Euskal Herriko
ekonomia eta gizarte garapenerako behategiak, joan den
urtean aurkeztutako azterketa batean argi ondorioztatu
zuen barne-migrazioa eta hirigintza izan direla euskararen
bilakaera baldintzatu duten faktore garrantzitsuenak1, batez
ere 2001-2011 hamarkadari so eginez gero.

Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (UEMA) eta
Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara Zuzendaritza
gabezia horri aurre egiteko lanean aritu dira eta Eragin
Linguistikoaren Ebaluazioa (aurrerantzean ELE) tresna
garatu zuten. Lehen bertsio bat garatu zuten lehendabizi,
Galesen inpaktu linguistikoa neurtzeko erabiltzen den
tresna3 eta ingurumenaren gaineko eragina neurtzeko
erabiltzen den metodoa4 oinarri moduan hartuz. Hura
eskala ezberdinetako planetan aplikatu zen eta esperientzia
pilotu horietan jasotako ekarpenekin erreminta eguneratu
zuen UEMAk zenbait moldaketa eginez. Azken bertsiorako
Udalsarea 21ek argitaratutako Osasuna eta Hiri Garapen
Jasangarria. Tokiko hirigintza-jarduerek osasunean zer eragin
daukaten aztertzeko gida praktikoa (2014) lan-koadernoa
erreferentzia moduan hartu dute.

Hirigintzaren, migrazioaren eta hizkuntzaren arteko lotura
argi ulertu edo ez, aipatu bezala arin egin du bidea auzi
honek, eta dagoeneko egin du salto eremu juridikora: 2016tik
aurrera derrigorrezkoa da, teorian, udalerri euskaldunetan
egingo diren proiektu eta plangintzetan, egitasmo horiek
euskararen erabileran izan dezaketen inpaktu linguistikoaren
ebaluazioa egitea. Horrela eskatzen du iaz onartu zen Udal
Lege berriak2. Dena dela, honen gaineko berariazko araudia

Horren guztiaren helburuetako bat tresnak zilegitasuna
izateko behar duen objektibotasuna ematea izan da.
Horretarako, eta tresnaren barrenetan sartu gabe (ez baita
artikulu honen helburua tresnaren funtzionamenduaren
azalpena), zenbait indize kalkulatzeaz aparte (euskararen
bilakaeraren indizea ateratzea xede dutenak), UEMAren
esanetan zenbait alderdi objektiboki aztertzeko
zailtasunak zeudela ikusita, galdetegi bat gehitu zaio ELE

1 126 udalerri euskaldunen datu demolinguistikoak eta sozioekonomikoak
uztartu ziren azterketan, orotara 234 adierazle gurutzatuz.
2 2/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. 7.7 artikulua: «Udal euskaldunetako egoera soziolinguistikoan eragina izan dezaketen
proiektu edo plangintzak onesteko prozeduran, ekimen horiek euskararen
erabileraren normalizazioari dagokionez izan lezaketen inpaktua ebaluatuko

da, eta ebaluazio horren emaitzen arabera egoki irizten zaizkien neurriak
proposatuko dira».
3 Linguistic Impact Assessment Report (2005): «Planning and the Welsh Language: the way ahead».
4 Ingurumen-inpaktuari buruzko azterketarako SIN CARTER metodologia.
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32. zenbakia / Lurraldea eta Hizkuntza

1. taula ~ Aroztegiaren kokapena eta proiektuaren oinplanoa.
Egilea ~ Urgein Pamplona S.L. eta López Zubikoa Asociados S.L.P. (Iturria: Nafarroako Gobernua, Sustapen Saila).

tresnari. Galdetegi horren bitartez eragin linguistikoaren
intentsitatearen indizea kalkulatzeko formula sortu da.
ELE tresna berritua 2017ko maiatzean aurkeztu zuen
UEMAk «Lurraldea eta Hizkuntza. Eragin Linguistikoaren
Ebaluazioa» graduondokoan (UPV/EHUko berezko titulua).
Objektibotasunaren bilaketa
ELE tresnaren eragin linguistikoaren ebaluazioaren
galdetegira bueltatuz, berorren erantzunek sor ditzaketen
zalantzetan jarriko da fokua artikulu honetan. Arestian
aipatutako «Lurraldea eta Hizkuntza. Eragin Linguistikoaren
Ebaluazioa» graduondoko parte-hartzaileen artean
sortutako solasaldi eta eztabaidetako askotan, tresnaren
objektibotasuna izan da hizpide, galdetegia modu objektibo
batean erantzuteko zailtasuna dela medio. Zer delaeta? Galdetegiari hipotesi edo eszenatoki posibleetan
oinarritutako erantzunak ematen zaizkiolako. Proiektu
batek eremu jakin batean euskarari nola eragingo dion
zehatz-mehatz jakitea zaila da aurreikusten, eta gainera hori
zifra batekin zenbatestea, kontu konplexua da.
Objektibotasun horri bide emateko, ELE tresnak atzean
eragin linguistikoa aztertu eta neurtuko duen jakintzaarlo anitzeko taldea behar du, tartean hirigintzan adituak
eta hizkuntzalariak beharko dituena, besteak beste. Hori
kontuan hartzekoa da tresnak ematen dituen emaitzen
sinesgarritasunari begira. Baina hala eta guztiz ere,
beti izango da subjektibotasun-puntu bat, galdetegiari
erantzuteko eszenatoki posibleetan oinarritu behar badugu.
Esaterako, «(proiektuak) euskararen erabileran eragingo
du?» galderari baiezkoa erantzutea dagokio, adibidez
biztanleriaren hazkundea aurreikusten duen proiektu

batean. Eta jakin gabe (ez dagoelako zehatz jakiterik) nondik
etorriko diren eta zeintzuk izango diren haien hizkuntzaohiturak, bada litekeena da baietz, eragitea. Hau litzateke
ebaluatu beharreko eszenatokia. Nahiko logikoa ematen
duen arren, hipotesia. Tresna hau modu prebentiboan
aplikatzeko pentsatuta dago, hortaz kasurik eta txarrenean
jarri behar dugu galdetegiari erantzutean, pentsatuz aukera
dagoela etorriko diren bizilagunak ez-euskaldunak izateko
eta horrek eragin bat izango duela. Betiere zaila izango dena
kuantifikatzen.
Pentsa daiteke objektibotasun gehiegizkoa dela eskatzen
ari zaiona tresnari, jakinda gai orok duela subjektibotasunmaila bat, eta are gehiago hizkuntza moduko gai baten
inguruan jarduten garenean, non pertsonen jokaerek
baldintzatze-maila handia duten. Eta akaso hala da. Baina
eragin linguistikoaren ebaluazioa gai polemiko baten erdian
aurkitzen dugunean (hirigintzaren interesekin talka egin
dezakeelako, adibidez), tresna alde batetik edo bestetik
xehe-xehe ikuskatuko da, eta kasu hauetan (eta guztietan)
hobe da berme guztiekin jokatzea, tresnaren zilegitasuna
ezbaian jarri nahi ez bada.
Lekarozeko Aroztegia
eszenatoki posiblea

proiektuaren

kasua

eta

Horrela izan da esaterako, Baztango udalerriko Lekaroz
herrian eraikiko den Aroztegia proiektuaren kasuan.
Polemikan murgildutako proiektua, zalantzarik gabe.
Prentsan sona handia izan duen egitasmo honek (batez
ere haren aurka sortutako erantzunarengatik) hotelgune,
kirolgune eta bizigune berri bat eraikitzea du helburu.
Kirolguneak 9 zuloko golf-zelaian du ardatza, eta horren
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inguruan sortuko diren golf-eskola eta lorazaintza-eskolan.
Biziguneak 228 etxebizitza berri aurreikusten ditu, familia
bakarrekoak eta binakakoak. Lekarozek 341 biztanle dituela
kontuan izanda, eta Aroztegian eraikiko diren biziguneetako
etxe bakoitzean batez beste 2,5 pertsona biziko liratekeela
pentsatuz5, Lekarozeko biztanleria ia hirukoiztu ere egingo
litzateke, proiektua bere osotasunean eraikiko balitz. Baztan
udalerri euskalduna dela, hau da euskararen arnasgunea,
ezin dugu ahaztu, lau biztanletik hiruk euskaraz badaki eta
hamarretik seik kalean erabiltzen du eta6. Proiektuaren
ezaugarriengatik (135 gelako goi-mailako hotela, kalitate
altuko 228 etxebizitza, golf-zelaia eta golf-eskola…),
pentsatzekoa da bertaratuko diren pertsonetako asko
eta asko, ez direla euskaldunak izango. Eta horrek kezka
sortu du bertako (batez ere Lekarozeko eta ondoan
duen Elizondoko) euskal komunitatean izango lukeen
eraginarengatik.
Onartu beharra dago proiektuaren aurka sortutako
mugimenduek (bai alor politikoan, bai eta herri-mailan ere)
hasiera batean ez zutela fokoa jarri proiektuak euskararen
gainean izan zezakeen inpaktuan, ezpada ingurumenean
izango lukeen eraginean edo espekulazio urbanistikoan. Baina
azkenaldian euskararengan izan lezakeen eraginaren gaineko
kezka ere zabaldu da, eta horregatik 2016an Baztango
Udalak erabaki zuen proiektuaren hizkuntzaren gaineko
eragina ere neurtu beharra zegoela. Eragin Linguistikoaren
Ebaluazioa (ELE) landu zuten horretarako, UEMArekin
lankidetzan. ELEren emaitzen arabera, Aroztegiako
egitasmoaren euskararen gaineko eraginaren indizea larria
da bizi-kalitatean eta komunitatearen gizarte- eta kulturabizitzan, eta kritikoa biztanleriaren ezaugarriekiko7. Emaitza
horiek, ordea, ez dira aintzakotzat hartu proiektuaren
garapen edota prozeduran eskumena dutenenen partetik.
ELEren galdetegiaren adierazle-atal bakoitzaren inguruko
erantzunetako azalpen laburrak irakurrita, denetara
bizpahiru ideia atera genitzake, modu ezberdinetako
atalei erantzuteko erabiltzen direnak, proiektuak eragin
linguistikoa izango duela argudiatzeko: proiektuak jende
berria ekarriko du (egoiliarrak eta bisitariak), eta litekeena
da horietako gehienak erdaldunak izatea; jende horrek bai
Lekarozen eta bai Elizondon eragina izango luke, bertako
dendetako kontsumitzaile potentzialak liratekelako, edo
beren umeak bertako eskolara eraman ahalko lituzketelako,
edo bertako medikura joango liratekeelako, edo bertako
talde eta elkarteetan parte hartuko luketelako, akaso;
proiektuak lanpostuak sortuko dituela aipatzen du, baina
litekeena da lanpostu horietan lehenetsiko den hizkuntza
euskara ez izatea, kanpoko jendeari zuzendutako zerbitzuak
lirateke-eta bertan eskaintzen direnak; proiektuak erakarriko
duen jendearen ezaugarriek (diru-ahalmen handiko jendea)
inguruko bizimodua garestitu lezakete (etxebizitzen
prezioa, lurrena…). Horregatik guztiagatik eratortzen den
ideia nagusia da Lekarozeko edota Elizondoko eta oro har
Baztango ezaugarri soziolinguistikoak aldatu egingo direla,
erdaldunduko, alegia.
5 (na)stat Nafarroako Estatistika Erakundearen datuen arabera, Baztanen
etxeko batez besteko biztanle kopurua 2,5 biztanlekoa da.
6 Azken datuen arabera, % 74,8koa da euskararen ezagutza Baztanen eta %
61,2koa kale-erabilera (Soziolinguistika Klusterra, 2015).
7 <www.uema.eus> (2016). Aroztegia ELEa, aurkezpena [bistaratutako eguna
2017-12-18: <https://prezi.com/l-bjxkf5cyqc/aroztegia-ele/>].
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polemikaren harira argitaratutako irudia (2016/03/20).
Egilea ~ Asisko Urmeneta (Iturria: Argia).
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Ikuspegi kuantitatibo batetik ebaluatzen badugu auzia,
ez dago zalantzarik ez eztabaidarik. Horrelako proiektu
batek Baztanen eragingo luke. Lekarozen batez ere,
bertako biztanleria hirukoiztu ere egin daitekeelako.
Gainera etorriko diren biztanleak erdaldunak baldin badira,
euskaldunen portzentajean erabat eragingo du proiektuak:
Lekaroz erabat herri erdalduna bihurtuko litzateke goizetik
gauera. Datuak hor daude: Baztan erdaldunduko litzateke,
hein batean; Lekarozek arnasgune izateari utziko lioke.
Aurretik aipatutako tresnaren objektibotasunaren sakontze
bidean, ezin da mahai gainean dugun auzia datuetan eta datu
horietan oinarritutako eszenatoki posiblean soilik oinarritu.
Datuek ez dute-eta, bere horretan, objektibotasuna
bermatzen. Benetan proiektu honek euskarari eragingo
badio, ezinbestekoa da ikuspegi kualitatibotik ere aztertzea
eragina. Eta zentzu horretan, ELEk hipotesiak botatzen ditu
(goian azaldutakoak), eta horietan oinarrituta eragina bat
edo beste litzatekeela adierazten du. Beharbada logikoak
diruditen eszenatoki posible hauei dagozkien azalpenak dira,
zorroztasun handiagoarekin tratatu beharko liratekeenak,
tresnaren zilegitasuna bermatzeko. Azterketa kualitatibo
bat egiteak ez du esan nahi guztiz subjektiboa izan behar
duenik. Azterketa kualitatiboak arrazionalizatzeko saiakera
egin daiteke, argudioak beste modu bateko datuekin
babestuz. Nola baina? Antzeko esperientzietatik ateratako
konklusioetatik, adibidez. Ez da lehen aldia horrelako
proiektu bat planteatzen eta egin egiten dela Euskal Herrian.
Eta esperientziak oso baliagarriak izan daitezke horrelako
proiektu berri bateko eszenatoki hipotetikoa baloratzeko
garaian.
Laukiz eta Unbemendi urbanizazioa erreferentzia
moduan
Laukiz Mungiatik 5 kilometrora dagoen udalerria da. Bertan
eraiki zen Unbemendi urbanizazioaren kasua aztertu da
(artikulu honetan azterketa horren emaitza laburtuak
azalduko dira) Lekarozekin izan dezakeen antzekotasunagatik,
batez ere herriaren tamaina parekoarengatik eta bertan
proposatu zen proiektuaren ezaugarriengatik.
Unbemendi urbanizazioa 70eko hamarkadan eraiki zen,
herrigunetik kilometro pare batera eta eremu itxi batean.
Garai hartan, urbanizazioa egin aurretik, Laukiz herri txiki
eta nekazaria zen batik bat. 1970. urtean Laukizen 515 lagun
bizi ziren, 1900. urtean baino 15 gehiago bakarrik (Iturbe,
1993). Hortaz, aldaketa handiegirik gabe bizi izan zen herria,
mendearen lehen hiru laurdenetan bederen. Bost urte baino
ez beranduago, 1975ean, 1.030 ziren bertako biztanleak,
bikoitza hain justu (1. taula). Biztanle berri horiek guztiak
1973an eraiki berri zen goi-mailako Unbemendi urbanizazio
elitista berrira bizitzera etorritakoak ziren, urte biren
buruan bertan egonkortu zirenak. Biztanleria bikoiztuta
bost urtetan, etxebizitza kopurua ere, halaxe, doblea.

Biztanleak
Etxebizitzak

1900

1970

1975

1980

500

515

1030

1050

127

228

1. taula ~ Biztanleria eta etxebizitza kopuruaren bilakaera Unbemendiren
aurretik eta ondoren.
Iturria ~ Iturbe (1996), INE, Eustat.

Lehen pentsamendua horrek herriaren ezaugarri
sozioekonomiko eta soziolinguistikoak goitik behera irauli
zituela uste izatea da. Datuek hori diote, gainera. Besteak
beste Laukiz da urtez urte EAEko familiako errenta handiena
duen herria, adibidez, Eustatek datu horiek argitaratzen
dituenetik (2003tik) gaur egun arte. Eta euskara mailan
eraginik izan al zuen biztanle berrien etorrerak? Sekulakoa.
Laukiz Mungialdeko bere tamaina eta ezaugarridun beste
herriekin alderatuta erdaldunena da gaur egun. Ez dago
zalantzarik. Laukizen euskaldunak % 51,34 dira egun (Eustat,
2011), inguruko eta mugan dituen ezaugarri bertsuko beste
herri gehienetan euskaldunen maila egun % 70-75tik gora
dagoen bitartean. Euskararen bilakaera aztertuta (2. taula),
beharbada zerbait ondoriozta genezake. Fruiz, Gamiz-Fika,
Gatika, Maruri-Jatabe, Meñaka, Arrieta… Mungialdeko beste
herri batzuk dira, lehen esan bezala, Laukizen ezaugarri
antzekodunak: herri txikiak, baserri sakabanatuz osatutakoak,
betiere nekazariak (izandakoak) eta barnealdekoak
(eskualdeko herri handiagoak eta kostaldeko herriak alde
batera utzi dira haien ezaugarri eta kasuistika ezberdina
delako). 1981. urtean horietan bizi ziren euskaldunei
erreparatuz (ez dago aurreragoko daturik), guztiak dabiltza
portzentaje oso antzekoen artean (% 90etik gora, % 98ra
ere iritsiz kasuren batean), Laukizen % 53 zen bitartean.
Ordurako Unbemendi eraikita zegoen, jakina. Denak oso
herri euskaldunak ziren hortaz, arnasguneak. Pentsa daiteke,
beraz, Laukiz ere portzentaje horietan mugituko zela
Unbemendi eraiki aurretik.
1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
Fruiz

98

99

97

93

84

79

75

Gamiz-Fika

95

94

91

87

76

72

73

Gatika

90

86

89

83

77

71

71

Laukiz

53

50

51

55

49

55

51

MaruriJatabe

86

84

78

76

74

63

62

Meñaka

92

96

93

92

88

75

75

Arrieta

95

94

91

89

81

77

76

2. taula ~ Mungialdeko zenbait herriren euskararen ezagutza-mailaren
bilakaera (portzentajeak).
Iturria ~ Eustat.

Datuek ez dute interpretaziorako tarterik uzten: biztanleria
bikoiztu egin zen, eta euskaldunen portzentajea inguruko
(eta mugan zituen) herrien erdia zen. Horrenbestez esan
dezakegu Unbemendira joan ziren bizilagunen gehiengo
argia erdalduna zela. Horrelako proiektu batek erakartzen
dituen pertsonen profil linguistikoari buruzko datu argia
da (Lekarozko ELEn aurreikusten den eszenatoki posiblea
babestuko lukeena).
Berriro goiko taulari erreparatuz, beste konklusio bat ere
atera dezakegu: Laukizek azken 30 urteetan bere euskaramailari eutsi dion bitartean, gainontzeko herrietan behera
egin du euskaldunen portzentajeak, nabarmen. Oraindik ere
1991. urtean % 90etik gora eusten zioten gehienek euskaramailari, eta hogei urteren buruan guztiek egin dute behera,
modu kezkagarrian. Urtzi Urrutikoetxeak aipatzen du V.
Mapa Soziolinguistikoa dela-eta, «zalantzarik ez, Bilboko
hurbiltasunak eta urbanizazio berriek ekarri dute euskaldun
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2. irudia ~ Unbemendi eta Berreagamendi urbanizazioen kokapena.
Egilea ~ Anartz Ormaza (Iturria: BFA).

kopuruak behera egitea Uribe-Butroeko (Mungialdeko)
herri horietan»8. Guztietan, Laukizen izan ezik. Eta horrek
datuetatik haratago errealitateak konplexuagoak direla
ondorioztatzera garamatza. Unbemendi bezalako proiektu
bat pairatu duen herri batek nolatan eutsi dio bere
euskara-mailari, inguruko herriek ez bezala? Hipotesiak era
askotakoak izan daitezke: pentsa dezakegu berezko Laukizko
herritarren artean ere behera egin duela euskarak, beste
herrietan bezalaxe, baina hori Unbemendiko biztanleen
euskalduntze hipotetiko batekin konpentsatu dela; edo
Laukizek bere izaerari bere horretan tinkoago eutsi diola,
beharbada herri kohesionatuagoa delako; edo Unbemendi
urbanizazio isolatu eta itxia den heinean (gainontzeko
herrietan urbanizazioak herrigunean edo beste etxe eta
baserriekin nahastuta eraiki diren bitartean), bere dinamikak
herritik aldenduta eta honi eragin gabe garatu dituelako,
adibidez.

eskola pribatuetara eramaten dituztelako10. Unbemendiko
umeak beren artean erlazionatzen dira, Unbemendiko
eremu barruan bertan. Izan ere club de campoa dute,
hipika-eskola eta guzti. Bertakoek ez dute herriko dantzataldean, sokatira-taldean… parte hartzen. 2015ean Laukiz,
bizimodua eta ohiturak liburua argitaratu zen. Liburua herriko
informatzaile batzuei egindako elkarrizketetatik ateratako
informazioarekin idatzi zen, herriko 9 pertsona adindunak,
65 eta 80 urte bitartekoak. Unbemendiren aurreko eta
ondorengo Laukiz ezagutu zutenak, hortaz. Atentzioa
ematen du 114. orrialdeko liburu batean (irudi mordoa
duena, hori ere egia da), non herriko bizimodua, auzotasuna,
ohiturak, aisialdia,… aztertzen diren, behin baino ez den
Unbemendi aipatzen, bertara iristeko egin zen errepideari
buruz hitz egiteko. Laukizi buruzko liburu monografiko
batean, «goiko»ei inolako aipamenik ez, herriaren parte
izango ez balira bezala.

Datuetatik haratago Laukizi buruzko beste iturri batzuetara
jo ondoren ondoriozta daiteke Unbemendik bere auzodinamikak herritik aldenduta garatzen dituela: laukiztarrek
argi bereizten dute «beheko»en (herritarren) eta «goiko»en
(Unbemendikoen) artean, zeintzuekin nekez duten
kontakturik9. Unbemendiko biztanleek ez dute eraginik izan
herriko eskolako hezkuntza-ereduaren garapenean, bertako
familiek seme-alabak Laukiztik kanpo kokatuta dauden

Hauek eta beste iturri batzuk kontsultatu ondoren
(Unbemendiko auzotarrek sarean duten bloga, Laukizko
Euskararen Biziberritze Plan Nagusia…) ondoriozta
daiteke euskararen gaineko eragin kuantitatiboa handia den
arren (portzentajean), kualitatiboki Unbemendik ez diola
uste zitekeen bezain beste eragin Laukizko euskara eta
komunitateari (iturrietan sakonduz ikus daitekeen arren,
herriaren funtzionamenduan, udal barruan adibidez, hainbat
anomalia edo arazo sortzen dituela). Urbanizazioaren
eremua fisikoki aldenduta eta isolatua egoteak mesede egin
diola ere esan daiteke.

8 <www.zuzeu.eus> (2014): Urrutikoetxea, U. 2017-12-22: <https://zuzeu.eus/
euskal-herria/mapa-soziolinguistikoa/>.
9 Laukiz 2015ean EAEko errenta handiena zuen herria zela plazaratu zenean,
herritarrek adierazpenak egin zituzten zenbait egunkaritan argitaratu zirenak
(El Diario Vasco, 2015-06-23): «EAEko aberatsenak, laukiztarrak? Keba keba,
aberatsak “goikoak” dira [Unbemendiko biztanleengatik ari dira], “goikoei”
galdetu, gu herritar xumeak gara-eta, lurra lantzen dugunak, edo fabrika eta
tailerretan lan egiten dugunak». Laukiztarrek, eta hala egiaztatu da gaur egun
ere zenbait herritarri egindako elkarrizketen bitartez, «goikoak» eta «behekoak» (herritarrak, laukiztarrak) bereizten dituzte.
16

10 Unbemendi eraiki zenean eskola ez zegoen euskaldunduta Laukizen. Laukiz
eta Maruri-Jatabeko udal elkartearen euskararen egungo egoerari buruzko
diagnostikoaren arabera, «Laukizen, 1983-84 ikasturtean B eta D ereduak ezarri
ziren (D eredua %57k aukeratu zuten). Baina hurrengo ikasturtetik aurrera
ikasle denak D ereduan matrikulatu dira». Horrela jarraitu du gaur arte, eta horretan Unbemendiko umeek (familia erdaldunetakoek) ez dute inolako eraginik
izan, ez direlako bertako eskola publikoan matrikulatu.
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32. zenbakia / Lurraldea eta Hizkuntza

Ondorioak
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