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Eremu pertsonaleko bizipenetatik abiatuta erabaki dut
begirada haurren aisialdian jartzea. Udalerriak duen
gehiegizko mugikortasunak haurren hizkuntza-portaeretan
nola eragiten duen izango dut aztergai, aisialdiko ohituren
eta eskolaz kanpoko ekintzen azterketa eginez.
Abiapuntua
2016ko Bermeoko hizkuntzen erabileraren neurketan
jasotako emaitzek bultzatu naute, batik bat, hausnarketa
egitera. Lehenengo irudian adierazten da nola Bermeon
(beste udalerri batzuetan ez bezala) euskararen erabilera
erreala espero daitekeen erabileratik behera dagoen,
ezagutza % 72koa eta erabilera % 33,6koa izanik.
Hori gutxi balitz, are harrigarriagoa da haurren arteko
erabileraren emaitza baxua (haurrak haurrekin), % 16,8koa
(2. irudia), haurrak eta helduak elkarrekin daudenean
erabilera zertxobait handiagoa dela nabarmendu behar den
arren.
Soziolinguistikako datuak ekarri ditut gogora, erabilerari
dagozkionak azpimarratuz. Hori, ordea, ez da nahikoa
Bermeoko euskararen egoera ulertzeko. Begirada datu
horietatik haratago jarri behar dugu, bertako biztanleriaren
jokaeraren, hizkuntza-portaeren zergatia ulertzeko. Arloz
arlo aztertu beharreko kontua da,ezaugarri soziolinguistikoak
ez ezik, demografikoak, sozioekonomikoak, lurraldeantolaketari eta hirigintzari dagozkionak ere kontuan izan
beharko ditugu.

Azterketa arloz arlo
Demografiaren bilakaerari dagokionez, 2 gertakari azpimarra
daitezke: industrializazioa eta 2000. urteaz geroztik gaur
egunera arteko immigrazioa. Bi fenomeno horien artean,
ordea, kontraurbanizazio fenomenoa gertatu da Bermeo
inguratzen duten herrietan (Torres, 2007), dentsitate baxuko
etxebizitza-eskaintza bidez (Mungialdea, etab.). Euskararen
erabileraren bat-bateko beherakada azken hamarkadan
gertatu dela ikusita, azter dezagun zer-nolako bilakaera
izan duen demografiak 2000. urtetik aurrera. Biztanle
kopuruan aldaketa nabarmenik egon ez den arren, deigarria
da biztanleriaren ezaugarrietan gertatutakoa. Biztanleriaren
jatorriaren bilakaera aztertuz gero (2001-2016), soilik 15
urteko epean, etorkinen kopurua % 1,29 izatetik % 8,28
izatera pasa da (% 6,99ko igoera).
Barne-migrazioari dagokionez, oro har, udalerriko,
eskualdeko, EAEko eta Espainiako Estatuan jaiotako
pertsonen presentzia Bermeon, proportzionalki eta
salbuespenak salbuespen, gero eta txikiagoa izan da
urteek aurrera egin ahala (2001-2016). Aldiz, aipagarria da
Bilbo handiak nola eutsi dion zifrari (2.386 biztanle 2001.
urtean; 2.381 biztanle 2016.ean). Datu horiek eta azterketa
sozioekonomikoari dagozkionek erakusten dute, besteak
beste, Bermeo-Bilbo ardatzaren indartzea. GernikaBermeo tradiziozko ardatza ahuldu ahala indartu da BilboBermeo ardatza. Horretan, 2000. urtean ireki zen eta Bilbo
Mungiarekin lotzen duen BI-631 autobideak ere eragina
izan du, zalantzarik gabe. Ordura arte Bilbora jotzeko,
bermeotarrek 1955ean Bermeora iritsi zen trena hartzen
zuten-eta, Gernikatik igarotzen zena.
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Itsasoak kostaldean (Bermeon) eta industriak barrualdean
(Gernika-Lumon) Urdaibai eskualdeko ekonomia aberastu
dute hamarkadetan zehar (iragan hurbila). Urdaibaiko
arrantza eta industriaren gainbeherak aurrera egin ahala,
ordea, zerbitzuen sektorea bihurtu da nagusi udalerrian.
Bertako bizilagun askok eskualdetik kanpora lan egitera
joan behar izan dute, arlo ekonomikoa indartsuago dagoen
guneetara eta euren prestakuntzarako egokiak diren
lanpostuak eskaintzen dizkieten eremuetara (Bilbo Handia,
etab.). Eskualdeko jende masa handi eta gaztearen galera
eragozteko, etxegintzaren aldeko apustua egin izan da
azken urteotan (ikus Biztanleriaren eta etxebizitza parkearen
bilakaera Bermeon 1991-2011, Eustat). Biztanle kopuruari
begiratuta, ematen du, udalerriak galera hori eragotzi duela;
izan ere, biztanle kopuruan ez da aldaketa nabarmenik
gertatu (kuantitatiboki).
Udalerriaren kokapenari helduta, arnasguneek osatzen
duten eremuaren muturrean kokatzen da Bermeo (5. irudia),
gaztelaniaren presentzia handia duen lurraldearekin ukipen
zuzenean. Azaldu bezala, eremu ez hain euskaldunarekiko
hartu-emana indartu egin da azken hamarkadetan. Horra
hor, barne-migrazio joerak. Horien irakurketak bultzatzen
gaitu pentsatzera, funtzionalki, ez ote den Bermeo Bilboko
kanpoalde edo periferia bihurtzen ari, bi arrazoi direla
medio: etxebizitzaren prezioa eta komunikazioa (BilboMungia autobidea, garraio publikoaren maiztasuna, etab.).
Kokapena ez ezik, udalerri barruko antolaketa ere ez da
hizkuntzaren ikuspuntutik batere mesedegarria. Ikastetxeak
herriko kota altuenetan kokatzen dira, herri barruko ibilgailu
motordunen presentzia areagotuz. Zentzu horretan, arreta
berezia eskaini behar zaio Eleizalde ikastolari. Irisgarritasuna
erraztea helburu (ikastola-herria) geralekuz jositako
autobus-sarea dago diseinaturik, ikasleen % 75,45 erabiltzaile
izanik. Nola eragiten du sozializazioan ikastetxetik irten
bezain laster haurren kolektiboa zatikatzeak? Haur bakoitza
dagokion geralekura doa… Sakabanaketa horrek eskolaz
kanpoko ekintzak indartzen al ditu? Ba al dago beste
aukerarik?
Haurren aisialdi-eskaintza ikusten hasita, 3 bloke bereiz
ditzakegu: kirola, hizkuntzak (batik bat, ingelesa) eta kultura.
Azken horretan du euskarak presentzia handiena. Kulturari
lotutako ekintzak, ordea, ez ohi dira lehentasuna, bi arrazoi
bitarte: ingelesaren beharrezkotasuna (etorkizunari begira)
eta kirolaren izaera osasungarria. Zaila da kalkulatzea
zenbatek jotzen duen eskolaz kanpo ingelesa eskaintzen
duten akademia pribatuetara, udalerriaren eremutik
kanpo ere eskaintza handia baita. Aldiz, kirol- eta kultur
taldeetan parte hartzen duten haur eta gazteen datuak
eskuragarri ditugu 2017ko urtarrilean Bermeoko Udalak
Elhuyar Aholkularitza zerbitzuarekin batera egindako ume
eta gaztetxoen aisialdiko hizkuntza-ohituren azterlanean.
Bertan jasotzen diren datuen arabera, 4 eta 16 urte bitarteko
umeetatik, gutxienez, 610ek parte hartzen du kultur edo
aisialdi-taldeetan eta 1.032k kirol-taldeetan. Kirolak ia-ia
bikoiztu egiten du kultur edo aisialdi-taldeen zifra; 1 kirola –
0,59 kultura da proportzioa.
Era berean, eskaintza-aukera zabala dagoen arren,
deigarria da kultur eskaintzaren kohesiorik eza. Kultur
talde ezberdinak bildu eta ezagutzera emateko programa
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estrategiko bateratuaren, zeharkakoaren hutsunea nabari
da. Kirolak, ordea, badu gisa horretako egitasmoa, udalerrian
nahiko egonkortuta dagoena: «Multikirol» edo/eta «Heziki».
Haurrei kirola egiteko eredu hezigarriago bat eskaini nahi die
(lehiaketaz kanpo), herrian dauden kirol-aukera ezberdinak
ezagutzera emanez eta kirolaren bidez balio indibidualak eta
batez ere balio sozialak landuz.
Horrenbestez, aniztasun hori aberastasun bihurtzeko 3
blokeen oreka bilatu beharko da. Etorkizunari begirako
erronka da nola bihurtu kultur eskaintza erakargarri.
Proposamena
Euskara, jatorrizko eta berezko hizkuntza izanik ere,
hizkuntza gutxiagotua da Bermeon. Joerek euskararen
beherakada erakusten dute, hizkuntza-ordezkapena
gertatzen ari den prozesuaren isla. Begirada ekologiko
batetik abiatuta, berezko hizkuntzaren garapena bermatze
aldera, neurri orekatzaileak ezartzea da, nire iritziz, soluziobide egokiena, egoera ahulagoan dagoenaren garapenerako
aukerak ahalbidetzea helburu. Ba al dago joerak aldatzerik?
Azter dezagun ondorengo proposamena:
Esku-hartze taldea: udalerriko haur (0-8 urte) eta gurasoen
komunitatea, arreta berezia eskainiz ikastolako kolektiboari,
duen mugikortasun-tasa handia aitzakia. Baliabideetan
ahulena (aisialdi-eskaintza mugatuagoa) eta hizkuntzaren
berreskurapenari begira emaitzetan eraldagarriena
(«mudak») suerta daitekeen hiztun taldea da.
Neurri orekatzaileak:
•

Heziketa soziolinguistikoa
aisialdi-taldeetan)

(hezkuntza-zentroetan,

Euskal komunitatea orokorrean oso hauskorra da, euskaraz
egiten du naturaltasunez kultura horren gaineko jabetza edo
kontzientziarik izan gabe. Haurren eta gurasoen hizkuntzaohituretan eragiteko guztiz beharrezkoa da kontzientziazioa,
adin-tarte bakoitzari egokitutako zehaztasunarekin.
Kontzientzia horretatik abiatuta, baliabideak eta estrategiak
eskaini behar zaizkio komunitateari: TELP tailerrak,
euskaraz bizitzeko ekimenak («Egia euskaraz», «Ahobizi eta
Belarriprest»...), alor ezberdinetan abian dauden proiektuak
(«D ereduko kirola» 2016ko ikerketa-ekintza proiektua,
«Eusle metodologia», «Tokian tokiko hizkuntza aktibazioa»
2016-2019 Tolosaldea eta Arrasate, etab.).
Teknika eta estrategia horiek zenbat eta arinago menperatu
(haurtzarotik hasita), orduan eta eraginkorragoak dira,
autokonfiantza handiagoa izaten lagundu eta sistema
elebidunetan gertatzen den hizkuntzen arteko boteredesoreka murrizten dute.
•

Arnasgune soziofuntzional bat sortzea

Bermeo udalerria arnasgune geografikoa kontsidera
daitekeen arren, euskararen erabilera-datu eta joerek
bultzatzen gaituzte pentsatzera, oso mesedegarria
suerta dakiokela estrategikoki sortzen den arnasgune
soziofuntzional horietako bat martxan jartzea, aisialdiko
aukera berri gisa.
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1. irudia ~ Ezagutza, erabilera eta
espero daitekeen erabilera Bermeo,
Gernika eta Igorren.
Iturria ~ Gaitasunerako: EUSTAT,
Biztanleriaren eta Etxebizitzen
Estatistika, 2011. Kaleerabilerarako: 2016ko Bermeoko
hizkuntzen erabileraren neurketa.
Espero daitekeen erabilerarako:
Soziolinguistika kalkuluak.

2. irudia ~ Euskararen erabilera
eta haurren presentzia Bermeon.
Iturria ~ Soziolinguistika
klusterra, Bermeoko hizkuntzaerabileraren kale-neurketa, 2011.

3. irudia ~ Bermeoko biztanleria jaioterriaren arabera (2001-2016).
Iturria ~ Eustat, Biztanleen udal estatistika (BUE).
4. irudia ~ Bizkaian jaiotako Bermeoko biztanleriaren jatorria eskualde/udalerrika (2001-2016).
Iturria ~ Eustat, Biztanleen udal estatistika (BUE).
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Datuetan oinarrituz euskararen erabilera indartzen da, bai
kulturari lotutako ekintzetan, bai haur eta helduen arteko
elkarrizketetan ere. Bi horiek gurutzatuta proposatzen da
haur eta helduen parte-hartzea ahalbidetuko duen kultur
ekipamendua. Agertoki utopiko eta erraztaile (euskararen
mesederako) horrek honako ezaugarri hauek izango lituzke:
HELBURUA: Euskaldun eta euskal hiztunen komunitatea
trinkotzea (ahalduntzea), kultura indartuz.
ESTRATEGIA: Zentraltasun handiko topagune edo
elkargunea litzateke agertokia, haurren eta helduen
lankidetza ardatz izanik. Hiztun-komunitatearen
kohesioa bilatzen da. Jendearen parte-hartzearen
arrakasta topagune horretako kokapen (udalerriaren
erdigunean), irisgarritasun, espazio eta eskaintzaren
erakargarritasun mailan legoke. Ondoko formula da
abiapuntua:
Kultur Laborategi ekipamendua + autobus geraleku
nagusia (erabilera mistoa)
Geraleku nagusi horren kokapen onuragarriena litzateke
proposatzen den kultur ekipamenduaren inguruan
txertatzea. Horrela, ekipamendua ikastetxeetako
patioaren luzapen gisa uler daiteke (patioa herrira
ekarrita) eta denbora egokiago kudeatzeko aukera
emango luke: kulturaz beteko lirateke gaur egun alperrik
galtzen diren zenbait ordu. Komenigarria da ezagutzea
nola ia adin bereko baina maila ezberdinetako haurrek

5. irudia ~ Bermeoko HAPOn oinarritutako eskema.
Egilea ~ Iurdana Txintxurreta.
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sarrera-irteera ordutegi ezberdinak dituzten ikastolan.
Ondorioz, ohikoa da guraso/begirale eta haur askoren
kasuan, denbora-tarte luzeak igarotzea autobusgeralekuetan beste seme-alaba edo neba-arreben
zain. 3 urteko aldea duten haur biren kasuan, adibidez,
gerta daiteke egunean ordu beteko itxaronaldia izatea;
bai goizez bai arratsaldez 30 minutu; astean 5 ordu;
hilabetean 22 ordu gutxi gorabehera (adib.: 20162017 ikasturtea, Erribera geralekua, HH2 eta HH5
ikasturteko haurrak).
Denboraren kudeaketan dago gakoa. Kudeaketa egokiak
bizi-kalitatea handitzen laguntzen du eta.
SUSTATZAILEA: Herrigintzako eragileak eta herrierakundea. Hizkuntzarekiko kezkaz gain, beste diskurtso
eta praktika batzuen osagarritasuna bilatu beharko
da, baita beste kolektibo eta eragile batzuekin interes
komunak adostu ere (indar-metaketa).
EDUKIA (Eskaintzaren ezaugarriak): Ludikoa eta
hautazkoa (bakoitzaren beharretara egokitutako
intentsitatean); parte-hartzailea eta hezitzailea;
udalerriko kultur talde espezializatuen «erakusleihoa»;
inklusiboa (aniztasuna = aberastasuna).
EDUKIONTZIA (Espazio fisikoa): Gutxienez, bi
azpiespaziotan banatzeko aukera eman beharko luke,
jolas librea eta antolatutako ekintzetarako eremua.
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Bestetik, proposatutako arnasgune soziofuntzionalak (Kultur
Laborategiak) emango lituzkeen aukerak ikusita (nahi duzun
arratsalde guztietan espazio euskaldun horretara joateko
aukera, etab.), zalantzarik gabe, komunitate euskaldunaren
trinkotzea, hau da, talde-egituraren sendotzea erraztuko luke.
Eguneroko «gurasolagun»-a litzateke. Kultur Laborategiaren
eskaintzaren izaera hautazko eta irekiak gaur egungo aisialdieskaintzak erakusten duen zurruntasun eta malgutasunik
ezarekin (astean 2/3 ordu ekintzako + ikasturte osorako
izen-ematea) amaitzeko aukera ekarriko luke. Gurasoak
dira, oro har, haur gaztetxoenen aisialdi-ekintzetan izenemateaz arduratzen direnak, sarri, ondo jakin gabe semealabak jarduera jakin hori gustuko izango duen ala ez,
aurretiaz, esperimentaziorako tarterik izan ez du eta. Kultur
ekintzei dagokienez, gainera, kirolei eta atzerriko hizkuntzei
eskaintzen zaizkien denbora-tarteak ikusita, zaila izaten
da kultur ekintza batean baino gehiagotan parte-hartzea.
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dakarrelako, beste gauza batzuen artean, autonomia garatzea
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bere ordez erabaki barik. Hazi ahala, eta urteetan ekintza
ezberdinak esperimentatu ondoren, eskolaz kanpoko kultur
ekintza zehatzak era formalean praktikatzeko aukera izango
lukete haurrek.
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