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Hitzaurrea

2001eko irailaren 27 eta 28an, Bilbon, Euskal Unibertsitatea 2021-Kongresua
(Egiten ari garen euskarazko unibertsitatea) izeneko ekitaldi zientifiko
garrantzitsua egin zen, euskarazko unibertsitatearen gaurko egoera aztertu eta
etorkizunerako proposamenak egiteko. Ehun eta hogei kongresista izan ziren
bertan, gehienak unibertsitateko irakasleak; baina ikasleen eta euskalgintzako
eragileen presentzia ere aipagarria izan zen. Parte-hartzaile guztiak kontuan hartuz
—kongresistak, txostengileak, etab.— berrehun eta hogeita bi kide bildu ziren, eta
horien artean nazioarteko adituak ere bazeuden. Antolatzailea EIRE Unibertsitateko Euskal Irakasleen Elkartea izan zen. Babesle eta laguntzaileak, berriz,
Euskal Herriko hainbat unibertsitate, fakultate eta unibertsitate-sail izan ziren,
erakunde publiko batzuekin batera. Guztiei eskerrak ematen dizkiegu.
Kongresuan hogeita hamabost lan akademiko aurkeztu eta aztertu ziren.
Horiek oinarri hartuz eta editatuz, unibertsitate-mailako liburu jaso hau atondu
dugu. Lehenengo zatian kongresuan onartutako Ondorioak daude. Egiaz agiri
garrantzitsua da, bertan biltzen baitira emaitzak eta etorkizunerako proposamenak.
Bigarren zatian —Analisiak— orainaren analisi kuantitatibo zehatzekin batera, bai
2006. eta bai 2021. urteetarako lortu beharko liratekeen garapen-mailak proposatzen
dira aztertutako lau esparruetarako: osasun-zientziak, teknika eta teknologia-zientziak, giza eta gizarte-zientziak, eta natur zientziak. Hirugarren zatian
—Gogoetak— ikuspuntu eta gai desberdin asko bildu dira, euskarazko unibertsitatearen kontzeptua aberastuz. Laugarren zatian —Nazioarteko esperientziakEu,ropako beste hizkuntza-komunitate minorizatuetan izandako unibertsitate-esperientziak jaso ditugu.
Liburuaren argitaratzaileak EIRE eta UEU dira. Testuen hizkuntza-zuzenketen arduradunak Jose Ramon Etxebarria Bilbao eta Jexuxmari Zalakain Garaikoetxea izan dira. Diru-babesa eman digu UPV-EHUk eta gogo-babesa Deustuko
Unibertsitateak. Horietako euskara errektoreorde guztiei gure eskerrak luzatzen
dizkiegu.
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I. ONDORIOAK

Ondorioak eta etorkizunerako proposamenak

Bilbon, 2001eko irailaren 27 eta 28an, EIRE Unibertsitateko Euskal Irakasleen
Elkarteak antolatu duen "Euskal Unibertsitatea-2021, Kongresuan", hogeita
hamabost txosten eta komunikazio aurkeztu, aztertu eta eztabaidatu ondoren, ehun
eta hogei partaide izan dituen kongresu zientifikoak honako ondorio hauek onartu
ditu.
ONDORIO OROKORRAK
"Euskal unibertsitatea" euskarazko unibertsitate modura definitzen dugu eta
euskaraz egiten den unibertsitate-irakaskuntza, ikerkuntza, kudeaketa eta egitura
oro hartzen ditu bere baitan. Pentsabide horretatik, Euskal Herrian dauden unibertsitate guztietan egiten den euskarazko jarduera oro ere euskal unibertsitatearen
zati da —irakaskuntza, ikerkuntza, kudeaketa eta egitura kontuan izanik—; halaber,
osotara euskaraz den unibertsitatea edo unibertsitate-gunea garatzen denean, hori
ere Euskal unibertsitatearen zati izango da. Guztien artean osatzen baitute "Euskal
unibertsitatea". Honela eginez, euskal unibertsitatearen aldeko jardun historikoan
egon diren, eta dauden, bi lan-ildo nagusiak elkarren osagarri bihurtzen dira.
Euskal unibertsitateak kalitatezko garapen oso eta eutsigarria lortu behar du
eta, horretarako ezinbestekoa da euskaraz mintzatzen diren herrialde guztietako
gizarte osoaren partaidetza. Halaber, euskal unibertsitatearen garapena bermatuko
duten unibertsitate-lege propioak behar dira, Euskal Herriko erakunde publikoetan
sortuak. Beraz, euskal unibertsitatearen garapena osoa izango da, euskal hizkuntza-komunitatearen eta bere kideen unibertsitate-beharrak kalitatez eta kantitatez
egoki betetzen dituenean; eta garapena eutsigarria izango da, orainean bertan
etorkizuneko izana modu egokian ahalbidetzen duen neurrian.
Euskal unibertsitateak Euskal Herri osoa du bere jardueraren barruti propioa
eta berezkoa, izan ere, euskara baita euskal unibertsitatearen barrutia, eta ondorioz,
euskaraz berba egiten den herrialde guztietara hedatzen baita errealitatean euskal
unibertsitatea. Horregatik, euskal unibertsitatearen garapen oso eta eutsigarria
bideratzeko, ezinbestekoa da euskal barrutia erreferentzia pragmatikoa izatea
unibertsitate jarduera orokorrean.
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Euskal unibertsitateak beharrezkoa du bere nortasun propioa unibertsitateko
alderdi eta alor guztietan egituratzea, kalitatezko garapen oso eta eutsigarria lortzeko. Beraz, funtsezkoak dira osotara euskaldun diren unibertsitate edo unibertsitate-guneak eraikitzea eta daudenak indartzea. Horretarako, oso baliagarriak dira
Kataluniako eta Flandesko unibertsitate-esperientziak, beste batzuen artean.
Euskal unibertsitatea garatzen egin den eta egiten ari den bidean oso garrantzitsuak dira euskal ikasle eta irakasleen erabakiak, adorea eta lana. Gainera,
erakunde eta agintariei biziki laguntzen diete euskararen aldeko erabakiak hartzen.

ONDORIOAK GAURKO EGOERAREN INGURUAN
Irakaskuntza
Euskal irakasleria, oro har, erdaraz diharduena baino lan-egoera eskasagoetan ari da lanean hainbat arrazoirengatik: euskal testuliburuen eskasia, hizkuntza jakintza-arlora egokitzen irakasleek egin- beharreko ahalegin berezia, eta abar.
Kopuruei dagokienez, 2000. urtean, Euskal Herriko unibertsitateetako irakasleria
osoaren %20 inguru bakarrik da euskaraz irakasgai bat behintzat irakasten duena.
Ikasle euskaldunen kopurua gora doa, nahiz eta demografia eta erdarazko
ikasleak beherantz doazen. Alabaina, euskarazko ikasketetan matrikulatzeko arazoak dituzte ikasle euskaldunek, bai sartzeko prozeduragatik —zerrenda bakarra
unibertsitate publikoetan—, bai euskarazko titulazioen eskaintza murritza delako
eta, ondorioz, euskarazko irakasgaietan matrikulatzea zalantzagarri zaielako.
Kopuruei dagokienez, 2000. urtean, Euskal Herriko unibertsitateetako ikasleria
osoaren %26 inguru bakarrik da euskaraz ikasgai bat behintzat hartzen duena.
Euskarazko unibertsitate-irakaskuntza 1. eta 2. zikloetan gora doa eten gabe
eta UPV-EHU da erreferentzia nagusia kantitatearen aldetik, euskarazko eskaintza
osoaren %74 baitauka bere gain. Mondragon Unibertsitatea ere onerako nabarmentzen ari da. Beste alde batetik, Euskal Herriko unibertsitate guztiak kontuan hartuz,
Giza eta Gizarte-Zientzietako titulazioetan euskarazko eskaintza %42koa da, nahiko
maila aipagarria; izan ere, erreferentzia kuantitatiboa den UPV-EHU aztertuz
ikusten dugu derrigorrezko eta hautazko kredituen %76 eskaintzen duela euskaraz
Giza eta Gizarte-Zientzietan. Baina, egoera kezgarria da Teknika eta Teknologia-Zientzietan eta Osasun-Zientzietan, derrigorrezko eta hautazko kredituen %24 eta
%13 bakarrik eskaintzen baitira euskaraz, hurrenez hurren. Bi esparru horietan
UPV-EHUk ere nahiko eskaintza baxua dauka —%37 teknika eta teknologia-zientzietan eta %20 osasun-zientzietan—.
Euskararen egoera kezkagarria da Nafarroako unibertsitateetan eta, horregatik, errespetuz baina gogo osoz eskatzen diegu nafar agintariei ahalegin zintzoak
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egin ditzaten Nafarroako euskaldun herritarrei euskarazko ikasketak unibertsitatean duinki eskaintzen.
Ikerkuntza eta argitalpenak
Gaur egun, oraindik, oso zaila da doktorego-tesi bat euskaraz soilik egitea
eta, batez ere, tesia euskaraz epaitua izateko, euskaldunez osatutako epaimahaia
eratzea. Egoera hau are zailagoa da teknika eta teknologia-zientzietan, osasun-zientzietan eta natur zientzietan; gainera, azken arlo horretan joera gero eta
nabarmenagoa da nazioarteko adituak epaimahaietara ekartzea.
Oso ikerketa-proiektu gutxi burutzen dira euskaraz eta, gainera, euskaldunez
osatutako ikerketa-taldeak gutxi dira. Hala ere, ikerketa-talde euskaldunek lan-hizkuntza euskara eduki arren, ikerketa-proiektuak beste hizkuntzetan eskatzea
eta burutzea ere oso arrunta da.
Euskarazko unibertsitate-liburuen eskasia oso handia eta kezkagarria da. Oro
har, unibertsitate-irakasgaien To7 5 inguruk oraindik ez du oinarrizko testulibururik
euskaraz.
Etorkizunerako estrategiak eta proposamenak, 2006. eta 2021. urteetara begira
Euskal unibertsitatearen etorkizun estrategiak eta proposamenak egiteko,
gogoan izan behar dugu, ohiko adin-tarteari dagokion ikasle-kopurua —18 eta 24
urte bitartekoa— nabarmenki jaitsiko dela 2021. urtera arte, eta agian ordutik
aurrera hasiko dela zertxobait ugaltzen. Era berean, ikasle helduen kopuruaren
igoera espero da. Etorkizuneko gizartean horien presentzia areagotu egingo da
unibertsitatean, eta heldu horiei heziketa iraunkorrerako eta birziklatze profesionalerako sistema malgu eta baliagarria eskaini beharko zaie.
Beste hezkuntza-sistemak bezala, euskal unibertsitatea ere informazioaren eta
komunikazioaren teknologia berrietan oinarritu beharko da, etorkizunean sendo
sartzeko. Horrez gain, eskariaren etengabeko dibertsifikazioari erantzuteko gai
izan beharko du, denbora berean aldaketarako malgutasuna erakutsiz. Beraz,
horiek kontuan izanda, hona hemen euskal unibertsitaterako proposamenak eta
estrategia nagusiak 2006. eta 2021. urteetara begira.
Irakaskuntza
2021. urterako, euskal ikasleen kopurua bikoiztu egingo da, eta 50.000 ikasle
inguru izan daitezke, hizkuntzaren hautaketan faktore berriak agertzen ez badira;
hizkuntza-gaitasunaren bilakaera nolakoa den ikusita, noski. Horrek esan nahi du,
unibertsitate-titulazio gehienetarako nahiko euskal ikasle izan daitezkeela (110
titulazio inguru dira guztira orain). Bitartean, euskal ikasleen kopuruaren haziera
etengabea izatea espero da urterik urte.
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1. eta 2. zikloetan euskarazko irakaskuntzaren eskaintza —derrigorrezko eta
hautazko kredituak— %45era goratu beharko litzateke 2006rako Euskal Herri
osoko unibertsitate guztien artean (orain %34koa da). Horrek esan nahi du
UPV-EHUk, kantitatearen aldetik erreferentzia denez, %20 inguruan goratu
beharko lukeela bere derrigorrezko eta hautazko kredituen eskaintza euskaraz
hurrengo bost urteetan. Proposamen hau egingarria da, II. Euskara Plana eta
hartutako konpromisoak betetzen badira. Beste unibertsitateen ekarpena ere
adierazgarria izan daiteke portzentajearen aldetik.
Teknika eta Teknologia-Zientzietako 1. eta 2. zikloko titulazioetan, 2006.
urtera begira, euskarazko eskaintza bikoiztu egin beharko litzateke eta %50era
eraman (orain %24koa da) Euskal Herriko unibertsitate guztien artean —derrigorrezko eta hautazko kredituak sartuz—. Hogei urte barrura begiratuz, hau da,
2021. urtera, titulazio guztietan derrigorrezko ikasgai guztiak euskaraz eman
beharko dira; eta jakintza-arlo bakoitzean euskarazko lau edo bost testuliburu
argitaratuta egon beharko dira.
Osasun-Zientzietako 1. eta 2. zikloko titulazioetan, 2006. urtera begira,
euskarazko eskaintza %2Ora igo beharko litzateke Euskal Herrian (orain %13koa
da). Horrek esan nahi du UPV-EHUk, alor honetan euskal erreferentzia bakarra
denez, %20 inguruan goratu beharko lukeela bere derrigorrezko eta hautazko
kredituen eskaintza euskaraz hurrengo bost urteetan. Proposamen hau egingarria
da. Halaber, indartu egin behar da euskal testugintza jakintza-arlo guztietan, eta
UPV-EHUko Medikuntza eta Erizaintza Fakultatearen inguruan ospitale kliniko
unibertsitario bat behar da, non euskarak presentzia osoa izango duen komunikazioan eta lan-jardueran.
Giza eta Gizarte-Zientzietako 1. eta 2. zikloko titulazioetan, 2006. urtera
begira, euskarazko eskaintza %50era igo beharko litzateke (orain %42koa da)
Euskal Herriko unibertsitate guztien artean, derrigorrezko eta hautazko
kredituetan.
Natur Zientzietako 1. eta 2. zikloko titulazioetan, 2006. urtera begira,
euskarazko eskaintza %55era igo beharko litzateke (orain %47koa da) Euskal
Herriko unibertsitate guztien artean, derrigorrezko eta hautazko kredituetan.
Euskal lizentziatu berriei 3. zikloko kalitatezko doktoretza eta graduondoko
titulazioak eskaini behar zaizkie euskaraz, eta programa baten behar edo
diseinuarengatik beste hizkuntza batzuk ere erabili behar badira, euskarazko
kredituen kopuruak esanguratsua izan beharko du. Gainera, 3. zikloa sailen artean
lankidetza garatzeko gunerik egokiena da, eta unibertsitate desberdinetako sail edo
sailkide desberdinen artean programa on eta aurreratuak presta daitezke,
informatika eta sareko teknologia berriak erabiliz. Izan ere, lizentziatu euskaldun
gero eta gehiago daude eta 3. ziklorako euskal eskaria garatzen ari da, baina
oraindik horri erantzuten hasi baino ez gara egin.
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"Euskal unibertsitate birtuala" sendotu eta egituratu egin behar da euskal
gizartearen behar eta eskakizun berriei egoki erantzuteko: titulazioak, curriculum
aurreratuak. Hemen ere, aurreko ondorio nagusietan esan dugun legez, elkarren
arteko osagarritasuna eta elkarlana dira ardatz, Euskal Herri osoan barreiatuta
dauden ikasleei erantzuteko. Honela, unibertsitate desberdinek —UEU barneeskain ditzaketen ikasketa birtualak elkarren hornigarri izan behar dute, eta berdin
gertatuko da unibertsitate osotara euskalduna egiten bada.
Ikerkuntza eta argitalpenak
Euskarazko unibertsitate-liburuen alorrean argitalpen-politika eta plangintza
bereziak prestatu eta gauzatu behar dira, eta euskal irakasleei laguntza berezi eta
berezkoak eman behar zaizkie testuliburuak idazteko. Halaber, komenigarria da,
unibertsitate desberdinetako euskal irakasleen artean harreman eta jokabide berriak
indarrean jartzea, elkarrekin liburuak idatz ditzaten. EIRE komunikazio-sare
egokia izan daiteke horretarako. Jakintza-arlo gehienetan testuliburuen beharra
handia bada ere, teknika eta teknologiaren eta osasunaren titulazioetan da bereziki
larria.
Unibertsitate desberdinetako irakasle euskaldunen arteko ikerketa-taldeak
osatu behar euskarazko ikerkuntza kalitatez garatzeko eta euskal komunitate
zientifikoa sendotzeko, jakintza-arlo desberdinen arteko sinergia bultzatuz.
Euskal Herria, 2001eko irailaren 28an
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R. Jimeno (UN), UEUko kideak

1. SARRERA. ZER DA EUSKAL UNIBERTSITATEA
Kongresu honen antolatzaileek hitz gutxitan definitu digute "Euskal
Unibertsitatea"; unibertsitate hori "euskarazko unibertsitate modura ulertzen da,
zentzu zabalean, euskaraz egindako unibertsitateko irakaskuntza, ikerkuntza,
kudeaketa eta egitura oro barnean hartuz". Nahiz eta definizio hau lagungarria
izan, eta gaur egun bizi dugun errealitatetik hurbil egon, historiara jotzen dugunean
nahasle bilakatzen zaigu, denboran zehar izen beraren azpian "Euskal
Unibertsitatea" edo, zehatzago esanda, "Universidad Vasca" delakoaren
aldarrikapenean eskakizun desberdinak eta, behin baino gehiagotan, kontrajarriak
aurkitzen ditugulako. Asko dira, beraz, Euskal Unibertsitatearen historia lantzeko
orduan jorra daitezkeen arloak. Adibidez, beharrezkoa da Unibertsitateak euskarari
zer eman dion aztertzea, eta Joan Mari Torrealdaik emandako erantzuna "ezer
gutxi" (Torrealdai, 1999: 84) zuzena ote den; eta nola barneratu duten ikasleek
zein irakasleek euskal lerroko partaide izatea (Abad, 1998). Edo ikerkuntza-arloan
egindako lanek nolako emaitza eskaini duten. Zer esan franko dago alderdi eta
erakunde politikoek gai honi buruz esan dutenaren inguruan, unibertsitatearen
eskakizuna autogobernuaren eskakizunarekin erabat lotuta dagoelako. Hemen,
ezinbestean, Kongresuan arreta handiagoa jasoko dutelakoan, gai batzuk aukeratu
ditugu eta beste batzuk baztertu.
Aro Garaikidean, duela gutxi arte, Euskal Herriari ukatu egin zaio unibertsitatea, eta bereziki unibertsitate publikoa. Ukatze hori gobernuen ezetz sistematikoaren, Elizaren unibertsitate pribatuen eraginaren eta gizartearen aldarrikapenaren
ahultasunaren ondorioa izan da. Alde batetik, aukeratutako ereduak eta lurralde-banaketak eragin nabarmena izan dute euskarak unibertsitatean bizi izan duen
bilakaerarekin. Bestalde, unibertsitate pribatuen garrantziak beste muga bat ezarri
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du gure artean. Gainera, frankismoaren urteetan inongo planifikaziorik gabe
sorturiko zentro desberdinek areagotu egin zuten kaosa. Unibertsitate publikoen
hastapenetan irakasle ugari kanpotik etorri ziren, eta, bereziki, ez ziren oso euskaltzaleak. Unibertsitatea sendotu zen neurrian sortu zen berton jaiotako irakasle-talde
nabarmena, eta horien artean bilatu behar ditugu lehen irakasle euskaldunak. Eta
une horretan —aurreko aitzindari gutxi batzuen lana ahantzi gabe— zabaldu ziren
euskara unibertsitatean sartzeko eskakizunak.
Historialariok eztabaida luzeak izan ohi ditugu gure lan-eremua non bukatzen
den finkatzeko orduan, eta asko dira norberak bizi duen garaia historiatik kanpora
dagoela uste duten ikertzaileak. Ez da hori, noski, gure iritzia, baina bidezkoa
iruditzen zaigu aukeratu dugun denbora-epearen nondik norakoak azaltzea. Euskal
Unibertsitatearen aldarrikapena luzeagoa bada ere, euskararekin duen lotura
1975/76an azaldu zen. Jakin aldizkariak bere lehen zenbakia eskaini zion gai horri
1977ko urtarrilean eta ehungarrena, 1997an. Badakigu aukeraketa horrek urtebete
beranduago Deustuko Unibertsitateak onartutako Euskararen Normalizaziorako
Plana eta 1999an indarrean sartu zen Euskal Herriko Unibertsitatearen Bigarren
Plana kanpoan uzten dituela. Nolanahi den, Kongresu honetako gai nagusia gaur
eguneko egoera aztertzea denez, indarrean dauden plan horien nondik norakoek
hausnarketa ugari sortuko dituztelakoan gaude.
Sarrera hau, bide batez, gure iturri nagusiak azaltzeko erabili nahi dugu:
unibertsitate desberdinetako agiriez gain, Jakin aldizkaria bera, Argia eta bere
Euskal Kulturaren Urtekaria. Unibertsitatean ari garen irakasle euskaldunok
gutxitan aitortu dugun zorra dugu bi komunikabide horiekin, urte askotan egindako
lan eskerga dela eta.
2. UNIBERTSITATEAREN HISTORIA EUSKAL HERRIAN
2.1. Erdi Aroko eta Aro Berriko Unibertsitateak
Euskal Herriko unibertsitateen lehen proiektuak XIII. mendetik aurrera eratu
ziren. Teobaldo II.a aitzindaria izan zen Tuteran unibertsitatea jartzeko asmoa
adieraziz, eta horretarako Alejandro IV.a Aita Santuarengandik bulda lortu zuen
(1259) (Goñi, 1955). Nafarroako ikasleek kanpoko unibertsitateetara ez joateko,
Carlos III.ak Uxueko Santa Marian ikastetxe bat eraikitzeko agindu zuen, baina
1378. urtean obra horiek gelditu egin behar izan ziren (Goñi, 1975).
Errenazimentuko espirituak lehenengo bi unibertsitateak ekarri zituen:
Oñatikoa eta Iratxekoa. 1540. urtean Rodrigo S.ez de Mercado de Zuazola
Avilako apezpikuak utzitako diruarekin Oñatiko Unibertsitatea sortu zen. XVII.
mendean Filosofia, Teologia, Kanona eta Legeak izeneko katedrak zeuzkan.
Hurrengo mendean gainbehera hasi zen eta 1807. urtean desagertu egin zen. XIX.
mendean zehar zenbait aldiz berrezarri ondoren, 1842an bigarren hezkuntzako
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institutu bihurtu zen eta 1901ean betiko itxi (Lizarralde, 1930; Kagan, 1981; Morales, 1999).
Iratxekoak bizitza laburragoa izan zuen. Honen aurrekaria 1539. urtearen
inguruan sortutako Iratxeko beneditarren ikastetxea izan zen. XVI. mendearen
erdialdean Teologia eta Arteak (Dialektika, Logika eta Filosofia) irakasten ziren
eta 1598an unibertsitate-maila eskatu zen. Dena den, Erromako Aita Santuaren
bulda 1615era arte ez zen ailegatu. Oñatin bezala, XVII. mendean loraldia izan
zuen, baina XVIII. mendearen bigarren erdialdean hondamendia etorri zen, eta
1807an guztiz desagertuzen (Ibarra, 1939;
1960).
Nafarroako hiriburuak bere unibertsitate propioa izan zuen 1630 eta 1771.
urteen artean, nahiz eta Nafarroako Gorteak Irurieko unibertsitatea sortzeko
asmotan 1589tik aurrera aritu. Akordioa Santo Domingoko komentuarekin lortu
ondoren, Santiagoko unibertsitatea eratu zen; bertan, Iratxen bezala, Arte eta
Teologia Fakultateak zeuden (Salvador y Conde, 1949). Nafarroako Juana
erreginaren testamentuaren bitartez, Parisen Nafar Kolegioa sortu zen. Parisko
Unibertsitatean ikasten zuten Iruñeko kalonjeak hartu zituen 1333. urtera arte,
baina XIV eta XV. mendeetako gerrek hondamendia ekarri zioten. 1418. urtean
izandako suntsipenaren ondoren, kapera geratu zen bakarrik.
2.2. XIX. mendea, unibertsitaterik gabeko Euskal Herria?
XIX. mendearen lehen hamarkadetan goi-mailako irakaskuntzaren garapena
aldez aurretik jorratu gabeko esparruetan gauzatu zen. 1818an Bilboko
Merkataritza-Eskolaren sorrerari Nafarroako Medikuntza, Kirurgia eta Farmazia
Errege-Kolegioarenak jarraitu zion (1829-1839). XIX. mendeko Espainiako eta
Frantziako legedi liberalek Antzinako Erregimeneko unibertsitatearen desagerpena
ekarri zuten. 1857ko Moyano Legearen ondorioz, Hego Euskal Herriko lurraldeak
inguruetako unibertsitateei atxikirik gelditu ziren: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa
Valladolidekoari, eta Nafarroa Zaragozakoari. Horren ondorioz, unibertsitate
publikorik ezean, goi-mailako irakaskuntza aldarrikapen sutsu bihurtu zen Euskal
Herrian, batez ere 1842an Oñatikoa desagertu zenetik.
Gasteizko Unibertsitate Librearen porrotaren ondoren (1869-1872), Deustuko
Unibertsitatea gauzatu zen 1886an. Jesusen Lagundiaren ikastetxe horren
fundatzaileak Pedro eta Domingo G. Aguirre izan ziren, eta Pedro de Icaza,
Fernando de Ybarra, Pedro de Chalbaud, Ram6n de la Sota y Llano, Victor
Chã.varri eta Juan de Sagarminaga bertako patroiak. Bizkaiko industrializazio-giro
hartan Zuzenbidea eta Filosofia eta Letrak ikasteko fakultateekin, eta Ingeniarien
eta Arkitektoen prestakuntzarako fakultateekin ireki zen. 1916an Merkataritza Saila
ezarri zen (Senz de Santamaria, 1962; Colina, 1966). XIX. mendearen bukaeran
Bizkaiako Diputazioaren eta Bilboko Udalaren laguntzarekin Bilboko Industria-Ingeniarien Goi-Eskola jaio zen (1897).
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2.3. Unibertsitatearen aldeko lanak
1866an Nafarroako Diputazioak barruti bakar batean bildutako Universidad
Vasco-Navarra izeneko proiektua luzatu zien Baskongadetako beste hiru Aldundiei, inolako arrakastarik gabe (Idoate, 1971). Goi-hezkuntzaren garrantzia berriro
ere 1914an jarri zen agerian Universidad Vasca delakoarekin, baina 1918ra arte ez
zen proiektu bateratu bat gauzatu; Eusko Ikaskuntzen Oñatiko I. Kongresuan
Angel Apraizek Euskal Herriko unibertsitatearen beharra azpimarratzen zuen.
Kongresu hartatik Eusko Ikaskuntza sortu zen eta hurrengo urtean Euskaltzaindia.
Eusko Ikaskuntza Araba, Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroako Aldundiek sortua,
euskal kultura maite zutenen bilgune iraunkorra izateko jaio zen. Sortu eta 1936ra
arte, euskal kulturaren ekarpena Eusko Ikaskuntzaren inguruan egituratu zela esan
liteke, batik bat Euskal Unibertsitatea sortzeko proiektua lau urtetan zehar bere
baitan eztabaidatu baitzen. Bere lehendakariak, Julian Elorzak, erregeari euskaraz
eskatu zion Unibertsitatea II. Kongresuan (Garzia, 1997: 37). 1923an Gobernuari
eskaera luzatu zion eta hurrengo urtean ezetza lortu (Estorn6, 1983).
Aldarrikapen politikoa, beste batzuen artean, Bilboko Udalaren eskutik etorri
zen. Hain zuzen, 1931n Unibertsitatea sortzeko Ikerketa-Batzorde bat eratzea
erabaki zuen eta batzorde hartara lau Diputazioak deitu zituen; baina proiektua
berriro ere bertan behera gelditu zen. Unibertsitatea izan zen Gerra Zibilak
zapuztutako esperantza bat: 1936an Eusko Jaurlaritzak Euskal Irakastola Nagusia
sortu zuen Medikuntza Fakultatearekin, baina gerra galtzeak horren desagerpena
ekarri zuen.

2.4. Unibertsitate modernoaren sorrera
Gerra Zibilaren ondoren Euskal Herrian zegoen Unibertsitate bakarra Deustukoa zen. 1945ean Zuzenbide Fakultatean Ekonomia-Zuzenbidea espezialitatea
ezarri zuten eta 1953. urterako Deustuko titulu guztiek balio ofiziala izan zuten.
1963an "Elizaren Unibertsitatea" izendapena lortu zuen, eta hamarkada horren
bukaeran Gasteiz eta Donostiako campusak ireki ziren. Denboraz, azken horrek
baino ez zuen aurrera egin, eta 1979an bertako ikasketen ofizialtasuna Bilbokoen
parekoa izatea lortu zen.'
Nafarroako Unibertsitatea Jos ē Maria Escriva de Balaguer-ek sortu zuen
1952. urtean Estudio General de Navarra izenarekin; 1960an gaur egungo izena
eta egitura hartu zuen. Opus Deiko Prelaturaren lan korporatiboa izanda, estatutu
propioak ditu. Gutxika-gutxika beste fakultate batzuk sortu ziren (Medikuntza,
1954; Filosofia eta Letrak, 1955; Kazetaritza, Biologia eta Fisika —Donostian—,
1956; Zuzenbide Kanonikoa, 1959; Farmazia eta Arkitektura, 1964; Teologia,
1967; Ekonomia eta Enpresa, 1987). 1961. urtean Donostiako Goi-Mailako Ingeniarien Eskola sortu zen, eta ISSA (Instituto Superior de Secretariado y AdministraciOn), 1963an. Euskararena eta euskal kulturaren garapena ere, geroxeago ikusiko
dugunez, urte horretan hasi zen, Jose Migel Barandiaranen etorrerarekin batera.
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Unibertsitate publikoak garapen motela izan zuen. Hiru faktore har daitezke
kontuan hori azaltzeko: aukera horri Espainiako gobernuak emaniko ezezko
sistematikoa, Unibertsitate pribatuen presioa eta euskal gizarte-sektore handi baten
kezkarik eza gai horren inguruan. 1955ean Bilbon eta bertako agintari frankisten
eskariari erantzunez, Estatuaren menpe eta Valladolideko barrutiaren barruan
egongo zen Politika, Ekonomia eta Merkataritza-Zientzien Fakultatea ireki zen.
1968-1969 ikasturtean, Bilboko Unibertsitate-Barrutia sortu zen, eremu
geografikotzat Bizkaia hartuta. Garai berean sortu edota garatu ziren, irakaskuntza
teknikoari lotuta, goi-mailako zenbait eskola, nahiz eta batzuk pribatuak izan.
Azken horien adibide dugu Arrasateko Eskola Politeknikoa eta Oñatiko ETEO.
Araban, Valladolideko Unibertsitatearen menpe Colegio Universitario Alaves
izenekoa sbrtu zen, beranduago eta zenbait arazorekin EHUn integratu zena.
Ez zen hain aberatsa Baionako campusak eskaintzen zuen aukera. 1970eko
hamarkadara arte ez zen unibertsitate-mailako ikasketarik izan Ipar Euskal
Herrian. 1974an sortu zen Zuzenbide- eta Ekonomia-Institutua eta urtebete
beranduago Teknologiaren Unibertsitate-Institutua. Biak kanpoko unibertsitateen
menpe, Paue eta Bordele III unibertsitateen menpe, hain zuzen.
3. NAHI DUGU, BEHAR DUGU, EUSKAL UNIBERTSITATEA
Unibertsite-mailako ikastetxe berrien sorrera eta birmoldaketarekin batera, beste bi
fenomeno garrantzitsu gertatu ziren hirurogeiko hamarkadan. Alde batetik, eta
lehenengo aldiz, Hego Euskal Herriko lau lurraldeen garapen ekonomiko
nabarmena. Bestetik, euskarazko iraskaskuntzaren hedapena ikastolen bidez.
Lehen fenomenoak profesional gehiagoren beharra, hazkunde demografikoa eta
bizitza-mailaren hobekuntzaren ondorioz zegoen hezkuntza-eskaeraren igoera
nabarmena ekarri zuen. Deustuko unibertsitatearen kasuan, adibidez, 1962ko 500
ikasleak 1973an 5.000 izatera pasatu ziren (Torres, 1995: 59). Bide horretan,
mende hasieratik zetorren unibertsitatearen eskakizunaren aldeko zantzuak
areagotu egin ziren. Nahi horren muga eta baldintzen ezaugarri nabarmenena
Gipuzkoako Unibertsitatearen aldeko lanen bilakaera dugu (Barriola, 1985).
Ikastolen garapenak eta, oro har, euskararen etorkizunaren inguruko kezkak,
ordura arte gutxitan planteatutako gai bat azaleratu zuen. Hots, zein izan behar
zuen euskararen tokia unibertsitatean. Gerra baino lehenago, Euskal Unibertsitatearen aldeko gehienen ustez, erakunde horren lanen artean euskarak eta euskal
kulturaren azterketak eta babesak lehen mailako tokia izan behar zuten. Lehen
mailako irakaskuntza euskaraz azaldu behar zelakoan ere bazeuden. Baina gutxi
izan ziren unibertsitateko lan-hizkuntzetako bat euskara bera izan zitekeela
pentsatu edo defenditu zutenak. Halã, 1932. urtean Madrilgo euskal ikasleek
argitaratutako liburuan, Pedro Laskibar eta Telesforo Uribe-Etxebarria izan ziren
ideia horren defendatzaile sutsuenak eta kasik bakarrak (Ikasbatza, 1932: 27).
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1936an Eusko Jaurlaritzak Medikuntza Fakultatea sortu zuenean, euskara teknikoa
ikasgaietako bat izan zen.
Hirurogeita hamarreko hamarkadan giroa oso bestelakoa zen, euskaltzaleen
artean, behinik behin. Unibertsitatearen aldarrikapenak bat egiten zuen, kasu
gehienetan, euskarari eman beharreko bultzadarekin. Horren lekuko ditugu .1970.
urtean lehen aldiz antolatutako Derioko Udako Euskal Ikastaroak eta, bereziki,
Udako Euskal Unibertsitatearen sorrera 1973an l . Erakunde horrek Baionan
besteak beste Piarres Xarritonek eta Jean Haritschelharrek antolatzen zuten Kultur
Astean eduki zuen bere jatorria. Aste haien arrakasta ikusirik, Karlos
Santamariaren gomendioz eta Euskaltzaindiaren babesean, 1973ko abuztuaren
bukaeran bildu zen Donibane Lohizunen lehenengo Udako Euskal Unibertsitatea.
Egia esanda, lehen ekitaldi hark gehiago zuen kultur aste intentsibo baten tankera
—hitzaldi bat bestearen atzetik, inongo espezializaziorik gabe— unibertsitate-jarduerarena baino, baina erreferente garrantzitsu bilakatu zen euskalgintzan,
bereziki euskara batuaren aldekoen artean eta Ezker Abertzalean. Are gehiago,
hurrengo urtean sortu berria zen Elhuyar Kultur Elkarteko kideak eta Leioako
Zientzia Fakultateko Euskal Kultur Taldeko partaideak bertaratu zirenean. Horrela
1975etik aurrera idazkaritza iraunkorra sortu zen, eta, hitzaldiez gain, espezializatutako mintegiak antolatu ziren arratsaldeetan. Era berean, Euskal Unibertsitatearen aldarrikapenak toki garrantzitsua hartu zuen UEUren zereginetan. 1977tik
aurrera UEUren gune nagusia Iruriean kokatu zen uztailaren bukaeran, eta garai
berean hasi zen argitaratzen lehen liburuak.
Franco-ren heriotzak, beste aldarrikapen askoren artean, lehen lerrora ekarri
zuen Euskal Unibertsitatearena. 1976-77 urteetan batzar, idazlan, liburu eta bilera
asko izan ziren horren inguruan. Deustuko Unibertsitatearen Euskal Kultur Mintegiak, beste fakultateetako Euskal Kultur Mintegiekin batera, Euskal Unibertsitatearen eta Hego Euskal Herriko lau lurraldeak batuko zituen Euskal Unibertsitate-Barrutiaren aldeko kanpaina indartsua hasi zuen.
Barrutiaren aldarrikapenaren aurkakoek bi arrazoi azaldu zituzten beren
jarrera justifikatzeko: Nafarroa ezin zela euskal barrutian sartu, eta barruti
bakarrak Araba eta Gipuzkoa Bilboko Unibertsitatearen menpe jarriko zituela. Bi
multzo horiek, neurri handian, bizi-bizi zeuden euskal autonomiaren eskakizunen
aurkako taldean kokatu behar dira. Azken helburua Euskal Unibertsitatearen
aukera ezeztatzea zen. Horri dagokionez, gogora dezagun ezen gero Bilboko
Unibertsitateko errektorea eta autonomista sutsua izango zen Echevarria Gangoitik
euskararen katedra Santanderren jartzea proposatu zuela 1968. urtean, Bilboko
alkatearen babesarekin, Bizkaia eta Gipuzkoa elkartzeko aitzakiak ekidin nahian
(Barriola, 1985: 3).
1. UEUren historiari buruz ikus (Irazabalbeitia, 1990), (Garcia Isasti, 1994) eta (Menika, 1998).
Hasierako urteetako agiriak ikusteko, jo Zehatz aldizkariaren 1978ko lehen zenbakira.
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Baziren, dena den, Euskal Barrutia eta Euskal Unibertsitatea bereizten
zituztenak eta barruti bakarra defendatu arren, unibertsitate bat baino gehiago egon
behar zela esaten zutenak. Karlos Santamaria dugu horietako bat 2 . Euskal
Barrutiaren aldeko kanpainak indar berria hartu zuen 1977ko abuztu-irailean. Sortu
berria zen Legebiltzarkideen Batzarrak lau herrialdeen barrutia eskatu zuen. Baina
ez ziren bakarrak izan, Alderdi Sozialistako gazteek eta unibertsitateko zenbait
irakaslek ere gauza bera eskatu baitzuten. Urrian, ordea, Espainiako Gobernuak
kaleratutako dekretuaren ondorioz, Araba eta Gipuzkoako herrialdeak Bilboko
Unibertsitatera lotu ziren eta Nafarroa kanpoan geratu zen. Alferrikakoak izan
ziren hurrengo hilabeteetan burututako protestak, manifestazioak eta kultur asteak.
Euskal Unibertsitatearen definizioak eztabaida gehiago piztu zituen. Ez zen
gauza berria, mende hasieratik zetorrena baino. Izan ere, Euskal Unibertsitatearen
izenpean oso egitasmo desberdinak biltzen ziren. Hiru dira, nagusiki, proposatutako bideak. Lehenak Euskal Herrian kokatutako unibertsitate ofiziala zuen
buruan. Beste bientzat, ordea, Euskal Unibertsitateak euskal espiritua jaso behar
zuen, espainiar unibertsitatearen atzerapena eta isolamendua gaindituz. Edozein
kasutan, unibertsitate osoa izan behar zuen (fakultate klasikoak, eta Euskal Herriari
eta munduko beharrei zegozkien ikerketa-guneez hornituta), Euskal Herriaren
berezko ezaugarriak (hizkuntza, legedia, historia, bizimoduak eta abar) aztertuko
zituzten, beste edozein unibertsitateren ahalmenekin (Estorn6 Lasa, 1970: 280282). Bazeuden, ordea, funtsezko desberdintasun bi: zein harreman izan behar
zuen Euskal Unibertsitateak indarrean zegoen Unibertsitate ofizialarekin eta zein
zen euskararen tokia eredu horretan.
Mendearen hasieran gaia ateratzen zenean, ohikoa izan zen espainiar
unibertsitatea baztertu nahia, horren hutsune eta gabezien ondorioz; eta jarrera
horrek bazuen jarraitzailerik 1977an. Julio Caro Barojarentzat: «La Universidad
Vasca debe ser una universidad de nueva planta, construida en vistas a las
necesidades del Pais Vasco. Una universidad de indole abierta, europea,
internacional, con gran flexibilidad y movilidad de contrato...» (Lasa Apalategui,
1977: 93). Are gehiago, Jos ē Luis Orellarentzat «La vida universitaria quedaria
organizada en paralelo, dos distritos, dos universidades, dos series paralelas de
centros educacionales» (Orella, 1977: 201). Antzeko iritzia plazaratu zuen Paulo
Agirrebaltzategik Jakin-en: «Euskal Unibertsitatea erdal unibertsitatetik kanpora
sortu behar zen, euskal kultur tradizioan eta Euskal Herriaren kultur dinamikan
txertatu behar zelako» (Agirrebaltzategi, 1977).
Hizkuntzari dagokionez, Euskal Unibertsitatearen aldekoek bat egiten zuten
euskarak bertan egon behar zuela aldarrikatzean; baina, ikusiko dugun moduan,
desberdintasunak nabarmenak ziren erritmoari eta kantitateari dagokionez. Horrela, batzuek ezinbestekotzat ikusten zuten unibertsitate berriak euskaraz funtziona2. Carlos Santamaria Ansa, "Universidad y distrito", Deia, 1977-9-17.
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tzea; beste askok, ordea, mailakatu egiten zuten hizkuntza horren beharra, edota kritikatu euskarari emandako gehiegizko pisua Euskal Unibertsitatearen definizioan3.
Euskararen presentzia ezinbestekotzat zutenek Udako Euskal Unibertsitatea
zuten buruan. UEUri zegokion bai Euskal Unibertsitatearen proiektua finkatzeko
oinarriak zehaztea, baita bere jarduerarekin aldarrikapen horren erreferentzia izatea
ere. 1975ean onartutako agirian Euskal Unibertsitatearen berezitasunak zehaztu
ziren: 1. Herritarra, «Euskal Herriko Unibertsitateak euskal gizartea ukan behar du
bere• ardaztzat, euskal gizartea bere osotasunean harturik: osotasun geografiko,
politiko-administratibo, kultural eta ekonomikoa». 2. Euskalduna, «Euskal
Herriaren Unibertsitateak euskaraz behar du ihardun nahi ta ez. Ezin onhar
dezakegu hizkuntzabitasunik, eta Euskal Herri osoa berreuskalduntzea dugu geure
xede»4. Garai hartan UEUren bultzatzaile garrantzitsua zen Jesus Mari Larrazabalen hitzetan, UEUtik Euskal Unibertsitatera pasatu behar zen, «unibertsitate
paralelo» bat sortuz5 , alegia «urte osorako sortuko dugun herri unibertsitatearen
hasera» (Larrazabal, 1977: 37).
Giro hartan, 1977ko ikastaroen ondoren beste agiri bat onartu zen, eta bertan
dei zabal bat azaltzen zen egitasmo konkretu bat gauzatzeko beharrezkoa zen
kongresua antolatzeko. Dei hark, ordea, ez zuen arrakastarik izan, ziur asko,
abuztuan barrutiaren aldeko kanpainak irentsi zuelako; abenduan UEUko 150 kide
Donostiako Santo Tomas Lizeoan bildu zirenean, aztertutako gai nagusia eta ia
bakarra, hurrengo urteko antolatze-lana izan zen, VI. UEUarena alegia.
Koldo Mitxelenaren jarrerak toki berezia merezi du, euskaltzaleen artean
zuen ospeagatik eta Salamankako Unibertsitateko Katedraduna zelako 6. Bere
ustez, lehentasuna unibertsitatea edukitzea zen7 . Euskal Herri osoa hartuko zuen
unibertsitate bakarra eta ofiziala 8 . Barrutiaren aldeko kanpainaren bultzatzaile
3. Hau da, adibidez, Iñigo Agirre jeltzale eta Deustuko Unibertsitateko irakaslearen iritzia: «Sin
animo de postergar a nadie, ni de acusar a ninguna instancia, hay que constatar que la reivindicaci6n
educativa vasca se ha polarizado, creo que en exceso, en torno al euskera y los contenidos especificos
vascos en el area especifica apenas han sido tocados. (...) Hay que formar hombres integrados,
HOMBRES antes que nada, no rebeldes, ni inadaptados, sea cual sea la lengua que hablen». Iñigo
Agirre, "La reivindicaci6n educativa vasca", Deia, 1977-9-9.
4. Nabarmentzekoa da, garaiko eta gaiaren zailtasun eta nahasketaren lekuko, agirian
sinonimotzat erabili zirela, berez esanahi desberdinak zituzten "Euskal Unibertsitatea", "Euskal
Hemko Unibertsitatea" eta "Euskal Herriaren Unibertsitatea".
5. UEUren zuzendariak, Martin Orbek, handik denbora batera espresuki ukatu zuen UEUren
helburua Unibertsitate paraleloa sortzea zenik. Punto y Hora de Euskal Herria 254, 1982.
6. 1977ko udazkenean hartu zuen bere gain Arabako CUAn sortu berria zen Euskarazko
katedraren ardura.
7. Iritzi berekoa zen, adibidez, Joxe Azurmendi, Deia, 1977-8-14.
8. Mitxelenak hainbat lanetan argitaratu zituen bere iritziak gai horren inguruan. Ikus, besteak
beste, (Mitxelena, 1977) eta (Mitxelena, 1980). Baita Deia egunkarian idatzitako "Universidad y
distrito vasco" (1977-8-18), "Betiko leloa" (1977-10-2) eta egunkari berean egindako elkarrizketa,
"El euskera en la universidad" (1977-11-17).
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nagusia izan arren, bigarren mailan jarri zuen Nafarroa bertan sartzea, oinarrizkoa
eta premiazkoa bertoko agintarien zuzendaritzapean egongo zen unibertsitatea
edukitzea zelako: «Badakit (...) barrutiaren burua hemen (Euskal Herrian, diot)
izateak ez gaituela besterik gabe geure buruaren jabe bihurtuko sail hontan. (...)
Aurrerantzean, nor bagara, ez gara lehen- bezain mendeko, lehen bezain mirabe
izango. Oihuka eta deadarka hasi beharrean badugu ere, ez digute Valladolid bezain entzungor egingo Bilbon, esate baterako». Mitxelenak ez zuen oso gogoko
«Euskal Unibertsitatearen» lema, «expresin ambigua si las hay», zeren «Bistan
da, Unibertsitate eskea gurean nabarmendu zenez gero ez gabiltzala guztiok gauza
bat-beraren bila».
Euskal Unibertsitatearen definizioetan nabaria zen ideologiaren pisua, ez
baitzen zehazten, lerro orokorretatik kanpo unibertsitate-eredua eta, are gutxiago,
ikasketak, ikerketa-lerroak, gizarte- eta erakunde-publikoekiko harremanak, eta
abar9 . Zehazten zirenean, maiz, lanean ari zen unibertsitate-eredua hankaz gora
jartzen zen, erdibiderik proposatu gabe. Nabaria zen, bestetik, proposamen haien
bultzatzaileek harreman gutxi zutela unibertsitate-munduarekin eta ez zituztela
ezagutzen horren arauak eta aldaketen aurrean azaldu ohi duen erresistentzia.
Edozelan ere, Mitxelenarentzat Euskal Unibertsitatea eta Euskal Herriko Unibertsitatea ez ziren gauza bera, baina ez zeuden elkarren aurka, eta «ez genuke inolaz
ere deus egin behar elkarren osagarri liratekeenak elkarren etsai tankeran ager
daitezen».
Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa biltzen zituen Barrutiaren osaketak denbora
luzerako aldendu zuen Euskal Unibertsitatearen inguruko eztabaida, morfologia-arazoak salbu. Izan ere, 1977ko urrian Bilboko Unibertsitatearen Gobernu-Batzarrak erakundearen izen-aldaketa eztabaidatu zuen, Universidad Vasca izena
hartu nahian. Ez zen denen gustukoa proposamen hori lo, Karlos Santamariak ondo
asko gogorarazi zuenez, Bilboko Unibertsitateak bere jarduera euskalduntzeko
ezer egin ez zuelako, Nafarroarik gabe Euskal Unibertsitateari buruz ezin hitz egin
zitekeelako eta "Euskal Unibertsitatea" eta "Euskal Herriko Unibertsitatea" gauza
bera ez zirelako l 1 . Azken hori beharrezkoa eta onuratsua zen, baina ez zen Euskal
Unibertsitatea. Horrek «euskal kultura euskaraz irakats dezana eta haren alma
mater izan dadina» izan beharlo luke (Santamaria, 1977). Azkenean 1978ko
apirilean "Universidad del Pals Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea" izena hartu
zuen, nahiz eta izen hori ez zen ofiziala izango 1980ko otsailera arte.
9. Elebitasun-egoera bizi duen beste lurralde batean, Quebec-en, eredua beste bat izan zen,
zehaztasun handiz finkatu baitzituen 1968an sortutako Quebec-eko Unibertsitateak bete beharreko
helburuak eta bitartekoak. Cazalis, Pierre: "L'Universitë et la Communaute: L'Exemple de
du Quebec" in (Hainbat egile, 1982), 63-74. orrialdeak.
10. Unibertsitate desberdinetako 20 irakaslek eskutitz bat bidali zioten Bilboko Unibertsitatearen
Gobernu-Batzarrari erabakia atzera bota zezan. "El distrito universitario vasco no es la Universidad
Vasca", Deia, 1977-11-6.
11. Carlos Santamaria Ansa, "Universidad vasca?", Deia, 1977-11-9.
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Une horretatik aurrera, eztabaida publikoak alde batera geratu ziren. Datu bat
ematearren, Jakin aldizkariak bere lehen zenbakia unibertsitateari eskaini baldin
bazion, ehun zenbaki eta hogei urte pasatij ziren, 1997an berriro gaia jorratu arte.
Santamaria bera sortu berria zen Euskal Kontseilu Orokorreko Hezkuntza-Kontseilari izendatu zuten, baina Unibertsitatea ez zen egon bere gain hartu zituen
eskumenen artean. Izan zituen, dena den, bilera bat baino gehiago unibertsitateko
agintariekin. Bere lan-esparrua Lehen Mailako Hezkuntzara bideratu zuen,
euskararen eta euskarazko hezkuntza bultzatuz. Joan Mari Torraldaik onartzen
zuenez, «uste dut (...) eraman duen bideak irakaskuntzaren normalizapenean
fruiturik emango duela»12.
Bazen, ordea, zer eztabaidatu. Besteak beste, euskarak zein toki izan behar
zuen unibertsitate-arloan eta bereziki unibertsitate publikoan. Hiru ziren, hor ere,
jarrera nagusiak. Unibertsitateko agintari gorenei eta bertan lanean ari ziren
irakasle gehienei ez zitzaien burutik pasatu ere egiten posible zenik •klaseak
euskaraz ematea, ezta hurrengo urteetan unibertsitatearen arazo garrantzitsu bilaka
zitekeenik. Horren lekuko ditugu, adibidez, jadanik laurogeiko hamarkadan orduko
behin-behineko errektorea zen Arantza Mendizabalen hitzak. Unibertsitatearen
kezka, arazo eta etorkizuna hausnartzeko orduan ez zuen euskara aipatu ere egin13.
Urte batzuk lehenago Martin Mateo errektoreak unibertsitatearen euskalduntzea
heziketa-bide osoaren euskalduntzearen ondorio baino ezin zela izan adierazi zuen.
Unibertsitatea ari zen lanean, ICEren bitartez, «por la formacin del profesorado
de euskera». Errektoreak, ordea, ez zuen argitzen nortzuk ziren irakasle horiek,
euskarazko klaseak ematen zituztenak edota klaseak euskaraz emango zituztenak 14 . Zenbait azterketak, beren aldetik, euskara zuzenean oinarrizko irakaskuntzara eta euskal kulturaren eremura murrizten zituzten. Horrela, 1978an
SIADECOk txosten bat idatzi zuen Gipuzkoako Aldundiaren eskariz, unibertsitateko heziketak gizarte-beharrei nola erantzuten zien zehazteko. Lanak 2000.
urtera arteko bilakaera aztertzen zuen, eta jorratutako datuen artean elebitasunaren
eragina izan zuten. Beraien ustez, denbora-epe horretan 1.000 lagun baino ez ziren
beharko hezkuntza-sarean, itzulpengintzan, kulturan eta euskararen ikerkuntzan
aritzeko (Rodriguez, 1985: 19-20).
Bigarren jarreraren buru Mitxelena izan zen. Bere ustez, euskara unibertsitatean sartzea ez zen une horretako lehentasuna; irakasle euskaldunak oinarrizko
heziketan behar ziren. «Euskal Herriko Unibertsitateetan, (...) ikas- eta irakas-gai
daiteke euskara: hala behar luke izan aurren-aurrenetik, hobeki esan. Ezin izan
daiteke, ordea, oraingoz, ikas- eta irakas-bide nagusi». Bai, «zenbait gaitan»
12 . J. M. Torrealday, "Euskal Kultura", Zeruko Argia 858, 1979-12-30.
13. (Mendizabal, 1985). Beste adibide bat (Fenthndez de Pinedo, 1984). 1985ean argitaratutako
espainiar unibertsitateari buruzko liburu batean, hizkuntzari buruzko atalean Filologiaren bilakaera
baino ez zen aztertzen. (Guti&rez Cuadrado, 1985)
14. Deia, 1977-10-28.
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(Mitxelena, 1977). Une hartan, 1977an, euskara unibertsitate-hizkuntza nagusi
bilakatzea, «ghettoaren infernuan» sartzea bide zen. Ez zuen ikusten begi onez,
alderantziz, «que haya centros en que el euskera no entra para nada». Euskararen
ezagutza balioetsi egin behar zen irakasle berriak hartzeko orduan, baina ez
bestelako merituak edo bestelako gabeziak estaltzeko moduan. Jaurlaritzaren lana
zen, azkenik, euskalduntzearen mugak, epeak eta bitartekoak finkatzea15.
Mitxelena EHUko errektoreordea izan zen 1979-80 urteen bitartean, eta bere
itzalpean asko izan ziren —horren euskalzaletasunik gabe— euskararen ezarrera
atzeratu nahi izan zutenak, plangintza eta irakasle prestatuen hutsuneaz baliatuz
(Arenal, 1987: 79). Ezer, edo ezer gutxi, egin zuten hutsune horiek betetzeko.
Hirugarren pentsaerarentzat euskararen presentzia onuragarria ez ezik,
ezinbestekoa zen unibertsitateari "Euskal" abizena eransteko orduan. Ideia horren
aldekoak ditugu UEUren sorreran aurkitu ditugunak. 1976-77 urteetan bizi zen
euforia-giroan ulergarriak dira egindako hainbat baieztapen biribil, hala nola
hizkuntzabitasunaren (elebitasunaren) aurkako zantzuak edota sortu berria zen
Kazetaritza Fakultatean euskara derrigorrezko ikasgaia izango zela, salbu Euskal
Herritik kanpokoentzat 16. Ez zen falta hankak lurrean zituenik. Horrela Jakin-en
bigarren zenbakian Mikel Zalbidek ondo zehaztu zituen egin beharreko lanak:
lehen pausoa Hego Euskal Herrirako barruti bakarra eta bertan gai guztietarako
fakultate ofizialak eskuratzea, «Orain lortzeko eskakizuna dirudi eta horretan
guztiok batera saiatu behar genuke, azken belburuetan denok bat ez etorri arren»;
bigarren pausoa unibertsitatean bertan eman beharko litzateke, gure beharretara
egokituta eta euskal errealitatea hobeto ezagutzeko beharrezkoak ziren ikasgaiak
sortuz; hirugarren pausoa hezkuntza-programazioa osatzea izango zen: «Pauso hau
ezin da berehala burutu: Irakasleak falta dira, beren asignaturak normaltasun osoz
euskaraz esplikatuko dituztenak; liburuak falta dira, hain noraezekoa den
oinegitura bibliografikoa oskuko dutenak; hizkuntza erabat normaldu eta bizi
ditugun giro-bizibide berrien beharretara egokitu beharra dago, eta —batez ereikasle euskaldunak behar ditugu. (...) Pauso hau, begibistan dagoenez, ez da
dekretu bidez konpontzekoa...» (Zalbide, 1977b). Garaiko berotasunaren arriskuez
jabetua zen Deustuko irakaslea zen Alfontso Irigoyen: «Edozein modutan ere
Euskal Unibertsitatea ez du egiten hitz bi horiek gogora dakarkiotena, besterik
gabe, hitza dariola hasten denak. Ez dut esan nahi horrela giro politikorik ezin sor
dezakeenik haren alde, baina Unibertsitatea zerbait gehiago da ene ustez eta berez
ez dute politikoek egiten joko politikoan ari diren alderditik»17.

15. Epekako bidearen aldekoa izan arren, Jesus Leguina-rentzat irakaskuntza bikoiztu egin behar
zen, eta irakasle-plazen zati bat irakasle euskaldunentzat gorde behar zen. (Leguina, 1977), 59. or.
16. Deia, 1977-7-15.
17. (Irigoyen, 1977). Ideia bera defenditu zuen 1979an: «Todo esto requerith un proceso de cierta
duraci6n en coordinaci6n con el desarrollo de la vida pUblica en este sentido». (Irigoyen, 1979), 53.
or.
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Euskararen erabileraren inguruko eztabaidak, dena den, ez zuen berebiziko
ondorio praktikorik izan hirurogeita hamarreko azken urteetako unibertsitatean.
Gizarte-eskariaren hazkundeak irakasleen kopurua emendatzea beharresten zuen,
eta horrek, nahitaez, Espainiako unibertsitate tradizionalaren egiturak eta, bereziki,
irakasle katedradunen eta bestelakoen arteko harremanak birmoldatu zituen.
Irakasle eta ikasle berriek, gizarte-aniztasunaren lekuko eta, lehenengo aldiz, erdieta behe-mailako klaseetakoak, frankismoaren azken urte eta trantsizio-garaiko
kezkak zabaldu zituzten unibertsitate-esparruan. Tentsio ugariren lekuko izan zen,
bide horretan, unibertsitatea, bereziki publikoa, baina baita Deustukoa ere (Torres,
1995: 73-83). Protesta haien arrazoiak hiru multzotan sailka daitezke. Lehen multzoan gai politikoak genituzke, antifrankismoa lehenik, abertzaletasuna ondoren,
eta gizarte-berdintasunaren aldeko zantzuak hirugarrenik. Bigarren multzoa
unibertsitateen antolaketa akademiko autoritarioarekin eta azpiegituren gabeziekin
lotuta dago, hala nola tasen igoerarekin, irakasleen egonkortasunik ezarekin eta
araudien zorroztasunarekin. Hirugarrenak, azkenik, euskararen eta euskal kulturaren irakaskuntzaren aldarrikapenean zuen bere sorrera. Azken horrek, ikusiko
dugunez, laurogeiko hamarkadan hartu zuen berebiziko garrantzia.
4. EUSKARA EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEETAN
4.1. Euskara eta euskal kultura ikergai
Bertan eskaintzen ziren ikasketen motagatik, Nafarroako Unibertsitatea eta
Deustukoa izan ziren frankismoaren lehen garaian euskara eta euskal kultura
ikergai izan zuten bakarrak. Nafarroako Unibertsitatean 1963. urtean Jose Migel
Barandiaran Euskal Herriko Historiaurrea eta Etnologia emateko deitu zutenean,
gure kulturaren lanketa hasi zen. Bere sorreran, Euskal Katedrak Bianako Printzea
Instituzioaren diru-laguntza jasotzen zuen. Ataungo irakaslearen magisteritzak
1980ra arte iraun zuen, 90 urte zituela. Klaseez gain, Iruñean Barandiaranek
Etniker taldeak sortu zituen, eta Unibertsitatearen barneko pertsonak baziren ere,
talde haietako gehienak kanpoko ikertzaileak ziren. Lan hori Euskal Herriko Atlas
Etnografikoaren hazia izango zen. 1964. urtean Ana Echaide heldu zen euskarazko
klaseetara, hastapena emanez. 1965-1967ra Linguistika Hispanikoko Katedradun
horrek Nafarroako Atlas linguistikoa landu zuen herriz herri. Ekinbide horretan 72
inkesta egin zituen, bakoitzak 300 galdera izanik (Echaide, 1980; Echaide, 1995;
Bastero, 1995; Jimeno, 1997; Barandiaran, 2000).
1967. urtean sortu zen Euskal Kultur Mintegia Deustuko Unibertsitatearen
egituren baitan. Nahiz eta hasieran helburu zabalagoak izan, talde horrek
euskararen irakaskuntza izan du zereginik nagusiena. 1974an Euskal Linguistika
Katedra sortu zen, eta bi urte geroago Euskal Filologia izeneko karrera ofizial
bihurtu zen. Ikasketa horiek Bilboko eta Donostiako campusetan irakasten ziren.
1978an Euskal Irakaslegoa izeneko institutua sortu zen,.ordura arte Euskal Kultur
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Mintegiaren bitartez bertako ikasle unibertsitarioentzat antolatzen ziren euskara-ikastaroen ardura bereganatuz, borondate zehatz batekin: «Ikasleriak erakusten
zuen euskalduntzeko eta alfabetatzeko gogoari eta beharrari unibertsitateko
esparruan modu akademiko eta emankorrean erantzutea». Era berean, urte horietan
zehar hainbat ikerketa-gai euskaraz landu ziren. (Aranzadi, 1995; Pagola, 1995:
559). Bestetik, 1976an Deustuko ikasleek itxialdi bat egin zuten ikasketa-planean
Euskal Herriko Historia ikasgaia ezartzeko eskatuz. Hurrengo urtean ezarri zen
Historia ikasketetan eta 1979an Euskal Filologian (Torres 1995: 79).
Unibertsitate publikoan bilakaera motelagoa izan zen. Izan ere, 1977ko
udazkenean eratu zen Euskarazko Katedra Colegio Universitario Alav6 delakoan,
bertako diputazioaren laguntzarekin. Koldo Mitxelena izan zen burua eta Henrike
Kn o rr laguntzailea.
4.2. Euskara, irakaskuntza-hizkuntza Unibertsitatean. Prestaketa-lanak
Hegoaldeko lau eskualdeak bilduko zituen barrutia ez onartzeak ondorio
zuzenak eduki zituen Euskal Unibertsitatearen aldarrikapenean, ikusi dugun
moduan. Ez zen, ordea, arrazoi bakarra, garaiko eztabaida politikoek (amnistia,
konstituzioa, estatutua, bortxakeria eta abar) isilarazi baitzuten hain garrantzi
handia zuen eskaera. Bagenuen unibertsitate bat, nahiz eta horren arazoak handiak
izan: unibertsitatearen beraren estatusa, barne-antolaketa, finantziazioa, ikasle-kopuruaren izugarrizko hazkundea edota iraskasleak erakartzeko zailtasunak18.
Euskara unibertsitatean ikusi nahi zutenek ez zuten eremu erraza aurrean.
Horretarako hiru bide desberdin eta, ustez, elkarren osagarri jorratu zituzten
hurrengo urteetan. Lehen zutabea, atal honetan jorratuko duguna, euskara zientzia-hizkuntza bilakatzea izan zen. Bigarrenak, aldiz, oinarrizko hezkuntzan hain
beharrezkoak ziren maisu-maistra euskaldunak prestatzeari ekin zion. Hirugarrenak, azkenik, bereziki "Universidad del Pais Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea"
izena jaso zuen Unibertsitate Publikoan, euskarazko irakaskuntza landu zuen,
hurrengo hamarkadako "euskal adarraren" oinarriak ezartzeko.
Hirurogeita hamarreko hamarkadaren hasiera aldera unibertsitate desberdinetako ikasleak, Euskal Herrian eta bertatik kanpo, Euskal Kultur Talde eta
Mintegiak (EKT eta EKM izenekoak) sortzen hasi ziren. Erakunde horiek funtzio
desberdinak bete zituzten: euskararen irakaskuntza, euskal kulturaren zabalkundea
eta kokapena unibertsitate-arloan eta euskararen egokitzapena hizkuntza zientifiko
moduan (Hainbat egile, 1977). Ikastetxearen arabera, ikasleen edo ikasle eta irakasleen bilgune ziren. Kasu gehienetan, 1976tik aurrera legezkoak ziren unibertsitate-arloan, eta zenbait laguntza jasotzen zituzten bertatik, euskarazko klaseak
emateko, besteak beste. Horixe zen, kasu gehienetan, beraien jarduera praktiko
nagusia. 1977/78 ikasturtetik aurrera EKTak krisian murgildu ziren, trantsizio
18. Gregorio Monreal, EHUren errektorearen deskribapena, (Hainbat egile, 1982: 317-318).
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demokratikoak gizartearen parte-hartzeari bide berriak ireki zizkiolako eta EKTek
Barrutiaren onarpenak irekitako zuen egoera berrira egokitzen jakin ez zutelako19.
Hiru izan ziren berebiziko garrantzia izan zutenak. Lehena, Deustuko Unibertsitateko Euskal Kultur Mintegia, 1968an sortua, bera izan zelako Barrutiaren
aldeko kanpaina bultzatu zuena. 1977tik aurrera Deustuko Unibertsitateak berak
antolatu zituen euskarazko klaseak. Leioako Zientzia Fakultateko Euskal Kultur
Taldea (ZEKT) izan zen bigarrena, 1974-75 ikasturtean sortua. Horren lehen lana
euskara irakastea izan zen, eta programa ofizialean sartu ziren euskara-ikastaroak
1976tik aurrera, 400 ikaslerekin. Ez zen hori, ordea, talde horren jarduerarik
nabarmenena. Izan ere, 1975/76 ikasturtean Zientzia-Mintegia sortu zuten, euskara
teknikoak zientzia-gaiak erabiltzeko zituen eragozpenak eta bideak aztertzeko.
ZEKT izan zen, bestetik, lehen aipatu dugunez, UEUren bultzatzaileetako bat20.
Bide bera hartu zuen 1972an Donostiako Goi-Mailako Ingeniari-Eskolako ikasle
eta titulu.clunen talde batek, Elhuyar izenez bataiatuz beren mintegia 21 . Horien
lanak zerikusi gutxi zuen .EKTekin; larunbateko mintegiez gain, Elhuyar aldizkaria
kaleratzen zuten, teknika-arloko testuliburuak prestatu eta irakasleak gai teknikoetan euskaraz trebatzeko ikastaroak antolatu. Ez da harritzekoa, beraz, Adolfo
Suftez-ek Paris-Match-eko kazetariari esan omen zionean esaldi xelebre hura
—«Euskaraz ez dago fisika nuklearra ematerik»— iraintzat jotzea euskal kultur
jendeak, eta erantzun ugari jasotzea; besteak beste Jose Ramon Etxebarriarena eta
Natur Zientziak hiztegiaren, Aranzadi Zientzia Elkartearen eta Jakin-en eskutik.
Talde horiek, beraz, garrantzi handia izan zuten euskara hizkuntza unibertsitariora
egokitzeko bidean22.
Mugimendu horren emaitza dugu, ikusi dugun moduan, UEUren eraberritzea
1974tik aurrera, eta baita UZEIren sorrera ere, nahiz eta azken hori Jakin taldearen
fruitu izan zen. 1977ko uztailean aurkeztu zen UEUn, hain zuzen, Unibertsitate
Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea (UZEI). Erakunde horren helburuak bi
multzotan bana daitezke. Alde batetik «Unibertsitateko kultura euskalduntzeko»,
euskararen lexikoa eraberritzea eta irakaskuntzarako materiala prestatzea (Intxausti, 1977: 67). Bigarren asmoa, denborak isildu eta lurperatu zuena, unibertsitate-egitasmo bat prestatzea izan zen. Izan ere, «Euskal Unibertsitateari buruz sekula
egin den proiekturik serioena» gisa aurkeztu zuen Deia egunkariak UZEIren
agerpena uztailaren erdialdera. Joseba Intxausti, lehen zuzendariaren esanetan,
«UZEI ez da euskal unibertsitatea. Unibertsitate euskaldunari bidea ebaki nahi

19. Iñigo Lamarca, «E.K.T. euskal kultur taldea?», Zeruko Argia 770, 1978-1-22.
20. Taldearen dinamika ikusteko, Deia, 1977-7-27.
21. Elhuyarri buruz ikusi (Hainbat egile, 1997)
22. Egokitzapen horren, unibertsitateko ohituren eta hizkuntzaren mugen inguruan, (Aizpurua,
1977).
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dion zerbait da UZEI» 23 . UZEIren ustez, euskal unibertsitatearen bideak euskal
taldeen mugimendutik pasatu behar zuen eta posible ikusten zuen bospasei urtera
euskarazko unibertsitatea indarrean egotea 24 . Horretarako plangintza zabala egitea
pentsatzen zuen UZEIk, «aurreunibertsitatea sortuz» 25 . Bilboko Unibertsitatearakin
harremanak eduki arren, proposamen hura ez zen gauzatu, ezta erakunde horrekin
lankidetza eraginkorrik egon ere (Azurmendi, 1982).
Hiztegigintza izan zen, praktikan, UZEIren jarduera nagusia. Bide horretan
egindako lana oso emankorra izan zen, eta 1979an argitaratu zuen bere lehen
hiztegia, Fisikakoa (Pagola, 1980). Hiztegiaren egileek orduko goi-mailako talde
euskaldunak bikain ordezkatzen zituzten. Idazle gehienak Elhuyarrekoak izan
arren, zuzendaria Jose Ramon Etxebarria izan zen eta UEU, Jakin, Leioako Zientzia
Fakultateko Euskal Taldea eta UZEIko kideak zeuden. Ondoren, beste 40 hiztegi
etorri dira. UZEIren lana ez zen, ordea, Koldo Mitxelenaren oso gustukoa, eta
1981eko abenduan Muga aldizkarian sona handia eduki zuen idazlan bat argitaratu
zuen (Mitxelena, 1981). Bertan, UZEIren lana aitzakiatzat hartuta, euskarararen
normalizazio-prozesua kritikatu zuen, gehiegizko abiadura zeramalako, gaztelaniaren menpe jarriz hiztegi espezializatuen bitartez. Artikuluak polemika zabala sorrarazi zuen euskalgintzako sektoreen artean (Idazkaritza, 1982). Polemikaren atzean
euskararen normalizazioaren inguruko teoria desberdinak zeuden, baina, bere
garraztasunean, ez zuen ondorio nabarmenik eduki unibertsitatean lantzen ziren
hizkuntza-ereduetan. Baina bai, hiztegigintzan (Torrealdai, 1997: 290-291). HiZkuntza-ereduak, neurri handian, beren hutsuneekin, garai horretan finkatu ziren.
4.3. Euskara, iraskaskuntza-hizkuntza Unibertsitatean. Lehen irakasleak
Bi izan ziren, esan bezala, hirurogeita hamarreko hamarkadaren azken
urteetan garatutako bideak. Irakasle-eskolena eta fakultateetako euskal taldeena.
Irakasle-eskolei dagokienez, iniziatiba pribatua izan zen, ikastola-sareak eta
klaseak euskaraz ematen zituzten lehen eskola publikoek behar zituzten ira•asleak
prestatzeari ekin ziona. 1973an hasi zen lanean Bilboko Elizbarrutiko Irakasle-eskola, 1977an ireki zituen bere ateak Donostiako gotzaindegikoak eta urtebete
lehenago Eskoriatzako Irakasle-eskola Kooperatibak. Hiruren xedea euskarazko
irakaskuntza eskaintzea zen, nahiz eta kasu batzuetan ikasle erdi-euskaldunak
onartu edo talde erdaldunak eduki. Eskola horiek, dena den, ikasle-talde txikiak
biltzen zituzten, Eskola publikoekin alderatuz. Azken hauen kasuan, euskalduntze-prozesua mantsoagoa izan zen, eta beti ere erdarazko lerroa mantenduz, aurrekoetan ez bezala. Euskararen ezarrera 1981ean hasi zen, berau irakasgai gisa hartuz;
1977-8-5.23. "UZEI bat Baionan?, Zeruko Argia 794, 1978-7-23.
24."UZEI bat Baionan?, Zeruko Argia 794, 1978-7-23.
25. Ikus horretarako Joseba Intxaustiren "La futura Universidad euskaldun",
13, eta 14.
23. Deia,

Deia,

1977-10-12,
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baina sistema horrek ikasleak euskalduntzeko bere ezintasuna azaldu zuen.
Bestetik, Donostiako eta Bilboko Eskolen kasuan posible zen 1982tik aurrera
karreraren ikasgai gehienak euskaraz jasotzea. Gasteizko Irakasle-eskolan Euskal
Filologia, Euskal Herriko Historia eta Euskal Literaturari buruzkoak baino ez ziren
irakasten euskaraz. Iruñeko Irakasle-eskolan oztopo ugari egoteaz gain, euskara
bera baino ezin zitekeen ikas laurogeiko hamarkadaren hasieran 26 . Bergarako
UNED dugu prestaketa-lan horren beste elementu garrantzitsu bat. Hain zuzen,
1977/78 ikasturtean Euskal Kultur Departamentua sortu zen bere baitan. Departamentu horrek eginiko lanen artean bi bereizi beharko genituzke geure harira:
Euskara-ikastaroak (EGA, Sakontze-maila, eta abar) eta ikastoletako irakasleek
titulu ofizialak eskuratzeko plangintza.
Euskararen mundua Letren arloarekin lotu izan baldin bada, Zientzia eta
Teknikak izan ziren euskara Unibertsitatean sartu zutenak. Euskaraz idatzitako
lehen tesina, Jazinto Iturbe kimikariarena, 1973an aurkeztu zen Zientzia Fakultatean. Donostiako Kimika Fakultateko Luis Mari Bandres eta Antxon Santamaria
izan ziren 1976/77eko ikasturtean euskaraz lehen klase ofizialak eman zituztenak.
Bi urte beranduago Leioako Zientzia Fakultateko irakasle talde bat (Jazinto Iturbe,
Jose Ramon Etxebarria, Itziar Urretxa, Jesus Mari Txurruka, Jesus Mari Arregi,
Mari Jose Zarate eta Iñaki Garcia Gurtubai) bide beretik abiatu zen, eta 1979/80eko
ikasturtean posible zen Biologiako lehen ikasmaila euskaraz ikastea 27 . Kasu
bietan, artean unibertsitateko irakasle ziren hainbat lagunen borondatea izan zen
ekintza horren ardatza, baita ikasle euskaldunen taldeen presentzia eta presioa
ikasgeletan. Bi elementu horiek funtsezkoak izan ziren 1985. urtera arte, hots,
EHUko Estatutuak onartu eta indarrean jarri ziren arte. Une horretatik aurrera, oso
garrantzitsuak izaten jarraitu zuten, baina baldintzak desberdinak izango ziren.
Gipuzkoako Filosofia eta Hezkuntza-Zientzien Fakultatea izan zen Letren
arloan euskalduntzea lehenik bizi izan zuen gune garrantzitsuena. Filosofia eta
Hezkuntza-Zientzien Fakultateak, Donostiako Zorroaga auzoan kokatuta
zegoenak, berebiziko garrantzia izan zuen, bertan euskal munduko pertsona ugari
integratu zirelako: Ipar Euskal Herritik etorritako R. Baxok eta P. Xarriton, Jakin
taldeko Joxe Azurmendi eta Paulo Iztueta edota ikastola munduko Paki Arregi eta
Feli Etxebarria, adibidez. Bertako ikasleen ordezkariek parte-hartze nabarmena
izan zuten Klaustroan euskara eta beste gai askoren inguruan sortutako eztabaidetan.
Unibertsitateko agintariek, beren aldetik, jarrera desberdinak izan zituzten gai
horren aurrean. Nabarmentzekoa da inongo plangintzarik ez burutzea. Gregorio
Monrealek errektoretza hartu ondoren eta Euskal Kontseilu Nagusiak Mikel Zalbideren zuzendaritzapean egindako txostenari jarraituz, Irakasle-Eskolen euskalduntzea bultzatu zen, zenbait tokitan euskara irakastcko klaseak indartu edota martxan
26. Irakasle-eskolen ikasle eta irakasleen datu zehatzak ikusteko (Iztueta, 2000, 74-83).
27.Jatorrizko helburua 1977. urtean hastea zen, baina ez zen ikasle nahiko matrikulatu.
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jarri ziren, eta, Zientzia Fakultateko irakasleen aholkuaren ondorioz, Euskara
Zientifikoa irakasgaia irakatsi zen arestian aipatu ditugun hiru fakultateetan28.
Monrealen garaian (1981-1985) sortu zen Euskara Batzordea (1983), nahiz eta
garai horretan erabakiak hartzeko gaitasunik ez izan eta erretorearen aholkulari-lana bete, bereziki Unibertsitatearen Estatutuetan euskararen tokia eztabaidatzeko
orduan29 . Garai berekoa dugu Euskara Kabinetea (1981). Bere lana unibertsitateko
testuak eta errotuluak euskaratzera eta ikasle, langile, zein irakasleentzako euskara
ikasteko klaseak prestatzera bideratu zen. Irakasle berriak kontratatzeko orduan,
euskara ez zen beharrezkoa, nahiz eta meritu modura kontuan hartu. Nolanahi den,
Fakultate eta Eskola ugaritan dekanotza- eta zuzendaritza-taldeen jarrera
bestelakoa izan zen, klaseak euskaraz emateko eskakizunari ezezko biribila
emanez, arrazoi modura irakasleen falta edota euskararen gabeziak jarriz.
Ezin dezakegu ahantz, dena den, unibertsitateak ikasleen hazkunde bizkor
bati erantzun behar izan ziola laurogeiko hamarkadaren hasieran (24.751 ikasle
1979/80 ikasturtean, 40.562 ikasle 1985/86 ikasturtean) azpiegituran aldaketa
gutxi egin ziren bitartean, krisi ekonomiko eta politiko larriaren erdian, eta campus
desberdinen arteko koordinazioa eta garraioa nola ezarri ezin erabakita zeudenean.
Unibertsitatearen aurrekontuak ez ziren nabarmen igoko, 1985ean Euskal Herriko
Unibertsitatea Eusko Jaurlaritzara transferitu zen arte 30. Gogora dezagun, beti ere,
transferentzia horretatik kanpo geratu zela irakasleria, hots, unibertsitatearen
kudeaketarako eta erabakiak hartzeko funtsezko elementua. Hori guztia gutxi
balitz, unibertsitatearen agintariak aukeratzeko prozesuak tentsio ugari sortu zituen
eta makina bat botere-hutsune (Flores, 1997: 77-87). Horren lekuko dugu,
Unibertsita-tearen barne-araudiaren onarpena sei urtez atzeratu izana, 1984ra arte,
eta araudi berriaren araberako lehen errektorearen hautaketa 1986ra arte. Emilio
Barbeth izan zen errektorea 1986 eta 1991. urteen bitartean.
Euskal Herriko Unibertsitatearen euskalduntzearen lehen urratsen beste
ondorio bat Udako Euskal Unibertsitatean azaldu zen. 1978. urtean UEU erakundea EHUn integratu beharra proposatu zuen Zeruko Argia astekariko lankide
batek: «Gure ametsak gauzatuak ikusi nahi baditugu bederen, nahitaezkoa zaigu
gure ideia marabilosoak eta gaur egungo unibertsitate-errealitatea uztartzea.
Beharrezkoa zaio, bada, UEUri Lejoako Unibertsitate estrukturetan sartzea eta
28. Bartzelonako unibertsitatean hizkuntza ikasteko lehen klaseak 1978an eman ziren (Pons,
1996), 111 or.
29. Esanguratsua da, bide honetan, 1982/83ko Unibertsitateko memorian azaltzen zirela Euskara
Batzordeko kideen izenak, baina ez egindako lanaren berririk.
30. Nabarmena da ildo horretan Jaurlaritzaren lehen Hezkuntza Sailburuak, Pedro Migel
Etxenikek, esandakoa, 1981eko otsailean antolaturiko Unibertsitatearen inguruko sinposiomean:
«Euskalerrikoa eta euskerazkoa nahi dugun unibertsitatea agurtzen dut...» (Hainbat egile, 1982: 9).
1984ko Eusko Jaurlaritzaren gobernu-programak honela zioen: «Como Universidad Vasca no stilo ha
de destacar en los estudios relativos a todos los aspectos de nuestra idiosincrasia, no s6lo ha de
servirse de manera habitual de nuestro idioma...» (Gobierno Vasco, 1984), 56. or.
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murgiltzea, UEUk alternatiba serio eta nagusi bat izan nahi badu behintzat...»31.
Ideia horrek ez zuen arrakastarik izan, baina kontua hurrengo urteetan errepikatu
zen: 1984an eztabaida bizia egon zen 32 . Aurreko urteetan elkarrizketak izan ziren
EHUren eta UEUren artean, bi erakundeen arteko lankidetza finkatzeko asmoz.
Baina ez zen akordiorik egon, EHUren barne-desadostasunen ondorioz; eta erabaki
horrek, EHUren Donostiako Udako Ikastaroen antolaketarekin batera (1982),
harremanak apurtu zituen. 1984tik aurrera UEUk bide propio eta autonomoa
jarraitzea erabaki zuen, Iruñeko ikastaroez gain, Baionan ikastaro berriak sortuz
eta urtean zehar ekitaldi desberdinak antolatuz. Edonola ere, UEUko kide asko
EHUn klaseak ematen hasi zirenez, egoera berezia sortu zen. Alde batetik, UEUko
kideek ukatu egiten zuten EHU Euskal Unibertsitatea zenik; baina, bestetik,
bertako irakasleak ziren eta bertan hasi zen ematen unibertsitatearen euskalduntze-prozesurik sakonena. EHUk, bestalde, ez zuen arazorik memoria ofizialetan bere
irakasleek UEUn egindako lanak aipatu eta goraipatzeko.
Ezer gutxi zegoen beste unibertsitateetan, Euskal Filologia eta Teologiaren
zati bat Deustuko Unibertsitatean (nahiz eta klase guztiak euskaraz ez izan),
zenbait klase Soziologia eta Zuzenbidean eta euskarazko klaseak unibertsitate
horretan (Aranzadi, 1979) eta Nafarroakoan 33 (kasu horretan Diputazioak
lagundutako katedrari esker). Ipar Euskal Herrian 1980. urtean osatu zen Euskal
Ikasketen Unibertsitateen arteko Saila Baionan. Baina hor ere klase gehienak ez
ziren euskaraz ematen, frantsesez baino. Euskal Herriko Unibertsitateetan eta
1977ko itxaropenetik begiratuta, euskararen garapena ez zen gehiegi hurbildu
amestutako tokira. Urte horietako protagonistek, bederen, garai berrietarako
oinarriak jarri zituzten34.
5. 1984-1997 GARAIA. EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATE-SAREAREN
OSAKETA ETA EUSKARAREN ALDEKO BORROKAK
5.1. EHU
1981 eta 1985. urteen bitartean, EHUko eztabaida garrantzitsuena —unibertsitatearen estatutuen osaketa— giro gatazkatsuan egin zen. EHUko estatutuak,
Espainiako Kongresuak onartu berria zuen Unibertsitatearen Erreformarako
31. "Irakurleak mintzo", Zeruko Argia 794, 1978-7-23.
32. Ikus, adibidez, 1984ko udaberriko Argia astekaria eta 1984. urteko euskal kulturaren
urtekaria, 160-161. orr,
33. Zenbait pertsonek euskarazko klaseak ez zirela unibertsitatearen ardura argudiatu zuten arren,
Joxe Azurmendirentzat "euskara irakastea, alfabetatzea, etab,. egin beharrezkoak baldin badira herri
honetan, Unibertsitateak beste edozein tokik bezain egokia dirudi horiek denak egiteko, ez behintzat
desegokiagoa, haren eginkizun propioei oposatzen ez zaien artean eta neurrian bederen".
(Azurmendi, 1983: 148).
34. Egoeraren balantze ezkorra ikusteko (EKB, 1985: 87-98).
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Legearen (Ley de Reforma Universitaria, LRU) arabera onartu ziren 1985eko
urtarrilaren 31n. LRUk ez zuen ezer aipatzen "nazionalitateetako" hizkuntzei
buruz, baina EAEko Autonomia-Estatutuak (1979) elebitasuna ezarri zuen bere
lurraldean. Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Oinarrizko Legeak (1982), bere
aldetik, ikasleei ikasketak bi hizkuntza ofizialetan egiteko eskubidea onartu zien,
nahiz eta espresuki Unibertsitatea ez aipatu. Garaiko errektorearen ustez, lege
horien eraginez «Unibertsitateak, beraz, euskararen berreskurapenaren objektibo
orokorrarekin loturiko hizkuntza politika unibertsitarioa definitu beharra dauka,
eta, helpide bezala, arau-marko bat eratu beharra» (Monreal, 1983b: 191).
EHUko araudian xehetasun osoz agertzen dira hizkuntza-eskubideak. Beste
unibertsitate batzuen estatutuekin alderatzen baditugu, EHUkoak askoz ere
garrantzi handiagoa ematen zieten hizkuntza-eskubideei, besteetan ez baitziren
hain nabarmen aipatzen (Vilhar Trilho, 1990: 256). Are gehiago, EHUko komunitateko kideek hautatu egin dezakete zein hizkuntzatan komunikatuko diren administrazioarekin eta eskubidea dute, «edozein hizkuntza ofizialez irakaskuntza jaso
eta eskaintze[ko]». Jadanik ematen ari zen euskarazko irakaskuntza garatu eta
horretarako beharrezko zen plangintza eratuko zuen Unibertsitateak. Euskararen
normalkuntzarako organoek, bestetik, irakasle berriak kontratatzeko orduan
ezinbesteko parte-hartzea izango zuten. Estatutuek jarduera-eremu zabala sortu
zuten: Euskararako errektoreordea, Euskara Batzordea, Euskara Institutua eta
Euskararen Kabinete Teknikoa, alde batetik eta, ikastetxe bakoitzean, Euskara
Batzordea, bestetik35.
Araudien garapena nahiko motela izan zen. Ikasleen matrikulazioak gora
egiten jarraitzen zuen (50.459 ikasle 1992/93 ikasturtean) eta unibertsitateak bizi
zuen tentsio giroak ez zuen gehiegi lagundu. Gogoratu behar dugu urte horietan
irakasleen kontratazio-ereduen inguruko eztabaidek unibertsitatearen eguneroko
bizitza eten zutela36 eta irakasle askok euskararen eskaera Ezker Abertzalearen
metodo eta helburuekin lotu zutela (Arenal, 1987: 80). Errektorea —eta, ondorioz,
Euskararako Errektoreordea— aukeratzeko izandako zailtasunak dira giro horretako adibidea. Lehen euskara-errektoreordea Jazinto Iturbe izan zen eta beraren
ondoren Andoni Iriondo izendatu zuten. Biak Emilio Barbeth errektorearekin.
Araudiak ezartzeko izandako atzerapenaren adibide dugu Euskara Institutua
sortzeko bederatzi urte pasa izana eta orain arte erakunde horrek duen pertsonal
35. EHUren bilakerarekin oso kritikoa dugun Jose Ramon Etxebarriarentzat «Atsegin eta
satisfazioz esan dezakegu, letrari dagokionez bederen, UPV/EHUko estatutuek duten atal onargarriena (onargarri bakarra ez esatearren), VIII. atal hori dela» (Etxebarria, 1991: 33). Estatutuen
eraginaren balorazio oso ezberdina egin zuten J. R. Etxebarriak eta Jazinto Iturbek (1990). Etxebarriarentzat, euskararen inguruko legerik ez zegoenean, urterik urte aurrerapausoak eman ziren,
ikastetxe gehienetako euskal lerroak sortuz. Baina Estatutuak egokiak izan arren, paper erre bilakatu
ziren, aplikaziorako borondate politikoa falta baitzen. Iturberentzat «Unibertsitatea euskararentzat
oso positiboa dela esan daiteke», bertan egindakoa pertsona askoren lana izanik.
36. Gatazka horren ikuspegi bat aztertzeko (Colectivo, 1999).
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urria (irakasle bi 2001. urtean). Unibertsitateko zenbait irakaslek, agintari publikoek eta epaile batzuek kezka handiagoa izan zuten erdaldunen hizkuntza-eskubideak babesteko, euskararen erabilera sustatu eta euskaldunen hizkuntza-eskubideak
errespetatzeko baino. Esanguratsua da, adibidez, 1986tik aurrera sozialistek zuzentzen zuten Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak argitaratutako zenbait lanetan
euskararen normalkuntzari buruzko aipamenik ez izatea edo "arazo" moduan
aurkeztea37 . Arazoak arazo, araudiari esker euskarak bazuen babes berria unibertsitatean, eta ordura arte irakaskuntzaren euskalduntzea hasi gabe zuten fakultate
eta eskola askok bide horri ekin zioten.
Bestalde, araudiaz gain, ikasleen presioa izan zen urte horietako
euskalduntzearen bultzatzaile nagusia. Euskara Batzordeko lehendakaria izan zen
Patxi Goenagak, gainera, presio hori nahitaezkotzat zuen, euskalduntzeak aurrera
egiteko 38 . Beren heziketa-prozesua euskaraz egiten ari ziren ikasleek, neurri
handian, unibertsitatera heltzean hizkuntza horretan jarraitu nahi zuten ikasten.
Zentro desberdinetako ikasleen Euskara Batzordeek, ordura arte eduki ez zuten
koordinazio eta kemena erakutsi zuten. 1985eko udazkenean sortu zen "Unibertsitateko Euskal Taldeen Koordinakundea". Bertan zeuden, besteak beste, Zientzia
Fakultateko Bultza taldea, Kazetaritzako Akerlanda taldea, Filologia eta Geografia-Historiako Euskara Batzordea eta Gipuzkoako campuseko beste talde
batzuk. Talde horien lana bikoitza zen: alde batetik ekintza xumeak, hala nola
institutuetan propaganda banatu, matrikulazio garaian mahaiak jarri, euskaraz
eskaintzen zen apurraren berri eman, eta abar; bestetik, ekintza errebindikatzaileak,
estatutuak betetzeko eskatuz eta, oro har, euskarazko irakaskuntzaren aldeko
aldarrikapena bultzatuz. Bide horretan, 1989ko apirilean Iruñean egindako
agerraldian, Euskara Taldeek beren errebindikazioak bildu zituzten: «1. UPVrako
zernolako eredu elebiduna nahi den argitzea. 2. Irakaslego propioaren figura aztertzea. 3. Irakasle erdaldunen erreziklatzea eta euskaldunen prestaketa antolatzea,
beren lana euskaraz burutzeko gai izan daitezen. 4. Irakasle euskaldun berriak sortzeko beka-sistema eratzea. 5. AZPkoen euskalduntzea bideratzea. 6. Nafarroako
eta Iparraldeko unibertsitateekin harremanak. 7. Udako Euskal Unibertsitateari,
orain arte egindakoak eskertu eta aurrerantzean beharrezko zaizkion laguntzak
eskaintzea» 39. 1990eko urtarrilean "Komunitate unibertsitarioaren euskararekiko
eskubide eta betebeharrak" izeneko dekalogoa eta "Hizkuntza Normalizaziorako
Plataforma errebeindikatiboa" aurkeztu zituzten Euskara Taldeek. Garai haietan
mobilizazio ugari egin ziren, irakasle euskaldunak eskatuz. Laurogeita hamarreko
hamarkadan, euskara zabaldu zen neurrian, ikasleen presioa apur bat arindu zen,
batik bat Euskal Adarretara mugatuz, hots, euskaraz ikasten zuten taldeetara.
1988tik aurrera, gainera, Ikasle Abertzaleak taldeak protagonismo berezia izan
37. Aipamenik ezaren adibidea (Buesa, 1993); arazo moduan (Gobiemo Vasco, 1993: 110-111)
38. Patxi Goenaga, "Kezkaturik baina ez etsita", 1985. urteko euskal kulturaren urtekaria, 123.
or.

39. 1989. urteko euskal kulturaren urtekaria, 27-29. orr.
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zuen aldarrikapen horietan (Idoiaga, 1991). Unibertsitate desberdinetako ikasleen
ahaleginak koordinatzeko zenbait saio ere egon ziren, baina jarraipen handirik
gabe. Ikasketa-plan berriak ezartzeak protestak sortu zituen, euskal lerroa
desagerraraziko zutelakoan; izan ere, hainbat kasutan hautazko ikasgaiak ezin
zirelako euskaraz eskaini.
Eskaeraren hazkundeak irakasle gehiagoren beharra ekarri zuen, baina hainbat agintariren borondate edota kezkarik ezak eta unibertsitateak bizi zuen krisi-egoerak oztopatu egin zuten irakasleen kontratazioa (Iztueta, 1997: 25). Kontratazioak, maiz, ikasturtea ondo hasi ondoren egiten ziren; eta, adibide bitxi gisa,
behin gaztelania eta katalana baino ez zekien irakasle bat ere kontratatu zen, deialdian irakasle elebiduna eskatzen zelako. Beste kasu batzuetan, lanpostuak bete
gabe geratu ziren, zaila zelako zenbait arloko adituak topatzea; edo irakasle euskaldunek klaseak gaztelaniaz eman behar zituzten (Salaburu, 1993: 523). Irakasle
euskaldunek lan bikoitza egin behar izan zuten: batetik, irakasle ororen lana gauzatu, kasu askotan ikasgai ugarirekin; eta, bestetik, laguntza gutxirekin euskarazko
prestakuntza burutu, maiz, instantzia ofizial eta irakasle erdaldunen nagusitasunaren
begiradapean 4 0. Edozein kasutan, irakasle euskaldunen kopuruak gora egin du nabarmen mendearen amaierara hurbildu garen neurrian. Eta garai hartan, 1989an,
argitaratu ziren Ekaia, Zientzia eta Teknologia oinarri zituen euskarazko aldizkariaren
lehen bi zenbakiak eta Tantak, Euskal Herriko Unibertsitateko hezkuntza-aldizkaria.
Hazkunde horren arrazoia, aurrez emandako datuez gain, 1990eko irailean
Gobernu-Batzarrak onartu zuen euskararen erabileraren normalizaziorako lehen
plangintza dugu 41 . Prozesu luze baten ondorio izan zen plangintza (Etxeberria,
1990). Lehen urratsa irakasle euskaldunen eta euskaraz ematen ziren irakasgaien
errolda zehatza burutzea zen. Horri esker hutsune eta premia nabarmenenak
atzeman ziren. Gipuzkoako campusean ikasgaien % 53,9 euskaraz ematen baldin
baziren, Araban kopurua %21,2 zen, eta Bizkaian %25,2. Batez beste, EHUn
ikasgaien %32,2 eskaintzen ziren euskaraz. Urtebete lehenago kaleratutako
artikuluan Jazinto Iturbek esaten zuenez, 1988an irakasleen %14, langileen %4 eta
ikasleen %13 ziren euskaldunak, nahiz eta denek ez egin euskaraz lan. 3.350 ziren,
gutxi gorabehera, euskaraz ikasten zutenak, euskaldunen erdiak eta ikasle guztien
ia %8 (Iturbe, 1990: 137). Eskaintzaren urritasunak edota titulazio garrantzitsu
askotako hutsuneek, irakasle-gabezia, material pedagogikoaren eskasiak eta giro
gatazkatsuak ikasle asko gaztelaniaren bidera bultzatu zituzten.
Planak bost urtetan zehar garatzeko bost eredu desberdin planteatu zituen: A
ereduan titulazio osoa euskaraz eskainiko zen; Blean, lehen ziklo osoa euskaraz
eta bigarren zikloko derrigorrezko ikasgaiak; B2an, Unibertsitate-eskoletan lehen
40. Arazo hauek 90eko hamarkadan jar •aitzen zuten (Oihartzabal, 1995 eta 1996)
41. Bartzelonako Unibertsitateak urte berean onartu zuen bere Lehen Hizkuntza Normalkuntzarako Plana.
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ikasmaila osoa eta ondorengo derrigorrezko ikasgaiak euskaraz; C ereduan, Fakultateko lehen ziklo guztia euskaraz eta D ereduan, Fakultateetan eta Unibertsitate-eskoletan lehen ikasmailako irakasgai guztiak euskaraz. 23 espezialitate A ereduan
sartzen ziren, 44 B1 eta B2 ereduetan, 24 C ereduan eta 33 D ereduan. Plangintzaren azken helburua epe erdira irakasgai guztiak euskaraz ematea zen. Horretarako
bost urtetan 295 irakasle berri kontratatu behar ziren, eta beste 146 birziklikatu,
klaseak euskaraz eman zitzaten. Xabier Isasiren ustez, 1990eko plangintzak porrot
egin zuen, ez helburuak okerrak zirelako, «behar ziren baliabideak eta bitartekoak
aintzat ez hartzea eta lehentasunak eta erritmoak behar beste finkatu ez izatea»-ren
ondorioz baino (Isasi, 1997: 33).
Juan Josē Goiriena (1991-1995) eta Pello Salaburu (1995-2000) errektoreen
garaian (euskararen errektoreordeak Pello Salaburu bera, Miren Azkarate eta Juan
Ignacio Perez Iglesias izan ziren) euskalduntze-prozesua areagotu egin zen.
Zernahi gisaz, elementu berriak gehitu behar ditugu aldaketa ulertzeko: 1995ean
heldu zen unibertsitatera heziketa osoa euskaraz izan zuen eskola publikoetako
. ikasleen lehen belaunaldia 42 . Bilakaera hori oso adierazgarria da: 1982/83 ikasturtean EAEko unibertsitate-aurreko mailetan 63.699 ikaslek (% 12,2k) aukeratu zuten D eredua, hamar urte beranduago 102.287 ziren (%24,3) 43 . Joera hori areagotu
egin da azken urteotan. 1994an ikasleen %25ek Unibertsitatean sartzeko hautaproba euskaraz egin zuten; 1997an %31 izan ziren aukera hori egin zutenak (II.
Plangintza, 1999: 23).
Azken urteetan, Inaxio Oliverik Hezkuntza-Sailburutza hartu zuenetik, eta
Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntzari esker, irakasleen kontratazio ugari
egin ziren. Prozesuaren abiadura, dena den, irregularra izan zen, eta hutsune
nabarmenak zituen: Osasun-Zientzien arloa eta zenbait Ingeniaritza, adibidez
(Irazabalbeitia, 1992: 592). 1994/95 ikasturtean EHUk 3.540 irakasgai eskaini
zituen, horietatik 1.743 (%49) gaztelaniaz eta euskaraz eman ziren, eta 1.797
(%51) gaztelaniaz bakarrik. Kredituei dagokienez, %42 izan ziren euskaraz
emandakoak. Ikasleen kopurua, ordea, txikiagoa zen, %15,6koa (IKEI, 1995: 24
eta 63). Joera, ikusten denez, hazkunderakoa zen. Horrela, 1993/94 urtean lehen
ikasmailetako ikasleen %17,3k aukeratu zuten euskal lerroa, eta 1997/98an,
% 21,5ek (II. Plangintza, 1999: 23). Ikasleen eskaerak unibertsitatearen eskaintza
gainditzen jarraitu zuen.
Norabide berean, irakasleen kopuruak ere aldaketa nabarmena izan zuen:
1988/90ean EHUko irakasle euskaldunak 370 ziren; 1993/94an, 586; eta 1997/98
ikasturtean, 764. Irakasle-kategoriei dagokienez, aldaketak gertatu dira. Izan ere,
hasiera batean, irakasle euskaldun gehienek "irakasle lagun" motako kontratua
zuten eta uko egin zioten funtzionaritzaren bideari. Hamarkadaren bukaeran,
42. Katalunian ere 1995an heldu zen unibertsitatera beren heziketa osoa katalanez ikasi zuten
ikasleen lehen belaunaldia [Pons, 1996 #54], 109.
43. (Esparza, 1993, 73-75). Datu osatuagoak (EUSTAT, 1994).
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ordea, gehiago dira azken bide hori hartu dutenak, irakasle lagunen egoeran jarraitzen
dutenak baino.

5.2. Deustuko Unibertsitatea
Hirurogeita hamarreko urteetan Deustuko Unibertsitateak bi esparru landu
zituen nagusiki: euskararen azterketa eta irakaspena; hots, Euskal Filologia, alde
batetik, eta Euskal Irakaslegoa, bestetik. Azken honetan, urtero 3.000 lagun inguru
matrikulatu ziren hamarkada horretan. Euskarazko irakaskuntzak, aldiz, urrats
gutxi eman zuen jesuiten ikastetxean. Nabarmena da bide honetan, Deustuan
gertatutako istiluak zehaztasun eta gordintasun osoz azaldu zituen Jos ē Ram6n
Scheifler-ek inon ez aipatzea euskarazko irakaskuntzarik, ezta horren inguruko
eztabaida edo protestarik ere (Torres, 1995). Garai horretako ekintzarik garrantzitsuenak 1986. urtean egin ziren. Urte horretako udaberrian Deustuko Unibertsitateko Euskal Kultur Mintegiak Enseiucarrean kaleratu zuen. Euskara hutsezko
aldizkari horrek gizarte-zientzien esparru guztiak jorratu nahi zituen. Urte berean
sortu zen Euskararako Errektoreordetza. Aldaketek, dena den, ez zuten eragin
nabarmenik izan euskarazko irakaskuntzan eta 1987ko apirilean bertako ikasleek
bi mila firma batu zituzten euskaraz ikasteko aukera eskatzeko. Une horretan
ikasle euskaldunak matrikulatutakoen %21 ziren. Unibertsitatearen jarrera gero eta
euskara gehiago ezartzea omen zen, baina hasieran behintzat eperik zehaztu gabe.
Aldaketak laurogeita hamarreko hamarkadarekin hasi ziren. 1993ko apirilean
Deustuko Unibertsitatearen arduradunek egokitze-plangintzari ekiteko asmoa
azaldu zuten, eta aldi berean, unibertsitatea euskalduntzeko premia aztertuko
zutela esan zuten. Hilabete geroago Zuzenbide Fakultateko ikasleek Zuzen Bidean
izeneko taldea eratu zuten unibertsitatea euskalduntzeko xedez. Dionisio Aranzadi
euskararako errektoreordeak emandako datuen arabera, hirurogeita bost irakasgai
ematen ziren euskaraz eta hirurogeita hamabost ziren irakasle euskaldunak 44. Hain
justu, une horretan onartu zuen unibertsitate horrek Euskararen Normalkuntzarako
Plana. Honen arabera, Deustuko Unibertsitatearen lehen helburua ikasturte
bakoitzean gai bat euskaraz jartzea zen, eta, epe erdira, fakultateak elebidun
bihurtzea. Arazo nagusiak: «Alde batetik ikasturte askotan euskaraz jakin eta ikasi
nahi duen ikaslegoa urria da, bestetik, diru-laguntzarik gabe bideratu ezinezkoa,
edo oso zaila behintzat» (Aranzadi, 1995: 530). Zuzenbidea, Soziologia eta Donostiako Enpresa-ikasketak ziren 1997an, irakasgaien %20 baino gehiago euskaraz
eskaintzen zituzten zentro bakarrak. Zuzenbide fakultateak, gainera, Euskara Juridikoaren Mintegia zeukan. Esanguratsua da, bestetik, ikasleen %29 euskaldunak
izatea (%25 Bilboko campusean eta %59 Donostiakoan) 45 ; irakasleen artean esko44. Beste iturri baten arabera, Deustuak eskaintzen zituen 511 ikasgaietatik 23 baino ez ziren
eskaintzen euskaraz. 1994. urteko euskal kulturaren urtekaria, 102. or.
45. 2000. urtean %57koa omen zen ikasle euskaldunen kopurua. Unibertsitatea-Euskaldunon
Egunkaria, 2000-10-25.
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lak euskaraz ematen zituztenak 68 baino ez ziren, %5 ozta-ozta (Urrutia, 1997:
49-50). 1998an Euskararen Normalizazioarako Plan berria onartu zen.
5.3. Nafarroako Unibertsitatea
Beste unibertsitateek izan duten aldaera positiboa ikusita, Nafarroako Unibertsitatean 70eko hamarkadatik aurrera emandako aurrerapausoak oso txikiak izan
dira. Iruñeko campusean Euskal Linguistika eta hiru mailetako Euskara ikasgaiak
baino ezin daitezke euskaraz ikas. Horiei sei kredituko mintegi bat gehitu behar
zaie, urtero gai ezberdinekoa dena. Hiru irakasle dira gai horietaz arduratzen
direnak: Ana Echaide, Asier Barandiaran eta Itziar Enekoitz. Donostiako Goi-Mailako Ingeniarien Eskolan Euskara Teknikoa ematen da, eta ISSA zentroan Euskara
eta Euskara Komertziala, beti ere aukerako irakasgai modura. Euskararekiko
jarrera oso ezberdina da Iruñeko eta Donostiako campusetan. Lehenengoan ez
dago matrikula edota edozein inprimaki euskaraz betetzeko biderik, ez da errotulu
eta kartelik euskaraz edo bi hizkuntzetan aurkitzerik, Unibertsitateko egunkari eta
aldizkarietan euskarak ez du lekurik, salbuespen sinboliko batzuk salbu, eta abar.
Donostian, ordea, euskararen tartetxoa handiagoa da.
Nafarroako campusean euskara baztertzearen kontra 1993-1994 ikasturtean
Abarrots taldea sortu zen ikasleen eskutik. Taldearen helburua Nafarroako
Unibertsitatean euskararen normalkuntza lortzea zen. Horretarako fronte
ezberdinak ireki nahi izan ziren: mintzaldiak, Udako Euskal Unibertsitatearekin
harremanak, Euskararen Astea eta abar (Jimeno, 1997).
5.4. Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren bilakaerak ezberdintasun nabariak ditu
EAEkoarekin parekatuz. Lehenik eta behin; ia hamar urte beranduago osatu zen.,
LRUren eredua bete-betean aplikatuz (Felones, 1998). Bigarrenik, euskararen
estatus juridikoa oso bestelakoa zen. Nafarroako Foru-Hobekuntzaren Legeak
euskara hizkuntza ofiziala euskalduntzat jo daitezkeen lurraldeetako bakarrik
deklaratzean, horren erabilera «indio-erretserbako erregimenean» kokatu zuen
(Monreal, 1983b: 190). Romri Felones-ek, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta
Kultura Kontseilariak, 1987an hauxe esan zuen, alegia, euskararen tokia unibertsitatean itzulpen- eta interpretazio-saileko lizentziaturaren barrura mugatu behar
zela46 . Adierazpen horiek harrigarriak dira, Unibertsitatearen behin-behineko
araudiak euskara eta gaztelania unibertsitatearen hizkuntza ofizial moduan hartu
zituela kontuan hartuz gero. Unibertsitate berriak, gainera, ez zuen ondo hasi bere
ibilbidea; 1990eko azaroan Magisteritzako lehen ikasmailan eskolak euskaraz

46. 1987. urteko euskal kulturaren urtekaria, 79. or.
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jasotzen zituen taldea desagerrarazi zuen. Urtebete beranduago, berriro jarri zen
martxan. Magisteritza da euskaraz NUPen eskaintzen den titulazio bakarra.
1991n sortu zen Euskara Zerbitzua. Honako hau da bere lana: administrazioaren terminologia normalizatzea, unibertsitatearen jardueran euskara sartzen
laguntzea eta euskararen irakaskuntza antolatzea. Bere asmoen artean Euskal Ikaskuntzen Programa zegoen, eta baita euskararen presentzia indartzeko beharrezkoak
ziren proposamen eta ekintzak zehaztea ere (Asiron, 1997). Euskara Zerbitzuak
egindako azterketaren arabera, euskarazko klaseak hartzeko eskaera eskaintza
baino askoz handiagoa izan zen 1992-1993 ikasturtean. Ikasle euskaldunen
kopurua %10era hurbildu zen eta %1,9 ziren beren klaseak euskaraz emateko gai
ziren irakasleak (Arizkun, 1995: 536).
1994ko urtarrilean Juan Garcia Blasco hautatu zuten errektore; bere taldean
Hizkuntza-Normalizaziorako laguntzaile bat zegoen. Hurrengo urteko eskaintzan
euskarak toki gehiago izan zuen: zenbait ikasgai Nekazari-Ingeniaritzan, Soziologian eta Hizkuntzalaritzan; eta Haur Hezkuntzako Diplomatura euskaraz egiteko
aukera eman zen. Itxaropenak ez zuen, ordea, denbora luzean iraun. Nafarroako
Gobernuak mugatu egin zituen Unibertsitatearen Estatutuetan euskarazko irakaskuntzari zegokionez funtsezkoak ziren artikuluak. Azken emaitza, ordea, nahiko
onargarria izan zen Nafarroako testuinguru politikoari eta linguistikoari erreparatuz (Monreal, 1997, 75). Handik gutxira, 1995eko abuztuan, berriro hauteskundeak egin ziren, eta errektore aukeratu zen Antonio Krez Prados-ek eta bere
taldeak euskararen presentzia mugatzeko bidea hartu zuten. 1996an HizkuntzaNormalizaziorako Batzordeak prestatutako zirriborroari osoko zuzenketa aurkeztu
zion errektore-taldeak. Urtebete beranduago, Gobernu-Batzordea izan zen plana
atzera bota zuena. Alferrikakoak izan ziren ikasleek osatutako Euskara Taldea eta
irakaslez, langilez eta ikaslez osatutako Eun taldea.
Euskarazko eskaintza handitu ez eze, txikitu ere egin da hainbat araudiren
aplikazioaren ondorioz. Esate baterako, ikasgaiak indarrean jartzeko behar den
gutxieneko ikasle-kopuru berbera ezarriz gaztelaniako taldean eta euskaldunean47.
Unibertsitatean matrikulaturik zeuden 10.000 ikasleetatik ia 600 izan ziren
1997/98 ikasturtean euskarazko irakasgaiak aukeratu zituztenak, %6 alegia, nahiz
eta ikasle euskaldunen kopurua %14ra iritsi. Irakasle euskaldunen kopurua 49ra
igo zen, %7ra hain zuzen. Irakaskuntza teknikoetan, dena den, oso gutxi dira.
Prozesu zalapartatsu horrek adierazten duenez, ez da urrats handirik eman
Nafarroako Unibertsitate Publikoan euskararen normalizazioraren alde. Egoera are
harrigarriagoa egiten da, Lehen Hezkuntzan eredu euskalduna etengabe gora doala
kontuan hartzen badugu.

47. Jose Mari Aizpurua, "Gaurko euskararen egoera Nafarroako Unibertsitate Publikoan",

Egunkaria, 2001-3-1.
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5.5. Mondragon Unibertsitatea
1997an hasi zen lanean Mondragon Unibertsitatea; beraz, aztertzen ari garen
denbora-epetik kanpora dago. Gainera, beraren ibilbide laburrak ez du azterketa
sakonik burutzeko aukera handirik ematen. Dena den, zenbait iruzkin egingo
ditugu.
Proiektu berriak Arrasateko Eskola Politeknikoa, Eskoriatzako Irakasle-Eskola eta Oñatiko Enpresa-Eskola Teknikoa biltzen zituen; Ikerlan eta Ideko izeneko
ikertegiek osatu zuten, eta bere nortasun-adierazleen artean euskal hizkuntza eta
kultura sustatzea dago. Gipuzkoako hegoaldean egoteak unibertsitaterik euskaldunena bilakatzen lagundu du, bai ikasleen aldetik —%70k zerbait ikasten zuten
euskaraz 2000. urtean—, baita irakasleen artean ere —% 67k klaseren bat euskaraz
ematen zuten eta kredituen %46 eskaintzen dira euskaraz 48—. Ikastetxeen aniztasunak, ordea, eragin nabarmena eduki du euskarak bertan duen tokian. Bestalde,
enpresen eskaerek ere baldintzatu du euskararen garapena erakunde horretan. Edonola ere, unibertsitatearen beraren nahia da —eta horrela jaso da bere Estatutu eta
Plan Estrategikoan— euskara eta euskal giroa bultzatzea, nahiz eta irakasgaietan
euskararekin batera beste hizkuntzak erabiliz (Garmendia, 1997).
5.6. Ipar Euskal Herriko egoera
Beste hainbat arlotan gertatzen den moduan, egoerarik kaskarrena aurkezten
duen lurraldea da Ipar Euskal Herria. Sarreran ikusi dugunez, bertan ez dago
unibertsitaterik, Paueko Unibertsitatearen menpeko bi UFR (Unitē de Formation et
de Recherche) —Zuzenbidea, Ekonomia eta Kudeaketa ikasketekin bata eta
Zientziak eta Teknikak bestea— eta IUT (Institut Universitaire de Technologie) bat
daude. Horiez gain, badira beste zenbait ikastetxe goi-mailako heziketa eskaintzen.
Horietan 1997/98 ikasturtean 3.431 lagun ari ziren ikasten eta beste 5.000 bat
lagun kanpoko unibertsitateetan. Dena den, 200 ikasle baino ez ziren Baionako
Unibertsitate-arteko Euskal Ikastokian, euskal ikasketetan, filologian eta
irakaskuntzan ari zirenak (Baxok, 1998: 138) eta irakasgai gutxi azaltzen ziren
euskaraz (Videgain, 1997: 65-68). Hizkuntza horren irakaskuntza Zuzenbide
Sailean eta IUTko Merkataritza Sailean eskaintzen da.
Bi dira egoera horren aldaketa ekar dezaketen elementuak. Bata, heziketa
euskaraz lantzen duten gazteen kopuruaren garapena, nahiz eta oraindik talde
txikia osatu. 1997an lizeoetan (15-18 urte) ikasle euskaldunen kopuruak ez zuen
%1,3 gainditzen, baina 3-11 urte bitartekoen artean %15koa zen (Heguy, 1998:
88). Bigarrena, unibertsitatearen aldeko kanpainak. Euskal Departamenduaren
aldeko lanen lagun dugu unibertsitatea eskatzen dutenena. 1992an jarri zen
martxan Euskal Herriko eta Landetako unibertsitate autonomoaren proiektua, orain
48. Eireka 2, 2000ko azaroa.
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geldi dagoena; eta urtebete beranduago Ipar Euskal Herriko Ikasleen Elkartea
(IEHIE) sortu zen, 1995ean kanpaina entzutetsua burutu zuena, Ipar Euskal Herriarentzat unibertsitatea eskatzeko. Garapen-Kontseiluak, bere aldetik, ikasketa unibertsitarioen eskaintza zabaltzea eskatu du. Ikusteke dago zein izango litzatekeen
euskararen tokia balizko egitura berrian. Gainera, erresistentziak ugari dira;
Paueko Unibertsitatearena berarena da garrantzitsuena49.
6. EUSKAL UNIBERTSITATEAREN INGURUKO HAUSNARKETA XX.
MENDEAREN AZKEN HAMARKADAN
Euskal Unibertsitatearen aldeko zantzuek arnasa galdu zuten 1980ko hamarkadan.
Unibertsitate publiko baten lorpenak, nahiz eta Nafarroa kanpoan utzi, giroa baretu
zuen. Deustuko Unibertsitatean, 1976-77 urteetan ez bezala, gaia ez zen berriro
eztabaidatuko. EHUren barnean irakasleriaren kontratu-moten inguruko eztabaidak
monopolizatu zuen ia erabat orduko giroa 50 . Ikasleei dagokienez, Euskal
Unibertsitearen aldeko aldarrikapenak burutu arren, lehentasuna EHUren barruan
emango ziren euskarazko klaseak lortzea zen.
UEU izan zen Euskal Unibertsitatearen aldeko deia mantendu zuen erakunde
bakarra, baina, zenbaiten aburuz, errebindikazio horrek gizarte-oihartzuna galdu
ondoren, UEU noraezean ibili zen, nahiz eta urtero 600 lagun inguru bildu eta bere
jarduera zabalduz joan. Ez bakarrik hori, Egin egunkariko kazetari anonimo baten
esanetan, UEUk berrikuntza beharra zuen, zeren eta «Gaur egun ez zaigu nahiko
edozein gai euskaraz emateko gai garena jakitea. Zer ematen den ere aztertu behar
dugu. Unibertsitate euskaldun eta zabala, baina kontuz, ideologiaz ezkertiarra behar
dugu egin, eta ez EHUko gai berberak euskaraz errepikatuz (...)». Idazle horren
hitzetan UEUren Letren arloko sailek «ideologia menperatzaileari joku zuzena
egiten diote»51 . Idazlan horrek eragin nabarmenik eduki ez bazuen ere, ezinegona
nabaria zen, eta horren lekuko dugu 1987tik 1995era arte errepikatu ziren bilerak
eta txostenak, erakundearen helburuak, jarduerak eta abar .eztabaidatuz. Horien
artean prozesu garrantzitsuena 1990eko uztailean hasi zen eta bide desberdinak
jarraitu zituen, besteak beste, 1993ko udan "Euskal Unibertsitateranzko urratsak"
izenburupean burututako ikastaroa; 1995eko apirilean Donostian egindako UEUren
I. kongresuan amaitu zen prozesu hura. Bertan bi txosten onartu ziren: lehenak
UEUren antolaketa aztertu ondoren UEUk bazkidez osatutako «ikasketa- eta ikerketa-elkarte euskaldun gisa» definitu zuen bere burua. Bigarrenak UEUren
helburua finkatu zuen: «Euskal unibertsitatea sortzen laguntzea: Euskal Herri osoa
hartuko duen eta euskara lan- eta komunikazio-tresna nagusitzat edukiko duen

49. "Unibertsitatea Iparraldean: Baitezpadako zutabea", Argia 1725, 1999-7-25.
50. Baietazpen horren zuzentasuna ikusteko, nahikoa da Herria 2000 Eliza aldizkariak 1994ean
"Euskal Herriko Unibertsitateak" izenburupean ateratako zenbaki monografikoa, 137.a.
51. Egin, 1988-8:14.
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unibertsitatea» (UEU, 1995). Une horretatik aurrera, UEUren lan-ardatzak euskal
komunitate zientifikoa biltzea eta unibertsitate-gaien euskalduntzea eta produkzioan eta zabalkundean sakontzea izan ziren. Bazegoen hirugarren lan-ardatz bat:
«Euskal Unibertsitatea lortzeko baldintza sozio-politikoak lantzea»; baina egindako ahaleginek agerian utzi zituzten saioaren mugak eta ezintasunak.
UEUren kongresuaren aurretik, 1993an, Unibertsitatearen eta euskararen
arteko loturak toki berezia izan zuen Eusko Ikaskuntzaren XII. Biltzarraren
barruan, baina komunikazio gehienak euskaraz emandako irakaskuntzaren
baldintza eta tamainara bideratu ziren. Laurogeita hamarreko hamarkadaren azken
urteetan ikasle-talde batzuk saiatu dira Euskal Unibertsitatearen gaia eta barruti
bakarraren gaia berriro gizarteratzen, baina arrakasta handiegirik gabe. Jakin
aldizkariak, azkenik, bere 100. zenbakia unibertsitateari eskaini zion; baina aldeak
handiak ziren 1977koarekin konparatuz.
Lehenik eta behin, 100. zenbakiaren orrialde gehienak ordurako euskaraz
ematen zen irakaskuntzak bete zituen. Egileak unibertsitate desberdinetako irakasleak ziren. Artikulu bakar batek eta zenbakiaren sarrerak zuten helburu gisa Euskal
Unibertsitatea. Are gehiago, izen hori aurkezpenean baino ez zen agertzen. Jakinekoentzat urrats garrantzitsuak eman dira hogei urte hauetan —bereziki unibertsitate publikoaren garapena—, baina etxeratze hori ez zen erosoa eta egokia izan,
barrutietan banatua zelako eta «orekagabeko eredu elebidun nekagarrian
oinarrituta» gainera. Izan ere, Euskal Unibertsitateak «benetan nazionala eta
euskalduna izatea» eskatzen zuen, «derrigor Unibertsitate bakarra izan gabe agian,
euskal kulturan murgildua eta hizkuntzaz ere benetan euskalduna». Jakinen
ezaugarri izan den errealismoak, ordea, egoera argi azaltzen laguntzen zuen:
«Unibertsitate berriaren beharra sentitzen den arren, oraingoz lorkizun hutsa dela
(...). Asko dago zehazteke, ia dena: nolakoa nahi den eta nola bideratu behar den,
zein izaera izango duen eta zein helburu (...). Agian zailena falta da oraindik: hots,
gizarte adostasuna lortzea». Antzeko zerbait idatzi zuen bere artikuluaren bukaeran
Paulo Iztuetak, «Gaur, ez aurrera eta ez atzera, impasse antzeko zerbaiten murgilduta gaudelakoan nago, (...) ez nuke esango une egokian ez gaudenik unibertsitate-proiektu berri bati ekin diezaiogun, (...) Nolakoa ikusiko da, baina gurea». Erraz
antzematen denez, indefinizioa nabaria da. Gordinagoa zen Pruden Garziaren iritzia. Bere ustez, Euskal Unibertsitatea garatzeko beharrezkoa zen hau eta unibertsitate elebidunak ez kontrajartzea eta funtsezko akordio politiko zabala osatzea.
Edozein kasutan, «Egon ote da inoiz euskal unibertsitatea sortzeko egitasmo
sendorik?» (Garzia, 1997: 33).
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7. ONDORIOAK
Euskaraz arituko den unibertsitate baten aldarrikapenak garrantzi eta oihartzun desberdina izan du denboran zehar. Bi proposamen egon dira hori gauzatzeko orduan:
Lehen eredua egitura berri eta nagusiki elebakarra sortzearen aldekoa zen,
euskal hiztunen diglosiari eta premiei aurre egiteko asmotan. Bere jarraitzaileek
garrantzi txikia eman izan diote unibertsitate bat sortzeko beharrezko diren baliabide material eta juridikoei, baita baldintza politiko zehatzei ere. Euskal Unibertsitatea "beharrezkoa" zen, exijitu egiten zen, eta kitto. Begi-bistakoa da bide
horrek, orain arte bederen, ez duela fruitu asko eman, egitasmo zehatzaren faltagatik eta beste indar politikoen, irakasle-taldeen eta agintarien aurkako jarreraren
ondorioz.
Dagoenetik abiatzearen aldekoa zen bigarren proposamena: euskalduntze-prozesua era mailakatuan eginez, ikasle euskaldunak heltzen diren neurrian eta
ikastetxeen elebitasuna zalantzan jarri gabe. Bigarren ereduaren aldekoek eta, oro
har, unibertsitateetako agintariak, ez ziren ohartu, berek proposatutako moduan,
laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran oinarrizko hezkuntzaren euskalduntzea gauzatuta zegoela eta egoera horrek unibertsitatearen t uskalduntzea eskatzen
zuela.
Paradogikoki, "Euskal Unibertsitatea" aldarritzaten zutenak izan dira, hasieran
bereziki, unibertsitate ofizialetako euskalduntzearen bultzatzaile nagusiak, ikasleen
kopurua emendatzeak erakundea bera plangintza bat garatzera bultzatu zuen arte.
Ikasleen parte-hartzea eta presioa oso garrantzitsuak izan dira, bestetik, prozesu
horren garapenean.
Euskal Herriko Unibertsitatea izan da, Mondragon Unibertsitatearekin batera,
euskalduntzeak aurrera gehien eta arinen egin dueneko unibertsitatea. Edozelan
ere, prozesu hori Euskal Unibertsitatearen definizio desberdinek kontuan hartzen
zituzten arazo nagusiak konpondu gabe egin da. Mitxelenak uste zuen moduan,
abiadura azkarrak irakasle eta ikasle askoren gaitasunik ezarekin egin du topo,
baita hizkuntzaren beraren garapen-mailarekin ere. Unibertsitatea euskalduntzearen aldekoak beldur ziren moduan, unibertsitateko agintariek gizartearen (ikasleen,
gurasoen, Eusko Jaurlaritzaren) presioaren eraginez ezarri zituzten euskal lerroak,
baina duela gutxira arte, eta oraindik ez erabat, ez dute garatu ezinbestekoa den
plangintza egokia, ezta euskarazko irakaskuntzak era sistematikoan eskatzen
dituen berariazko beharrak ase ere. Ikasleen eskaera, beraz, asetu gabe geratu da ia
kasu guztietan. Hala ere, modu batera edo bestera, euskarak aurrerapen nabarmena
egin du gure unibertsitate-sarean azken hogeita hamar urteotan.
Ezin da ahaztu, ordea, euskararen tokia hutsaren hurrengoa dela Euskal
Herriko zenbait unibertsitatetan, Nafarroakoetan eta Ipar Euskal Herrikoetan
bereziki. Duela urte bãtzuk, agian, posible zen esatea ez zegoela irakasle edo ikasle

50

Euskal Unibertsitatea-2021

nahikorik klaseak euskaraz garatzeko. Gaur egun, aukera hori ukatzeak arlo
akademikotik atera eta eztabaida politiko hutsean sartzen gaitu. Hortxe kokatu da
askotan —gehiegitan hain zuzen— Euskal Unibertsitatearen auzia. Baina kontu
horrek beste ikerketa-mota bat eskatzen du.
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Euskal Unibertsitatearen egoera gaur egun,
2000-01 ikasturtean

Ifiaki Zabaleta Urkiola ( UPV/EHU)
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Roldan Jimeno (UN)
Javier Arrasate (MU)
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Juanjo Arrospide ( UPV/EHU)
I. SARRERA
"Euskal unibertsitatea" euskarazko unibertsitate modura definitzen da kongresu
honetan, alegia, «euskaraz egindako unibertsitate-irakaskuntza, ikerkuntza, kudeaketa eta egitura oro» (EIRE Unibertsitateko Euskal Irakasleen Elkartea, 2001).
Beraz, euskal unibertsitatearen garapen oso eta eutsigarria l lortzeko, ezinbestekoa da Euskal Herri zabaleko unibertsitate guztietan euskarararen egoera gaur
zein den ahalik eta era sistematikoenean aztertu eta ezagutzea. Horretarako, hurrengo lan-esparruak aukeratu ditugu: irakaskuntza, ikerkuntza, kudeaketa, egitura,
eta unibertsitateen eta euskaldun gizartearen arteko harremana.
1. "Garapen oso eta eutsigarria" deitura ingelesezko "complete and sustainable development" eta
gaztelaniazko "desarrollo completo y sostenible" terminoen baliokide modura itzuli dugu. Euskarazko deitura Euskararen Unibertsoa izeneko mugimenduak argitaratutako liburuan ere ikus daiteke
(Euskararen Unibertsoaren Talde Eragilea, 1998). Euskal unibertsitatearen garapen oso eta eutsigarri
kontzeptuaren definizioa, era zabal batean, honela ematen dugu lehen hurbilketa batean: «euskal hizkuntza-komunitatearen eta bere kideen gaur egungo eta etorkizuneko hezkuntza-beharrei modu betean
eta iraupen aseguratuan erantzungo dieten unibertsitateko euskarazko irakaskuntza, ikerkuntza, argitalpen-ekoizpena, kudeaketa eta egitura molde egokiak behar dira, hala kantitatez nola kalitatez».
Beraz, euskal unibertsitatearen garapena osoa izango da, euskal hizkuntza-komunitatearen eta bere
kideen beharrak kalitatez eta kantitatez egoki betetzen dituenean, eta unibertsitateari dagokion arloan
garapena eutsigarria izango da, orainean bertan etorkizuneko izana modu egokian ahalbidetzen duen
neurrian. Azkenik, diogun ezen guk eutsigarri hitza hobetsi dugula, beste arlo batzuetan erabiltzen den
jasangarri hitza alde batera utzita, eman nahi diogun esanahi aktiboa hobeto adierazten duelakoan.
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Zoritxarrez, milatan frogatu den legez, oso zaila da gaurko unibertsitateetan
dagoen euskarazko unibertsitate-errealitatea ezagutzea, eta oso neketsua da euskarazko irakaskuntzaren eta ikerkuntzaren datuak biltzea, "euskal unibertsitatearen"
kontzeptua ez baitute unibertsitate-kudeatzaile gehienek aintzakotzat hartzen,
alegia, ez baitiote berezko errealitatea aitortzen.
Adibidez, oro har, salbuespenak salbuespen, Euskal Herriko unibertsitate
guztiek egiten duten irakaskuntzaren eskaintzan ez da hizkuntza-argibiderik
agertzen, titulazioen errealitate hori guztia erdaraz sortuta eta pentsatuta baitago.
Ondorioz, euskarazko irakaskuntza, erdarazko errealitatearen atal bat da gehien
jota, eta ia ez da inongo "ikasleen gidaliburuan" adierazten. Beste adibide batekin
jarraituz, Eusko Jaurlaritzak argitaratutako "Diagm5stico del sistema pb1ico universitario vasco" liburuak (Hezkuntza 2001), egiaz, erdarazko unibertsitate-sistema aztertzen du, hori baitu ardatz eta abiaburu, eta euskarazko unibertsitatearen
errealitatea bi epigrafetara soilik mugatzen du2.
"Euskal unibertsitatea" kontzeptuak, aldiz, euskarazko unibertsitatearen
.errealitate askotarikoa sortu eta azalarazteko balio du. Jakin badakigu euskal
unibertsitateak garapen partziala duela oraindik, baina izan bada, izanaren
continuumaren harian erdialdera hurbiltzen ari baita. Hala ere, garatzea ez da aski,
gizarteari ere ezagutzera eman behar baitzaio euskarazko unibertsitatearen
eskaintzaren eta errealitatearen berri, orain arte baino era egokiagoan eman ere.
Azken finean, pentsamenduaren eta diskurtsoaren ardatz hori bera hartu zuen
Euskararen Unibertsoaren mugimenduak «gu unibertso gara, ez kategoria»
aldarrikatu zuenean (Euskararen Unibertsoaren Talde Eragilea, 1998).
Beraz, 2000-01 ikasturtean, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan eta
Ipar Euskal Herrian kokatuta dauden unibertsitateetan euskararen egoera aztertuko
dugu txosten honetan.
2. METODOLOGIA
Txosten honen prestaketan, unibertsitate eta jakintza-arlo desberdinetako unibertsitate-irakasleak jardun dugu. Lehenago esan dugun bezala, hainbat esparru landu
ditugu: irakaskuntza, ikerkuntza, kudeaketa, egitura eta gizartearekiko harremana.
Informazioa biltzeko, ahal izan dugun guztietan, iturri ofizialetara jo dugu,
bai unibertsitate eta ikastegietako zuzendaritzetara, bai horien webguneetara. Datu
ofizialak lortu ezin izan direnean, hurbilketak eta proiekzioak egin ditugu, baldin
eta datu hurbildu horiek emateko fidagarritasun zientifiko nahikoa ikusi badugu.
Bestela, datu-tauletako laukiak hutsik utzi ditugu.
2. Beste berrogeita hiru epigrafeetan, itxuraz, ez da hizkuntzaren aldagaia kontuan hartzen, baina
guztiok dakigu erdara dela erreferentzia.
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Halaber, kudeaketaren esparruan, komunikazio horizontala (hierarkia-maila
bereko kideen arteko komunikazioa) eta komunikazio bertikala ezagutzeko (hierarkian goian eta behean dauden kideen artekoa) inkesta bat egin da UPV-EHUn.
Horretan, ez-probabilitatezko laginketaren teknika erabili dugu, eta, beraz, badakigu lagin eskuragarrien bidezko emaitzak ezin daitezkeela unibertsitate osora
estrapola. Hala ere, zinez baliagarriak dira joerak eta tendentziak ezagutzeko, eta
kasu honetan, UPV-EHU unibertsitatearen barrenean komunikazio horizontal eta
bertikalaren portzentaje hurbilduak adierazteko.
Unibertsitate batzuetako titulazioetan ez dituzte kredituak erabiltzen irakasgaiak neurtzeko, oraindik plan zaharrekin jarraitzen dutelako; horrelakoetan, "urte
osoko" irakasgaiak kreditu moldera bihurtu dira, 10 faktoreaz biderkatuz. Ondorioz, urte osoko irakasgai bakoitzari 10 kreditu eman zaizkio. Beste iraupen batzuetako irakasgaietan, oinarri horren arabera jokatu dugu.
Tauletan datuak kurtsibaz agertzen direnean esan nahi da, autoreen hurbilketa
edo proiekzioa direla, eta beraz ±%10 inguruko errorea egon daitekeela.
3. IRAKASKUNTZA
Irakaskunt,zaren alorrean hainbat sail hartu ditugu kontuan: irakasleak, ikasleak eta
ikasketak.
3.1. Irakasleak
Hurrengo taulan ikusten denez (1. taula), Euskal Herriko unibertsitate guztien
artean sei mila irakasletik gora daude kontratatuta irakaskuntza arautua emateko.
Kopuru horretatik %20 inguru dira "euskal irakasleak" 3 , alegia, beren irakaskuntza
osoa edo partziala euskaraz ematen dutenak. Alabaina, normala denez, euskaraz
dakiten irakasleen portzentajea handiagoa da, eta %29ra hurbiltzen da.
Logikoa denez, oso nabarmena da UPV-EHUren pisua euskal irakasleriaren
osotasunean. Izan ere, Euskal Herriko euskal irakasle guztien %76 UPV-EHUkoak
baitira. Dena den, datu horren funtsezko garrantzi kuantitatiboa ezagutuz, esan ere
esan behar dugu, UPV-EHUren barruan 3.725 irakasletatik 941 direla euskal irakasleak, hau da, %24 doi-doi.
Mondragon Unibertsitatean (MU) euskal irakasleen kopurua txikiagoa izan
arren, horren portzentajea askoz handiagoa da, %80 ingurukoa. Alde horretatik
aipagarria da Udako Euskal Unibertsitatearen kasua (UEU). Nahiz eta lanaldi osoko
irakasle kontrataturik ez izan, bere ikastaro eta jarduera akademikoa egiten duten
irakasle guztiak dira euskaldunak.

3. Edo "irakasle elebiduna" UPV-EHUren deituraren arabera.
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1. taula: Euskal irakasleak unibertsitateetan, 2000-01 ikasturtean
UPVEHU (a)

MU

UPNANUP

UD-DU
(c)

UNNU

PauAturri
U.

UEU (b)

Guztira
(UEU sartu
gabe) (d)

Irakasleak guztira

3.725

211

710

705

700

100

200

6.151

Euskaraz dakiten irakasleak

1.351

/76

103

150

7

15

200

1.802

Euskaraz dakitenen portzentajea

36

83

15

21

1

15

100

29

"Euskal irakasleak" (irakasgai bat
behinzat euskaraz ematen dutenak)

941

168

33

80

4

7

200

1.233

Euskal irakasleen portzentajea

25

80

5

11

1

7

100

20

0

1

Unibertsitate bakoitzeko euskal
irakasleen portzentajea

76

14

3

6

100

Iturria: unibertsitateetako webguneak eta errektoretzak, eireKa, eta autoreak. Oharrak: (a)
UPV-EHUren kasuan, 2001eko ekainean hurrengo azken datu hauek zeuden: guztira 979
irakasle elebidun; horietatik, 896 irakasle finkatu; 18 behin-behinekoak; 65 ordezkoak
(Iturria: Errektoretza). Taulako datua 2000-01 hasierakoa da. (b) UEUk ez du lanaldi osoko
irakaslerik. Denek jarduten dute beste nonbait, hala unibertsitate batean nola beste
lantoki/lanbideren batean. c) UD-DUren kasuan, "Irakasleak guztira " laukian,
lizentziaturetakoak daude sartuta (705 irakasle); bestelako ikasketetakoak ere sartuz 1.452
irakasle dira guztira (Iturria: "Eireka 2000" eta Abrego errektore jaunaren adierazpenak E.
Egunkariari, 25-10-00). (d) 2) Kurtsibazko datuak hurbilketa dira soilik, ± %10eko
tolerantziarekin (berdin da taula guztietan).

UPV-EHUren kasuan, irakasle elebidunaren eboluzioa oso eutsia eta iraunkorra izan da azken urteotan, hurrengo taulan dagoen modura (2. taula).
2. taula: UPV-EHUko irakasle elebidunen eboluzioa
96-97

97-98

98-99

99-00

00-01

Irakasle asoziatu elebidunen kopurua (ez-funtzionarioak)

389

402

423

442

470

Irakasle asoziatu elebidunen portzentajea (%)

53

52

50

50

50
471

Irakasle titular edo katedratiko elebidunen kopurua
(funzionarioak)

341

367

423

437

Irakasle titular elebidunen portzentajea (%)

47

48

50

50

50

Irakasle elebidunen kopurua guztira

730

769

846

879

941

Iturria: UPV-EHUko errektoretza, Eusko Jaurlaritza, ("Diagn6stico del sistema pb1ico
universitario vasco", 2001), autoreak, eireKa.

Aipagarria da UPV-EHUko euskal irakasle guztien %50 inguru titularrak edo
katedratikoak izatea, alegia, espainiar estatuaren funtzionarioak.
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3.2. Ikasleak
Hurrengo taulan ikusten denez (3. taula), Euskal Herriko unibertsitate guztietan ia ehun mila ikasle daude matrikulatuta.
Kopuru horretatik, %26 inguru dira "euskal ikasleak", alegia, beren irakaskuntza osoa edo partziala euskaraz hartzen dutenak —irakasgai bat behintzat—.
Horrek esan nahi du, irudikapen teoriko bat eginez, baina funts erreala duena, ia
25.000 "euskal ikaslez" osatutako "euskal unibertsitate sakabanatua" dugula. Beraz, sarrerako definizioan esan dugun bidetik, izan bada "euskal unibertsitatea". Izan
ere, Nafarroako Unibertsitate Publikoko eta Deustuko Unibertsitateko ikasleen
kopuruak batuta bezainbat ikasle ditu euskal unibertsitate sakabanatu honek. Beraz,
jadanik bada ikasle-multzo nahikoa euskal unibertsitate multiespazial horretan
titulazio guztiak euskaraz osorik —edo osotasun-neurri handi batean behintzatikasteko.
Beste alde batetik, normala denez, euskaraz dakiten ikasleen portzentajea
%49 ingurukoa dela uste dugu (proiekzioa). Datu honek oraindik indartuagotu
egiten du aurreko paragrafoko argudioa.
3. taula: Euskal ikasleak unibertsitateetan, 2000-01 ikasturtean
UPVEHU

MU

UPNANUP

UD-DU

UN-NU

PauAturri
U.

UEU

Guztira
(UEU
sartu gabe)

Ikasfeak guztira

54.251

3.055

11.000

15.075

12.000

1.580

1.200

96.961

Euskaraz dakiten ikasleak

29.838

2.291

2.200

8.863

4.000

230

1.200

47.421

Euskaraz dakiten ikasleen
portzentajea

55

75

20

59

33

15

100

49

"Euskal ikasleak" (irakasgai
bat behintzat euskaraz hartzen
dutenak)

18.988

2.139

440

2.940

300

110

1.200

24.916

Euskal ikasleen portzentajea

35

70

4

20

2,5

7

100

26

Unibertsitate bakoitzeko euskal
ikasleen portzentajea

76

9

2

12

1

0,4

100

Iturriak: autoreak eta unibertsitateetako webguneak eta urtekariak. UPV-EHUko errektoretza,
Eusko Jaurlaritza, ("Diagraistico del sistema pnblico universitario vasco", 2001), eireKa.
Oharrak: 1) "Guztira" zutabea kalkulatzean ez dira UEUko datuak sartu, horko ikasle asko
beste unibertsitateetan baitaude sartuta jada; 2) Kurtsibazko datuak hurbilketak dira soilik,
± %10eko tolerantziarekin (berdin da taula guztietan).

Euskal ikasleen banaketari dagokionez, Euskal Herrian diren guztietatik %76
• UPV-EHUn daude; bigarren, UD-DU dator, %12rekin.
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3.3. Lehen eta bigarren zikloko ikasketak euskaraz
Datuak bana-bana biltzen ibili ondoren, esan dezakegu Euskal Herriko unibertsitate eta unibertsitate-gune guztien artean 204 titulazio eskaintzen dituztela eta
kredituen kopuru osoa 48.635ekoa dela, zenbaketa horretan irakasgai derrigorrezkoak, enborrezkoak, hautazkoak, hautaketa librekoak eta bereziak sartuz.
Ikerketa honetan irakasgai derrigorrezkoak, enborrezkoak eta hautazkoak
aztertuko ditugu, horiek baitira egiaz garrantzitsuenak gure lanerako, eta %95 inguru hartzen baitute. Derrigorrezkoak eta enborrezkoak multzo bakar batean bilduko ditugu, "derrigorrezkoak" izenekoan. Kanpoan utziko ditugunak —hautaketa
librekoak eta bereziak— oso gutxi dira, %5 inguru, eta horietan erabiltzen den hizkuntza ez da auzigai.
Beraz, hurrengo taulan agertzen denez (4. taula), 48.082 kreditu derrigorrezko
eta hautazko eskaintzen dira Euskal Hei-riko unibertsitateetan erdaraz (Espainiar
estatuan gaztelaniaz, eta Frantziakoan frantsesez). Handiena UPV-EHU da, eta
kreditu-kopuruaren %48 eskaintzen du; bigarren Nafarroako Unibertsitatea eta
hirugarren Deustuko Unibertsitatea datoz, bi hauek pribatuak.
4.

taula: Unibertsitateen kreditu-eskaintza erdaraz 1. eta 2. zikloetan
UPVEHU

MU

UPNANUP

UD-DU

UNNU

PauAturri U.

Guztira
(*)

Zenbat 1. eta 2. zikloko titulazio guztira
(erdaraz)

96

17

20

29

34

8

204

Zenbat kreditu (derrigorrezko + hautazko) I.
eta 2. zikloko titulazioen artean (erdaraz)

23.129

2.928

4.752

6.373

8.800

2.100

48.082

Unibertsitate bakoitzaren portzentaje-zatia
(%), «1. eta 2. zikloko titulazioetan»
ERDARAZ Euskal Herri osoan dagoen
eskaintzaren aurrean.

48

6

10

13

18

4

100

Zenbat derrigorrezko kreditu (enborrezkoak
+ derrigorrezkoak) I. eta 2. zikloko
titulazioen artean (erdaraz)

18.049

2.577

3.974

4.870

7.250

1.575

38.295

Zenbat hautazko kreditu (ikasleak egin
beharrekoak) 1. eta 2. zikloko titulazioen
artean (erdaraz)

5.080

351

778

1.503

1.550

525

9.787

Iturriak: autoreak, unibertsitateetako webguneak eta errektoretzak. Oharrak: 1) Titulazio
batean kredituen era erabiltzen ez bada, orduan, "urte osoko" irakasgaiak kreditu bihurtu
dira, 10 faktoreaz biderkatuz. Ondorioz, urte osoko irakasgai bati 10 kreditu eman zaizkio. 2)
Kurtsibaz dauden datuak, hurbilketak dira soilik. (*) "Guztira" zutabean batuketak eta
batezbestekoak daude, dagozkien laukietan.
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Aurreko taulan kopuru orokorrak eman ditugu, hizkuntzari kasurik egin gabe.
Itxuraz soilik, zeren eta aurreko datu horiek guztiek, hizkuntzaren aipamenik egin
gabe ere, erdaraz direla ezkutatzen baitute4.
Hurrengo taulan euskarazko eskaintzaren datuak ematen ditugu (5. taula).
Euskarazko derrigorrezko kredituei dagokienez (derrigorrezkoak gehi enborrezkoak batera, lehenago esan bezala), Euskal Herriko unibertsitate guztien
artean, 1. eta 2. zikloko titulazioetan, batez beste, %35 eskaintzen dute euskaraz.
Alabaina, datu horrek oso errealitate desberdinak ezkutatzen ditu, jarraian ikusiko
dugun modura.
MUren kasuan, bere derrigorrezko kreditu guztietatik %62 eskaintzen ditu
euskaraz. UPV-EHUk, berriz, %58 euskaraz, eta Deustuko Unibertsitateak %17.
Hautazko kredituetan, euskarazko eskaintza baxuagoa da, eta unibertsitate
guztien artean %28ra heltzen dira, batez beste. Hemen ere lehenbizi MU dago
%73rekin, eta bigarren UPV-EHU %45ekin. Deustuko Unibertsitatea (UD-DU) eta
Nafarroako Unibertsitate Publikoa (UPNA-NUP) antzera daude, %11 eta %8rekin
hurrenez hurren.
5. taula: Derrigorrezko eta hautazko kreditu-eskaintza euskaraz
1. eta 2. zikloko titulazioetan
UPVEHU

MU

UPNANUP

UDDU

UNNU

PauAturri U.

Guztira
(*)

Zenbat derrigorrezko Icreditu EUSKARAZ
(enborrezkoak + derrigorrezkoak), 1. eta 2.
zikloko titulazioen artean

10.400

1.597

585

809

16

70

13.476

Zenbat hautazko kreditu EUSKARAZ, 1. eta
2. zikloko titulazioen artean

2.287

255

60

162

20

2.784

Zer derrigorrezko kreditu-portzentajea (%)
EUSKARAZ, 1. eta 2. zikloko titulazioen
artean

58

62

15

17

0,2

4

35

Zer hautazko kreditu-portzentajea (%)
EUSKARAZ, 1. eta 2. zikloko titulazioen
artean

45

73

8

11

0

4

28

Iturriak: autoreak, unibertsitateetako webguneak eta errektoretzak. Oharrak: 1) Titulazio
batean kredituen era erabiltzen ez bada, orduan, "urte osoko" irakasgaiak kreditu bihurtu
dira, 10 faktoreaz biderkatuz. Ondorioz, urte osoko irakasgai bati 10 kreditu eman zaizkio. 2)
Kurtsibaz dauden datuak, hurbilketak dira soilik. (*) "Guztira" zutabean batuketak eta
batezbestekoak daude, dagozkien laukietan.

Aurreko taulan derrigorrezko eta hautazko kredituak bereizita ikusi ditugu eta
jarraian, datorren taulan (6. taula), biak bathta aztertuko ditugu, euskarazko kreditu-eskaintza bere osotasunean zein den ezagutzeko.
4. Atzerriko hizkuntzei dagozkienak kontuan hartu gabe: filologiak, atzerriko hizkuntzazko
magisteritzak, etab.
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Euskal Herrian dauden unibertsitateetan, 1. eta 2. zikloko titulazioetan, batez
beste, euskarazko kreditu-eskaintza osoaren portzentajea %34koa da, derrigorrezko eta hautazko kredituak batuta (6. taula).
Unibertsitateka aztertuz, MUren euskarazko eskaintza osoa %63koa da
(derrigorrezkoak gehi hautazkoak), eta UPV-EHUren kasuan %55koa, nahiko datu
adierazgarri eta pozgarriak biak5 . Ondoren datoz UD-DU eta UPNA-NUP % 14-15
sardean, eta askoz ere atzerago UN-NU eta Ipar Euskal Herriko Pau-Aturri Unibertsitatea (Baionan), %lera ezin helduz. Nafarroako Unibertsitate pribatuaren (UN)
kasua egiaz aipagarria da, bere 34 tituluetan ez baitu ia deus ere euskaraz eskaintzen.
Datuei beste begirada esanguratsu bat ematen badiegu, konturatzen gara ezen,
Euskal Herrian eskaintzen den euskarazko unibertsitate irakaskuntzaren %78 UPVEHUk ematen duela, eta beste bost unibertsitateen artean %22ra soilik heltzen
direla. Horrek garbi adierazten du UPV-EHUren gidaritza kuantitatiboa euskarazko
unibertsitate-ikasketen eskaintzaren garapenean.
6. taula: Euskarazko eskaintza orokorra 1. eta 2. zikloetan
PauAturri U.

Guztira (*)

90

16.260

0,2

4

34

0, I

1

100

UPVEHU

MU

UPNANUP

UD-DU

UNNU

EUSKARAZKO kreditu-kopurua
(derrigorrezkoak + hautazkoak), 1. eta 2.
zikloko titulazioetan

12.687

1.852

645

971

16

EUSKARAZKO kreditu-eskaintzaren
portzentajea (%)1. eta 2. zikloko
titulazioetan (derrigorrezkoak +
hautazkoak kontuan hartuta).

55

63

14

15

Unibertsitate bakoitzaren portzentaje-zatia
(%), « 1. eta 2. zikloko titulazioetan»
EUSKARAZ Euskal Herri osoan dagoen
eskaintzaren aurrean.

78

11

4

6

,

Iturriak: autoreak, unibertsitateetako webguneak eta errektoretzak. Oharrak: 1) Titulazio
batean kredituen era erabiltzen ez bada, orduan, "urte osoko" irakasgaiak kreditu bihurtu
dira, 10 faktoreaz biderkatuz. Ondorioz, urte osoko irakasgai bati 10 kreditu eman zaizkio. 2)
Kurtsibaz dauden datuak, hurbilketak dira soilik. (*) "Guztira" zutabean batuketak eta
batezbestekoak daude, dagozkien laukietan.

5. Alderaketa, UPV-EHUko erdarazko irakaskuntza OSOAREKIN egiten badugu, alegia, 1. eta 2.
zikloko eta doktoretza programetako eskaintzarekin (postgraduko masterrak eta diplomak alde batera
utziz), euskarazko eskaintzaren portzentajea %45era jaisten da. Beraz, EIREren "Eireka" aldizkariaren
azken zenbakian (Eireka 1999) eman genuen proiekzioa (%30, euskarazko irakaskuntza) % 1 5ean
zuzendu behar da goraldera. Gogoan izan behar da datuak ezin lortu eta proiekzioak egitera behartuta
egon ginela orduan. Horrela adierazi genuen. Oraingo ikerlanean ere antzera ibili gara. Euskararako
errektoreordetzakoei eskatu genizkien datuak, baina ez zizkiguten eman ahal izan eta, ondorioz,
zentroz zentro galdeginez lortu ditugu. Gure ustez, metodo hau fidagarria da.

Euskal Unibertsitatearen egoera gaur egun, 2000-01 ikasturtean

65

Azkenik, hurrengo taulan (7. taula), 1. eta 2. zikloko titulazioetan, unibertsitate bakoitzaren portzentaje-zatia zein den erakusten dugu hala euskarazko nola
erdarazko titulazioetan, eta haien alderaketa egiten. Desorekarik handiena UPVEHUren kasuan agertzen da; izan ere, Euskal Herri osoan erdaraz dagoen eskaintzaren %48 hartzen baitu bere gain, baina euskarara pasatzen garenean, Euskal
Herri osoan euskaraz eskaintzen diren kredituen %78 bere ardurapean daudela
ikusten dugu. Beraz, %30eko aldea.
7. taula: Euskarazko eta erdarazko eskaintzen alderaketa, 1. eta 2. zikloetan
UPVEHU

MU

UPNANUP

UD-DU

UNNU

PauAtuni U.

Guztira (*)

Unibertsitate bakoitzaren portzentaje-zatia
(%), «1. eta 2. zikloko titulazioetan»
ERDARAZ Euskal Herri osoan dagoen
eskaintzaren aurrean.

48

6

10

13

18

4

100

IThibertsitnte bakoitzaren portzentaje-zatia
(%), «1. eta 2. zikloko titulazioetan»
EUSKARAZ Euskal Herri osoan dagoen
eskaintzaren aurrean.

78

11

4

6

0,1

1

100

Iturriak: ikus 4. taula eta 5. taula; horietatik atera ditugu datuak.

3.4. Lehen eta bigarren zikloko ikasketak euskaraz lau zientzia-esparruetan
Aurreko epigrafean egin dugun azterketa baliotsua da argazki orokorra ikusteko, baina badu hutsune nabarmen bat: lau zientzia-esparru desberdinetan 6 —giza
eta gizarte-zientziak, teknika eta teknologia, osasuna, natura— dagoen errealitatea
ezkutatuta gelditzen da. Horregatik, epigrafe honetan dauden taulen bidez errealitate sektorial horren berri emango dugu.
3.4.1. Giza eta gizarte-zientziak
Lehenbizi ikusiko dugun zientzia-esparrua "Giza eta Gizarte-Zientzien"
esparruko titulazioena izango da. Esparru horretako titulazio guztiak ez ditugu
orain eta hemen zerrendatuko, baina bai argibideak eman:
• Giza zientziak: filologiak, filosofia, etab.
• Gizarte-zientziak: ekonomia, enpresa-zientziak, soziologia, pedagogia,
psikologia, komunikazioa, kazetaritza, zientzia politikoak, zientzia
juridikoak (zuzenbidea, etab.), humanitateak, magisteritza, etab.

6. Sailkapen-mota desberdinak dauden arren, gure ikerketarako honako lau esparru hauetan
banatu ditugu titulazioak: giza eta gizarte-zientziak, teknika eta teknologia-zientziak, osasun-zientziak, natur zientziak.
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Hurrengo taulari so eginez, nabarmen ageri dira emaitzak (8. taula). Euskal
Herri osoan 111 titulazio eskaintzen dira eta horietatik 45 UPV-EHUn ematen dira.
Bigarren Deustuko Unibertsitatea dator 23 titulaziorekin, eta Nafarroako Unibertsitate pribatua hirugarren 20rekin.
Euskarazko eskaintzari dagokionez, «giza eta gizarte-zientzietako» titulazioetan, euskarazko kredituen eskaintza orokorra %42ra heltzen da Euskal Herrian.
Unibertsitateka begiratuz, UPV-EHUko titulazioetan kredituen %74 dago euskaraz, batez beste; MUn %85, eta besteetan franko gutxiago: UPNA-NUPen %26 eta
UD-DUren kasuan %18.
8. taula: Giza eta gizarte-zientziak. Unibertsitate bakoitzaren euskarazko eskaintza
UPVEHU

MU

UPNA
-NUP

UDDU

UNNU

Pau-Aturri
U.

Guztira (*)

Zenbat Giza eta Gizarte-Zientzietako titulazio
guztira (erdaraz)

45

7

11

23

20

5

II1

EUSKARAZKO kreditu-kopurua
(derrigorrezkoak + hautazkoak), Giza eta
Gizarte-Zientzietako titulazioetan

8.448

1.226

630

947

16

90

11.501

EUSKARAZKO kreditu-eskaintzaren
portzentajea (%) Giza eta Gizarte-Zientzietako
titulazioen kredituekin alderatuz

76

85

26

18

0,3

6

42

Unibertsitate bakoitzaren portzentaje-zatia
(%), Giza eta Gizarte-Zientzietan
EUSKARAZ dagoen eskaintzaren aurrean
(Unitatea: kreditua).

74

11

6

8

0,1

1

100

Unibertsitate bakoitzaren portzentaje-zatia
(%), Giza eta Gizarte-Zientzietan dagoen
ERDARAZKO eskaintza osoaren aurrean
(Unitatea: titulazioa; N=111 titulazio).

41

5

9

19

20

6

100

Iturriak: autoreak, unibertsitateetako webguneak eta errektoretzak. Oharra: (*) "Guztira"
zutabean batuketak eta batezbestekoak daude, dagozkien laukietan.

Unibertsitateen arteko alderaketa eginez, berriz ere desoreka ikusten dugu,
hizkuntza desberdinetako eskaintzari dagokionez (ikus aurreko taulako azken bi lerrokadak). UPV-EHUk Euskal Herrian giza eta gizarte-zientzien sektorean euskaraz eskaintzen denaren %74 hartzen du bere. gain. Beraz, beste bost unibertsitateek
%26 bakarrik. Baina sektore horretan bertan, UPV-EHUren erdarazko eskaintza
%41ra soilik heltzen da Euskal Herriko eskaintza osoarekin alderatuz.
3.4.2. Teknika eta teknologia-zientziak
Hurrengo esparruan, teknika eta teknologia-zientziak izenekoan, gauzak
oraindik garbiago baina, era berean, okerrago daude. Begira diezaiogun hurrengo
taulari (9. taula). Lehenik, adieraz dezagun zein titulazio sartzen ditugun zientzia-esparru honetan:
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• Ingeniaritza teknikoak eta goi-mailakoak: industria, elektrizitatea, mekanika, elektronika, meatzaritza, kimika, informatika, telekomunikazioa, nekazaritza, topografia, etab.
• Lizentziatura eta diplomaturak: biokimika, fisika, matematika, oinarrizko
kimika eta petrokimika, itsas nabigazioa, arkitektura.
Sei unibertsitateen artean 76 titulazio eskaintzen dituzte erdaraz, eta derrigorrezko eta hautazko kredituen kopuru osoa 16.802 kreditukoa da 7 . Unibertsitate
bakoitzaren portzentaje-zatia, batez beste, honako hau da erdarazko titulazioetan:
lehena UPV-EHU %56rekin, bigarren eta hirugarren Nafarroako UN-NU eta
UPNA-NUP %13 eta %12rekin, hurrenez hurren. Atzerago daude MU, %9rekin,
eta UD-DU, %6rekin.
Teknika eta teknologia-zientzien esparruan euskarazko kredituen eskaintza
%24ekoa da, batez beste. Mondragon Unibertsitateak %42 eskaintzen du euskaraz.
UPV-EHUren kasuan, bere erdarazko titulazioen kredituen %37 ematen du euskaraz. Beste unibertsitateetan portzentajeak ia zero dira, edo zerotik hurbil daude.
Baina euskarazko eskaintza orokorrari unibertsitate bakoitzak egiten dion
ekarpena aztertzen badugu, oso datu aipagarria agertzen da: UPV-EHUk teknika
eta teknologia-zientzietako euskarazko eskaintza osoaren %84 hartzen du bere
baitan. MUk %15ean laguntzen du eta beste unibertsitateek ia deus ez (UD-DUk
%1).
9. taula: Unibertsitate bakoitzaren euskarazko eskaintza Teknika
eta Teknologia-Zientzietan
UPVEHU

MU

UPNANUP

UDDU

UNNU

PauAturri U.

Zenbat Teknika eta Teknologia-Zientzietako
titulazio guztira erdaraz

40

10

8

6

9

3

EUSKARAZKO kreditu-kopurua
(derrigorrezkoak + hautazkoak), Teknika eta
Teknologia-Zientzietako titulazioetan

3.409

626

15

24

0

0

4.074

EUSKARAZKO kreditu eskaintzaren portzentajea (%) Teknika eta TeknologiaZientzietako titulazioen kredituekin alderatuz

37

42

1

2

0

0

24

Unibertsitate bakoitzaren portzentaje-zatia (%),
Teknika eta Teknologia-Zientzietan
EUSKARAZ dagoen eskaintzaren aurrean
(Unitatea: kreditua).

84

15

0

1

0

0

100

Unibertsitate bakoitzaren portzentaje-zatia (%),
Teknika eta Teknolog1a-Zientzietan dagoen
ERDARAZKO eskaintza osoaren aurrean
(Unitatea: titulazioa; N = 76).

56

9

12

6

13

4

100

Guztira
(*)
-

76

Iturriak: autoreak, unibertsitateetako webguneak eta errektoretzak. Oharra: (*) «Guztira»
zutabean batuketak eta batezbestekoak daude, dagozkien laukietan.
7. Gure datu-basetik ateratako kreditu-kopurua da [«Titulazioak zientzia-esparruka 1-2Irakaskuntza-taulak"].
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Aurreko taula horretan (9. taula) berriz ere argi ageri da unibertsitateen
arteko desoreka, erdarazko eta euskarazko eskaintza orokorraren aurrean bakoitzak
egiten duen ekarpenaz. Adibidez, UPV-EHUk erdarazko eskaintza osoaren %56
dauka bere gain, baina euskarazko kasuan %84ra igotzen da portzentaje hori.
3.4.3. Osasun-zientziak
Hirugarren esparru honetan medikuntza, ondotologia eta eritzaintza-ikasketak
sartzen dira. Hiru unibertsitatek ematen dituzte titulazio horiek: UPV-EHU,
UN-NU eta UPNA-NUP.
Euskarazko eskaintza orokorrari dagokionez, Euskal Herrian alor honetan
eskaintzen diren kreditu guztien %13 daude euskaraz; hau da, proportzioz, erdaraz
100 eskaintzen den bitartean, euskaraz 13 bakarrik. Gizartearen bizitzarekin eta
osasunarekin hain lotuta dauden titulazio hauetan euskara oso baztertuta dago.
Euskal Herrian euskaraz egiten den kreditu-eskaintza osoa, %100, UPVEHUren eskuetan dago, nahiz eta erdarazko titulazioen kredituetan %63 izan
unibertsitate horrek. Baina hori horrela izanik ere, UPV-EHUren euskarazko
eskaintza %20 bakarrik da bere erdarazko eskaintzarekin alderatuz. Beraz, oso
datu eskasa gizarterako hain garrantzitsua den alorrean.
10. taula: Unibertsitate bakoitzaren euskarazko eskaintza Osasun-Zientzietan
UPVEHU

MU

UPNANUP

UD-DU

UNNU

PauAturri U.

Guztira (*)

EUSKARAZKO kreditu-kopurua
(derrigorrezkoak + hautazkoak), Osasun-Zientzietako titulazioetan

414

Ez dago

0

Ez dago

0

Ez dago

414

EUSKARAZKO kreditu-eskaintzaren
portzentajea (%) Osasun-Zientzietako
titulazioen kredituekin alderatuz

20

Ez dago

0

Ez dago

0

Ez dago

13

Unibertsitate bakoitzaren portzentaje-zatia
(%), Osasuna-Zientzietan euskaraz dagoen
eskaintzaren aurrean (Unitatea: kreditua).

100

Ez dago

0

Ez dago

0

Ez dago

100

Unibertsitate bakoitzaren portzentaje-zatia
(%), Osasun-Zientzietan dagoen
ERDARAZKO eskaintza osoaren aurrean
(Unitatea: titulazioa; N = 14).

63

Ez dago

6

Ez dago

31

Ez dago

100

Iturriak: autoreak, unibertsitateetako webguneak eta errektoretzak. Oharra: (*) "Guztira"
zutabean batuketak eta batezbestekoak daude, dagozkien laukietan.

Osasunaren ikasketetan euskararen garapena ez da lehen mailako kezka izan
unibertsitate-agintarientzat, ez eta gobernuko osasun-sailburuentzat ere 8, eta horregatik dago hain gutxi garatuta.
8. Euskal autonomia-estatutuaren hogei urte bete ondoren, Osakidetzan oraindik ez da euskara
normalizatzeko planik burutu, euskaldunen osasun-eskubideak behartuz, bortxatuz.
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3.4.4. Natur Zientziak
Jarrai dezagun orain laugarren eta azken esparruarekin, Natur Zientziekin (11.
taula). Bi lizentziatura daude hemen: biologia eta geologia.
Euskal Herri osoan, Natur Zientzietako kredituen %47 daude euskaraz.
Nahiko zenbaki txukuna.
Honetan ere, Euskal Herrian ematen den euskarazko eskaintza osoa, %100,
UPV-EHUren fruitua da. Erdaraz, berriz, kredituen kopuru osoaren %69 du UPVEHUk, Nafarroako Unibertsitateak ere irakasten baitu biologia lizentziatura bat
(UN-UN %31).
Alderaketa unibertsitatearen barnean egiten badugu, ikusten dugu UPVEHUk, batez beste, naturaren esparruko bere titulazioen kredituen %68 eskaintzen
duela euskaraz.
11. taula: Unibertsitate bakoitzaren euskarazko eskaintza Natur Zientzietan
UPVEHU

MU

UPNANUP

UD-DU

UN-NU

Pau-Aturri
U.

Guztira

EUSKARAZKO kreditu-kopurua
(derrigorrezkoak + hautazkoak), Natur
Zientzietako titulazioetan

411

Ez dago

Ez dago

Ez dago

0

Ez dago

411

EUSKARAZKO kreditu-eskaintzaren
portzentajea (%) Natur Zientzietako
titulazioen kredituekin alderatuz

68

Ez dago

Ez dago

Ez dago

0

Ez dago

47

Unibertsitaten portzentaje-zatia (%), Natur
Zientzietan euskaraz dagoen eskaintzaren
aurrean (Unitatea: kreditua).

100

Ez dago

Ez dago

Ez dago

0

Ez dago

100

Unibertsitate bakoitzaren portzentaje-zatia
(%), Natur Zientzietan dagoen
ERDARAZKO eskaintza osoaren aurrean
(Unitatea: titulazioa; N = 3).

69

Ez dago

Ez dago

Ez dago

31

Ez dago

100

(*)

Iturriak: autoreak, unibertsitateetako webguneak eta errektoretzak. Oharra: (*) "Guztira"
zutabean batuketak eta batezbestekoak daude, dagozkien laukietan.

3.4.5. Lau zientzia-esparruen datu nagusiak laburbilduz
Lau zientzia-esparruak banaka aztertu ditugu, eta, orain, laburpen modura, laurak batera ipiniko ditugu taula batean (12. taula). Emaitza nagusienak hauexek dira:
• Giza eta gizarte-zientzietan euskarazko eskaintzaren datua nahiko baikorra
da, Euskal Herri osoko kredituen %42 ikas baitaitezke euskaraz. UPVEHUren baitan, euskarazko eskaintza %76koa da eta MUn %85koa.
• Teknika eta teknologia-zientzietan, titulazio horietako kreditu guztiekin alderatuz, euskarazko eskaintza, batez beste, %24koa da Euskal Herri osoan;
oso portzentaje txikia. UPV-EHUren kasuan, euskarazko eskaintza %37an
dago, oraindik franko baxua, eta MUn %42an.
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• Osasun-zientzietan, euskarazko eskaintza, batez beste, %13koa da Euskal
Herri osoan; benetan portzentaje txikia. UPV-EHUk berak, kredituen %20
bakarrik dauzka euskaraz; egiaz, datu txikia.
• Natur zientzietan, euskarazko eskaintza, batez beste, %47koa da Euskal
Herri osoan, portzentaje franko baikorra. UPV-EHUren barruan, batez beste,
biologia eta geologia lizentziaturetako kredituen %68 daude euskaraz. Datu
ona.
12. taula: Lau zientzia-esparruen euskarazko eskaintza unibertsitateka

26

18

0,3

1

2

0

0

Ez dago

0

Ez dago

0

Ez dago

13

Ez dago

Ez dago

Ez dago

0

Ez dago

47

76

85

37

42

Osasun-zientziak

20

Natur zientziak

68

Giza eta gizarte-zientziak
Teknika eta teknologia-zientziak

Guztira
(*)

UN-NU

UPNANUP

UPVEHU

Pau-Aturri
U.

UD-DU

MU

EUSKARAZKO kreditu-eskaintzaren
portzentajea (%) hurrengo Iau zientzia-esparruetan, unibertsitate bakoitzaren
barrenean (Unitatea: kreditua)

42
24

Iturriak: autoreak, unibertsitateetako webguneak eta errektoretzak. Oharra: (*) «Guztira»
zutabean batuketak eta batezbestekoak daude, dagozkien laukietan.

3.5. Hirugarren zikloko ikasketak euskaraz
Hirugarren zikloan bi multzo bereiz daitezke: doktoretza-programak batetik,
eta graduondoko tituluak bestetik, hau da, masterrak eta espezialista-diplomak.
Ikus dezagun lehenbizi doktoretza-programei dagokiena (13. taula).
13. taula: Doktoretza-programak eta euskara
UPVEHU

MU

UPNANUP

UD-DU

UN-NU

Pau-Aturri
U.

UEU

Guztira

Zenbat doktoretza-programa guztira
(eskainitako doktoretza-titulazioak)

74

0

26

18

32

4

Ez dago

154

Zenbat doktoretza-kurtso (irakasgai)
erdaraz guztira

1.324

0

0

270

494

50

Ez dago

2.138

Zenbat doktoretza kurtso (irakasgai)
EUSKARAZ guztira

95

0

0

3

0

10

Ez dago

108

Kurtsoen portzentajea (%)
EUSKARAZ, erdarazko doktoretza-programekin alderatuz

7

0

0

1

0

20

Ez dago

5

Zenbat doktoretza-programa osotara
EUSKARAZ

2

0

0

0

0

i

Ez dago

3

Iturriak: autoreak, unibertsitateetako webguneak eta errektoretzak.
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Doktoretza-programetan euskarazko eskaintza hasi berria da, eta, beraz, bere
garapena ora indik ez da inondik ere minimoetara heltzen, erdarazko kurtsoen
eskaintzarekin alderatuz %5 soilik baitaude euskaraz.
UPV-EHUren kasuan, 2 doktoretza-programa oso daude euskaraz. Halaber,
emaitza orokorrari begiratuz, doktoretza-irakasgai guztien %7 daude euskaraz (95
kurtso edo irakasgai).
Baionako Pau-Aturri Unibertsitateko Fakultate Polidiziplinarioan «Euskal
Ikasketak» izeneko doktoretza-programa ere egiten ahal da. Euskaraz dagoela esan
liteke, euskararen ingurukoa baita gaia, eta hainbat ikastaro funtsezko euskaraz
ematen baitira.
Beste unibertsitateetan errealitatea ia zero da.
Graduondoko masterretan eta espezialista-diplometan euskarazko eskaintzaren portzentajea ez da %lera iristen. UPV-EHUn 69 tituluetatik bat bakarrik dago
euskaraz. UEU hasi da alor honetan nabarmentzen, 2001-02an bi graduondoko
titulu emango baititu UPV-EHUko sail batzuekin harremanean.
14. taula: Graduondoko titulazioak 2000-01 ikasturtean
UPVEHU

MU

UPNANUP

UD-DU

UN-NU

PauAturri
U.

UEU
(a)

Guztira
(a)

Zenbat postgraduko titulazio guztira
(eskainitakoak)

69

10

10

2

91

Zenbat postgraduko kurtso (irakasgai)
erdaraz

937

140

100

0

1177

Zenbat postgraduko kurtso (irakasgai)
EUSKARAZ

11

0

0

26

37

100

o

Kurtsoen portzentajen (%)
EUSKARAZ, erdarazko doktoretza-programekin alderatuz
Zenbat graduondoko titulazio osotara
EUSKARAZ

0

1

0

0

0

0

2

Iturriak: autoreak, unibertsitateetako webguneak eta errektoretzak. Oharra: (a) UEU 200102an hasiko da graduondoko titulu horiek UPV-EHUko sail batzuekin lankidetzan eskaintzen.

3.6. Ikasketa birtualak euskaraz
Ikasketa birtualak deitzen ditugu ziberbidez eta bestelako teknologia berrien
bidez (CD-ROM, sare informatikoak, etab.) eskaintzen diren ikasketak. Oraindik
hasi baino ez dira egin mota honetako ikasketak.
UPV-EHUren kasuan, ikasketa birtualen %26 dira euskaraz. UEU 2001-02an
hasiko da alor honetan, espezialista-titulu bat beste erakunde batzuekin elkarlanean eskainiz.
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15. taula: Ikasketa birtualak 2000-01 ikasturtean
UPVEHU

MU

UPNANUP

UD-DU

UN- PauNU Aturri U.

UEU(*)

Ikasketa birtualen eskaintza guztira
(irakasgaiak)

43

10

Ikasketa birtualen eskaintza
euskaraz (irakasgaiak)

11

10

Euskarazko ikasketa birtualen
eskaintza portzentajea (%).
(irakasgaiak)

26

100

Guztira (a)

Iturriak: autoreak eta errektoretzak. Oharra: (*) Eusko Ikaskuntza, UPV-EHU, eta SElrekin
batera, UEUk graduondoko espezialista-titulua eskainiko du 2001-02tik aurrera: "Hiznet:
Hizkuntza-plangintzarako ikastaroa".

3. 7. Euskara-planak

Unibertsitate batzuk "euskara-planak" prestatu dituzte unibertsitateko alor
guztietan (edo gehienetan) euskara era neurtuan garatzeko: irakaskuntza, barne-komunikazioa, ikerkuntza, kudeaketa. Jarraian datoz euskara-plan horiei buruzko
datuak (16. taula).
16. taula: Euskara-planak
UPV-EHU

MU

UPNA-NUP*

UD-DU

UNNU

Pau-Aturri U.

UEU

Euskara-Plana (bai/ez)

bai

bai

ez

bai

ez

ez

berez euskaraz

Zenbatgarren plana

2

1

0

I

0

0

berez euskaraz

Noiztik nora indarrean

00-04

2001

ez

00-04

ez

ez

beti

Iturriak: autoreak, unibertsitateetako webguneak eta errektoretzak, eireKa-2000. Oharra: (*)
UPNA-NUP unibertsitateak neurri iragankorrak, baina atzerakorrak, onartu zituen 1998an,
euskarazko irakaskuntza oztopatuz.

Hiru unibertsitatek jarri dute euskara-plana indarrean, eta beste hiruk ez. Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitate publiko eta pribatuak dira euskararen garapenerako plana prestatu dutenak. Nafarroako bi unibertsitatek eta Ipar Euskal
Herrikoek ez dute plan zehatzik.
3.7.1. UPV-EHUko euskararen normalizaziorako planaren ezaugarriak
Adostasun handia lortu zen unibertsitateko talde guztien artean II. Euskara-Plana onartu zenean. Dena den, 1999ko martxoan onartu bazen ere, ez zen
berehala indarrean jarri, 2000-01 ikasturtean baizik.
Planaren helburu estrategikoa hauxe da: «gaur EHUn gaztelaniak duen
egoerara eta erabilera-maila berberetara heltzea».
Hizkuntzaren normalizaziorako zioak UPV-EHUn honako hauek dira:

Euskal Unibertsitatearen egoera gaur egun, 2000-01 ikasturtean

73

• Unibertsitateak berebiziko garrantzia du euskararen normalizazioan: txertaturik dagoen gizartearen isla izan behar du, eta gizarte horren goreneko
kultur erreferentzia bereganatu behar du.
• Gizartearen beste esparruetan euskararen alde egin den apustua Unibertsitateak bere egin behar du; are gehiago, publikoa izanik.
• Oinarrizko lege-araudia: EAEko legedia, UPV-EHUko estatutuak, unibertsitatea antolatzeari buruzko legea.
• Euskarazko ikasketen eskariaren etengabeko gorakada.
• Helburuen adierazle gisa, ikasleak ikasketak amaitzeko bete behar dituen
kredituen portzentajeak erabiltzen ditu. Hau da, planteamendu `bertikala'
egiten du. Erreferentzia hori abiapuntu hartuta, lortu beharreko helburuen
graduazioa finkatzen du (A, B, C, D) eta titulazio bakoitzean horietako zein
lortu finkatzen du.
• Helburu horiek finkatzeko lau irizpide zehazten ditu: ikasle euskaldunen
kopurua, titulazioaren gaurko egoera, ikasketen banapen geografikoa eta
ikasketa-mota.
• Plangintzaren ondoren, derrigorrezko irakasgaien euskarazko eskaintza
%80koa izatea lortu nahi du.
• Hirugarren zikloa plangintzatik kanpo utzi da. Hala ere erraztasunak emango dira.
• Euskarazko testuen argitaratzea bultzatzen du, horretarako irizpideak finkatuz.
• Administrazioko langileentzako hizkuntza-eskakizunak eta helburuak jasotzen ditu.
• Ebaluaziorako adierazleak zehazten ditu.
3.7.2. Mondragon Unibertsitateko euskara-planaren ezaugarriak
Finkatzen dituen helburu nagusiak hauexek dira: langileriaren euskalduntzea
eta irakaskuntzan hizkuntza-politika eleanitz baten diseinua egitea.
MUren Hausnarketa Estrategikoan (2000-2008), bere kulturaren definizioan
euskalduna, irekia eta unibertsala izango dela jasotzen du; Euskal Herriarekin eta
honen garapenarekin konprometitua. Bere balioen artean, gizartea eraldatzeko erantzukizuna jasotzen du, eta euskara eta kultura euskalduna defenditu eta garatzearena.
Bigarren erronka estrategikoa hizkuntza-politikari dagokio: unibertsitate-jardueran gutxienez hiru hizkuntza menperatu eta erabiltzea, ikasleak beren eginkizun
profesionala euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez burutzeko gai izan daitezen.
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Funtzionamendu eleanitzeko eskema horretan espero da euskara gero eta
gehiago izatea harremanetarako hizkuntza (ikasleen artean, irakasleen artean,
enpresekin, eta abar). Dena den, plana ongi ebaluatzeko, zehaztasun gehiago behar
dira, eta, halaber, erabiliko diren baliabideak ezagutzea.
3.7.3. UD-DUko Hizkuntza-Politikarako Planaren ezaugarriak
Deustuko Unibertsitateak 2000-04 urtealdirako Hizkuntza-Politikarako Plana
onartu zuen 2000ko otsailean. Lau urte horietarako aurrekontua mila milioi pezetakoa da (6 milioi euro), Abrego errektore jaunak Euskaldunon Egunkariari adierazi
zion modura (E. Egunkaria, 25-10-00). Planak hiru jarduera-alor ditu: zerbitzuak
eta komunikazioa, irakaskuntza, eta ikerkuntza eta argitalpenak.
• Zerbitzuen eta komunikazioaren esparruan, sortzen diren idatzi ofizial
guztiak hizkuntza bietan egotea da helburua, eta halaber, jendaurreko
ahozko komunikazioa ere euskaraz bideratu ahal izatea.
• Irakaskuntzaren alorrean hiru eredu prestatu dituzte, hiru ezaugarriren
konbinazioarekin jokatuz. Ezaugarriak hauexek dira: a) Euskaraz eman
beharreko irakasgaiak derrigorrezkoak izango dira, ahal dela. b) Ikasketa
bakoitzean euskarazko kredituen portzentaje bat ezarriko da. c) Ereduak
praktikan ezartzeko egitasmo kronologiko bat jarriko da.
Hiru ezaugarri edo aldagai horiek adostuta, hiru irakaskuntza-eredu prestatu
dira, eta Deustuko Unibertsitateko titulazioak hiru eredu horien arabera antolatuko
dira hizkuntzari dagokionez. Hona hemen ereduak:
1. Lehenbiziko eredua: derrigorrezko irakasgaien kopuru bat euskaraz
eskainiko da, titulazio osoan zehar lerro jarraitu bat osatuz, jakintza-arlo
horretako edukiak, formakuntza eta terminologia euskaraz jasotzeko.
Titulazio hauetan ezarriko da: zuzenbidea, ekonomia eta enpresa-zientziak,
ingeniaritzak, psikologia eta pedagogia, eta humanitateak.
2. Bigarren eredua: ikasturte bakoitzean irakasgai bat eskainiko da euskaraz.
Titulazio hauetan ezarriko da: historia, filologiak, teologia, filosofia eta
antropologia.
3. Hirugarren eredua: bigarren eredu hobetua dela esan liteke; izan ere, 2.
ereduko irakasgaiez gain, hitzaldi, lan zuzendu eta ikerlanetan ere ematen
baitu euskara erabiltzeko aukera. Soziologian eta unibertsitate-eskoletako
titulazioetan ezarriko da.
4. IKERKUNTZA ETA ARGITALPENAK
Azpiatal honetan euskarazko unibertsitate-ikerkuntza eta horren argitalpena
aztertuko ditugu.
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4.1. Doktoretza-tesiak eta ikerketa proiektuak
Ikerkuntzaren alorrean azterketa sistematikoa egitea ez da erraza, euskal irakasle eta ikertzaile askok erdal hizkuntzetan ere argitaratzen baitituzte beren ikerlanak. Dena den, hona hemen lortu ditugun datuak, garrantzitsua baita euskarazko
ikerkuntzaren ebaluazio kuantitatiboa egiten hastea. Hurrengo urteetan, jarraian
dauden taulak osatzen joan beharko genuke.
Hurrengo taulan (17. taula) 2000an Euskal Herriko unibertsitateetan egindako
doktoretza-tesien datuak daude. UPV-EHUn burutu dira euskarazko doktoretza-tesi
gehienak. Jakin badakigu doktoretza-tesien ekoizpenean ez dagoela urtez urteko
erregulartasunik. Dena den, hona hemen 2000ko emaitza UPV-EHUn: egindako
tesien %8 izan ziren euskaraz; guztira, hamasei tesi.
Beste unibertsitateetan ez zen doktoretza-tesirik egin 2000. urtean.
17. taula: Doktoretza-tesiak, 2000. urtean
UPVEHU.

MU

UPNANUP

UD-DU

UN-NU

PauAturri U.

Guztira

Zenbat doktoretza-tesi guztira

204

0

25

39

145

Zenbat doktoretza-tesi EUSKARAZ

16

0

0

0

0

16

Doktoretza-tesien portzentajea (%)
EUSKARAZ

8

0

0

0

0

4

Erdal irakasleak/doktoretza-tesiak ratioa

15

0

27

16

5

12

EUSKAL irakasleak/doktoretza-tesiak ratioa

59

0

0

0

0

77

413

Iturriak: autoreak eta errektoretzak.

Beste alde batetik, irakasleak/tesiak ratioari begiratzen badiogu, ikusten dugu,
UPV-EHUn, 2000. urtean, batez beste, proportzioan 59 euskal irakasleren artetik
doktoretza-tesi bat aurkeztu zela euskaraz, hau da, 59/1 ratioa. Erdaraz, berriz,
ratioa 15/1 tamainakoa izan zen.
Hala ere, emaitza horiek eskuetan izanda ere, ezin dugu ondorio zehatzik
atera, hainbat faktore gehiago sartu behar baitira azterketan: irakasle ez-doktoreen
kopurua, aurreko urteetako doktoretza-tesi ekoizpena, eta abar.
Datozen urteetan ere datuak biltzen eta beste unibertsitateetako laukiak ere
osatzen joan beharko da, poliki-poliki euskarazko unibertsitate-ikerkuntzaren
azterketa esanguratsua lortzeko.
Ikerketa-proiektuen azterketa egiteko, UPV-EHUren datuak ditugu sistematikoenak eta handienak (18. taula). Hain zuzen ere, 2000an, UPV-EHUn, 516
ikerketa-proiektutik 8 bakarrik izan ziren euskaraz, hau da, %2 meharra.
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1999an ere antzeko datuak egon ziren UPV-EHUn, bertako iturri ofizialek
adierazi diguten modura: 496 ikerketa-proiektu guztira, eta horietako 7 proiektu
bakarrik euskaraz. Beraz, erregulartasuna dago gai honetan. Horrek esan nahi du
euskal irakasle gehienek erdarazko proiektuetan egiten dutela ikerlana, eta erdaraz
egindako ikerkuntza hornitzen dutela.
Ratioei begiratuz, 2000an, UPV-EHUko euskal irakasleak/proiektuak ratioa
146koa izan da, alegia, 146 euskal irakasleren artean, batez beste, ikerketa-proiektu
bat egin dela. Erdaraz, berriz, 9/1 ratioa izan da.
Beste unibertsitate gehienen datuak falta zaizkigu alor honetan, baina seguru
gaude gehienetan ez dela %letik gora joango.
18. taula: Ikerketa-proiektuak, 2000. urtean
UPVEHU

MU

UPNANUP

UD-DU

UNNU (a)

PauAturri U.

UEU

Guztira

Zenbat ikerketa-proiektu guztira

516

429

945

Zenbat ikerketa-proiektu EUSKARAZ

8

0

8

Ikerketa-proiektuen portzentajea (%)
EUSKARAZ

2

0

1

Erdal irakaslealdikerketa-proiektuak ratioa

9

2

8

EUSKAL irakasleak/ikerketa-proiektuak
ratioa

146

0

172

Iturriak: autoreak eta errektoretzak. Oharra: (a) UN-NUren kasuan, doktoretza-tesien datua
1999-00 ikasturteari dagokio eta ikerketa-proiektuena 1998-99 ikasturteari.

Lehenago esan bezala, euskal irakasleek erdarazko ikerkuntza-proiektuetan
hartzen dute parte gehienbat, eta horregatik dira hain gutxi euskaraz egindako ikerketa-proiektuak. Alor honetan bizkortu egin behar da euskarazko ikerketa-proiektuen kopurua.
4.2. Argitalpenak: unibertsitate-liburuak eta artikulu zientifikoak
Hurrengo taulan (19. taula) unibertsitate desberdinetan euskaraz argitaratutako
liburuen datuak agertzen dira. Oso kontuan izan behar dugu, emaitzak gaizki ez
interpretatzeko, taulan agertzen diren zenbakiak gure unibertsitateetako argitalpen-zerbitzuei dagozkiela soilik, eta ez Euskal Herrian nahiz espainiar eta frantziar
estatuetan dauden bestelako argitaldariei. Horiek ere sartuko bagenitu, hau da,
Euskal Herrian eskuragarri dauden erdarazko eta euskarazko unibertsitate-liburuen
konparaketa egingo bagenu, euskarazko ekoizpena ez litzateke erdarazkoaren
% 1 era helduko seguruenik.
2000an, Euskal Herriko unibertsitateetako argitalpen-zerbitzuek 33 unibertsitate-liburu argitaratu zituzten euskaraz. Argitaldari handienak UD-DU (12 liburu),

77

Euskal Unibertsitatearen egoera gaur egun, 2000-01 ikasturtean

UEU (9 liburu) eta UPV-EHU9 (9 liburu) izan ziren urte horretan.
Urte bakar bateko datuak deus gutxi esaten duenez, hamar urteko epeari
begiratu diogu arretaz, 1991-2000 urtealdiari hain zuzen. Kasu honetan, UEU da
euskal unibertsitate-liburuen ekoizlerik handiena, 98 liburu argitaratu baititu hamar
urteko tarte horretan. Gainera, azken hogei urteotan egin den ekoizpenari begiratzen badiogu, UEU bera da argitaldaririk garrantzitsuena, 200 liburu inguru jarri
baititu euskal unibertsitatearen zerbitzuan.
Beste unibertsitateei dagokienez, hamar urteko epe berean, UPV-EHUk 79
unibertsitate-liburu argitaratu ditu euskaraz, UPNA-NUPek 40, eta UD-DUk 35.
Guztien artean, 1991-200.0 epean, 257 unibertsitate-liburu argitaratu ziren
euskaraz.
Datu pozgarriak dira itxuraz, baina euskarazko unibertsitate-liburuen funtsa,
kopurua, hain txikia denez, ez dugu oraindik eskaintza minimoa lortu. Izan ere,
esan liteke euskal irakasgaien %80k ez dutela oinarrizko testulibururik euskaraz.
Datu hori hurbilketa baino ez da oraingoz. Gure ustez, euskarazko kopuruak askoz
ere handiagoa izan beharko luke. Horretarako, jakina, laguntza berezi eta berezkoak
eman beharko litzaizkieke euskal irakasleei, bestela zaila baitute irakaskuntza osoa
eman, ikerkuntza egin eta, gainera, unibertsitate-liburuen idazkuntzan jardutea.
Beraz, zenbaki hauek errealitate txiki —txikiegi— bat adierazten dute, eta badirudi informazio-trukea ere ticikiegia dela unibertsitateko euskal irakasleen artean,
beste unibertsitateetan argitaratutako liburuei dagokienez. Ondorioz, uste baino maizago gertatzen da, unibertsitate bateko irakasleek ez dakitela deus jakintza alor
berean beste unibertsitate bateko irakasleek idatzi eta argitaratutako liburuei buruz.
19. taula: Unibertsitate-liburuak unibertsitateko argitalpen-zerbitzuetan, 2000
UPVEHU (a)

MU

UPNANUP

UD-DU
(c)

UNNU

Zenbat unibertsitate-liburu
EUSKARAZ

9

1

1

12

Zenbat unibertsitate-liburu euskaraz
azken 10 urteotan, 1991-2000
(hurbilketa)

79

2

40

35

PauAturri U.

UEU
(b)

Guztira

1

9

33

3

98

257

Iturria: UPV-EHUko argitalpen-zerbitzua, UEU, autoreak. Oharra: (a) UPV-EHUren
Argitalpen Zerbitzuak, bere urteko txostenean (UPV-EHUko Argitalpen Zerbitzua 2000), dio
25 liburu direla argitaratuak (paperezko liburuak eta campus birtualean erabiltzen diren CDROMak, eta jatorrizkoak eta itzulpenak ere sartuz), baina gure datua (9 liburua) paper
formatuan argitaratutako liburuei dagokie soilik. (b) UEUren kasuan paperezko liburuak dira,
eta jatorrizkoak. (c) UD-DUko kasuan, liburuak jatorrizkoak eta itzulpenak dira.
9. Taularen oin-oharrean esan bezala, UPV-EHUren Argitalpen Zerbitzuak, bere urteko
txostenean (UPV-EHUko Argitalpen Zerbitzua 2000), dio 25 liburu direla argitaratuak (paperezko
liburuak eta camptis birtualean erabiltzen diren CD-ROMak, eta jatorrizkoak eta itzulpenak ere
sartuz), baina gure datua (9 liburu) paper-formatuan argitaratutako Iiburuei dagokie soilik.
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Hurrengo taulan (20. taula), aldizkari eta artikulu zientifikoen datuak agertzen
dira. Kasu honetan ez'dituzu unibertsitateak kontuan izan, aldizkari zientifikoak
baizik, diren tokikoak direla. Euskal Herrian, guztira, 48 aldizkari zientifiko euskaldun, elebidun eta eleanitz zenbatu ditugu, hau da, ustez, euskarazko artikulu
zientifikoak argitaratzea ahalbidetzen duten aldizkari guztiaklo.
Euskal Herrian, 2000an, aldizkari zientifiko euskaldun edo eleanitzetan euskaraz argitaratutako artikulu zientifikoak 195 inguru izan ziren, hau da, aldizkari
horietan argitaratutako artikuluen %35 euskaraz izan ziren. Nahiko portzentaje
deigarria.
Ulertzekoa denez, ezin ditugu jakin zenbat erdarazko artikulu argitaratu ziren
bai hemengo bai kanpoko erdal aldizkarietan (gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez,
etab.).
20. taula: Aldizkari eta Artikulu zientifikoak orokorrean EHn, 2000
Guztira
Zenbat aldizkari zientifiko guztira (aldizkariak: euskaraz, elebidunak, eleanitzak)

48

Zenbat aldizkari zientifiko euskaraz soilik

10

Zenbat artikulu zientifiko guztira (aldizkariak: euskaraz, elebidunak, eleanitzak)

551

Zenbat artikulu zientifiko euskaraz

195

Euskarazko artitukulu zientifikoen portzentajea (%).

35

Iturria: UPV-EHUko argitalpen-zerbitzua, UEU, autoreak.

Zientzia-esparruei dagokienez, aldizkari ia guztiak giza eta gizarte-zientzietakoak dira. Beraz, artikulu zientifiko gehienak ere esparru horretakoak dira.
Teknika eta teknologian aldizkari bat dago, Ekaia l 1 . Natur eta osasun-zientzietan
ez dago aldizkari zientifiko bat ere, guk dakigula behintzat.

10. Hona hemen aldizkari horien zerrenda: Anuario de Eusko-Folklore, Anuario del Seminario
de Filologia Vasca Julio de Urquijo, Arkeoikuska, Azpilcueta, Bat-Soziolinguistika aldizkaria,
Bilduma, Boletin de Estudios Histricos sobre San Sebastian, Boletin de la Real Sociedad
Vascongada de Amigos del Pais, Bulletin du Musêe Basque, Cuadernos de Etnologia y Etnografia de
Navarra, Ekaia, Ekaina, Revue d'Etudes Basques, Eleria, Enseiukarrean, Etniker Bizkaia, Euskera,
Fontes Linguae Vasconum, Gernimo de Uztariz, Herri-Ardularitzazko Euskal Aldizkaria/Revista de
Adm. Pablica, Hik Hasi, Ohitura: Estudios de Etnografia Alavesa, Huarte de San Juan, Ikastaria,
Ikerlanak/Estudios: Boletin de Estudios del Bidasoa, Ikusgaiak, Inguruak, Isturitz, Jakin, Jentilbaratz,
Kobie, Lapurdum, Letras de Deusto, Mundaiz, Munibe, Musiker, Oihenart, Ondare, Principe de
Viana, Revista Internacional de Estudios Vascos, Sancho el Sabio, Senez, Sukil, Tantak, Trabajos de
Arqueologia Navarra, Uztaro, Vasconia, Zainak, Zer.
11. Elhuyar izenekoa zientziaren dibulgazio eta zabalkunderako aldizkaria da.
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5. KUDEAKETA
5.1. Euskararen erabilera ahozko komunikazioan
Kudeaketaren alorreko alderik garrantzitsuenetako bat komunikazioa da,
ahozkoa nahiz idatzizkoa, zeren edozein erabakigintza-prozesuren denbora eta
energiarik handiena hartzen baitu. Horregatik, unibertsitatean euskaraz zenbat
ahozko komunikazio egiten den jakin nahi dugu hemen.
Ez dugu neurtu idatzizko komunikazioa, baina ez da egongo zalantza handirik, ez eta oker handirik, Euskal Herriko unibertsitate guztietan idatzizko komunikazioaren %95 inguru erdaraz dela esaten badugu.
Ahozko komunikazioak neke eta hizkuntza-menderatze txikiagoa eskatzen du
eta horixe ikertu nahi izan dugu, komunikazio biziaren adierazpen egokien modura. Bi eratara neurtu dugu komunikazioa: komunikazio horizontala, hau da, hierarkiaren maila bereko kideen arteko ahozko komunikazioa (ikasleak ikasleekin, irakasleak irakasleekin); eta komunikazio bertikala, hierarkiaren maila desberdinekoen artekoa (AZPko batek bere arduradunekin egiten duen berbaldia; ikasleak irakasleekin; etab.). Komunikazio bertikalak bi noranzko ditu: komunikazio bertikala
hierarkian gorago daudenekin, eta hierarkian beherago daudenekin.
Oraingoz UPV-EHUn eta Nafarroako UN-NUn bakarrik egin dugu neurketa.
Metodoaren aldetik, ez-probabilitatezko lagin eskuragarria erabili dugu, baina
sorta-laginaren 12 ezaugarri batzuk ere aplikatuz. Honela, UPV-EHUren kasuan,
lehen urratsean, campusaren irizpidea erabili dugu eta hiru sorta-lagin egin ditugu
—Araba, Gipuzkoa, Bizkaia—. Bigarren urratsean, campus bakoitzeko fakultate
edo ikastegi desberdinak erabili ditugu lagina prestatzeko. Orduan, eskuragarri
zeuden ikasle, irakasle eta AZPkoekin 13 hiru lagin osatu ditugu campus bakoitzean.
Guztira UPV-EHUko 204 pertsonak parte hartu dute inkestan —ikasle, irakasle eta
AZPkoak—.
Inkestan hiru galdera jarri zaizkie laginkideei eta Otik 10erako puntuazioak
jartzea eskatu zaie 14. Emaitzak hurrengo tauletan daude.

12. Edo "cluster" lagina ingelesez.

13. Adminiztrazio eta Zerbitzuetako Pertsonala.
14. Hiru galderak era honetakoak ziren: «Mesedez, esango al diguzu egiaz, zure eguneroko
bizitzan unibertsitatean, batez beste, zenbat hitz egiten duzun euskaraz zure kideekin? Ikaslea bazara,
beste ikasleekin; irakaslea bazara, beste irakasleekin; AZPko langilea bazara, beste lankideekin».
Aurreko galdera komunikazio horizontalari zegokion modura, beste biak komunikazio bertikalari
zegozkien, bai hierarkian gorago, bai beherago zeudenekin.
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UEUren kasua alde batera utziz (horko barne-bizitza osoa euskaraz delako),
gure ustez, UPV-EHUren datuak dira aztertzeko egokienak, unibertsitate hori baita
handiena eta adierazgarriena.
Lehenbiziko taulan (21. taula) ikusten denez, UPV-EHUko euskal ikasle,
irakasle eta AZPkoek, batez beste, komunikazio horizontalaren %60 euskaraz
egiten dute. Lehenbiziko interpretazio batean, horrek esan nahi du unibertsitateko
euskaldunak fidelak direla hizkuntzaren erabileran, aukera duten komunikazio-uneetan.
Bi ahulune agertzen dira. Lehenean, AZPko euskaldunak %27an bakarrik
komunikatzen dira euskaraz unibertsitatean, beren eguneroko bizitzan, beren
hierarkia-mailako kideekin. Horrek esan nahi du AZPkoen artean euskaldunak
gutxi direla eta, agian, euskaldun direnen artean ere ez dutela beti euskaraz egiten.
Bigarrenean, euskal ikasleak %71n komunikatzen dira beren artean euskaraz.
Beraz, ia hamarretik hirutan erdaraz egiten dute. Horrela begiratuta, euskararentzat
ezkorra dela dirudi, baina beste interpretazio bat ere izan dezake, alegia, euskal
ikasleak erdal ikasleekin ere komunikatzen direla, multzo isolatua izan gabe.
Irakasleen arteko komunikazio horizontalak (%47) garbi erakusten du
euskaldunak eta erdaldunak erabat nahastuta bizi direla eguneroko bizimoduan.
21. taula: Komunikazio horizontala, 2000-01 ikasturtean
UPV-EHU

UN-NU

Komunikazio horizontalaren portzentajea (%) euskaraz, batez beste, unibertsitatean (euskal
irakasle, ikasle eta AZPkoek)

60

0,75

Komunikazio horizontalaren portzentajea (%) euskaraz, euskal irakasleek

47

0,5

Komunikazio horizontalaren portzentajea (%) euskaraz, AZPko euskaldunek

27

0,5

Komunikazio horizontalaren portzentajea (%) euskaraz, euskal ikasleek

71

0,2

Iturria: inkesta. N = 204. Oharra: (*) UEUren kasuan ez da inkesta egin, baina bere barne-komunikazio guztia da euskaraz, ezaguna denez.

UN-NUren kasuan, datuak erabat adierazgarriak dira: bertako kide euskaldunen eguneroko komunikazioa ia osotara erdaraz egiten da, izan ere, euskarazkoa
ez baita %lera ere ailegatzen.
Hurrengo taulan (22. taula), komunikazio bertikal osoaren emaitzak aurkezten ditugu. Hemen arazo bat ageri da euskarazko komunikaziorako, gure ustez.
UPV-EHUn, batez beste, euskaldun guztiek (irakasle, ikasle eta AZP) %49tan hiz
egiten dute euskaraz hierarkian gorago eta beherago daudenekin. Berriz ere,
AZPko euskaldunak dira unibertsitatean, eguneroko bizitzan, komunikazioa euskaraz gutxien egiten dutenak. Hierarkian gorago edo beherago daudenekin ahozko
komunikazioaren %13 bakarrik egiten dute euskaraz.
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22. taula: Komunikazio bertikal osoa, 2000-01 ikasturtean
UPV-EHU

UN- NU

49

0,2

Komunikazio bertikal osoaren portzentajea (%) euskaraz, batez beste, (euskal AZPkoek).

13

0,2

Komunikazio bertikal osoaren portzentajea (%) euskaraz, batez beste, (euskal irakasleak).

40

0,2

Komunikazio bertikal osoaren portzentajea (%) euskaraz, batez beste, (euskal irakasleak,
euskal ikasleak eta euskal AZPkoak), —hierarkian gorago eta beherago daudenekin—.

Iturria: inkesta. N = 204. Oharra: (*) UEUren kasuan ez da inkesta egin, baina bere barne-komunikazio guztia da euskaraz, ezaguna denez.

Nafarroako Unibertsitate pribatuan (UN-NU), horko irakasle, ikasle eta AZPko
lankide euskaldunek ezin dute euskaraz hitz egin beren laneko orduetan, eta
euskarazko komunikazio bertikal osoa ez da %lera heltzen.
Aurreko tauletan datu orokorrak eman ditugu. Maiz gertatzen denez, orokortasun horretan ezkutatu egiten dira benetako aldagai kaltegarriak. Horregatik,
hurrengo taulan (23. taula) garbi ikusiko dugu zein den euskaldunen komunikazioa
euskaraz oztopatzen duen alderdia.
UPV-EHUko euskal irakasleek %20an bakarrik egiten dute komunikazioa
euskaraz hierarkian gorago daudenekin. Beraz, unibertsitate horretako kargudunen
artean euskaldunak eskas direla dirudi, edo baldin badakite, ez dute euskaraz berba
egiten.
AZPkoen kasuan, portzentaje hori %16koa da. AZPkoen artean ere euskaldunak uste baino gutxiago dira, edo euskaraz baldin badakite, ez dute hizkuntza
honetan komunikazioa egiten goragokoekin.
Inkestaren fidagarritasun-faktore modura agertzen da ikasleen datua. Izan ere,
euskal ikasleek %73an egiten baitute euskaraz hierarkian gorago daudenekin, hau
da, gehienetan beren irakasleekin eta, gutxiagotan, ikastegiko arduradunekin.
Portzentaje hori ikasleen arteko komunikazioaren ia berdina da (%71).
23. taula: Goranzko komunikazio bertikala (hierarkian gorago daudenekin),
2000-01 ikasturtean
UPV-EHU

UN-NU

20

0,2

Goranzko komunikazio bertikalaren portzentajea (%) euskaraz euskal AZPkoak

16

0,2

Goranzko komunikazio bertikalaren portzentajea (%) euskaraz, euskal ikasleak, gorago
dauden arduradun edo kargudunekin

73

0,2

Goranzko komunikazio bertikalaren portzentajea (%) euskaraz, euskal irakasleak

Iturria: inkesta. N = 204. Oharra: (*) UEUren kasuan ez da inkesta egin, baina bere barne-komunikazio guztia da euskaraz, ezaguna denez.
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6. UNIBERTSITATEA ETA GIZARTEA
6.1. Euskararen presentzia unibertsitate eta gizartearen arteko harremanetan
Azpiatal honen bitartez, unibertsitateek gizartearekin duten harremana nolakoa den eta arlo horretan euskararen presentzia zein den ezagutzen ahalegindu gara.
Egiaz, oso zaila da sektore honen argazki orokor bat egitea. Hiru harreman-mota
bereiz eta azter ditzakegu: 1) enpresa-munduarekin; 2) gizarte zibilarekin, hau da,
herritar arruntekin; eta 3) erakundeekin (gobernu autonomikoak, diputazioak,
udalak, etab.).
Enpresen eta unibertsitatearen arteko harremanetan, euskara oraindik oso faktore txikia da, ia zeroaren hurrengoa. Dena den, komunikabideek, telekomunikazio-konpainiek, eta zerbitzuetako enpresek, gero eta euskararen presentzia handiagoa behar dute beren ustiapenean. UPV-EHUren kasuan, enpresa-munduarekin
duen harremana sendotzen ari da. Azken bi urteetan 1.200 milioi pezeta (7 milioi
euro) eskuratu ditu unibertsitate horrek 500 enpresa baino gehiagorekin izandako
lankidetza-proiektuetatik. Mondragon Unibertitateak ere harreman handiak ditu
industria-munduarekin, batez ere MCCrekin. Bi kasuetan, hala ere, euskararen presentzia oso eskasa da zeren, arlo honetan, euskara baino gehiago errentagarritasuna
baita enpresaren eta unibertsitateen lehentasuna.
Unibertsitatearen eta gizarte zibilaren arteko harremanetan, euskarari dagokionez, ez da jarduera eta datu asko ezagutzen. UPV-EHUren kasuan, jarduera
akademikoak eta kulturalak daude batez ere. Jarduera akademikoen artean kokatzen
ditugu Udako Ikastaroak eta Esperientziaren Gelak, adibidez. Udako Ikastaroetan,
2000-01an, 70 ikastaro/mintegi inguru egin ziren eta horietako 10 izan ziren euskaraz, hau da, %14; minimoaz behetik, benetan. Esperientziaren Gelak 55 urtetik
gorako lagunei zuzenduriko goi-mailako ikasketak dira, eta dagoeneko Bizkaiko
eta Gipuzkoako campusetan jarri dira martxan. Hala ere, eskaintzen den titulazioa
erdaraz irakasten da soilik. Azkenik, UPV-EHUk antolatzen dituen ekitaldi kultural
ugarietan (hitzaldiak, erakusketak, antzerkia, etab.) euskararen presentzia nahiko
txukun zaintzen dela esan daiteke, kirolaren alorrean izan ezik, non, ia dena
erdaraz egiten den.
Unibertsitatearen eta erakundeen arteko harremana ekonomikoa izaten da
gehienbat. Unibertsitate publikoen kasuan (UPV-EHUren kasuan Euskal Autonomia Erkidegoan eta UPNA-NUPen kasuan Nafarroan), beren aurrekontuaren
%80tik gora erkidegoko legebiltzarrak erabakitzen du. Halaber, gero eta
gehiagotan, erakundeek ematen duten finantzazioa programa-kontratuen bidezkoa
da; hau da, egitasmo zehatzak hornitzen dira diruz, Euskararen Normalizaziorako
Plana kasu. Unibertsitate pribatuen kasuan (UD-DU, MU eta UN-NU Hego Euskal
Herrian), erakundeetatik dirua lortzeko egitasmo eta plan zehatzen inguruko
akordio eta konbenioak sinatzen dituzte. Zoritxarrez, egitasmo horiek, gehienetan,
erdarazkoak dira. Euskarazko egitasmoen beharra ikusten da.
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7. INDARGUNEAK ETA AHULUNEAK
7.1. Indarguneak irakaskuntzan
7.1.1. Indarguneak: irakasleak
Euskal irakasleek jarrera positiboa dute euskarazko irakaskuntzarekiko eta,
oro har, euskal unibertsitatearen garapenarekiko.
Euskal irakasleen %76 UPV-EHUn daude, eta urtero euskal irakasleen
kontratazio-politika eutsia jarraitu da. Datozen urteetan ere bide beretik jarraitzea
aurreikusten da.
Portzentualki begiratuta, unibertsitate euskaldunenak Mondragon Unibertsitate a (MU) eta Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) dira. Azken honen
irakaskuntza eta jarduera osoa, nahiz eta mugatua, %100 gauzatzen da euskaraz.
7.1.2. Indarguneak: ikasleak
Demografia behera doan arren, euskal ikasleen kopurua gorantz doa etengabe EAEn eta Nafarroan, irakaskuntza ertainean euskaraz ikasten dutenak gero
eta gehiago baitira. Alderantziz, ikasle erdaldunen kopurua beherantz doa.
Unibertsitate batzuetan, ikasleria oso euskalduna da: UEUn erabatekoa, MUn
gehienak eta UPV-EHUn eta UD-DUn erdiak inguru. Euskaraz dakiten ikasleen
portzentajea %49 ingurukoa da hauetan.
Oro har, dagoeneko, euskal ikasleen masa kritikoa sendotuta dago, ia hogeita
bost mila "euskal ikasle" baitira, hots, euskaraz irakaskuntza hartzen dutenak
(%26). Beraz, edozein herrialde txikitan egon daitekeen unibertsitate-sistema oso
baten mailara heltzeko adina ikasle daude. Ikuspegi teoriko batetik abiatuta, "euskal
unibertsitate sakabanatua" sortua dugu jadanik, nahiz eta garapen partziala izan
oraindik, eta gune fisiko askotan banatuta egon.
Euskal ikasleriaren jarrera aktiboa oso eraginkorra da euskal unibertsitatearen
aldeko jardunean eta garapenean.
7.1.3. Indarguneak: irakaskuntza orokorra eta esparruka I. eta 2. zikloetan
Euskarazko irakaskuntzaren eskaintza gorantz doa 1. eta 2. zikloko titulazioetan, eta bi unibertsitate ageri dira positiboki nabarmen: UPV-EHU eta MU.
Bai kreditu-kantitatearen aldetik bai titulazio desberdinen kopuruaren aldetik,
UPV-EHU da erreferentzia nagusia orain arte.
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Giza eta gizarte-zientzietan eta natur zientzietan, 1. eta 2. zikloko titulazioei
dagokienez, garapen-maila egokia ari da lortzen euskarazko eskaintza. UPV-EHU
eta MU ageri dira euskarazko ikasketekin arduratuen, %76-85 artean baitaukate
eskaintza euskaraz esparru horietan.
7.1.4. Indarguneak: hirugarren zikloan
Lizentziatu euskaldun gero eta gehiago daude. Beraz, hirugarren ziklorako
ikasleak badaude, eta eskaria garatzen ari da.
Hirugarren zikloko doktoretza eta graduondoko titulazioetan ere euskarazko
eskaintza garatzen hasi da. Jadanik badaude bi doktoretza-programa eta hiru
graduondoko titulu osorik euskaraz eskaintzen direnak.
Hirugarren zikloa da unibertsitate desberdinetako sailen artean lankidetza garatzeko gunerik egokiena, eta, horren bidez, bai doktoretzako eta bai graduondoko
programa osoak edo ia osoak euskaraz eskain lekizkieke lizentziaturak amaitu
dituzten euskaldunei.
Giza eta gizarte-zientzietan gara liteke lankidetza hori batez ere, izan ere
esparru horretako titulazioetan euskarazko eskaintza nahiko handia baita eta
hainbat titulazio ia oso-osorik egin baitaiteke euskaraz.
Teknika eta teknologiako jakintza-arloan ere doktoretza-programaren bat edo
graduondoko tituluren bat presta liteke, nagusiki euskaraz (edo bi eletan),
unibertsitate desberdinetako sail desberdinen artean, nahi izanez gero.
Horrela egingo balitz, lizentziatu euskaldunei aukera berria eskainiko litzaieke, euskaraz.
7.1.5. Indarguneak: ikasketa birtualak
Etorkizun handia du ikasketa birtualen arloak, eta ohiko irakaskuntzarekin
osagarritasuna bilatu behar du, euskarazko irakaskuntza garatzeko eta osatzeko.
7.1.6. Euskara-planen indarguneak
Euskara-planek unibertsitateko esparru desberdinak hartzen dituzte kontuan:
irakaskuntza, komunikazioa, argitalpenak eta ikerkuntza.
EAEko hiru unibertsitateek maila desberdineko konpromiso formalak hartu
dituzte euskararen garapenean. Oraindik ahalegin handiagoa behar da garapen oso
eta eutsigarria lortzeko eta euskal ikasleen beharrei egoki erantzuteko.
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7.2. Indarguneak ikerkuntzan eta argitalpenetan
7.2.1. Indarguneak: doktoretza-tesiak eta ikerketa-proiektuak
Doktoretza-tesiei dagokienez, giza eta gizarte-zientzietako jakintza-arloetan
doktoretza-tesia euskaraz egin eta euskaraz epaitua izateko aukera dago jadanik, ez
oso handia hala ere (kazetaritza, soziologia, psikologia, filologia, etab.).
Ikerketa-proiektuei dagokienez, euskal irakasle prestatu asko daude ikerketa-proiektuak egiteko eta burutzeko, baita ikerketa-taldeak osatzeko ere. Alor honetan
unibertsitate desberdinetako irakasleez osatutako ikerketa-taldeak sor litezke.
Honela eginez, indartu egingo litzateke euskarazko ikerkuntza. Elkarlan horrekin
batera, gainera, nazioarteko aldizkarietan euskarazko ikerkuntzaren berri maizago
eta era antolatuagoan eman beharko litzateke.
7.2.2. Indarguneak: argitalpenak, unibertsitate-liburuak eta artikulu zientifikoak
Euskarazko unibertsitate-liburuen argitalpena ugalduz doa. UEUk garrantzizko argitalpen-ekoizpena izan du aspalditik, eta arlo honetan beste unibertsitateek
batera bezainbat liburu argitaratu ditu, edo hor inguruan behintzat.
Euskarazko artikulu zientifikoen kopurua ere gorantz doa, giza eta gizarte-zientzietan batez ere. Teknika eta teknologia-zientzietan ere aldizkari bat dago,
Ekaia izenekoa.
7.3. Indarguneak kudeaketan
UEUren moduko unibertsitate-gune erabat euskaldunak izatea eta garatzea
funtsezkoa da euskal unibertsitatearen garapen oso eta eutsigarria lortzeko.
UPV-EHUko euskal ikasle eta irakasleek fideltasun handia diote euskarari
unibertsitateko eguneroko komunikazio horizontalean, alegia, beren artean.
7.4. Ahuluneak irakaskuntzan
7.4.1. Ahuluneak: irakasleak
Euskal Herriko unibertsitateetan dagoen irakasleen %20 bakarrik dira "euskal
irakasleak", alegia, euskaraz irakasgai bat behintzat irakasten dutenak.
UPV-EHUren kasuan, euskal irakasleriaren portzentajea %25koa da,
unibertsitate horretako irakasleen kopuruarekin alderatuz.
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren kasua (UPNA/NUP) negatiboki deigarria da, %5 soilik baitira euskal irakasleak eta, zoritxarrerako, etorkizun hurbilean
ez baita hoberako joerarik ikusten, alderantzizkoa baizik. Nafarroako Unibertsitate
pribatuan (UN-NU) egoera zero inguruan dago.
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Euskaraz diharduten irakasleek, oro har, erdaraz dihardutenak baino lan-baldintza eskasagoetan ari dira lanean: behin-behineko kontratuak ugaltzen ari dira;
asignatura edo irakasgai ezberdin gehiago eman behar izaten dituzte; frankotan,
gainera, irakasgai desberdin gehiago izateaz gain, bi hizkuntzatan eman behar izaten dituzte; halaber, euskarazko testuliburu eta material falta handiagoa izaten dute.
Horrek guztiak bi ondorio nagusi izan ditzake:
1. Euskal irakaslearen lana zaildu egiten du, zeren, kalitateari eusteko, klaseen
preskatuntzan ordu gehiago sartzera behartuta egoten baita euskal irakaslea. Ondorioz, ikerkuntzari edo beste lan batzuei eskain diezaiekeen denbora mugatuagoa eduki dezake.
2. Euskal irakaslearearen lana behar bezala aintzat ez hartzea. Horrek, jarraian,
ilusio galtzea ekar dezake, eta azkenik, irakaskuntzaren kalitatea kaltetuta
gerta daiteke.
7.4.2. Ahuluneak: ikasleak
Ikasle askok, unibertsitatera sartzean, ez du nahiko informazio euskaraz egin
ditzakeen ikasketen inguruan. Bai informazioaren kantitatearen eskasiagatik, bai
informazioaren kalitatearen erakargarritasun ezagatik, ikasle euskaldun franko ez
dira euskarazko ikasketetan matrikulatzen16.
Halaber, unibertsitaterako sarreran euskarazko eta erdarazko ikasle guztientzako sarrera-zerrenda bakarra izatea kaltegarri da euskal unibertsitatearen garapenerako; izan ere, ikasle euskaldun asko ezin matrikulatuz geratzen baitira.
7.4.3. Ahuluneak: irakaskuntza orokorra eta esparruka 1. eta 2. zikloetan
Desoreka: unibertsitateen arteko alderaketa eginez, UPV-EHUk derrigorrezko
eta hautazko kredituen %41 eskaintzen ditu erdarazko 1. eta 2. zikloko titulazioetan, baina, portzentaje hori %74ra igotzen da euskarazko eskaintzan. Horrek esan
nahi du, izugarrizko desoreka dagoela unibertsitateen artean, euskararen garapenari
dagokionez behintzat.
Euskal Herriko bost unibertsitateetako hirutan (UD-DU, UPNA-NUP eta
UN-NU) euskarazko irakasgaien eskaintza %20tik behera dago.
Egoera txarrena Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian dago. Nafarroan, UPNANUPen, euskarazko eskaintza murrizten ari dira eraso politikoaren bidetik. Universidad de Navarra-n, berriz, euskarazko eskaintza ia zero da.

16. 1998an, EAEn, ikasleen %33,2k egin zuten selektibitatea euskaraz, baina %23,4 matrikulatu
ziren unibertsitateko 1. ikasturtean euskaraz (Hezkuntza 2001).
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Teknika eta teknologiaren zientzietako eta osasun-zientzietako titulazioetan,
euskarazko eskaintzaren garapena ez da minimoetara heltzen, Euskal Herri osoan,
batez beste, kredituen %24 eta %13 eskaintzen baitira euskaraz, hurrenez hurren.

7.4.4. Ahuluneak: hirugarren zikloan
Hirugarren zikloko euskarazko eskaintza oso txikia da, minimoa (%5 inguru);
izan ere, sortu baino ez da egin.
Euskal Herriko unibertsitateetan, ikasketak amaitu eta lizentziatzen diren
ikasle euskaldun franko graduondoko titulazioren batean matrikulatzen dira, eta
euskarazko eskaintzarik ez dagoenez, lizentziatu horiek guztiak erdarazko ikasketetan matrikulatzen dira. Graduondoko eskaintza garatu beharko da unibertsitate
desberdinetako sailen artean.

7.4.5. Ahuluneak: ikasketa birtualak
Hasiera-hasieran dago. Gogoeta sakona falta da, bide hau euskarazko irakaskuntzaren alde nola aprobetxa litekeen aztertzeko.

7.4.6. Euskara-planen ahuluneak
Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ez dago euskara-planik.
Euskara-planak onartzeko, edo onartu ondoren gauzatzeko, erresistentziak
egon daitezke unibertsitateko sektore batzuetan, irakasleenean adibidez.

7.5. Ahuluneak ikerkuntzan eta argitalpenetan
7.5.1. Ahuluneak • doktoretza-tesiak eta ikerketa-proiektuak
Teknika eta teknologia-zientzietan eta osasun-zientzietan oso zaila da doktoretza-tesi bat euskaraz soilik egitea eta, batez ere, euskaraz epaitua izatea. Izan
ere, epaimahaia osatzeko, unibertsitateek eskatzen duten araudia estua baita eta
euskaldunekin betetzeko zaila. Normalean, horrelako kasuetan doktoregaiek tesia
bi hizkuntzatan idazten dute eta, horrela, epaimahairako kide erdaldunak ere
izenda daitezke.
Giza eta gizarte-zientzietako jakintza-arlo batzuetan ere epaimahaia osatzeko
arazo hau dago oraindik.
Euskarazko ikerketa-proiektuak ugaltzeko arazo handia dago, zeren euskal
irakasleak ikerketa-talde eleanitzetan sakabanatuta egoten baitira, eta ez baitituzte
euskal ikerketa-taldeak osatzen. Beste kasu batzuetan, nahiz eta proiektuko ikertzaile guztiak euskaldunak izan, proiektua erdaraz garatzen da, komunitate zientifikoan hedapen eta eragin handiagoa izango duelakoan. Ahulune hori gainditzeko,

88

Euskal Unibertsitatea-2021

euskaraz egindako ikerkuntza —horren zati bat behintzat— nazioarteko aldizkarietan ere argitaratu edo ezagutzera eman beharko litzateke. Horretarako, sistema
antolatu eta unibertsitateen artekoa eratu beharko litzateke.
7.5.2. Ahuluneak: argitalpenak, unibertsitate-liburuak eta artikulu zientifikoak
Euskarazko unibertsitate-liburuen eskasia izugarria da. Esan liteke euskaraz
irakasten diren irakasgaien %80an ez dagoela oraindik oinarrizko testuliburu bat
bera ere euskaraz. Alor honetan oso argitalpen-politika berezia egin behar da.
Orain artekoa baino askoz ere indartsuagoa, eta, preseski, euskal irakasleei
laguntza berezi eta berezkoak eman beharko litzaizkieke.
Halaber, maiz, unibertsitate batean argitaratuko liburuen berri ez dute izaten
beste unibertsitateetako irakasleek, jakintza-arlo berekoak izanda ere. Beraz,
informazio-truke handiagoa egin behar da, eta liburuak idazteko ere, unibertsitate
desberdinetako irakaslez osatutako autore-taldeak sortu beharko lirateke.
Teknika eta teknologia-zientzietan eta osasun-zientzietan ez da ia artikulu
zientifikorik euskaraz argitaratzen, Ekaia aldizkarikoak kenduta.
7.6. Ahuluneak kudeaketan
Unibertsiteetan ez da planifikazio onik egin Administrazio eta Zerbitzuetako
Pertsonala (AZP) euskalduntzeko edo langile euskaldunak kontratatzeko. Egin diren euskara-planetan ez zaio behar hainbateko arreta jarri sektore honen euskalduntze integralari.
UPV-EHUko AZPko lankide euskaldunek oso gutxi hitz egiten dute euskaraz
unibertsitatean, eguneroko lanean. Euskararen erabilera oso baxua da beren
eguneroko komunikazio bertikalean (%13 inguru). Komunikazio horizontalean,
hierarkia-maila bereko kideekin, zertxobait hobetzen da (%27).
Euskal irakasleen komunikazio bertikala goralderantz, —hau da, hierarkian
gorago daudenekin— oso baxua da, %20. Seguruenik, arduradun euskaldun gutxi
daude karguetan.
Euskal ikasleek batzuetan beren artean erdaraz egiteko duten ohitura ere
franko adierazgarria da.
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8. ONDORIOAK
8.1. Irakaskuntza
1. Irakasleak: Euskal irakasleria, oro har, erdaraz diharduena baino lan-baldintza eskasagoetan ari da lanean.
2. Ikasleak: ikasle euskaldunen kopurua gorantz doa, nahiz eta demografia eta
erdarazko ikasleak beherantz doazen. Baina euskarazko ikasketetan matrikulatzeko arazoak dituzte ikasle euskaldunek, bai sartzeko prozeduragatik
(zerrenda bakarra unibertsitate publikoetan), bai euskarazko titulazioen eskaintza murritza delako eta, ondorioz, euskaraz matrikulatzea zalantzagarri
zaielako. Ikasle euskaldunen jarrera aktiboa oso ondasun handia da euskal
unibertsitatearen alde.
3. Titulazioak (1. eta 2. zikloetan, orokorrean): euskarazko irakaskuntza 1. eta
2. zikloetan gorantz doa etengabe eta UPV-EHU da erreferentzia nagusia
kantitatearen aldetik. Desoreka dago unibertsitateen artean. UPV-EHUk
euskarazko eskaintza osoaren %74 dauka bere gain, eta beste unibertsitate
guztiek %26 inguru. Nafarroako unibertsitateetan aurrerantz joan ordez
atzerantz doa euskarazko eskaintza.
4. Titulazioak (1. eta 2. zikloetan, zientzia-esparruen arabera): Giza eta gizarte-zientzietako eta natur zientzietako titulazioetan, euskarazko irakaskuntzaren eskaintza franko ari da egokitzen UPV-EHU eta MU unibertsitateetan, izan ere, kredituen %76-85 artean baitaukate euskaraz esparru horietan. Alabaina, teknika eta teknologia-zientzietako eta osasun-zientzietako titulazioetan, euskarazko eskaintzaren garapena ez da minimora
heltzcn, Euskal Herri osoan, batez beste, kredituen %24 eta %13 soilik
eskaintzen baitira euskaraz, hurrenez hurren.
5. Titulazioak (3. zikloan): lizentziatu euskaldun gero eta gehiago daudenez,
hirugarren ziklorako euskal eskaria garatzen ari da. "Euskal lizentziatu"
horiei erantzuteko, doktoretzako eta graduondoko titulazioen eskaintza hasi
baino ez da egin. Unibertsitate desberdinetako sailen artean lankidetza
garatzeko gunerik egokiena da 3. zikloa. Horrela, doktoretzako eta graduondoko programa osoak edo ia osoak euskaraz eskain lekizkieke euskal
lizentziatuei.
6. Ikasketa birtualak: Euskal Herriko unibertsitateak orain hasi dira lehenbiziko ikasketa birtualak eskaintzen; beraz, ez dago arrazoirik euskarazko eskaintza birtualaren garapena atzean geratzeko datozen urteotan. Euskarazko
irakaskuntza arautu ohikoarekin osagarritasuna bilatu behar du ikasketa-sistema birtualak, eta baita unibertsitate desberdinen arteko elkarlana ere.
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8.2. Ikerkuntza
1. Doktoretza-tesiak: teknika eta teknologia-zientzietan eta osasun-zientzietan batez ere, baina baita giza eta gizarte-zientzietako jakintza-arlo batzuetan ere, oso zaila da doktoretza-tesi bat euskaraz soilik egitea eta, batez
ere, tesia euskaraz epaitua izateko, euskaldunez osatutako epaimahaia eratzea.
2. Ikerketa-proiektuak: oso ikerketa-proiektu gutxi egiten dira euskaraz eta,
gainera, euskaldunez osatutako ikerketa-taldeak gutxi dira. Unibertsitate
desberdinetako irakasle euskaldunen arteko ikerketa-taldeak osatu behar
dira, euskarazko ikerkuntza garatzeko eta euskal komunitate zientifikoa
sendotzeko, jakintza-arlo desberdinen arteko sinergia bultzatuz.
3. Unibertsitate-liburuak eta artikulu zientifikoak: euskarazko unibertsitate-liburuen eskasia beldurgarria da. Alor honetan oso argitalpen-politika berezia egin behar da eta euskal irakasleei laguntza berezi eta berezkoak eman
beharko litzaizkieke testuliburuak idatz ditzaten. Euskarazko artikulu zientifikoen kopurua gorantz doa, giza eta gizarte-zientzietan batez ere. Teknika
eta teknologiaren zientzietan eta osasun-zientzietan oso artikulu zientifiko
gutxi argitaratzen dira euskaraz.
8.3. Kudeaketa: ahozko komunikazioa
1. Euskararen erabilera ahozko komunikazioan: UPV-EHUko euskal ikasle
eta irakasleek, oro har, fideltasun handia diote euskarari unibertsitateko
eguneroko komunikazio horizontalean, alegia, beren artekoan. UPV-EHUko
AZPko lankide euskaldunek oso gutxi hitz egiten dute euskaraz unibertsitatean, eguneroko lanean, bai komunikazio bertikalean (%13 inguru), bai komunikazio horizontalean (%27). Nafarroako UN-NUn euskarazko komunikazioa ez da %lera heltzen. Beste unibertsitateetako datuak falta dira.
2. UEUren moduko unibertsitate-gune erabat euskaldunak izatea eta garatzea
funtsezkoa da euskal unibertsitatearen garapen oso eta eutsigarrirako.
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9. TAULEN ZERRENDA
1. taula: Euskal irakasleak unibertsitateetan, 2000-01 ikasturtean
2. taula: UPV-EHUko irakasle elebidunen eboluzioa
3. taula: Euskal ikasleak unibertsitateetan, 2000-01 ikasturtean
4. taula: Unibertsitateen kreditu-eskaintza erdaraz 1. eta 2. zikloetan
5. taula: Derrigorrezko eta hautazko kreditu-eskaintza euskaraz 1. eta 2. zikloko
titulazioetan
6. taula: Euskarazko eskaintza orokorra 1. eta 2. zikloetan
7. taula: Euskarazko eta erdarazko eskaintzen alderaketa, 1. eta 2. zikloetan
8. taula: Gizarte eta gizarte-zientziak. Unibertsitate bakoitzaren euskarazko
eskaintza
9. taula: Unibertsitate bakoitzaren euskarazko eskaintza Teknika eta Teknologia-Zientzietan
10. taula: Unibertsitate bakoitzaren euskarazko eskaintza Osasun-Zientzietan
11. taula: Unibertsitate bakoitzaren euskarazko eskaintza Natur Zientzietan
12. taula: Lau zientzia-esparruen euskarazko eskaintza unibertsitateka
13. taula: Doktoretza-programak eta euskara
14. taula: Graduondoko titulazioak 2000-01 ikasturtean
15. taula: Ikasketa birtualak 2000-01 ikasturtean
16. taula: Euskara-planak
17. taula: Doktoretza-tesiak, 2000. urtean
18. taula: Ikerketa-proiektuak, 2000. urtean
19. taula: Unibertsitate-liburuak unibertsitateko argitalpen-zerbitzuetan, .2000
20. taula: Aldizkari eta Artikulu zientifikoak orokorrean EHn, 2000
21. taula: Komunikazio horizontala, 2000-01 ikasturtean
22. taula: Komunikazio bertikal osoa, 2000-01 ikasturtean
23. taula: Goranzko komunikazio bertikala (hierarkian gorago daudenekin),
2000-01 ikasturtean
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1. SARRERA
Euskal Herrian, Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) izan da eta da euskara hutsean
unibertsitate-mailako ikastaroak ematen dituen unibertsitate bakarra. Baina zein da
euskararen egoera Euskal Herriko unibertsitateetan?
Txosten honetan Euskal Herriko unibertsitateetatik hartutako datuak aurkezten dira. Bertan ikus litezke teknika- eta teknologia-zientzietan matrikulatzen diren
ikasle guztietatik zenbatek eskatzen duten eskolak euskaraz hartzea, eta, beste alde
batetik, unibertsitate bakoitzak zer eskaintzen duen.
Beste galdera batzuk airean gelditzen dira. Esaterako, etorkizuneko Euskal
Unibertsitateak heziketa guztia euskaraz eman behar ote du? Izan ere, gero eta nabarmenagoa da ingelesak teknologian duen garrantzia. Ikerketa euskaraz bideragarria ote da? Galdera horiei eta beste galdera batzuei erantzun egokia bilatu arte,
azter dezagun gaur egungo euskararen egoera gure unibertsitateetan eta baita eginbeharrekoak ere.
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Txosten honen bidez, EIREk antolatu duen Euskal Unibertsitatearen Kongresua dela eta, teknika- eta teknologia-zientzien alorrean euskararekin loturik dagoen egoeraren azterketa egin eta datuen arabera ikus ditzakegun perspektibak eta
eginbeharrekoak adierazi nahi ditugu.
2. IRAKASKUNTZA
Ez dago titulaziorik euskara hutsez, baina, batzuetan, ikasgai erdiak baino gehiago
euskaraz ikasteko aukera dute ikasleek. Ondoko tauletan, unibertsitatez unibertsitate egindako analisiaren emaitza ikusi ahal dugu. Taulak ongi irakurtzeko, hitz
giltzarri hauek eduki behar dira kontuan:
D: Derrigorrezkoak eta enborrezkoak (halabeharrezkoak)
B: Bestelakoak
IKASLE ORO: zenbat ikasle dauden matrikulatuta maila eta titulazio horretan
IKASLE EUSK: zenbat ikasle dauden matrikulatuta euskaraz
OROKORRA: legeak agintzen dituen kredituak
EGOERA: euskararen irakaskuntzaren egoera, hots, zenbat kreditu dauden
euskaraz
EUSKARA-PLANA: horrelakorik dagoenean
Kasu askotan zaila izan da datuak biltzen, ez baitaude antolaturik titulazio
teknikoak eta humanistikoak bereizteko moduan. Ia datu guztiak Ingeniaritza
titulaziokoak dira.
Unibertsitateen zerrenda ondokoa da:
• Deustuko Unibertsitatea (Ingeniaritza Fakultatean).
• Euskal Herriko Unibertsitatea.
• Mondragon Unibertsitatea.
• Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
2.1. Deustuko Unibertsitatea - Ingeniaritza Fakultatea (UD-DU)
Deustuko Unibertsitatean 2000ko otsailean onartutako Euskara Normalizatzeko Planaren helburu orokorra Hiru Urteko Planean (1997-2000) markatutako
bidean sakontzea da, Unibertsitateko komunikazioan euskararen erabilera normala
erabat zabaltzeko eta ikasle guztiei hizkuntza-gaitasun profesionala lortzeko aukera eskaintzeko. Hortaz, euskara unibertsitateko hizkuntza bihurtzeko bidean landu
beharreko bi esparruak jasotzen dira planean: komunikazioarena eta irakaskuntzarena.
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Hiru hizkuntza-eredu agertzen dira plan berrian:
• 1. eredua: karrera osoan euskarazko lerroari ekiten zaio, arreta berezia jarrita, bai ezagutza-arloen araberako aplikazio-irizpideen gain, bai eta lanbide-gaitasun egokia eskaintzeko terminologia zientifikoaren gain ere. Irakasgaiak enborrezkoak izan behar dira, batik bat.
• 2. eredua: karrerako ikasmaila bakoitzean irakasgai bat eskainiko da euskaraz, zentroaren ahalbideen arabera. Irakasgai-mota: enborrezkoa, derrigorrezkoa edo aukerakoa.
• 3. eredua: irakasgaiak 2. ereduaren arabera eskaintzeaz gain, euskara bestelako jardueretan erabil daiteke: irakurgaietan, zuzendutako lanetan, ikerkuntzan, etab.
Ingeniaritzak 1. ereduan sartzen dira. Bi titulaziotan ditugu irakasgaiak euskaraz; lehendabiziko ikasmailan, alegia. Kudeaketa Informatikako Ingeniaritza Teknikoko lehen mailako ikasleen artean %17,5 euskaraz ikasteko matrikulatu dira.
Derrigorrezko irakasgaietan eta euskara-planaren arabera %50 euskaraz izan
beharko lirateke, baina %10ean baino ez da asmo hori gauzatu. Bestelako irakasgaietan, berriz, %21 arte heldu dira. Industria-Ingeniaritza Teknikoan, Industria-Elektronika deritzon espezialitatean, %13,8 matrikulatu dira euskaraz. Derrigorrezko kredituen %30 euskaraz ikasten dituzte (%54 izan beharko lirateke euskara-planaren arabera) eta bestelakoetan %44 (kasu horretan plana betetzen dute).
Ikasle euskaldunen kopurua ikasturteka, mailaka (kreditutan)
DU. TITULAZIOA: Kudeaketa-Informatikako Ingeniaritza Teknikoa
IKASTURTEA
00/01

MAILA
1
2
3
edozein

IKASLE
ORO
411
370
281

IKASLE
EUSK.
72

90+35

OROKORRA
B
D
45
21
27
40,5
24
28,5
21

EGOERA
D
B
4,5
4,5

9

EUSKARA-PLANA
D
B
22,5
10,5
12
6
4,5
9

DU. TITULAZIOA: Industria-Ingeniaritza Teknikoa, Industria-Elektronikako Espezialitatea
IKASTURTEA
00/01

,, MAILA
1
2
3
edozein

IKASLE
ORO
253
251
241

IKASLE
EUSK.
35

60+40

OROKORRA
D
B
49,5
13,5
46,5
16,5
36
24
54

EGOERA
D
B
15
6

EUSKARA-PLANA
D
B
27
6

6
9

9

DU. TITULAZIOA: Informatikako Ingeniaritza
IKASTURTEA
00/01

MAILA
1
2
edozein

IKASLE
ORO
229
202

IKASLE
EUSK.

OROKORRA
D
B
51
19,5
27
37,5
15

EGOERA
D

B

EUSKARA-PLANA
D
B
15
4,5
6
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DU. TITULAZIOA: Industria-Antolaketako Ingeniaritza
IKASTURTEA
00/01

MAILA

IKASLE
ORO

I KASLE
EUSK.

OROKORRA
D
B

EGOERA
D

1

76

6,15

10,5

2

64

45

12

edozein

B

EUSKARA-PLANA
D
B
6

15

DU. TITULAZIOA: Industria Automatika eta Elektronikako Ingeniaritza
IKASTURTEA
00/01

MAILA

I KASLE
ORO

IKASLE
EUSK.

OROKORRA
D
B

EGOERA

1

60

48

2,5

2

51

40,5

18

edozein

B

D

EUSKARA-PLANA
D
B
6

15

DU. TITULAZIOA: Telekomunikazioko Ingeniaritza
I KASTURTEA
00/01

MAILA

I KASLE
ORO

IKASLE
EUSK

OROKORRA
D
B

1

63

63

13,5

2

38

24

28,5

edozein

EGOERA
D

B

EUSKARA-PLANA
D
B
6

15

2.2. Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU)
Gaur egun, Euskal Herriko Unibertsitatean indarrean dago bigarren euskaraplana. Hain zuzen, Euskal Herriko Unibertsitateko Euskararen Normalizaziorako I.
Plangintza 1990ean indarrean jarri zen. Eta 1999an, helburu estrategi-koak eta epe
laburreko helburuak definitu ondoren, II. Plangintza eratu zen bost urterako.
Plangintza horren titulazio ezberdinetako helburuak maila ezberdineta-koak dira,
ondoko koadroan adierazitakoak, preseski.
Maila

Lehen zikloko eta bi zikloko ikasketetan Bigarren zikloko ikasketetan

A

Halabeharrezkoak + (Hautazkoak x 1,5)

A

Halabeharrezkoak + (Hautazkoak

B

Halabeharrezkoak

Halabeharrezkoak x 0,66

Halabeharrezkoak x 0,66

Halabeharrezkoak x 0,33

x

1)

Halabeharrezkoak + (Hautazkoak x 1,5)
Halabeharrezkoak + (Hautazkoak x 1)

Halabeharrezkoak x 0,33

UPV-EHU osoari dagokionez, 1999. urtean 879 lanpostuk zuten hizkuntza-eskakizuna; horietatik 143 (%16,3) ikasketa teknologikoetakoak ziren. Dena den,
irakasle euskaldunen kopurua altuagoa da, eta portzentaje hau beti gorantz joan da.
Bestalde, 1997. urtean edo lehenago ikasketa teknologikoetan euskaraz aurkeztu
diren tesiak bederatzi izan dira.
Euskara Errektoreordetzak eskuragarri dauka euskara-proba gainditu duten
hautagaien zerrenda. Teknologiaren arloan, euskarazko irakasle-plazak betetzeko
arazoak egoten dira. Hala eta guztiz ere, 1997. urtera arte, teknologiaren arloan
euskara-proba gainditu duten pertsonak 476 ziren; hala ere, 129 irakasle euskaldun zeuden.
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Nabari da hautagai euskaldun gutxi dagoela ikasketa teknologikoetan.
2000-2001.eko ikasturtean, eta Meatze-Ingeniaritza Teknikoan %12,6 euskaraz
ikasteko matrikulatu dira. Derrigorrezko kredituak kontuan hartuz, %58k euskaraz
ikasten dute (euskara-planaren arabera ikasi beharko luketen %63tik oso hurbil).
Ikasle euskaldunen kopurua ikasturteka, mailaka (kreditutan)
EHU. TITULAZIOA • Meatze-Ingeniaritza Teknikoa
IKASTURTEA
94/95*
95/96*
96/97*
97/98**
98/99**
99/00**
99/00**
00/01**
00/01**
00/01**

MAILA

IKASTURTEA
00/01

MAILA

l
1
1
1
1
2
1
2
3

IKASLE
ORO
600
600
267
441
231
149
119
117
94
121

IKASLE
EUSK.
Daturik ez
Daturik ez
Daturik ez
39
35
30
10
27
10
5

OROKORRA
D
B
25
Pl. Zaharra
25
Pl. Zaharra
25
Pl. Zaharra
72
0
72
0
72
0
58,5
7,5
72
0
58,5
7,5
61,5
0

EGOERA
EUSKARA-PLANA
D
D
B
B
5
Pl. Zaharra
25
Pl. Zaharra
25
Pl. Zaharra
25
Pl. Zaharra
25
25
Pl. Zaharra
Pl. Zaharra
72
52,5
0'
0
61,5
72
0
0
61,5
72
0
0
4,5
4,5
0
0
72
0
0
72
34,5
0
43,5
0
6
6
0
0

EHU. TITULAZIOA : Herri-Lan Ingeniaritza Teknikoa
1

IKASLE
ORO
60

IKASLE
EUSK.
0

OROKORRA
D
B
64,5
0

EGOERA
D
0

B
0

EUSKARA-PLANA
D
B
0
0

* Ikasturte hauetan plan zaharra indarrean zegoen, ez dago euskal ikasleei buruzko datu
fidagarririk.
** Ikasturte hauetan bai plan zaharra bai plan berriak biak izan dira indarrean, ematen
ditugun datuak plan berriei dagozkie. Kontuan eduki behar da, plan berria hasi zenetik
lau titulazio ezberdin ematen direla (Energia-baliabide, erregai eta lehergaien Ingeniaritza
Teknikoa, Mineralurgia eta Metalurgia Ingeniaritza Teknikoa, Meatze-ustiakuntzako
Ingeniaritza Teknikoa eta Meatze-instalazio eta Elektromekanika Ingeniaritza
Teknikoa). Ikasle gehien daukana lehena (Energia-baliabide, erregai eta lehergaien
Ingeniaritza Teknikoa) denez, euskara-planak karrera hori baino ez du kontuan hartzen;
beraz 2. eta 3. ikasmailetako datuak aipatutako karrerari baino ez dagozkio.

Bilboko Industria eta Telekomunikazioko Goi-Eskolan euskaraz jarrita
dauden titulazioak hauexek dira: Industria-Ingeniaritza eta Telekomunikazio-Ingeniaritza. Biak 5 urteko luzerakoak dira. Geroago jarri diren titulazioak, denak
erdaraz jarri dira, UPV/EHUk horrela onartu baitzuen.
Industria-Ingeniaritzako titulazioan amaierako proiektuak euskaraz defenditu
ahal dira 1981/82 ikasturtetik aurrera; eta titulazio horretako zenbait irakasgai euskaraz ikasi ahal dira 1987/88 ikasturtetik aurrera. Telekomunikazio-Ingeniaritzan,
1995/96 ikasturtetik aurrera ikasi ahal dira euskaraz zenbait irakasgai.
I. Euskara-Plana 1990/91 ikasturtean jarri zen indarrean. Aipaturiko bi titulazio horietan lehenengo hiru urteetako derrigorrezko gaiak euskaraz jarri behar ziren. Helburu hori bete baino lehenago, 1999/00 ikasturtean Euskararako II. Plana
jarri zen indarrean, eta honako hau da oraingo helburua:

Euskal Unibertsitatea-2021

98

• Industria-Ingeniaritzan halabeharrezko irakasgai guztiak euskaraz eskaintzea.
• Telekomunikazio-Ingeniaritzan lehenengoko zikloko halabeharrezkoak
euskaraz eskaintzea, eta bigarren zikloan halabeharrezkoen %66 euskaraz
eskaintzea.
2000/01 ikasturterako matrikulako euskal lerroari dagozkion portzentajeak
hauexek izan dira: %36a Industria-Ingeniaritzan, eta %28,5 Telekomunikaziotan.
EHU. TITULAZIOA : Industria-Ingeniaritza
IKASTURTEA
89/90*
90/91*
91/92*
92/93*

93/94*

94/95*

95/96**
96/97**

97/98**

98/99**

99/00**

00/01***

1
1
1
I
2
Guztira
1
2
Guztira

IKASLE
- ORO
952
881
981
1074
403 •
1477
1041
503
1544

I KASLE
EUSK.
48
50
64
74
8
82
78
21
99
93

MAILA

i

986

2
Guztira
1
2
Guztira
1
2
Guztira
1
2
3
Guztira
1
2
3
Guztira
4
5
Guztira

441
1427
1125
311
1436
572
802
1374
508
474
672
1654
468
467
661
1596
528
417
945

1
2
3
Guztira
4
5
Guztira
1
2
3
Guztira
4.
5
Guztira

489
290
734
1513
475
514
989
390
399
626
1415
323
662
985

j EUSKARA-PLANA

EGOERA

OROKORRA
D

B

D

B

D

B

10
10
10
10
12
22
10
12
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
8
10
10
6
16
10
6
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
10
10
12
22
10
12
22

0
0
0
0
0
0
0
0
-

28
121
131
28
159
111
79
190
111
89
58
258 .
136
81
64
281
8
30
38

10
12
22
138
66
204
138
66
204
138
66
54
258
138
66
54
258
67,5
46,5'
114

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,5
13,5
0
0
13,5
13,5
0
21
21

10
6
16
138
24
162
138
50,7
188,7
138
57,5
18
, 213,5
138 '
60
40,5
238,5
10,5
7,5
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6

10
12
22
138
66
204
138
66
204
138
66
54
258
138
66
54
258
67,5
46,5
114

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,5
13,5
0
0
13,5
13,5
0
21
21

143
72
66
281
78
56
134
141
106
61
308
49
18
67

0
138
0
66
13,5
54 ,
13,5
258
0
67,5
21
46,5
21
114
0
138
0
67,5
0
66
0
271,5
0
66
30
33
30
99

138
63
40,5
241,5
0
3
3
138
67,5
60
265,5
12
10,5
22,5

0
0
0
0
0
12
12
0
0
0
0
0
12
12

138
66
54
258
0
138
67,5
66
271,5
66
33
99

0
0
13,5
13.5
0
21
21
0
0
0
0
0
0
30

OHARRAK:
* * Plan zaharrean krediturik ez dago. Gaiak unitatetan neurtzen dira.
* ** Plan berrian gaiak kreditutan neurtzen dira.
* *** "Renove" izeneko planean gaiak kreditutan neurtzen dira
* 99/00 Ikasturtean Euskarazko II. plana ezarri zen.
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Ikasle euskaldunen kopurua ikasturteka, mailaka (kreditutan)
EHU. TITULAZIOA: Telekornunikazio-Ingeniaritza
IKASTURTEA
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00

00/01

MAILA
1
1
1
I
1
2
Guztira
1
2
3
Guztira

IKASLE
ORO
139
122
125
129
127
129
156
126
130
168
424

IKASLE
EUSK.
12
14
25
25
34
27
65
36
23
10
69

OROKORRA
D
B
69
0
69
69
0
0
69
0
69
70.5
0
139,5
0
69
0
70,5
0
54
0
.193,5
0

EGOERA
B
D
9
0
0
42
0
51
0
57
0
7,5
0
64,5
0
67,5
0
0
63,5
1,5
0
112,5
0

EUSKARA-PLANA
D
B
69
0
69
0
. 69
0
69
0
69
0
70,5
0
139,5
0
69
0
70,5
0
54
0
193,5
0

2000-01 ikasturtean, Gasteizko Industria- eta Topografia-Ingeniaritza Teknikorako Unibertsitate-Eskolan %6 matrikulatu dira euskaraz ikasteko Mekanika titulazioan. Derrigorrezko kredituak kontuan hartuz, irakasgaien %16,55 euskaraz ikasten dituzte. Euskara planaren arabera %39,7 izan beharko lukete, kontuan hartuz
ezen plan horren proposamena Elektronika, Elektrizitatea eta Kimika espezialitateetan, euskarazko eskaintza ez zabaltzea dela, eta eskaintza zabaltzeko bide bakarra beste espezialitateetan komunak diren irakasgaiak eskaintzea dela. Topografia-titulazioari dagokionez, berriz, derrigorrezko %33 kredituak euskaraz eskaintzea
proposatzen du euskara-planak. Eskaintza hori 2001-02 ikasturtean hasiko da.
Ikasle euskaldunen kopurua ikasturteka, mailaka (kreditutan)
EHU. TITULAZIOA : Mekanika-Ingeniaritza Teknikoa
IKASTURTEA
99/00
99/00
99/00
00/01
00/01
00/01

MAILA
1
2
3
Guztira
1
2
3
Guztira

IKASLE
ORO
161
142
108
411
134
165
152
592

IKASLE
EUSK.
41
17
58
38
27
7
72

OROKORRA
D
B

EGOERA
D

B

EUSKARA-PLANA
D
B

169,5

66,5

87

3

169,5

6

169,5

66,5

142,5

46,5

169,5

6

EHU. TITULAZIOA : Elektrizitate-Ingeniaritza Teknikoa
IKASTURTEA
99/00
99/00
99/00
00/01
00/01
00/01
.

MAILA
1
2
3
Guzt ra
1
2
3
Guztira

IKASLE
ORO
36
22
32
90
31
28
40
99

IKASLE
EUSK.
0
0
0
0
0
0
0

OROKORRA
D
B

EGOERA
D

B

EUSKARA-PLANA
D
B

172,5

63,5

0

0

37,5

6

172,5

63,5

0

0

37,5

6

100
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EHU. TITULAZIOA : E►ektronika-Ingeniaritza Teknikoa
I KASTURTEA
99/00
99/00
99/00
00/01
00/01
00/01

MAILA
1
2
3
Guztira
1
2
3
Guztira

IKASLE
ORO
81
56
43
180
86
59
74
219

IKASLE
EUSK.
0
0
0
0
0
0
0
0

EGOERA

EUSKARA-PLANA
B
D

OROKORRA
B
D

D

B

174

62

0

0

37,5

6

174

62

0

0

37,5

6

EHU. TITULAZIOA : Kimika-Ingeniaritza Teknikoa
IKASTURTEA
99/00
99/00
99/00
00/01
00/01
00/0 I

MAILA
I
2
3
Guztira
I
2
3
Guztira

IKASLE
ORO
51
45
53
149
42
64
69
175

IKASLE
EUSK.
0
0
0
0
0
0
0
0

EGOERA

EUSKARA-PLANA
D
B

OROKORRA
D
B

D

B

165

71

0

0

37,5

6

165

71

0

0

37,5

6

EHU. TITULAZIOA : Topografia-Ingeniaritza Teknikoa
IKASTURTEA
99/00
99/00
99/00
00/0 I
00/01
00/01

MAILA
1
2
3
Guztira
I
2
3
Guztira

I KASLE
ORO
68
60
153
281
56
64
145
265

IKASLE
EUSK.
0
0
0
0
0
0
0
0

EGOERA

EUSKARA-PLANA
D
B

OROKORRA
B
D

D

B

180

45

0

0

60

0

180

45

0

0

60

0

• Donostiako Informatika Fakultatean derrigorrezko kredituen %100
euskaraz eskaintzen dira euskara-planaren arabera.
• Eibarko Industria-Ingeniaritza Teknikorako Unibertsitate-Eskolan gaur
egun ez dago euskarazko eskaintzarik.
• UPV/EHUn 2000/01 ikasturtean Unibertsitate birtualean 30 gai irakatsi
dira. Gai horiek hautazkoak, aukera askekoak eta doktoregokoak izan dira.
Horietako batzuk euskaraz ere eskaini dira.
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2.3. Mondragon Unibertsitatea (MU)
Gizartea aldatuz doa eta irakaskuntza ez da soilik bilakaera horri adaptatu
behar, bilakaera horren bultzatzaile izan behar du. Azken urteotan bizi izan dugu D
ereduaren inplantazioa ikaskuntzaren 1. eta 2. mailan, eta hor dira emaitzak. Unibertsitateak erantzun bat emateko beharra du egoera berri honi, era egokienean, bi
urratsak landuz:
• Ikasleen nahiak eta behar profesionalak asetzea.
• Gizarte honek behar duen normalizazio linguistikoa lortzeko pausoak
ematea.
Egoera berri horri erantzuna emateko, MUren apustuan heziketa eleaniztasunean oinarritzea da hizkuntza-politika. MUren helburu estrategiko bat, bertan
ikasitako tituludunak hiru lan-hizkuntzatan (euskara, gaztelania eta ingelesa)
moldatu ahal izateko gaitzea da, gaur egungo eta etorkizun hurbileko harremanetarako prestatuta atera daitezen, behar adinako hizkuntza-trebeziaz. Beraz,
irakaskuntza bideratzeko hizkuntzak, aipatutako hirurak izango dira. Lan asko
dago egiteko, MUren estrategiaren baitan; besteak beste, curriculumaren baitan
hizkuntza bakoitzari zein leku egingo zaion argudiatu eta zehaztu behar du
titulazio bakoitzaren hezkuntza-proiektuak.
Beste alde batetik, zein izango da harreman-hizkuntza? Norabide bat argi
markatu nahi da: MUren harreman-hizkuntza euskara izatea, geroago eta pertsona
gehiagoren artean erabiltzeko eta geroago eta zeregin gehiagotarako. Zailtasunak
zailtasun eta tokian tokiko hizkuntza-ohiturak oso kontuan hartuta, egunetik
egunera eta urtetik urtera euskara gehiago irradiatuko duen unibertsitatea
eraikitzen joatea da markaturiko norabidea.
Azken urteotan aplikatutako irizpide orokorra hauxe izan da: gaztelaniako
prestakuntzari eutsiz, unibertsitate-ikasketak euskaraz egiteko aukera eskaintzea
horrela eskatzen duten ikasle gehienei; baina horrela "hizkuntza-lerro" paraleloak
sortu behar izan dira eta, ondorioz, unibertsitate-ikasketak bitan banandu. "Lerro
paraleloen" politikak gizartea banatu egiten du eta ikasle guztien hizkuntzabeharrari ez dio erantzunik ematen.
Orain proposatzen den hizkuntza-politikak egoera hori gainditu nahi du,
ikasle guztiak estrategia komunean integratzeko. Politika horrek,
unibertsitateaurreko etapetako hezkuntza-prozesuan egindako ahalegina finkatu eta
sendotzen du, eta unibertsitarioak XXI. mendeari aurre egiteko prestatzen ditu,
beren kulturan oinarrituta eta nazioarteko harremanetarako irekita. Politika horren
bidez, halaber, Unibertsitateak bat egiten du gizartea euskara normalizatzearen
alde egiten ari den ahaleginarekin.
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Ikasle euskaldunen kopurua ikasturteka, mailaka (kreditutan)
MU. TITULAZIOA: Elektronikako Ingeniaritza Teknikoa
IKASTURTEA
00/01

MAILA
1.
2.
3.
Guztira

IKASLE
ORO

IKASLE
EUSK

96
83
179

63
55
118

OROKORRA
D
B
60
6
39
30
40.5
21
139.5
57

EGOERA
D
B
60
6
25.5
30
21
9
106.5
45

EUSKARA-PLANA
D
B

MU. 1. ikasmailan sartzen diren ikasleak
IKASTURTEA
00/01

MAILA

IKASLE
ORO
579

'

IKASLE
EUSK.
452

MU. TITULAZIOA: Informatikako Ingeniaritza
IKASTURTEA
00/01

MAILA

IKASLE
ORO

2.

41
36
77
9
19
28

3.
Guztira
4.
5.
Guztira

'

IKASLE
EUSK.
0
0
0
0
0
0

OROKORRA
D
B
39
27
22.5
46.5
36
15.5
97.5
99
42
33
33
16.5
75
49.5

EGOERA
D
B
39
27
18
0
0
0
57
27
0
0
0
0
0
0

EUSKARA-PLANA
D
B

MU. TITULAZIOA: Mekanikako Ingeniaritza Teknikoa
IKASTURTEA
00/01
Milliffie

MAILA

2.

11~1111111~

elEEZE

IKASLE
ORO
1.11111.

201
188
389

IKASLE
EUSK.

145
117
262

OROKORRA
D
B

54
60
illiffilli

12
9
40.5
61.5

EGOERA
D

B

54
57
16.5

12
9
9
30

EUSKARA-PLANA
D

ellielinelliel
ellielli~
111.111111111111111.1

MU. TITULAZIOA: Industria-diseinuko Ingeniaritza
IKASTURTEA
00/01

MAILA
L
2.
3.
Guztira
4.
5.
Guztira •

IKASLE
ORO
61
50
111
36
28
64

IKASLE
EUSK.
10
0
0
0
0
0

OROKORRA
D
B
21
45
39
28.5
39
24
123
73.5
45
30
35
15
80
45

EGOERA
D
B
45
21
15
19.5
0
0
60
40.5
0
0
0
0
0
0

EUSKARA-PLANA
D
B
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MU. TITULAZIOA: Industria•Antolakuntzako Ingeniaritza
IKASTURTEA
00/01

MAILA
4.
5.
Guztira

IKASLE
ORO
69
57
126

IKASLE
EUSK.
0
0
0

OROKORRA
B
D
19.5
55.5
42
13.5
33
97.5

EGOERA
D
0
0
0

B
0
0
0

EUSKARA-PLANA
D
B

MU. TITULAZIOA: Elektronikako Ingeniaritza
I KASTURTEA
00/01

MAILA
4.
5.
Guztira

IKASLE
ORO

IKASLE
EUSK
0
0
0

OROKORRA
D
B
39
36
40.5
13.5
79.5
49.5

EGOERA
B
D
0
0
0
0
0
0

EUSKARA-PLANA
D
B

OHARRAK:
Taula hauetan, euskarazko taldeetan euskaraz ematen diren kredituen kopurua adierazi da.
Ingeniaritza Teknikoan, 1. ikasmailan ez dira espezialitateak bereizten.
Erdarazko taldeetan, 100% erdaraz ematen da; beraz, irakasgaiak erdaraz jarraitzeko aukera
100% da.

Datu horiek guztiek gauza bat erakusten digute: goi-mailako ikasketetan
edozein irakasgai euskaraz jarraitzeko ikasleek duten gaitasuna, unibertsitateak
irakasgai hori euskaraz ematekoa baino askoz handiagoa da. Beraz, definituriko
hizkuntza-politika aurrera eramateko, nahitaezkoa da irakasleen prestakuntza, eta
egokitze-prozesu horrek ahalegin ekonomiko eta pertsonal handia eskatuko du.
Ikasleen artean euskararen ezagupena dutenen portzentajea handia da. Lehen
ikasmailan matrikulatzen direnen artean %78 euskaldunak dira.
Elektronikako Ingeniaritza Teknikoan %66 euskaraz matrikulatzen dira.
Horiek nahitaezko irakasgaien kredituen artean %76,3 euskaraz ikasten dituzte, eta
bestelakoetan %79. Mekanikako Ingeniaritza Teknikoan %67 euskaraz
matrikulatu, derrigorrezko ikasgaien kredituen artean %94 euskaraz ikasi, eta
bestelakoetan %48 egiten dituzte euskaraz. Informatikako Ingeniaritzako ikasleek
lehen zikloan dute aukera euskaraz ikasteko. Derrigorrezko ikasgaien kredituen
artean %58 euskaraz ikasten dituzte, eta bestelakoetan %27. Industria-Diseinuko
Ingeniaritzan ere lehen zikloan dute aukera ikasleek euskaraz ikasteko.
Derrigorrezko ikasgaien kredituen artean %48 euskaraz ikasten dituzte, eta
bestelakoetan %55.
2.4. Nafarroako Unibertsitate Publikoa (NUP)
Nafarroako Unibertsitate Publikoan ez dago euskara-planik, horrelakoren bat
prestatzen saiatu badira ere. Plana gauzatzen den bitartean, duela hiru urte hartu
zuten neurriaren arabera, titulazio bakoitzean gehienez ere 18 kreditu eskain
ditzakete euskaraz. Eskaini bai, baina matrikulazio-epea amaitu arte ez dago
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jakiterik irakasgaiak aurrera segituko duen ala ez, nahiz irakasle eta bitarteko
guztiak eduki.
Irakasgai bat euskaraz eman ahal izateko, nahitaezkoa da gutxienez 18 ikasle
apuntaturik edukitzea (15 ikasle, bigarren zikloko irakasgaietan). Horregatik, ez da
urteetan zehar egonkortasunik izan.
2000-01 ikasturtean, nabarmentzen hasi da ikasleen gutxitze-prozesua, eta
portzentajeetan ikasle euskaldunen kopuruak gora egin badu ere, kasu gehienetan
ez dira minimoetara heldu. Titulazio teknikoetan irakasgai bat besterik ez dute
ematen (titulazioaren kredituen %4,5).
Protestak direla eta, datorren ikasturtean kopurua betetzen ez bada, irakasgaia
emango dute urte hartan, baina hurrengo bi urteetan ezinezkoa izango da eskaintzea.
Bestalde, Nafarroako Gobernuak Euskararen Legea aldatzeko asmoa du,
unibertsitate-ikasketak arautzeko, eta perspektibak makalak dira oso.

Ikasle euskaldunen kopurua ikasturteka, mailaka (kreditutan)
NUP. TITULAZIOA: Industria-Ingeniaritza Teknikoa, Mekanika Espezialitatea
IKASTURTEA
98/99
99/00
00/01

MAILA
1,2,3
1,2,3
1,2,3

IKASLE
ORO
575
575
575

IKASLE
EUSK.
20
43

OROKORRA
D
B
166.5
58.5
58.5
166.5
166.5
58.5

EGOERA
D
B
9
15

EUSKARA-PLANA
D
B
-

NUP. TITULAZIOA: Industria-In eniaritza Teknikoa Elektrizitate Espezialitatea
IKASTURTEA
98/99
99700
00701

MAILA

IKASTURTEA
98/99
99/00
00/01

MAILA

1,2,3
1,2,3
1,2,3

IKASLE
ORO
377
377
377

IKASLE
EUSK.

18

OROKORRA
D
B
165
60
165
60
60
165

EGOERA
D
B
7.5
-

EUSKARA-PLANA
D
B
-

NUP. TITULAZIOA: Industria-Ingeniaritza

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

IKASLE
ORO
773
773
773

IKASLE
EUSK.
15

OROKORRA
D
B
267
108
267
108
267
108

EGOERA

EUSKARA-PLANA
D
B

D

B

6

-

-

-

-

-

-

-

NUP. TITULAZIOA: Telekomunikazio-Ingeniaritza
IKASTURTEA
98/99
99/00
00/01

MAILA
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

IKASLE
ORO

IKASLE
EUSK.

OROKORRA
D
B
274.5
100.5
274.5
100.5
274.5
100.5

EGOERA
D
-

B
-

EUSKARA-PLANA
D
B
-

-
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3. TESTUGINTZA
Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) 70eko hamarkadan sortutako kultur erakunde
euskalduna da. Geroztik bilakaera luzea izan du, baina beti ere euskara
unibertsitate-mailan hedatzearen eta uztartzearen aldeko lanean aritu da, euskal
gizartearen beharrei erantzun egokia emateko asmoz. Internet-eko helbidea
<www.ueu. org> da.
Horretarako, bere bazkideek, ezagupen-sail desberdinetan elkarturik, hainbat
jarduera egiten dituzte. Ezagunenak Baiona eta Iruñean antolatutako Udako
Ikastaroak dira, baina horiekin batera urtean zehar hainbat jardunaldi eta hitzaldi
aurkezten ditu. Uztartze- eta zabalkunde-lan horretan liburugintzak garrantzi
handia du bere zereginetan. Dagoeneko 200 unibertsitate-liburu inguru argitaratu
ditu Udako Euskal Unibertsitateak. EuskaraZ posta-zerrenda ere kudeatzen du,
iritzien eta informazioaren trukaketarako eta eztabaidarako jaio zena.
UEUko katalogoan, besteak beste, ondorengo tituluak aurki ditzakegu Teknika
eta Teknologia Zientzien alorrean:
• Algoritmika.
• Datu-analisia eta saiakuntza-diseinuak
• Ekuazio diferentzialak, aplikazioak eta ariketak.
• Erreologia. Teoria eta praktikak.
• Estatistikarako sarrera.
• Estatistikarako sarrera. Ariketak.
• Estatistika I eta Estatistika II.
• Etxean egiteko perfumeri produktuak.
• Forma eta fluxua. Arrastearen fluido-dinamika.
• Fisika orokorra.
• Fisika praktikak I: Mekanika eta Elektrika.
• Kalkulu diferentziala eta. integrala I.
• Kalkulu diferentziala eta integrala II.
• Kimika orokorra.
• Kimikako problemak.
• Lisp programazio-lengoaia.
• Mekanika Estatistikoa. Sarrera.
• Mekanika eta Uhinak.
• Mekanika kuantikoaren zenbait berezitasun.
• Oinarrizko programazioa. Ariketa-bilduma.
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• Optimizazioa. Programazio lineala.
• Ordenadore bidezko irudigintza.
• Programen egiaztapena eta eratorpena.
• Teoria fisikoen oinarriak.
• Termodinamika Makroskopikoa.
Elhuyar izeneko taldeak euskaraz edozein esparrutan lan egin ahal izateko
tresnak eskaintzen ditu. Beraren jarduerak honako hauek dira: irakaskuntza (ikasmateriala eta trebakuntza), zientzia-komunikazioa, informazioaren teknologia, hiztegigintza, hizkuntza-aholkularitza eta itzulpen eta lokalizazioak dira. Internet-eko
helbidea <www.elhuyar.com> da. Teknika eta Teknologia Zientzien arloko
testugintzan Elhuyar erakundearen katalogoa honako hau da:
• Altzairuen tratamendu termikoak.
• Antolakuntza- eta ekoizpen-prozesuaren kontrola.
• Automatismoak 1. Pneumatika.
• Fabrikazio-perdoiak.
• Makina-erremintak.
• Makinen organo eta elementuak.
• Mekanizazio-prozesuak.
Bestetik Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen-zerbitzuaren —hain
zuzen <www.ehu.es> helbidea duena— katalogoaren artean honako hauek ditugu:
• Ingeniaritza:
Jariakin konprimaezinen mekanika eta turbomakina hidraulikoak.
– Ingeniarientzako mekanika bektoriala. Estatika.
Geometria deskribatzailea I. Ariketa-koadernoa.
– Marrazketa geometrikoa.
Geometria deskribatzailea. Ebatzitako ariketak. Sistema diedrikoa
(jarduera
zuzena).
– Elektromagnetismoa.
– Geometria deskribatzailea. 1. liburukia. Sistema diedrikoa.
• Informatika:
– Programazioaren oinarriak.
– Mathematica 3.0 bertsioa laborategirako.
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– Matematika aurreratuak Mathematica-rekin.
– Sistema eragileen deskribapen funtzionala.
– Konputagailuen antolaketa egituratua.
– ADA lengoaia eta metodologia.
• Fisika eta Kimika:
– Formulazioa eta nomenklatura kimikan. I.U.P.A.C. arauak.
– Balentzia eta egitura molekularra.
• Matematika:
– Ekonomia matematikorako sarrera.
– Ekonomilarientzako matematikako gaiak.
4. TERMINOLOGIA
Euskal irakasle eta ikasleek arazoak izaten dituzte terminologiarekin, batez ere
hainbat arlo berritan. UZEIk, Terminologia eta Lexikografiako Zentroaren bidez
(www.uzei.com), lan polita egin du azken urteotan. Euskara berritu eta mundu
modernora egokitzeko helburuarekin sortua, edozein lan-eremutan gure hizkuntza
komunikazio-tresna egoki eta zehatza izan dadin egiten du lan erakunde horrek.
UZEIren Terminologia Datu-Bankua Euskalterm izenekoa da. 1987an sortu zen,
ordura arte argitaratutako hiztegi guztiak elkartuz. Internet-etik kontsulta daiteke
Euskalterm datu-banku eguneratua.
Bestalde, UZEIk hiztegi tekniko eleaniztun asko landu ditu, horien artean
zientzia eta teknikaren arlokoak:
• Enpresa.
• Eraikuntza.
• Fisika.
• Hirigintza.
• Informatika.
• Kimika.
• Matematika.
• Metereologia.
• Teknologia Mekanikoa.
• Termino estatistikoak.
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Zientzia eta Teknikari dagokienez, UZEIk eginiko beste lan aipagarri bat
Maileguzko Hitzak. Ebakera eta idazkera izenekoa da
Horrez gain, Elhuyar erakundeak ere lan handia egin du terminologia-arloan.
Bere hiztegiak oso erabiliak dira, bereziki honako hauek:
• Hiztegi entziklopedikoa.
• Energiaren hiztegi entziklopedikoa.
Azkenik, beste bi hiztegi entziklopediko ditugu, teknikaren ikuspuntutik
lagungarri suertatzen zaizkigunak:
• Euskal hiztegi entziklopedikoa. 8 liburuki. Klaudio Harluxet Fundazioa.
• Lur hiztegi entziklopedikoa. 10 liburuki. Lur Argitaletxea.
5. IKERKUNTZA
Ikerkuntzari dagokionez, unibertsitatez unibertsitate bildutako informazioa
ondoren azaldutakoa da.
Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV-EHU), gai honen inguruan aztergarri
dugun ikuspegi bakarra honako hau da: Gero eta ikasle euskaldun gehiago heltzen
ari dira unibertsitatera. Beren ikasketak hizkuntza batean zein bestean egin arren,
euskara erabiltzeko gaitasuna etengabe sendotzen eta hedatzen ari da ikasleen
artean. Nolanahi den, ikasle euskaldunen portzentajea %30ekoa izanik, irakasle
elebidunena %23koa da. Beraz, desoreka nabari bat dago hor. Aztertzen ari garen
ikerkuntzaren gaiari dagokionez, desoreka hori oztopo bihurtzen da, hirugarren
ziklora iristen diren ikasleek (ikertzaile gazteek) ikerkuntza-jardueretan euskara
erabili nahi badute behintzat.
Dena den, Euskal Herriko Unibertsitatean badira zenbait ikertzaile euskaldun,
ikerkuntza-proiektuetan integraturik daudenak. Hona hemen horri buruzko zenbait
datu, Teknika- eta Teknologia-Eskolei dagokienez, arloz arlo emanak:
• Makina eta Motore Termikoak: 2 doktoregai.
• Fisika: 5 doktore.
• Ma!LInatika: 3 doktore eta 2 doktoregai.
• Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurugiroa: doktore bat eta doktoregai bat
• Ingeniaritzaren Adierazpen Grafikoa eta Proiektuen Ingeniaritza: 6 doktore
eta 2 doktoregai.
• Ingeniaritza Elektrikoa: 3 doktore eta 3 doktoregai.
• Sistemen Ingeniaritza eta Automatika: 3 doktore eta 3 doktoregai.
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• Elektronika eta Telekomunikazioak: 4 doktore eta 5 doktoregai
• Ingeniaritza Nuklearra eta Jariakinen Mekanika: doktoregai bat.
• Meatze eta Metalurgiarako Ingeniaritza, Materialen Zientzia: 4 doktore (2
artikulu argitaratu dituzte euskaraz).
• Informatika: 20 doktore inguru eta 20 doktoregai inguru. Artikulu asko
argitaratu dituzte euskaraz.
Horiez gain, ikerkuntza-talde batzuek euskaraz egiten dute lan Euskal Herriko Unibertsitatean, beren ikerkuntza aurrera ateratzeko orduan. Horien artean:
* Donostiako Informatika Fakultatean IXA taldea dago. Horrek Lengoaia
Naturalaren Prozesamenduaren arloan egiten du ikerkuntza-lana. Talde hori
hamar urtetik gora ibili da euskararen tratamendu automatikoa ikertzen, eta
informatikariez eta hizkuntzalariez osatuta dago; azken horietariko batzuk
UZEIko partaideak dira. Ikerkuntza-talde horrek zenbait tresna eta aplikazio
garatu ditu:
• XUXEN, zuzentzaile/egiaztatzaile ortografikoa.
• MORFEUS, estaldura zabaleko analizatzaile morfologikoa.
• EUSLEM, euskararako lematizatzaile/etiketatzailea.
• EDBL, euskararen datu-base lexikala.
• Corpusak.
• Hiztegi elektronikoak.
• Gramatikak.
Taldean 11 doktore eta 13 doktoregai daude, eta 11 tesi egin dira euskaraz.
Horrez gain, IXA taldeak 47 proiektu garatu ditu euskaraz. Argitaratutako
artikuluak ugari dira, eta hainbat komunikazio aurkeztu dituzte kongresu
nazional eta internazionaletan.
Informatika Fakultate horretan, beste talde 1),I l ittek ere euskaraz egiten dute
ikerkuntza, euskararako ahots-ezagutzan eta beste zenbait arlotan. Euskaraz
egindako karrera-amaierako proiektuak eta artikuluak ugari dira.
* Bilboko Industria- eta Telekomunikazio-Ingeniaritza eskolan AHOLAB
taldea dago. Talde horren ikerkuntza-arloa ahots-tratamendua da. Taldeak
euskaraz garatzen du ikerkuntza, batez ere. Taldearen proiektuen artean
ondokoak daude:
• Euskararako testu/ahots bihurketa eta ahots-ezagutza.
• Euskararako ahozko datu-baseak.
• Euskararen transkripzioa, azentua eta intonazioa.

110

Euskal Unibertsitatea-2021

AHOLAB taldeak proiektu asko burutu ditu euskaraz, eta zenbait artikulu
argitaratu ditu aldizkari eta kongresu nazional eta internazionaletan. Taldean
2 doktore eta 3 doktoregai daude.
* Gasteizko Industria- eta Topografia-Ingeniaritza Teknikorako Unibertsitate-Eskolan euskararako hizketa-ezagutza automatikoari buruzko ikerkuntza garatzen ari da. Horri buruzko tesi bat burutzen ari da, eta zenbait lan eta
proiektu. Ikerkuntza-gaiak ondokoak dira:
• Euskararako hizketa ezagutzeko sistemak.
• Euskararako ahozko datu-baseak.
• Corpusak.
• Domotika.
Gai horiei buruzko artikuluak argitaratu dira aldizkari eta kongresu nazional
eta internazionaletan.
Azken urte hauetan Eusko Jaurlaritzak definitu berri duen 2001-2004
Zientzia, teknologia eta berrikuntzarako planean Infoingeniaritza Linguistikoa
onartu da ikerkuntzarako lerro estrategikoen artean. Dagoeneko Euskal Herrian 25
enpresatik gora eta zenbait ikertalde ari dira lanean Hizkuntzaren Industriaren
esparruan. Plan horren barnean, "Hizkuntza-Teknologiak" HIZTEK izenburupean
UEUk urtebeteko master modukoa antolatu du datorren ikasturterako.
Hizkuntzaren tratamendu automatikoan lan egingo duten profesionalak prestatzea
da helburua. Bai informatikariak, bai hizkuntzalariak har dezakete parte master
horretan. Titulazioa UPV-EHUk emango du. Bost unibertsitateko 20 irakasle
koordinatu ditu UEUk proiektu hori bideratu ahal izateko. Hórri buruzko
informazioa ondoko helbidean lor daiteke:
http://www.ueu.org/titulazioak/Hiztek.htm
Mondragon Unibertsitatean (MU) ikerkuntza oso lotuta dago enpresa-munduarekin, baina euskararen erabilera oso txikia da: euskaraz egindako
proiektuak guztira egindakoen %5 baino gutxiago dira. Ez da harritzekoa zeren,
gaur egun, oro har, enpresetan erabiltzen den hizkuntza gaztelania baita. Ondorengo urteetan, unibertsitatetik irtengo diren profesionalen euskarari buruzko
ezagutza handia izango da; enpresak geroago eta euskaldunagoak izan daitezen
hazia jarrita dago, eta ikerketa-enpresetan eta beste jardueretan euskararen erabilera indartzeko ekintzak definituak izan dira, adibidez: praktiketako lanak euskaraz
bideratzeko bideak erraztea, karrera bukatu ondorengo proiektuak euskaraz
bideratzeko bideak zabaltzea eta enpresekin elkarlanean bideratutako ikerketa-proiektuetan euskarari bideak zabaltzea.
Hona hemen 2000. urtean Mondragon Unibertsitatean dauden ikertzaile
euskaldunak, arloz arlo:

11
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• Elektronika: 5 doktore eta 9 doktoregai.
• Mekanika: doktore bat eta 3 doktoregai.
• Informatika: 4 doktore eta 2 doktoregai.
• Enpresa antolakuntza: doktoregai bat.
Nafarroako Unibertsitate Publikoan (NUP) ez dute ikerketarik euskaraz,
baina 4 ikertzaile doktore euskaldun aritzen dira arlo ezberdinetan. Azpimarratzeko da ezen, klaseak hasi zirenetik 12 urte pasa diren arren, karrera-amaierako
proiektu bat baino ez dutela euskaraz aurkeztu.
5.1. Argitalpenak
Inguma izenekoa UEUk sortutako euskal komunitate zientifikointelektualaren datu-basea da. Bertan azken 30 urteetan unibertsitate-mailako
zientzia- eta jakintza-alor bakoitzean euskaraz ahoz eta idatziz ekoitzi denari
buruzko oinarrizko informazioa eskaintzen da; euskaraz zer egin den eta nork egin
duen azaltzen duen aipu laburra, alegia. Bere helburu nagusia euskal produkzio
akademikoaren berri ematea da. Internet-en dago, <www.inguma.org> eta
<www.ueu.org/inguma> helbideetan.
Ikerkuntzaren emaitzak argitaratzeko ohiko bidea aldizkariena da. Gaur egun
euskaraz ditugun zientzia-aldizkariak bi dira: Ekaia. Euskal Herriko
Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Aldizkaria eta Elhuyar. Zientzia eta
Teknika.
Ekaia euskaraz osoki idatzitako eta oinarrizko hezkuntza zientifikoa duten
irakurleei bideratutako dibulgazio-aldizkaria da, sei hilabetetik behin argitaratzen
dena. Aldizkari honen helburuen artean ondokoak daude: zientzia eta teknikaren
alorretan egiten diren aurrerapenak plazaratzea, unibertsitateko ikasleei zein
irakaskuntza ertaineko irakasleei testuliburuen osagarriak izango diren materialak
eskaintzea, esparru zientifiko-teknikoan euskararen estandarizazioa bultzatzea, eta
esparru honetan hizkuntzaren erabilerak sortzen dituen arazoak konpontzen
laguntzea.
Elhuyar. Zientzia eta Teknika aldizkaria zientzia-dibulgazioko aldizkaria da.
Hilero ematen du euskaraz munduan eta Euskal Herrian zientzia- eta teknika-alorrean gertatzen denaren berri. Zientziak, Ingurugiroa eta Natura, Osasuna,
Teknologia eta beste hainbat gairi buruzko artikulu eta erreportajeak aurkituko
ditugu bertan.
Horiez gain, Zientzia eta Teknologiaren inguruko kalitateko informazio eguneratua euskaraz eskaintzeko Internet-eko atari berria sortu da: <www.zientzia.net>.
Hain zuzen ere, Zientziaren dibulgaziora bideratuta dauden beste ekimen batzuk
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osatzera dator: Elhuyar aldizkaria, Euskal Telebistako Teknopolis programa eta
Euskadi Irratiko Norteko Ferrokarrila.

6. ETORKIZUN-ESTRATEGIAK
Egoeraren azterketa eta gogoeta egin ondoren, zientzia eta teknikaren arloan
euskararen presentzia indartzeko estrategiak honako hauek izan daitezke:
6.1. Irakaskuntza-arloan
• Euskaraz ikasten duten taldeak finkatu eta handitzea. Zaila da datuak
biltzea, eta hemendik aurrera, matrikulazioak amaitutakoan datuak bildu
beharko genituzke urtero (datu komenigarriak zein diren definituz eta
eskola edo campus bakoitzean arduradun bat izendatuz, adibidez).
• Testugintzako produkzioa nabarmen handitzea: liburu berriak, itzulpenak...
Hasteko, klasean erabiltzen ditugun apunteak txukun jarri eta argitaratzen
saiatu beharko genuke. Elhuyarrekin, instituzioekin, etab., akordioak egitea
komenigarria ikusten dugu.
• Terminologiaren sortze- eta finkatze-prozesuan parte hartzea. Arlo honetan
lanean ari diren elkarteen koordinazioa bultzatu beharko genuke. Finkatu
gabeko terminologiari buruzko foroak osatzea izan daiteke bide bat.
Hiztegi tekniko orokorra falta dela uste dugu.
• Unibertsitate birtualak sortzea. Teknologia berriez baliatuz, posible dugu
presentzialak ez diren titulazioak, graduondoko ikastaroak, doktoretza-programak, etab. egitea. Horren inguruan badira esperientzia ugari.
6.2. Ikerkuntza-arloan
• Arloka elkartu eta ahal dugun neurrian ikerkuntza-taldeak sortzea.
• Doktoretza-programa interunibertsitarioak bultzatzea.
6.3. Kanpo-harremanak
• Industriarekiko harremanak. Kolaborazio-proiektuen bidez lantegietan
euskara lan-tresna bihurtzen lagun dezakegu.
• Gizarte zibilarekiko harremanak. Guztion helburua da hizkuntza teknikoa
kalera eramatea. Horrez gain, erronka garrantzitsua dugu: kalitatea eta
hizkuntza elkarrekin lotzea. Beharbada beharrezkoa da kalitate-kanpaina
egitea, euskaraz ikasteagatik maila baxuagoa ez dela adieraziz.
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• Instituzioekiko harremanak. Aholkularitza eta kolaborazioa normalizatu
beharko genituzke: kanpainak, diru-laguntzak, etab. Adibidez, interes
handiko jakintza-arloak (komunikazioa eta informatika) bultzatzeko
elkarlana, horiek euskara normalizatzeko tresnak ematen dizkigute eta.
7. ONDORIOAK
Teknika- eta teknologia-zientzien alorrean euskaraz aritzeko tradizio handirik ez
dugunez, gehien-gehiena egin gabe dago.
Irakaskuntzan, oraindik ere gure hizkuntzaren presentzia eskasa da, baina
euskaraz ikas daitezkeen irakasgaien kopurua gora doa urtez urte, eta azken
hamarkadako joerak bere horretan segitzen badu, urte gutxi barru emaitzak ikusiko
ditugu. Argitalpenen arloan ere gora egin behar dugu.
Gizarteak planteatzen dituen beharrei erantzun egokia ematea da une honetan
unibertsitateen erronka garrantzitsu bat. Euskararen arloan batik bat, unibertsitateetara hurbiltzen diren ikasleetatik ikasketak euskaraz egiteko prestatuta dauden
ikasleen portzentajea gero eta handiagoa da. Teknika- eta teknologia-zientzien
alorrean, euskaraz aritzeko tradizio handirik ez dugunez eta gehien-gehiena egin
gabe dagoenez, unibertsitateak eta irakaskuntza behar den neurrian moldatu behar
ditugu gizartearen egoera berri horri erantzuteko.
Egokitze-prozesu hori mota berezikoa izango da unibertsitate bakoitzean,
euskararen egoera eta baita euskararekiko eskaera-maila desberdinak direlako.
Horri dagokionez, mutur batean, Mondragon Unibertsitatea dago, lehenengo
ikasmailan inskribatzen diren ikasleetatik %75 baino gehiago euskaldunak baitira,
jatorriz herrialde euskaldunetakoak; beste muturrean Nafarroako Unibertsitatea,
horiek zailtasun gehiago baitituzte ikasle euskaldunak erakartzeko.
Beste alde batetik, demografiaren jaitsiera dela eta, unibertsitate-mailara
iristen diren ikasleen kopurua beherantz joan arren, ikasketak euskaraz egiteko
eskaerak goranzko joera du. Unibertsitateek eskaera horri nekez erantzuteko
egoeran daude. Irakaskuntzan, oraindik ere gure hizkuntzaren presentzia eskasa da.
Euskal Herriko Unibertsitatean, Nafarroako Unibertsitate Publikoan eta Deustuko
Unibertsitatean hainbat euskara-plan definitu dira; Mondragon Unibertsitateak,
berriz, eleaniztasunean oinarritutako hizkuntza-politika bat jartzeko erabakia hartu
du. Azkenik, Nafarroako Unibertsitate Publikoan ez dute euskara-planik onartzea
lortu, eta euskarazko irakaskuntza arautzeko neurri iragankorrak ezarri dituzte.
Egin beharreko lana handia da, ez bakarrik irakaskuntzari dagokionez, baizik
eta, horrez gain, baita argitalpenetan, ikerkuntzan eta gizarteko beste eragile
batzuekin mantendu behar diren harremanetan ere. Unibertsitateen egokitze-prozesu horrek ahalegin ekonomiko eta pertsonal handia eskatuko du, baina,
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zorionez, urtez urte gure ikasleak euskaraz ikas ditzaketen irakasgaiak gora doaz,
eta azken hamarkadako joerak bere horretan segitzen badugu, urte gutxi barru
emaitza onak ikusiko ditugu.
Gure masa kritikoa eta baliabideak mugatuak direnez, teknologia berriek lan-sareak egiteko aukera ederra ematen digute: unibertsitate birtualak, foroak, etab.
Oraingoz dibulgazioa da erronka nagusia, eta horrekin batera terminologiaren
finkatze-prozesua. Ekimen politak martxan daude, baina ahalegin horietan
unibertsitateak ez du beharko lukeen protagonismoa eduki. Kongresu hau
elkarlanerako abiapuntua izango dela uste dugu.
Aipatutakoaren ondoren, hemendik bost urtetara eta hogei urtetara begira
proposatzen ditugun helburuak hauexek dira:
7.1. Proposamenak 2006. urtera begira
• Gaur egun euskaraz irakasten ditugun ikasgaiak bikoiztea.
• Ezagupen-arlo guztietan euskaraz oinarrizko testu bat gutxienez edukitzea.
• Euskaraz gauzatzeko doktoretza-programa interunibertsitarioren bat
martxan edukitzea.
• Terminologia-arloan lan-talde mistoak edukitzea.
7.2. Proposamenak 2021. urtera begira
• Titulazio tekniko guztietan enborrezko irakasgai guztiak euskaraz ematea.
• Ezagupen-arlo guztietan euskaraz lau edo bost liburu edukitzea.
• Ikerkuntzan euskararen erabilera bultzatzea.
• Unibertsitateen barne- eta kanpo-harremanak euskalduntzea.
• Ikerketa-enpresa eta beste jardueretan euskararen erabilera indartzea.

Euskal Unibertsitatea Osasun-Zientzien alorrean:
arazo espezifikoak orain eta.
etorkizun-estrategiak

Angel Bidaurrazaga (UPV/EHU)
Asier Garro (UPV/EHU)
Enrike Gutierrez Argandoña (UPV/EHU)
Gontzal Garcia Del Caño (UPV/EHU)
Mikel Alvarez (Basurtuko ospitaleko zuzendari medikoa)
Koldo Callado (UPV/EHU)
1. SARRERA
1.1. Historia
Atzera begiratuz gero, erraz antzematen da ezen Unibertsitatea Euskal Herrian kokatzeko asmoak eta ahaleginak ugari izan direla azken bi mendeotan. Izan
ere, Europan Unibertsitatea instituzio kultural gisa bere lozorrotik atera eta prestigioa irabazten hasi zenean, XIX. mendetik aurrera, Euskal Herria unibertsitaterik
gabe zegoen, eta horrela jarraitu zuen duela gutxi arte. Euskal Herrian orain dugun
unibertsitaterik zaharrena Deustukoa da, 1886. urtean ireki zena, eta hurrengoa
Nafarroako unibertsitatea da, 1952. urtean ireki zena. Bi horiek Elizaren babespean
jaio ziren. Lehenengo unibertsitate publikoa 1968. urtean ireki zen, Bilboko
Unibertsitatea, gero 1977. urtean Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU) bihurtu zena. Horixe da gaur egun Euskal Herriko
Autonomia Erkidegoko (EAE) unibertsitaterik garrantzitsuena. Nafarroan 1987.
urtean Nafarroako Unibertsitate Publikoa (UPNA/NUP) sortu zen. Ipar Euskal
Herrian ez dago berezko unibertsitaterik; nolanahi den, Baionan unibertsitateko
ikasketetarako zentro batzuk daude, Paueko Unibertsitatearen gidaritzapean.
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Osasun-zientzien arloan, aipatu beharra dago ezen 1936. urtean, gerra zibila
hasita zegoela, Eusko Jaurlaritzak Euskal Irakastola Nagusia sortu zuela, Basurtuko ospitalean Medikuntza Fakultatea jarriz. Zoritxarrez, gerra galtzean egitasmo
hura guztiz zapuztu zen. Hala ere, nahiz eta Euskal Unibertsitatea izenburua eduki,
bertako irakasgai nagusiak erdaraz emateko ziren, euskal katedra bat izan ezik,
euskara teknikoa deritzon irakasgaiaren moduko bat. Bestalde, 1952. urtean Opus
Dei-ren gidaritzapean sortu zen Iruñean Medikuntzako Fakultatea, gaur egun
jarraitzen duena eta betidanik gaztelaniaz funtzionatu duena. Hizkuntzari
dagokionez, berdin jokatu zuen UPV/EHUko Medikuntza Fakultateak 1977.etik
1989. urtera arte, hau da, unibertsitate horretako .lehenengo euskalduntze-plana
martxan jarri arte. Ordurako, osasun-arloan egin ziren euskarazko irakasgaiak
irakasle bat edo biren ahaleginetik lortu ziren. Fakultatetik kanpo, 1973. urtetik
aurrera Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) antolatutako ikastaro batzuk egin
ziren, non hiztegigintza, Osasun Publikoa edo Medikuntza alternatiboak jorratu
ziren. Bertan lan-talde batzuk sortu ziren, hurrengo urteetan hasierako hiztegi
bereziak eta liburuak argitaratuko zituztenak.
Erizaintza-eskolak 1977. urtean sortu ziren, Medikuntza Fakultateen menpean
egon ohi ziren Osasun-laguntzaile Teknikoen Eskolak desagertzean. Erizaintza-eskolen sorrerak erizaintza-ikasketak unibertsitate-mailara heltzea adierazten du.
Lehen ikasketa-plana 1979. urtean onartu zen, eta 1995. urteraino iraun zuen. Urte
horretan Espainiako LRUren ezarpen-planak agindutako plan berria ezarri zen,
Europar Batasuneko irizpideei egokituta. Plan horrek bost urte iraun zuen soilik,
orain indarrean dagoena 2000/2001. ikasturtean hasi baitzen.
Gasteizko Farmazia Fakultatea 1988an sortu zen, Arabako Foru Aldundiaren
ardurapean zegoen Arabako Unibertsitate-Ikastetxea (AUI) itxi zutenean. 1994ko
otsailera arte eskolak AUI zaharreko geletan eman ziren., eta ordutik aurrera eraikin berrian ematen dira Fakultateko jarduera guztiak. Fakultatearen historia labur
horrek, kokapen geografikoarekin batera, eragina izan du euskararen erabileran.
Farmazia Fakultatearen sorreran, irakasle gehienak AUItik etorriak izan ziren, horietatik gehienak erdaldunak. Zentro horretan ez zen euskaraz irakasgai bat bera ere
ematen, eta ez zen ematen hasi Farmazia Fakultatea sortu eta urte batzuetara arte.
1.2. Oraingo egoera
Euskarari dagokionez, 1989. urtean UPV/EHUn hasitako lehenengo euskalduntze-planak aurreikusten zuenez, bost urteren buruan medikuntza-ikasketetako
lehenengo zikloa —preklinikoa deitzen dena edo, beste hitzetan esanda, lehenengo
hiru urteak— guztiz euskaratua egongo zen. Zoritxarrez, helburu hori lortzeke
dago oraindik, bi arrazoi nagusirengatik: batetik, irakasle berrien plazak ateratzeko
geldotasunagatik eta, bestetik, 1994/95 ikasturtean ikasketa-plan berriak ezartzen
hasi zirelako eta horrek eragin handia izan duelako ikasketen eskakizunetan eta
euskalduntze-prozesuan.
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1999ko martxoan II. Euskararen plana onartu zen eta plangintza horrek,
Medikuntzari dagokionez, B mailakoa izendatu zuen karrera hori, hots, bost urteren
buruan, lehenengo zikloko halabeharrezko irakasgaiak euskaraz izatea eta bigarren
zikloko halabeharrezko irakasgaien %60 euskaraz jartzea. Plangintzan idatzita
dagoen moduan, helburua ezartzerakoan aintzat hartu behar dira hiru kontu.
Batetik, ikasketa horien iraupen luzea (6 urte) eta, horrekin batera, halabeharrezko
irakasgaien proportzio handia. Bestalde, Medikuntzako ikasketetan garrantzi
handia dute ospitaletan ematen diren bigarren zikloko praktika klinikoek. Praktika
horietako irakasleak ospitaletako medikuak izanik, horien irakaskuntzarako bidea
ez da Unibertsitateko beste edozein irakaslek daramanaren parekoa, Osakidetzako
langileak ere badirelako. Eta, bestalde, irakaskuntza-mota hori berezi samarra da,
oso lotuta baitago ospitaletan ematen den osasun-zerbitzuarekin; gainera, lau irakasgune desberdinetan ematen da: Basurtun, Gurutzetan, Donostian eta Gasteizen.
Gauzak horrela izanik, praktika-irakastaldi horiei dagokien irakaskuntza normalizazio-plangintzatik kanpo dago. Beraz, irakaskuntza hori alde batera utzita, beste
halabeharrezko irakasgai guztiak euskaraz eskaintzea da proposatutako helburua.
Medikuntzako bigarren zikloa lau irakasgunetan ematen denez, plangintzako
111burua irakasgune batean edo bitan gauzatu beharko litzateke, Donostiakoan eta
Bizkaiko batean, ikasle-kopuruaren arabera. Medikuntza Fakultatearen batzar
nagusiak, 2000. urteko ekainaren 24an, Donostian eta Basurtun kokatzea erabaki
zuen. Dena den, aurreikusitako plangintza hori ez da hasi ere egin, onartu zenetik
hona Medikuntza eta Odontologiako eskariak hutsean gelditu direlako, aurtengo
2001. urtean gertatu den moduan.
Odontologiari dagokionez, Euskararen II. plangintzaren arabera, Odontologian matrikulatuta dauden ikasleen kopurua oso txikia da, eta oraingo eskaintza
oso murritza. Baldintza horiek kontuan hartuta, D maila dagu proposatuta, hau da,
halabeharrezko irakasgaien herena euskaraz eskaintzea. Kontuan hartu behar da,
bestalde, kreditu gehienak bigarren zikloari dagozkidla, eta hor, irakaskuntza
gehiena praktika klinikoei dagokiela. Proposamen hori lehenengo ziklo osoa
euskaraz eskaintzetik oso hurbil dago. Hala ere, hori ere hutsean dago, bertako
ikasleek ez baitute derrigorrezko ikasgairik euskaraz, Mikrobiologia izenekoa izan
ezik. Ikasgai hori 1997tik aurrera ematen da sailetako irakasle euskaldunen
borondatez, eta urtero 20 ikasle izan dituzte batez beste. Aurtengo 2001-02
matrikulazio altua bukatu denean, Odontologiara sar daitezkeen 50 ikasleetatik
16k euskaraz ikasteko borondatea agertu dute, nahiz eta jakin aurreikusitako
euskarazko ikasgairik emango ez dela.
Erizaintzari dagokionez, ziklo motzeko (3 urte) ikasketa unibertsitarioak
direnez, lehen euskalduntze-plan horretan lehen ikasmaila euskaratzeko helburua
(D eredua) ezarri zen. Donostiako Erizaintza-Eskolako ikasketek helburu hori
1993-94 ikasturtean bete zuten. Dena den, Medikuntzan bezala, plana garatu gabe
dago Erizaintzan ere. 1999. urtean UPV/EHUko euskararen erabileraren

118

Euskal Unibertsitatea-2021

normalizaziorako II. plana onartu ondoren, Donostian egiten diren Erizaintzako
ikasketak B ereduaren barnean daude sartuta. Hau da, titulazioaren derrigorrezko
kreditu guztiak euskaraz eskaini behar dira. Era horretan, eta aurreko errektorearen
taldearen azken garaietan (1999/00 ikasturtean) 2. eta 3. mailako Medikuntza eta
Kirurgia-Erizaintza II eta III deritzen derrigorrezko irakasgaiak eskaintzeko,
arduraldi osoko lanpostu bat sortu zen. Horrela, 1999/00 ikasturtean Medikuntza
eta Kirurgia-Erizaintza II derrigorrezko irakasgaia eskaini zen, eta 2000/01
"ikasturtean 3. mailako Medikuntza eta Kirurgia-Erizaintza III derrigorrezko
irakasgaia eskaini berri dute. Zoritxarrez, Donostiako Erizaintza-Eskola
Unibertsitarioak eginiko Euskara-Plangintza ez da betetzen ari.
Leioako Erizaintza-Eskolan lau irakasle eskatu ziren 1992. urtean, baina
plaza bakar bat bete zen (arduraldi osokoak eskatu ziren guztiak). Apurka-apurka,
beste irakasgaiak betetzen hasi ziren, eta, tartean plan berriaren ezarpena dela eta,
1998/1999 ikasturtetik aurrera lehen mailako irakasgai guztiak euskaraz ematen
dira. 1999. urtean, EHU/UPVk II. Euskalduntze-Plana onartu zuen. Bertan,
Leioako Erizaintzarako Eskolari B/C eredua egokitu zitzaion. Eskolako Euskara
Batzordeak proposatutako ezarpen-planean, derrigorrezko irakasgai guztiak
euskaraz ematea erabaki zen. Ezarpen-plan hori onartua izan zen, eta noiz beteko
zain gaude. Ezarpen-planaren oinarrizko helburuak bost urtetan betetzea aurreikusi
zen, lehenengo urtean 2. mailako derrigorrezkoak, bigarren urtean 3. mailako
derrigorrezkoak (bi kasu hauetan kreditu teorikoak eta praktiko ez-klinikoak).
Aurreko errektoretza-taldeak plana 1999. urtean bertan ezarriko zela ziurtatu zuen,
baina hori ez zen posible izan, unibertsitate-plan orokorrean barruan omen zegoelako eta beraz plan orokorra onartu arte abian jarriko ez zelako. Hurrengo urtean
errektoretza-taldea aldatu zen, eta plana ez zen berehala gauzatu. Hala eta guztiz,
badirudi ezarpen-planaren lehen urtea aurten beteko dela, plaza berriak (arduraldi
partzialekoak) sortuz eta plaza partzial batzuk arduraldi osoko bihurtuz. Ezarpen-planarekin jarraitzen bada, datorren ikasturterako 3. mailako derrigorrezkoak
euskaratuko lirateke, horrela ezarpen-plana betez.
Medikuntzako ikasketekin gertatzen den moduan, Erizaintzako ikasketek
ospitaletan burutzen den atal praktiko-kliniko garrantzitsua dute beren ikasketa-plangintzetan. Gaur egun, irakaskuntza hori gaztelaniaz soilik eskaintzen ari da.
Dena den, ospitaletako erizaintzari buruzko hezkuntzan Medikuntzako hezkuntzan
gertatzen ez den beste aldagai distortsionante bat dago: hezkuntza hori
EHU/UPVrekin inolako kontraturik ez duten erizain boluntarioek ematen dute.
Lanaren truke urtea bukatzean diploma eskaintzen zaie boluntario horiei. Egoera
horrek hezkuntza praktiko-klinikoa euskaratzeko traba gehiago ezartzen ditu,
hezkuntzan diharduten erizainak ez baitira gai sentitzen irakaskuntza euskaraz
emateko, euskaraz jakin arren ere, eta sarritan aukera hori aurkeztean, Fri7ain-Eskolak ezezkoa jasotzen du.
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Gaur egun, Farmazia Fakultatean unibertsitate-mailako hiru ikasketa
desberdin egin daitezke: Farmaziako Lizentziatura (5 urtekoa), Giza Elikadura eta
Dietetikako Diplomatura (3 urtekoa) eta Elikagaien Zientzia eta Teknologia (2.
ziklokoa). Euskararen Erabileraren I. Plangintza ezarri zenean, lehenengo biei D
eredua egokitu zitzaien; hau da, lehen ikasturteko irakasgai guztiak euskaraz
eskaintzen deneko eredua. Garai hartan Elikagaien Zientzia eta Teknologia ez
zegoen indarrean, eta, beraz, ez zitzaion I. Plangintza aplikatu. Farmaziako
Lizentziaturari dagokionez, oraindik I. Plangintza bete gabe dago. Lehen
ikasturteko irakasgai guztiak euskaraz ematen ez badira ere, bigarren ikasturtean
badira euskaraz ematen diren zenbait irakasgai. Giza Elikadura eta Dietetikako
Diplomatura EHU/UPVko berezko titulua izan da 1997-1998 ikasturtera arte.
, 1998-1999 ikasturtean, titulazio hori ofizializatu zenean, Ikasketa-Plangintza
berria onartu zen. Hori dela eta, ezinezkoa da Euskararen Erabileraren I.
Plangintzaren ezarrera aztertzea.
Euskararen Erabileraren Plangintzak eredu berriak ezarri zituen, eta Farmaziako Fakultatean ematen diren ikasketak eredu desberdinetan sartu ziren.
Oraingo plangintza I. plangintzarekin konparatuz, plangintza berria malguagoa da;
ereduak finkatzeko, ikasturteak eta zikloak kontuan hartu ordez, irakasgaiak
multzoka (halabeharrezkoak, hautazkoak eta aukera askekoak) hartzen dituelako.
Horrela, Farmaziako Lizentziaturan eredua zehaztu gabe geratu zen, helburua B
eta C arteko mailan geratuz. Edonola, II. Plangintza horren arabera euskaraz eskaini beharko litzatekeen halabeharrezko kredituen portzentajea %66tik (C eredua)
%100rakoa (B eredua) da. Elikadura eta Dietetikako Diplomaturan C eredua
onartu zen, eta Elikagaien Zientzia eta Teknologiako Lizentziaturan D eredua
(kredituen %33 euskaraz). Azken horretan, hurrengo bi urteetako ikasle euskaldun
kopuruaren arabera, C eredua ezar liteke.
1.3. Etorkizuna
Medikuntzari dagokionez, euskal lerrora gero eta ikasle gehiago hurbiltzen
diren bitartean, azken urtetako irakasle berririk ez hartzeak masifikaziora darama
euskal lerro hori; are gehiago, hezkuntza praktikoari dagokionez. Gainera, Fakultatetik bigarren zikloa euskalduntzea Osakidetzaren euskararen planari edo erabilerari lotua ikusten dugun bitartean, badirudi Jaurlaritzako erakunde horrek ez duela
urratsik ematen alor honetan, Fakultatearekin eginiko hitzarmen-gabeziak
erakusten duenez. Beraz, epe laburrean, Medikuntzan azken urteotan dagoen
plangintzaren geldialdia jarraituz gero, kezkatzeko moduko egoeran sartuko gara
euskararen garapenari dagokionez, nahiz eta ikasleriaren eskariak gora egin,
aurtengo lehen mailako ikasleen ia erdiak euskal lerroan matrikulatu izanak
adierazten duen moduan.
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Erizaintza-Eskoletako Euskara-Plangintzaren arabera, 2002/03 ikasturterako
B ereduak edo, bere kasuan, B-C ereduak ezartzen dituzten helburuek lortuak izan
beharko lukete. Horren ordez, plangintza onartu aurretik geunden egoera berdintsuan aurkituko garela aurreikusten dugu. Hala ere, EHU/UPVn dauden bi Erizaintza-Eskolen Euskararen Normalizaziorako II. Plangintza era edo abiadura
desberdinekin betetzen ari da, bietako abiadura motela izanik, gainera. Horrela,
2001/02 ikasturterako Leioako Erizaintza-Eskolak eginiko sei arduraldi partzialeko
irakasleen eskaerari emandako baiezko erantzuna eta Donostiako Eskolak eginiko
eskariei ezezkoa emateak agerian uzten du esandakoa. Halaber, hezkuntza
praktiko-klinikoari buruz, eta errektoretza-taldeak aukeraturiko bidea ikusirik,
euskaraz emateko aukerak gero eta urriagoak direla esan dezakegu. Aldez aurretik
aipaturiko arazoei euskalduntzerako eskaintza gaztelania erabat nagusia den eskualdean eskaintzeak arazoak indartu eta aniztu egingo dituela antzeman dezakegu.
Etorkizunean Erizaintza-Eskola bakoitzak euskal lerroan matrikulaturik edukiko dituen ikasleen portzentajea, beraz, beste aldagai batzuen menpekoa izango
da; esaterako, barruti konpartitua edo bateratua izatearen menpekoa. Espero izatekoa da, ospe handiko Eskoletan izen-emate kopurua handiagoa izatea, eta, hortaz,
eskola edo fakultate horietan matrikulatu ahal izateko numerus claususak altuagoak
izango dira, euskal lerroak edukiko duen ikasle-portzentajearen kalterako. Beraz,
ironikoa izan arren, horren arabera, Erizaintza-Eskola batek Euskal Herrian
euskaldun ikasleak lortu nahi balitu, kalitate eta ospe txarrak izan beharko lituzke.
Farmazia Fakultateak 1999-2000 urtean aurkeztu zuen II. Euskara Plangintza
ezartzeko proposamena. Horren arabera, 2003-2004 ikasturterako Plangintza
beteta egon beharko litzateke. Dena den, 2000-2001 ikasturtean agintari akademikoek izan duten jarrera ikusita, etorkizun ezkorra dugu aurrean. Gainera, euskalduntze-mailak definitu gabe daude Farmazia eta Elikagaien Zientzia eta Teknologia Lizentziaturetan. Lehenengorako B edo C ereduak eta bigarrenerako C edo D
ereduak proposatzen ditu II. Plangintzak, matrikulazio-datuen arabera.
Osasun-zientziei dagokienez, oro har, bakoitzaren berezitasunak —hau da luzapen txiki ala luzekoa izateak— baldintzatzen du bakoitzaren bilakaera euskarari
dagokionez. Zer esanik ez, osasun-arloaren euskalduntze-prozesuari estuki lotuta
ageri dira medikuntza- eta erizaintza-ikasketak, eta horietako euskararen
plangintzaren atzerapenak (EAEn) eta atzerakadak (Nafarroan) baldintzatzen dute
gure hizkuntzaren normalizazioa. Etorkizuneko egoeran erabateko garrantzia duen
beste aldagai bat ere bada. Aldagai hori oso lotuta dago unibertsitateko agintarien
borondatearekin. Esperientziak dioskunez, etorkizunean borondate gutxiko edo
epeleko agintariak baditugu, euskalduntze-prozesuak aurrera jo beharrean atzerakada nabarmenak izan ditzake. Behingoz, euskarak betiko lortu behar du normalizazioa. Ezin diegu geure gazteei eta etorkizuneko gazteei eta hurrengo belaunaldiei
euskararen aldeko etengabeko esfortzua eskatu. Hau da, ezin gara hamarkadetan
zehar esfortzua eskatzen inolako aurrerapausorik edo garrantzi txikiko aurrerapausorik eman gabe.
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2. IRAKASKUNTZA
2.1. Ikasketen eskaintza
Euskal Herrian, osasun-zientzietako ikasketak honela banatuta daude
herrialdeka:
• Bizkaian: Medikuntza, Odontologia eta Erizaintza.
• Araban: Farmazia, Giza Elikadura eta Teknologia eta Dietetika,
Osakidetzako Erizaintza-Eskola, Medikuntzako ikasgunea.
• Gipuzkoan: Erizaintza eta Medikuntzako ikasgunea.
• Nafarroan: Medikuntza eta Erizaintza.
• Lapurdin: Baionako Erizaintza-Eskola: "Centre Hospitalier de la Cte
Basque".
EHU/UPVko osasun-zientzietako ikasketen eskaintza berdintsua izan da
azken hamar urteetan: 6 ikasketa guztira, horietatik 4 epe luzekoak: Medikuntza,
Farmazia, Odontologia eta Elikagaien Zientzia eta Teknologia. Eta bestetik, 2 epe
edo ziklo laburrekoak: Erizaintza eta Dietetika.
Osasun-zientzietan 25 doktorego-programa daude. Beste aldetik, graduondoko ikasketetan 1999. urtean 34 ikastaro eskaini ziren, baina gero 23 baino ez ziren
eman. Nahiz eta EHU/UPVn graduondoko ikastaroen %33 osasun-arlokoak izan,
ez da bat ere euskaraz ematen unibertsitate horretan.
EHUIUPVn Leioako Medikuntzako lizentziaturan derrigorrezko 46 irakasgai
daude, eta horietako 20 euskaraz. Kredituei dagokienez, 520 dira guztira, eta horietatik 220 kreditu eman daitezke euskaraz (gehi hautazko 38 kreditu). Medikuntzan eskaintzen diren irakasgaietatik %32,58 dira euskaraz eskaintzen direnak.
Kontuan hartu behar da ezen ikasketa-plan berria bere osotasunera heldu zela orain
dela urte bi, eta, goian aipatu bezala, plangintza berri horrek asko atzeratu zituen
EHU/UPVko euskarako lehen plangintzaren asmoak eta helburuak.
Nafarroako Universidad de Navarra pribatuan medikuntza- eta erizaintza-ikasketak ematen dira eta bi horietan ez da deus ematen euskaraz.
Donostiako Erizaintza-Eskolako Diplomaturan derrigorrezko 22 irakasgai
daude, eta horietako 11 euskaraz eskaintzen dira. Kredituei dagokienez, guztira
225 izanik, 69,5 kreditu eskaintzen dira euskaraz (gehi hautazko 13,5 kreditu).
Beraz, Donostiako Erizaintza-Eskolan kreditu guztietatik soilik %30,89 eskaintzen
dira euskaraz.
Leioako Erizaintza-Eskolako diplomaturan derrigorrezko 23 irakasgai daude,
eta 9 eskaintzen dira euskaraz. Kredituen eskaintza osoa 248,5 kreditukoa da, eta

122

Euskal Unibertsitatea-2021

bertatik 64 (59,5 derrigorrezkoak eta 4,5 hautazkoak) eskaintzen dira euskaraz
(%26, alegia). Diplomatura betetzeko 225 kreditu behar direla kontuan hartzen
badugu, portzentajea %28ra iristen da, baina bertatik erdaraz ematen diren 6
kreditu kliniko kendu beharko lirateke.
Farmazia lizentziaturan 42 irakasgai derrigorrezko daude eta horietatik 19
ematen dira euskaraz, %45 inguru. Elikagaien Zientzia eta Teknologia izeneko
lizentziaturan, 16 irakasgai daude eta horietako 6 ematen dira euskaraz. Guztira,
ikasturte berri honetan, lau irakasgai gehiago emango dira euskaraz. Giza Elikadura eta Dietetika diplomaturan 28 derrigorrezko irakasgai daude eta horietako 10
dira euskaraz.
2001-2002 ikasturtean Farmazia lizentziaturako ikasketa-plangintza berria
ezarriko da. Orduan, lizentziaturak 262 derrigorrezko kreditu (152 lehen zikloan
eta 110 bigarren zikloan), 42 hautazko kreditu eta aukera askeko 34 kreditu izango
ditu. Lehen zikloan halabeharrezko kreditu guztiak (152), bigarren zikloan halabeharrezko 55-110 kreditu eta 12-24 hautazko kreditu euskaraz eskaintzea proposatzen du II. Plangintzak. Ikasketa-plan berria ezartzen denerako, fakultateko euskararako dekanordetzaren aurreikuspenaren arabera, halabeharrezko 132 kreditu
(125 lehen zikloan eta 8 bigarrenean) eta hautazko 12 kreditu eskaini ahal izango
dira euskaraz gaur egun dauden giza baliabideekin. Egoera hori abiapunto modura
hartuta, datozen hiru urteetarako halabeharrezko kreditu guztiak ("Egonaldiak"
irakasgaiari dagozkion 15ak izan ezik) euskalduntzea da fakultatearen helburua,
kreditu-kopururik handiena duten irakasgaiei lehentasuna emanez.
Elikadura eta Dietetika izeneko diplomatura 1998-1999 ikasturtean ofizializatu zen; ordura arte EHU/UPVko berezko titulazioa izan zen. Diplomatura horrek halabeharrezko 168 kreditu, hautazko 18 kreditu eta aukera askeko 21 kreditu
ditu. II. Plangintzak gutxienez halabeharrezko 112 kreditu eta hautazko 12 kreditu
euskaraz eskaintzea proposatzen du. Gaur egun, halabeharrezko 49,5 eta hautazko
12 kreditu ematen dira euskaraz. Fakultatearen proposamenak II. Euskara Plangintzaren proposamena gainditzen du, halabeharrezko 136,5 kreditu proposatuz.
Hautazko kredituen eskaintzari dagokionez, fakultatearen proposamenak ez du
kopuru zehatzik aipatzen.
Elikagaien Zientzia eta Teknologia izeneko lizentziaturak halabeharrezko
123, hautazko 12 eta aukera askeko 15 kreditu ditu. Euskararen Erabileraren II.
Plangintzak halabeharrezko 40 kreditu eta hautazko 12 kreditu euskaraz eskaintzea
proposatzen du eta, Euskara Dekanordetzaren datuen arabera, gaur egun halabeharrezko 22 kreditu eskain litezke; baina hautazko 12 eta aukera askeko beste 12
soilik eskaintzen dira euskaraz. Fakultateak hurrengo 3 urteetarako halabeharrezko
77,5 kreditu eta hautazko 12 kreditu euskaraz eskaintzea proposatzen du; horietako
22 kontratazio berririk egin gabe.
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1. taula: Farmazia Fakultateko kredituen eskaintza

..

Halabeharrezkoak

Hautazkoak-

Guztira

Aukera askekoak

G

E

II.

F

G

E

II.

F

G

E

II.

F

G

E

II.

F

F

262

125

207

247

42

8

12

12

34

0

0

0

338

133

219

259

GED

168

49,5

112

136,5

18

12

12

12

21

0

0

0

207

61,5

124

148,5

EZT

123

22

40

77,5

12

12

12

12

15

12

12

12

150

46

64

101,5

Fak
%

553
100

196,5
35,5

359
64,9

461
83,4

72
100

32
44,4

36
50

36

70
100

12
17,1

12
17,1

12
17,1

695
100

240,5
34,6

407
58,6

509
73,2

50

Oharrak. F: Farmazia. GED: Giza Elikadura eta Dietetika, EZT: Elikagaien Zientzia eta
Teknologia. Fak: Fakultate osoa. G: Guztira. E: Euskaraz eskain litezkeenak (gaur egungo
irakasleria euskaldunaz). II: II. Plangintzaren gutxienezko proposamena. F: Fakultatearen
proposamena.

Farmazia Fakultateko euskarazko kredituen portzentajeak (%34,6) 9 puntutan
gainditzen du osasun-zientzietako batez bestekoa (%25,5, 1999an), baina 20
puntutara geratzen daEHU/UPVko batez bestekotik (%54,9, 1999an).
Laburbilduz, osotara, osasun-zientzietako euskarazko eskaintza guztia
EHU/UPVn kokatuta dago eta eman daitezkeen kredituetatik %31,5 euskaraz
ematen dira honela banatuta: Medikuntzan %32,5, Erizaintzan %29 eta Farmazian
%34,6.
1) Indarguneak:

a) Medikuntzako lehen zikloa ia euskaldunduta dago.
2) Arazoak:

a) Sailetako botere gehiegizkoa irakats-planak martxan jartzeko.
b) Ziklo laburreko eskaintza txikia.
c) Formazio osoko kontzeptua ez da kontuan hartzen.
d) Ikasketa-planak desegokiak dira.
e) Euskara planak atzeratuta daude osasun-zientzia guztietan.
f) Medikuntzako ikasketak erdaraz egiten den MIR azterketara bideratuta
daude.
2. taula: Proposamenak ikasketen inguruan
Proposamenak
Osasungintzako eragileekin ikasketa-plan berriak egitea.
Irakasgaiak mur•iztea.
▪

Kolegioak, osasun publikoak, ikasleek eta irakasleek osaturiko lan-batzordeak
egitea, urtero irakats-eskaintza egolcitzeko.

<- Aurretik dauden euskarazko planak betetzea.
-

MIR edo medikuntzako espezialisten prestakuntzaren transferentzia lortzea.
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2.2. Ikasleak
Kontuan hartu behar da EAEn osasun-zientzietako ikasketa osoak EHU/UPVn
ematen direla bakarrik. Horrela, arlo horri dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago lehiarik unibertsitate pribatuekin; bai ordea Nafarroako Unibertsitateko Medikuntza Fakultatearekin. Ikasleriari dagokionez, EHU/UPVn osasun-zientzietako ikasketek ikasleak galdu dituzte azken urteetan, bai kopuruz (1985.
urtean 4.095 ikasle eta 1999. urtean 3.238 ikasle) zein portzentajez (adibidez,
1985. urtean kopuru hori ikasleria osoaren %9,58 zen; 1999. urtean, aldiz, %5,43ra
jaitsi da). Beste arrazoi batzuen artean, numerus claususen muga jartzeak zerikusi
handia izan du jaitsiera horretan; izan ere, 800 ikasle gutxitzea ekarri du EAEko
unibertsitatean azken hamar urteetan. Ikasle horietatik %70 ziklo luzeko ikasketetan matrikulatuta daude. 2001. urtean honela daude osasun-zientzietan ikasleak
sartzeko mugak:
• Medikuntza: 185
• Odontologia: 50
• Farmazia: 150
• Giza Elikadura eta Dietetika: 75
• Erizaintza: 150 (Leioa) / 115 (Donostia)
1999. urtean osasun-zientzietako ikasketatik kanpo gelditu ziren ikasleen
kopuruak:
• Medikuntza: 679 ikasle
• Erizaintzan: 457 ikasle
• Farmazia: 140 ikasle
Estatu osoan osasun-arloetako ikasleriak hazkunde txikia izan du, 1985ko
103.383tik 1998ko 112.823 ikasle izatera pasatuz. Portzentajea, ordea, 3,96tik
2,79ra jaitsi da.
Ikasle euskaldunei dagokienez, kontuan hartu behar da ezen 1989. urtean
selektibitateko ikasleen arteko %33,2k euskaraz egin zutela hautaproba hori EAEn
eta %15ek Nafarroan. 1994. urtetik hona EAEn urtero 1500 ikasle gehitu dira
urtero, nahiz eta guztira ikasleria gutxitu den, gainbehera demografikoa dela eta.
Osasun-zientzietako ikasle euskaldunak bikoiztu egin dira kopuruz bost
urtetan, 1993. urtean 75 baziren ere (osasun-arloko ikasletatik %8,3), 1999. urtean
166ra iritsi ziren (osasu-arloko ikasleetatik %20). Azkenik, 2000. urtean lehen
mailako 206 ikasle (lehen mailako %31) hasi ziran euskal lerroetan, honela
banatuta:

n
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• Medikuntza: 60 (hasiberrien %32)
• Erizaintza (Leioa): 36 ( hasiberrien %20)
• Erizaintza (Donostia): 42 (hasiberrien %39)
• Farmazia: 41 (hasiberrien %30,5)
• Dietetika: 27 (hasiberrien %33,8)
Eskarien proportzioak eta irizpide demografikoak kontuan harturik, osasun-zientzietako ikasleen kopurua 473 izan daiteke 2006. urtean; hazkunde ertaina, alegia. Aurten 580 ikasle direla kontuan edukirik, 107 ikasleren galera aurreikusten
da. Nahiz eta ikasleen kopurua jaitsi egingo dela aurreikusten den, euskarazko eskariak gora joango dira, unibertsitate-aurreko ikasketen euskalduntzeari dagokionez.
3. taula: Medikuntzako lehen mailako euskal lerroko ikasleen bilakaera
Lehen ma lako ikasleak
Euskal lenokoak
%

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

47

52

48

41

67

63

60

81

25

28

26

22

36

34

32

44

Argi dago azken urteetako joera: euskal lerroan matrikulatzen diren ikasleen
portzentajeak igoerarako joera du, bai kopuruz zein portzentajez. Beste ikasketetan
gertatzen den moduan, argi dago euskarazko eskaintza handitzen ari den neurrian
euskal lerroko ikasleen portzentajeak ere handiagotuz doazela. Beraz, eskaintzaren
jarraipena kontuan hartzeko datu bat da ikasleen bilakaerari dagokionez.
4. taula: Leioako Erizaintzako euskal lerroko ikasleak
Ikasleen Kopurua
Osoa
Lehen mailakoa
Euskal ikasleak

95/96
904
176
27 (15%) 13

96/97
706
113
(11,5%) 26

97/98
98/99
574
557
147
130
(17,7%) 18 (14%)

99/00
567
174
36 (20,7%)

00/01*
568
204
48 (%23,5)

01/02
116
45 (%38,8)

(*) Errepikatzaileak kontuan hartuta

Donostian gertatu den bezala, gorabehera handiak izan ditu ikasleen kopuruak
azken urte hauetan. Ikasleekin hitz egin dugu arrazoiak aztertzeko, ikasle euskaldunen kopurua nahiko altua baita erdal lerroetan; horretarako duten arrazoirik garrantzitsuena lerroaren jarraipenik ez egotea da. Beste aldetik, gizartearen sektore
batzuk euskal irakasleak txarragoak garela esaten dute, eta horregatik matrikulatzen direla erdaraz.
Hemendik aurrera eta eskaintzaren ugaltzea aparte utzita, badaude 3 arrazoi
euskal lerroa handituko dela suposatzeko:
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•

25 urtetik gorakoei jarri zaien numerus claususa.

•

Gizartean zabaltzen ari den hezkuntza elebiduna.

•

Eskolako numerus claususa 120tik 150era pasatzea.

Ikasleen kopuruaren bilakaerari dagokionez, Donostiako Ertzaintza-Eskolak 5.
taulan azaldutako bilakaera eduki du.
5. taula. ikasleen kopurua
93/94

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

Euskaldunak

13

23

36

24

32

21

35

42

%

12

23,7

33

26,1

28,6

19

30

39

Ikasleen kopurua

Datu horien arabera, gorabehera nabarmenak egon direla esan dezakegu.
Donostiako Erizaintza-Eskolako arduradunak gorabehera horien zergatia aztertzen
saiatu dira, eta honelako ondorioekin egin dute topo. Alde batetik, Donostiako
Erizaintza-Eskolak —beste Erizaintza-Eskolen eta Medikuntza Fakultatearen
moduan— numerus clausus delakoa ezarrita dauka. Horren arrazoi gisa, hezkuntza
praktiko-klinikoa eskaintzeko eskualde desberdinetako ospitaleetan erabilgarriak
diren lekuak daude. Numerus clausus horiek ez dira berdinak eskola guztietan.
Horrela, Leioako Erizaintza-Eskolan sartu ahal izateko gutxieneko nota Donostiakoa baino altuagoa denez, nota altua lortu arren Leioako Eskolan onartuak
izan ez diren Bizkaiko ikasleek Donostiako Erizaintza-Eskolan matrikulatzen dira,
euskaldunei berez legokiekeen portzentajea beheratuz. Beraz, bi hitzetan esanda,
de facto pairatzen ari dira barruti konpartitua. 2000/01 ikasturterako matrikulazio-kanpainan nabarmena izan zen euskal eta erdal lerroen bilakaera denbora aurrera
zihoan heinean. Gipuzkoako ikasleekin, hasieran %80/20 datuak zeuden euskal
lerroaren alde. Bukaeran, ordea, %40/60 datuak gelditu dira portzentajeetan. Bilakaera horretan, lanbide-heziketak Euskal Herrian duen euskalduntze-gradu kaxkarrak ere badu bere eragina, mota horretako ikasleen matrikulazioak erdal lerroa
indartu baitzuen.
Aldagai horiek gainditu nahian, euskal lerroan matrikulatzearen aldeko
kanpainak egin arren, hurrengo urteotan euskal lerroan matrikulazioak %50 baino
gehiagorik ez duela gaindituko susma dezakegu. Ikasleen kopuruaren etorkizuneko
bilakaerari buruz, hurrengo urteotan ikasleen %50eko maila gainditzea zaila
izango da, aldez aurretik aipaturiko arazoak direla eta.
Farmaziako ikasleen kopuruaren bilakaera 6. taulan adierazi da.
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6. taula: Lehenengo mailan matrikulatutako ikasle euskaldunen kopurua
Farmana Fakultatean
Farmazia

Ikasle-kop.

1996-1997
34

1997-1998
34

1998-1999
35

1999-2000
41

2000-2001
43

%

22,7

22,7

23,3

28,9

30,5

Giza Elikadura eta

Ikasle-kop.

*

Dietetika
Guztira**

%

20
26,7
54
24

22
29,3
57
25,3

27
30,3
68
29,4

22
33,8
65
31',5

Ikasle-kop.
%.

*
*
*

* 1997-1998 ikasturtean zalantzan zegoen ftulazioaren iraupena. Hori dela eta, ezohiko matrikulazio baxua egon zen. Ordutik aurrera, titulazioa ofizializatu eta Ikasketa-Plan Berria ezarri
zen.
** Atal honetan ez daude sartuta Elikagaien Zientzia eta Teknologiako datuak, euskarazko
eskaintzarik ez dagoelako:

Taulan eskaintzen diren datuak ikusita, matrikulazioak bilakaera positiboa
izan duela ondorioztatu daiteke. Daturik nabarmenena euskarazko matrikulazioak
izan duen igoera iraunkorra da. Gainera, kontuan hartu behar da ezen Farmazia Fakultateak duen kokapen geografikoak kontra jokatzen duela, printzipioz. Hain zuzen, 1998-1999 ikasturtea erreferentziatzat hartuta, Farmazia Fakultatean euskarazko matrikulazioaren portzentajea (%25,3) urrun zegoen urte berean Unibertsitatean Sartzeko Hautaproba euskaraz burutu zutenen portzentajetik (%33). Horrek,
esan nahiko luke, ikasle euskaldunen portzentaje garrantzitsuak gaztelaniazko
irakaskuntza aukeratzen duela Unibertsitatean. Ikasleen kopuru handia Gipuzkoatik datorkigula (1996-1997 ikasturtean %53) kontuan hartuta, arazoa are larriagoa
litzateke, seguruenik herrialde horretan Unibertsitatean Sartzeko Hautaprobak
euskaraz egiten duten ikasleen portzentajea %33koa baino altuagoa delako. Horren
arrazoi nagusiak bi izan daitezke: i) euskarazko irakasgaien eskaintza eskasa eta ii)
ikasleek, oro har, euskal lerroen kalitateari buruz duten iritzi ezkorra.
Fakultateko populazio osoa kontuan hartuta (Elikagaien Zientzia eta Teknologia titulazioa barne), ikasle euskaldunen kopuruak 7. taulan adierazi dira:
7. taula: Farmazia Fakultateko ikasleen kopurua
Ikasleen kopuru osoa

Ikasle euskaldunen
portzentaia
%21,6

Farmazia

728

Ikasle euskaldunen
kopurua
157

Giza Elikadura eta Dietetika

279

83

%29,7

Elikagaien Zientzia eta Teknologia

138

5

%3,6*

Guztira

1145

245

%21,4

* Gaur egun, titulazio honetan ez dago euskarazko eskaintzarik, Euskara Zientifikoa hautazko
irakasgaia izan ezik.
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Taulako datuak ikusita, nabarmena da ikasle euskaldunen portzentajearen
jaitsiera 1. mailako matrikulazio-datuekin konparatuta. Jaitsiera hori, batez ere,
Farmaziako Lizentziaturan 3. mailatik aurrera euskarako eskaintza oso murriztua
delako eta Elikagaien Zientzia eta Teknologian, Euskara Zientifikoa izan ezik, eskaintzarik ez dagoelako gertatzen da. Farmazia Fakultatean, gutxienez lau faktore
hauek eragingo dute etorkizunean euskarazko matrikulazio-tasaren gainean:
1)Irakasgaien eskaintzaren bilakaera.
2) Bilakaera demografiko negatiboa.
3)Irakaskuntza ertainean ikasle euskaldunen kopuruaren igoera.
4) Barruti konpartitua.
Irakasgaien eskaintza hobetzen bada, ikasle euskaldunen kopurua igoz joango
da seguruenik. Bilakaera demografikoaren faktorea irakaskuntza ertainetako ikasle
euskaldunen kopuruaren igoerak konpentsa dezake. Bestalde, ez da espero barruti
konpartituak gehiegi eragitea. Izatez, orain arte barruti irekia egon da indarrean,
eta horren arabera, EAEtik kanpoko ikasleek EAEkoen eskubide berdinak dituzte
Fakultatean sartzeko, baldin eta hemen dauden ikasketak beraien herrialdeetan
eskaintzen ez badira.
Jarraian, ikasle euskaldunen estimazioa adierazi da Farmazia Fakultatean
euskarazko eskaintza maila guztietan legokeen kasurako kalkulatuta. Horretarako,
2000-2001 ikasturtean 1. mailan matrikulatu diren ikasle euskaldunen portzentajea
maila eta titulazio guztietara extrapolatu da. Horrelaxe kalkulatu dira, euskarazko
eskaintza titulazio eta maila guztietara zabalduz gero egongo liratekeen ikasle
euskaldun eta erdaldunen kopuruak.
8. taula: Ikasle euskaldunen eta erdaldunen kopuruak
Ikasleen kopuru
osoa
1145

Gaur egungo ikasle
Gaur egungo ikasle
euskaldunen kopurua erdaldunen kopurua
245 (%21,4)

900 (%78,6)

Estimazioa euskal
lerroan

Estimazioa erdal
lerroan

361 (%31,5)

784 (%68,5)

Hala ere, kopuru hori igo egin liteke, badirelako gaztelaniazko lerroan matrikulatzen diren ikasle euskaldunak, aurretik badakitelako euskarazko eskaintza
eskasa dela, hain zuzen.
1)Indarguneak:

a) Kopuruz, gero eta ikasle euskaldun gehiago daude.
b)Teknologia berrietan adituagoak dira.
c) Euskal lerroetan matrikulatzen direnak motibazio altua dute.
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2) Arazoak:

a) Euskararen erabilera gutxituz doa taldeak handitu ahala.
b) Ordutegiaren eraginez ez dute denbora librerik.
c) Ikasle euskaldun asko erdarazko taldeetan matrikulatzen dira.
d) Indibidualismorako eta berekoitasunerako joera.
e) Ziklo preklinikoaren eta ziklo klinikoaren artean desberdintasun handia
dago euskararen erabilerari dagokionez.
9. Taula: proposamenak ikasleen inguruan
Proposamenak
Ikasleen inplikaziorako baliabideak eta ardurak ematea.
<- Ordutegia egokitzea.

2.3. Irakasleak
1999 urtean EHU/UPVko irakasleen %24,32 euskaldunak ziren, hain zuzen
ere, 3.613 irakasletatik 879 euskaldun. Horietarik 50 irakasle osasun-zientzietakoak
dira; hau da, arlo horretako irakasleriaren %5. Portzentaje hori mantendu egin da
azken sei urteetan. Urte horietan (1993-99) 21 irakasle berri sartu dira osasun-zientzietan honelaxe banaturik:
• Medikuntzan: 10
• Farmazian: 5
• Erizaintzan: 6
Irakasle euskaldun gehienak "irakasle laguna" deritzon eran daude kontrataturik, eta ia denak arduraldi osokoak dira. Nahiz eta osasun-zientzietako datu
zehatzik ez eduki, EHU/UPVko irakasleen artean %60 funtzionarioak dira. Irakasle euskaldunen %86 dedikazio osokoak dira (elebakarrak baino maila altuagoan).
1989tik 1999ra bitartean, osasun-zientzietarako 37 irakasle berri sartu dira,
hots, 609 irakasletik 646ra pasatu dira, EHU/UPVko portzentajean gutxitu diren
arren, %20tik %17,9ra jaitsiz. Dena den, irakasleen kopuru hori igo egin da, ikasleen kopurua gutxiagotu den arren. Irakasle berri gehienak euskararen eskakizunari
erantzuteko izan dira batik bat. Azken 10 urteetan irakasleria euskalduna %7 igo
da, irakasle elebakarren proportzioa proportzio berdinean jaitsiz. Dena den, osa-.
sun-zientzieei dagokienez, irakasleriaren %7,7 euskalduna zen 2000 urtean. Ikasketa horietako derrigorrezko kredituen %31,5 euskaraz ematen ziren, EHU/UPV
bere osotasunean harturik euskarazko kredituen eskaintza %54,9koa den bitartean.
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Ikasle/irakasle ratioa EHU/UPVn 17,4koa zen 1998. urtean, baina osasun-zientzietan 5,7koa soilik, beste arloekin konparatuz baxuena; eta hori, dirudienez,
ikasleei jartzen zaizkien mugengatik eta irakasle klinikoen ugaritasunagatik.
450
400
350
300
250

o Euskaldunak
n Erdaldunak

200
150
100
50
Medikuntza

Erizaintza

Farmazia

Gaur egun osasun-zientzietan 53 irakasle ari dira beren irakasgaiak euskaraz
ematen. Irakasle horiek honelaxe banatzen dira arloka:
• Medikuntzan: 25
• Erizaintzan: 12
• Farmazian: 16
Gaur egun EHU/UPVko Medikuntzako Fakultatean 451 irakasle daude guztira, eta horietatik 25 irakaslek baino ez dute kontratu elebiduna (hots, %5,5) (ikus
10. taula).
10. taula: Medikuntza Fakultateko euskal irakasleen lanpostu-mota
Irakasle euskaldunak

Kopurua

Katedradunak

0

Unibertsitateko Titularrak

10

Unibertsitate-Eskolako Titular •ak

3

Irakasle Lagunak

12

Guztira

25

Hortaz, fakultate horretako irakasle euskaldunen lan-egoera erdizka banatuta
dago funtzionarioen eta ez-funtzionarioren artean. Aipatu beharra dago, halaber,
ezen irakasle gehienak arduraldi osokoak direla (bost izan ezik).
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11. taula: Medikuntzarako Euskarako II. plangintzak aurreikusten dituen irakasle
euskaldunen beharrak
Kopurua

Irakasleen arduraldiak
6 ordu astero

37

4 ordu astero

3

Arduraldi osoa

1

Hizkuntza-profilaren aldaketa

4
45

Guztira

Irakasle horiek beharko lirateke normalizazio-plangintzak aurreikusten dituen
betebeharrak osotzeko. Hala ere, plangintza hori 1999etik onartu zenetik, ez da
plaza batere atera.
Leioako Erizaintza Eskolan guztira, 52 irakasle daude, eta horien artean 5
baino ez dira euskaldunak (9,62%).
12. taula: Irakasleen arduraldia Leioako Erizaintza-Eskolan
Arduraldi osoa
Euskal Lerroa
Erdal Lerroa

Arduraldi ezosoa (guztira)

3h/aste

I 4h/aste

1

5h/aste

6h/aste

3 (%60)

2 (%40)

1

0

0

i

30 (%64)

17 ( To 3 6.)

6

0

0

11

13. taula: Leioako Erizaintza-Eskolako irakasleen lanpostu-mota
Euskal lerroa

Erdal lerroa

Kopurua

%

Kopurua

Unibertsitate-Eskolako Irakasle Laguna

3

60

8

17

Unibertsitate-Eskolako Titularra

2*

40

29

62

Unibertsitate-Eskolako Katedradunak

0

0

10

21

1

%

Oharra. (*) Horietako bat behin-behineko titularra da.

Kontuan hartu behar da, euskal lerroan 3 doktore daudela (%60) eta erdal
lerroan 18 (%38).
Datu horien arabera, hiru ondorio atera daitezke:
• Doktoreen portzentajea askoz altuagoa da euskal lerroan (%60 vs. %38)
• Arduraldiak parekatuta daude bi lerroetan.
• Egonkortasuna oso desorekatua da, euskal lerroan irakasle batek baino ez
baitu lanpostu egonkorra, horrek dakarren menpekotasunarekin.
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Donostiako Erizaintza-Eskolako 40 irakasleetatik 7 euskal lerrokoak dira
(%17,5), eta 7 horietatik 4 irakasle lagunak dira (%57). Arduraldi osoko kontratuarekin daudenak 6 dira (%85,7) eta soilik bi dira funtzionario (%28,57). Bestalde, 7
irakasleetatik 2k doktore-gradua dute, 3 lizentziatuta daude eta beste biak diplomatuak dira.
14. taula: Donostiako Erizaintza-Eskola
Doktoreak

Lizentziatuak

Diplomatuak

Euskal Lerroa

2

28,6%

3

42,8%

2

28,6%

Erdal Lerroa

5

15%

11

33,3%

17

51,5%

Datu horien arabera, Erizaintzako euskal lerroko irakasleak erdal lerrokoak
baino prestatuago daude, edo beren titulazioa maila altuagokoa da behintzat.
Farmazia Fakultatean 111 irakasle daude eta 2001-2002 ikasturterako
elebidun baten kontratazioa onartu da. Beraz, ikasturte horretan guztira 112 izango
dira. Horietatik 16k (%14,3k) euskaraz ematen dituzte eskolak. Erdaldunen artean,
batek irakaste-arduratik askatzea eskatu du euskara ikasteko, eta beste bat eskolak
euskaraz emateko prest egongo litzateke.

Maila akademikoari dagokionez, ez dago desberdintasun nabarmenik eskolak
gaztelaniaz eta euskaraz ematen dituztenen artean. Erdal lerroan doktoreen
portzentajea %90 ingurukoa den bitartean, euskal lerroan %85koa da.
Arduraldia aztertzen badugu, antzeko datuak aurkitzen ditugu talde bietan:
15. taula: Irakasleen arduraldia Farmazia Fakultatean

Euskal Lerroa

Arduraldi osoa
14 (%87,5)

Arduraldi ezosoa
(guztira)
2 (%12,5)

3h/aste
0

4h/aste
0

5h/aste
0

6h/aste
2

Erdal Lerroa

79 (%82,3)

17 (%17,7)

4

2

I

10

Lanpostu-motak aztertuz, euskal lerroan bi ondorio nagusi atera daitezke: i)
irakasleriaren egonkortasuna txikiagoa dela, irakasle lagunen eta behin-behineko
titularren portzentajea askoz altuagoa delako, eta ii) irakasleen menpekotasuna
handiagoa dela, lanpostu-motak maila baxuagokoak direlakd. Adibidez, katedradunek osatzen dute erdal lerroan irakasleriaren %11,5, baina euskal lerroan ez
dago katedradunik. Horrek ikerkuntza-talde euskaldun finkoak eratzeko gaitasuna
murrizten du, irakasle euskaldun gehienak erdaldunen batek zuzendutako talde
batean integratuta baitaude.
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16. taula: Farmazia Fakultateko irakasleen lanpostu - mota
Erdal lerroa

Euskal lerroa
Kopurua

%

Kopurua

%

Unibertsitate-Eskolako Lagunak

0

0

0

0

Unibertsitateko Irakasle Lagunak

6

37,5

21

21,9

Unibertsitate-Eskolako Titularrak

3

18,7

5

5,2

Unibertsitateko Titularrak

7*

43,7

59**

61,5

Unibertsitate-Eskolako Katedradunak

0

0

0

0

0

0

11

11,5

Unibertsitateko Katedradunak

* Horietatik 5 behin-behineko titularrak dira.
** Horietatik 2 behin-behineko titularrak dira.

Irakasle euskaldunen egoera aztertzerakoan, batez ere kalitateari dagokionez,
ezinbestekoa da ikasleen kopurua / irakasleen kopurua direlako ratioak ezagutzea.
Parametro hori kalkulatzeko, aurretik irakasleen kopurua zuzentzea komeni da,
irakasle guztien arduraldia osoa ez delako. Honen arabera irakasleen kopurua
kalkulatzeko, honako formula hau aplikatu da: 1,hX , non irakasleen kopuru
zuzendua den, eta 8 balioa arduraldi • osoa duen irakasle bati astero dagokion ordu-kopurua. Zuzenketa hori baliagarria izango da etorkizunean egin beharko
liratekeen kontratazioen estimazioa egiteko.
Horren arabera, irakasleen kopurua 15,5ekoa da euskal lerroan eta 89,6koa
erdal lerroan. Datu horiek kontuan harturik, honako ratio hauek izango genituzke:
15,8 ikasle/irakasle euskal lerroan eta 10 ikasle/irakasle erdal lerroan. Ikus
daitckeenez, ratioa askoz altuagoa da euskal lerroan eta, beraz, irakaskuntza-zama
handiagoa dute irakasle euskaldunek.
Ratioaren faktore negatiboari, gutxienez 3 puntu gehiago gehitu behar
zaizkio, besteak beste, honako hiru arrazoi hauengatik: i) Ikasle-talde bakoitzeko
irakasle euskaldun bakarra dago gehienetan. ii) Aurrekoaren eraginez irakasle
euskaldun gehienek irakasgai osoak eman behar dituzte, erdaldunek era malguagoan emateko aukera duten bitartean; adibidez, erdaldunek irakasgai desberdinen
zatiak eman ditzakete. iii) Euskal lerroetan lehentasuna derrigorrezko irakasgaiek
dutenez, irakasleek askotan ezin dituzte hautazkoak, aukera askekoak eta doktoretza-ikastaroak eman, kontratatutako ordu-kopurutik pasatu gabe; horrek eragin
handia du lehiakortasunean, batetik jarduera horiek meritutzat kontsideratzen direlako, eta, bestetik, normalean, irakasgai horietan ikasle zein irakasleen motibazioa
handiagoa denez, ikasleen ebaluazioa hobea izaten delako.
Irakasleria euskaldunaren egoeraren bilakaera kontratazio berri posibleen
araberakoa izango da. Hurrengo urteetan Euskararen Erabileraren II. Plangintza

134

Euskal Unibertsitatea-2021

beteko balitz, irakasle euskaldunen kopurua nahikoa igo beharko litzateke,
euskalduntze-prozesuari begira positibotzat jo beharko genukeena. Hala ere, euskal
irakasleen egoera banan-banan aztertuta, ez litzateke gehiegi aldatuko, eta, are
gehiago, irakasgaien eskaintzaren hobekuntzaren ondorioz, ikasleen kopurua
handiagotu egin liteke, irakaskuntza-zama handiagotuz. Aldi berean, ikasle
erdaldunen jaitsieraren ondorioz, kontrakoa gerta liteke irakasleria erdaldunari
dagokionez. Beraz, gure egoera gehiago itsustuko litzateke lehiakortasunari begira.
Hurrengo taulan, proposamen desberdinen arabera, irakasleria euskaldunaren
kontratazio-beharren estimazioa eta proposamenetatik ondorioztatzen diren ikasle/irakasle ratioak eskaintzen dira. Horretarako, maila guztietako ikasle euskaldunen kopuruaren matrikulazioa gaur egun 1. mailan ematen denaren berdina
litzatekeela kontsideratu da, hau da, %31,5ekoa.

17. taula: Irakasle euskaldunen beharrak eta horren eragina ikasle/irakasle ratioetan
Gaur egungo egoera
Kopurua
Ratioa

II. Plangintza
Kopurua
Ratioa

Fakultatearen
Proposamena
Kopurua
Ratioa

Euskalduntze osoa
Ratioa
Kopurua

Euskal Lerroa

16

15,8

29

12,7

35

10,5

45

8,2

Erdal Lerroa

96

10,0

94*

8,9

94*

8,9

94*

8,9

Ratioak kalkulatzeko "Irakasleak: oraingo egoera" atalean aipatutako zuzenketa erabili da.

* Gaur egungo 96tik 94rako jaitsiera gertatuko litzateke, erdal lerroko bi irakasle euskal lerrora
pasatuko liraketela kontuan harturik.

Taulan agertzen diren datuen arabera, ratioak berdinduz joango lirateke euskalduntze-prozesua aurrera joan ahala. Hala ere, kontuan hartu behar da, ikasleen
kopurua altuagoa izango litzatekeela euskarazko eskaintza maila guztietara
zabalduko balitz.
Aurreko taulatik kontratazio berrien beharrak ondoriozta daitezke (18. taula):
18. taula: Irakasle euskaldun berrien beharrak
II. Plangintza

Fakultatearen
Proposamena

Euskalduntze osoa

11 (13 — 2*)

19

27 (29 — 2*)

*Erdal lerrotik euskal lerrora pasa litezkeen irakasleak.

Datu positibo modura, irakasle euskaldunen kontratuen kalitatea hobetzea
espero da. Izatez, Farmazia Fakultatean dauden irakasle euskaldunen %31,2 behin-behineko titularrak dira eta %37,5 irakasle lagunak. Lehenengoen kasuan, hurrengo bi urteetan egoera egonkortzea espero da, eta beste hainbeste gerta daiteke
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irakasle lagunekin 4-5 urteko epean. Bilakaera horrek sailetako agintariekiko
menpekotasun txikiagoa ekarriko du eta, borondatea egonez gero, ikerkuntza- eta
lan-talde euskaldun iraunkorrak eratu ahal izango dira.
Atal honetan, aipatzekoa da ezen unibertsitate osoan gertatzen diren lan-baldintzak baino kaxkarragoak direla euskal adarrekoak, diplomaturaren eta eskolaren
lekukotasunak gehituz. Alde batetik, irakasgai bakoitzeko irakasle euskaldun
bakarra egoteak gaixorik egoteko eskubidea ukatzen dion bitartean,. oso zaila da
ikastaroa antolatzea beste unibertsitate-zereginekin konbinatzeko (ikerkuntzarako
egonaldi luzeak, ikerkuntza garatzea, kongresuetara bidaiatzea...). Beste aldetik,
plan berriek ekartzen duten irakasgaien sakabanatzeak beste ondorio bat dakar berekin; izan ere, plaza berriak ateratzen direnean, edo partzialak ateratzen dira edo,
arduraldi osokoak izateko, irakasgai batzuk konbinatu behar dira. Fenomeno horrek
izugarrizko kalteak ekartzen ditu irakaslearen lan-baldintzentzat, eta baita irakaskuntzaren kalitatearentzat ere. Gainera, arazo hori ez da agertzen erdal plazetan.
Farmazian gertatzen den bezala, paradoxikoki, gauzak ondo egiten baditugu, gure
"kalterako" izango da, ikasleak erakarriko ditugulako erdal lerroetatik, horrela haien
irakasleen zama gutxituz, eta gure bizkarretan jarriz. Laburbilduz, euskal irakaslea
izateak oraindik militantzia eskatzen du XXI. mendeko unibertsitate-lana betetzeko.
1)Indarguneak:
a) Irakasle gazteagoak dira gehienak.
b) Arduraldi osokoak gehienbat.
c) Etorkizunerako gero eta jende prestuagoa egongo da euskara-arloan.
d)OEEko jardunaldietatik 1000 partaidetik irakasle-gai ugari daude medikuntzako ziklo klinikoa betetzeko.
e) Euskara-probetara hainbat ikasle kliniko aurkeztu dira azken urteotan.
2) Arazoak:
a) Berrikuntzarako joera gutxi.
b) Funtzionarizazioa.
c) Burn out sindromea.

d)Erdal irakasleriarekiko menpekotasuna.
e) Testuen falta.
f) Medikuntzaren arloan hitzarmen-falta dago irakasle klinikoak lortzeko.
g)Erizaintzan, nahiz eta hitzarmena egon, egiten diren praktika ugari
osasun-arloetako profesionalen borondatearen esku gelditzen
h)Oposizioetan euskarazko merituak ez dira behar bezala onartzen eta
balioesten.
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19. taula: proposamenak irakasleen inguruan
Proposamenak
•

Hobekuntzarako ikastaroak: irakaskuntzan, informatika...
Aurreikusten diren plazak betetzea.

•

Osakidetzarekin konbenio bat egin, bertan euskararen arloa kontutan hartuz.
Irakasle kliniko euskaldunak gehiago motibatu.
- Erdarazko irakasle klinikoen arduraldiak murriztu edo ezabatu, baliabide ekonomiko
horiek euskal lerro kliniko bat sustatzeko.

•

Eskariak eta beharrak egokitu irakasleen kopuruei dagokienez.
- Ospitale unibertsitario bat sortu euskal lerro klinikoa bertan kokatzeko.

2.3. Testugintza
Osasun-arloan testugintzak duen egoera benetan tamalgarria da; esaterako,
EHU/UPVk argitaraturiko testuliburuen artean ez da bat bera ere aurkitzen osasun-arlokoa denik. Bestalde, aurrera eraman diren ekimenak arlo pribatuaren aldetik
etorri dira (Elhuyar, UEU, UZEI, etab.). Hori bai, beti ere diru publikoaren
laguntzarekin. Ez dugu horretaz gain ahaztu behar Osasungoa Euskalduntzeko
Erakundeak (OEEk) egin dituen ekimenak. Elkarte horrek azken hamar urteotan
honako testuliburuak argitaratu baititu: Anatomiako eta Jardunaldi medikoetako
hiztegiak, osasun-jardunaldietako liburuak (11): Minbizia, genetika, larrialdiak...
Beraz, laburbilduz, Giza Fisiologia, Zelula eta Anatomiako gidaliburuak ditugu
soilik eskura, ikasleentzako testuliburu moduan.
Medikuntzan eta Erizaintza-Eskolan testugintzari buruzko proiektu anitz izan
dira. Adibidez, oso aurreratuta dago Odontologiarako anatomiako gidaliburu bat,
laster argitaratuko dena, baina, aurretik esan dugun moduan, bere irakasgairako
irakaslerik ez duena, onartutako II. plangintzaren atzerapenaren adierazle. Beste
proiektu garatuenetariko bat Medikuntza eta Kirurgia-Erizaintza irakasgaiko testuliburua izanik, etorkizunean erizaintzako oinarriei buruzko beste testuliburu bat
egiteko proposamena dago. Esan beharra dago, bestalde, Donostiako Erizaintza-Eskolatik Giza Fisiologia gaiaren inguruko liburuaren proiektua gauzatu zela.
Dena den, egoera kezkagarria da; izan ere, testugintzara hurbiltzen direnak ez
baitute osasun-arloari buruzko hiztegi finkaturik. Hori dela eta, Donostiako
Erizaintza-Eskolako Euskalduntze-Plangintzan 1999. urtean osasun-arloko
hiztegiaren proiektua aurkeztu zen; oraindik ez du erantzunik jaso.
Orokorki hitz eginda, oinarrizko irakasgaien beharrak asetzeko bezainbeste
libururik ez da argitaratu; zer esanik ez, arlo klinikoarekin lotura estuagoa duten
beste irakasgaien kasuetan. Horrek normalizazioaren bidean oztopo berria dakar,
zeren osasungintza-arloan murgilduriko profesionalek terminologia egokia (batera-
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tua eta Euskaltzaindiak onarturikoa) ikasteko aukerarik ez baitute. Alde batetik,
testuliburuak egin baino lehen, garrantzizkoagoa izango litzateke terminologia finkatzea osasun-hiztegi batean. Beste aldetik, badago faktore bat testugintza aurrera
ez eramatekoa, testuak egiteko irakasleok ditugun zailtasunek adierazten dutena,
hain zuzen.
Gainera, egindako lanak ez dira inolaz ere balioesten, eta izugarrizko lan-ordu
piloa behar da testu duinak egiteko. Ez dago ez laguntzarik, ez ordainik, ez arduraldien murrizketarik, ez ezer. Testugintzan egiten den lana beste jardueren kaltetan dago beti (ikerkuntza-lanaren kaltetan, batez ere), eta unibertsitatean indarrean
dagoen lehiakortasuna ikusita, izugarrizko zama izan daiteke irakasleen etorkizun
profesionalerako. Beraz, irakasleak motibatzeko aukerak bilatu behar dira: gehigarriak, azpiegiturak, ordu-murrizketak...
1)Indarguneak:
a) Oinarrizko hiztegi batzuk argitaratuta daude.
b)Irakasleek egindako lan pertsonala itzulpengintza berezian.
2)Arazoak:
a) Teknologia berrietarako egokitasun geldoa.
b)Testu gutxiegi.
c) Hiztegi bateraturik eza.

20. Taula: proposamenak testugintzaren inguruan
Proposamenak
•

Testuak hobetzeko kontratudun lagunak jartzea.
Oinarrizko terminologia bat adostu beharra.

E- Osasun arloko terminologia adostua Xuxen zuzen zailean sartzea.
Irakaskuntzarako proiektuak egitea.
•

Testuak egiteko liberazioak onartzea.
Osasun-hiztegia finkatzea.
Agote Saria bezalako ekintzak bultzatzea.

•

Euskara Institutua indartzea, behar diren baliabideak jarrita.
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3. IKERKUNTZA
Kontratu gabeko ikertzaile ugari daude, unibertsitateko ikerkuntza gehiena aurrera
daramatenak. 1998. urtean osasun-zientzietako alorrean doktorego-aurreko bekadunak 80 bat ziren, bekadun guztietatik %16,4. Bekadun horiek tesi bat egiten ari
dira unibertsitateko sailetan, ikerkuntza-proiektu baten barnean normalean. Osasun-zientzietako doktorego-ikastaroetako ikasleak 453 ziren 1998. urtean, 9
ikastarotan banatuta. Osasun-zientzietako bekadunen finantzaketa honelaxe dago
banatuta: Espainiako Hezkuntza Ministeriotik %19, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailetik %12,6 eta EHU/UPVtik %21,2. Horretaz aparte, doktorego-ondoko
bekadunak ere badaude. Azken horiek ez dira inongo zerrenda ofizialetan agertzen
unibertsitatean. Gainera, nahiz eta curriculum oso onak izan, beren ikerketak
aurrera eramateko, irakasle baten menpe egon behar dute nahitaez.
Ikerkuntza-produkzioari buruz, atal batzuk bereiz ditzakegu. Guztira, 35
ikerkuntza-proiektu gehiago bideratu ziren osasun-zientzietan 1992tik 1998ra
bitartean, eta azken urte horretan proiektu guztietatik %16,7 ziren. Tarte berean
543 tesi egin ziren osasun-arloan, unibertsitate osoko %26,8, beste ezagutza-arloekin konparatuz ugarienak, beraz (guztira 2.025 tesi EHU/UPV osoan). Kontuan hartu behar da ezen Medikuntza Fakultatean 511 tesi egin zirela eta Farmazia
Fakultatean 32. Kongresuei dagokienez, 1990etik hona OEEk urtero Jardunaldiak
antolatu ditu, osasun-arloetako gai nagusiak hartuta: Minbizia, Neurozientziak,
Larrialdiak, etab. Jardunaldi horiek guztiak euskaraz izan dira eta bakoitzetik liburu bana argitaratu da. Etorkizunari begira apustu bat egin beharko dugu, ez bakarrik kantitateari dagokionez, baizik eta, horrez gain, kalitatezko ikerkuntza aurrera
eramateko ere. Etengabeko diru-murrizketak ikusita, taldeen arteko kolaborazioak
eta goi-mailako ikerkuntza egitea beharrezkoak dira erronka berriei eusteko.
Ikerkuntzari dagokionez, kontuan izan beharko genuke ezen, hizkuntzaren
erabilerari dagokionez, ezin dezakegula euskara maila zientifikoko aldizkarietako
hizkuntza modura aurreikusi, gaztelaniak berak ere maila horri ezin baitio eutsi
ingelesaren indarrari. Beste kontu bat da, eguneroko lanean euskararen erabilera
laborategiko ikertzaileen artean, oraindik eskasa dena, zaila delako lantoki horietan
euskaldunen kopuru egokia lortzea, erdaldunen artean murgilduta baitaude. Dena
den, hiztunek maiz erabiltzen dute euskara eta inoiz ikertzaileen mintegi bat egin
da UEUren barruan, 1998. urtean Neurozientziak izenburupean antolatu ziren
jarduenaldietan adibidez; gainera, jardunaldi haietatik ikerkuntzako liburu bat
argitaratu zen. Gure ustez, saio horiek errepikatu egin beharko lirateke, ikertzaile
euskaldunen artean euskara lan-harremanetarako hizkuntza izan dadin. Zoritxarrez,
gure esperientziak ikusita, oso zaila da gaur egun ikertzaile soilaren ibilbidea
Euskal Herrian, eta horrek baldintzatzen du gure hizkuntza-komunitateak —txikia
baina oso berezia denak— irautea unibertsitate munduan.
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Gaur egun, zailtasun ugari daude urteetan hezitako ikertzaileak unibertsitateko sarean sartzeko, irakasle gehiegi daudelako eta ikertzaileentzako lanpostuak
sortzen ez direlako, ezta egitura egokiak ere, ikerketa-zentroak edo institutuak adibidez. Gehienetan, bekadunen gain dago ikerketa unibertsitatean, eta beharrezkoak
liratekeen laborategi-teknikarien lanpostuak ez dira sortzen, nahiz eta horretarako
pertsona egokiak egon.
Geroago eta gehiago azpimarratzen da ezen unibertsitatearen ikerkuntza-eginkizunak inguruko gizartearen beharrei aurre egiteko beharkizuna izan beharko
lukeela. EAEko I+D proiektuetan dauden ikertzaileak eta langileak 6.014 izanik,
horietatik 513 osasun-arlokoak dira, honela banatuta: 379 ikertzaile, 39 teknikari
eta 95 laguntzaile. Nolanahi den, gaur egun ikerkuntzari dagokionez dagoen joera
—ikerkuntzaren dirua etekin ekonomiko zuzena duten gaietara eramatea, alegiakalterako izan daiteke etorkizunean osasun-arloko ikerkuntzarako.
Arazo handi bat dago bekadun ikertzaileen ibilbide profesionalarekin, normalean tesia egin ondoren oso irteera urriak dituztelako, are gehiago unibertsitateko
irakasleen batez besteko adina gaztea delako, eta euskaraz ez bada, plaza berriak
ateratzen ez direlako. Beharrezkoak izango liratekeen ikerkuntzako zentro eta
institutuak sortzeko transferentzia ez dago Eusko Jaurlaritzaren esku oraindik, eta
agian hori edukitzeak zer edo zer arinduko lituzke ikertzaileen lan-baldintzak. Bien
bitartean, gaur egungo bekak kontratu bihurtzea ezinbestekoa izan beharko
litzateke epe laburrean.
Arlo honetan —eta osasun-zientzietan bereziki— euskaraz irakasten duten
irakasleek eragozpen ugari dituzte unibertsitateko arlo hori garatzeko: ikasgai
gehiago eta ordu ugari ematen dituztenez, ez dute erdarazkoek duten adina denbora
laborategian behar den moduan lan egiteko; gainera, askotan beren jakintza-arloan
bakarrak direnez, oso egoera zaila dute kanpoko egonaldiak egiteko edo urte sabatikoa hartzeko. Gai honekin lotuta, mingarria izaten da euskaldunontzat kalitateari
buruz hitz egitea, erdal lerroko irakasleekin neurri eta testuingururik gabeko konparazioak eginez, aurreko baldintzak kontuan hartu gabe eta euskal lerroko irakasle asko oraindik berriak eta gazteak direla ahantzita.
1) Indarguneak:
a) Doktore euskaldunak ugarituz doaz.
b) Ikertzaile berriak hobeki prestatuta daude.
c) Azpiegitura sendoak daude: laborategiak, tresnak, etab.
2)Arazoak:
a) Ikertzaileek irtenbide gutxi dute unibertsitatean.
b) Ikertzaile-figura ez dago LRUn.
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c) Osasungintzarekin erlazionatutako ikerketa kliniko gutxi daude.
d)Lan egiteko baldintza txarrak (oinarrizko lanak bekadunek egiten
dituzte).
e)Oinarrizko zientziek eta klinikoek ez dute erlazio zuzenik.

21. taula: proposamenak ikerkuntzaren inguruan
Proposamenak
E- Ikerkuntzarako zentroak sortzea.
E- Ikertzaile-figura sortzea.
Laborategiko teknikarientzako plazak sortzea.
E- Oinarrizko eta klinikoen zientzialariak leku berean edo hurbil kokatzea.
Ospitale unibertsitario kliniko baten beharra.

4. KUDEAKETA
Unibertsitate publikoaren kudeaketa desegokiaren eta aginte-organoen erabilgarritasun eskasaren sintomak ageri dira azken urteotan: erabakiak hartzeko geldotasuna, zuzendaritzaren endogamia, beharrezko aldaketei erantzun atzeratuak ematea,
arduragabekeria edo baliabideen erabilera gutxitua... Horiek guztiek arazoak
sortzen dituzte unibertsitatearen kudeaketan. Adibidez, unibertsitate-aurreko
ikasketan euskarak izan duen garapenak ez du beharrezko egokitasunik izan
unibertsitate publikoan, eta 15 urteko atzerapena duela esan dezakegu, oro har.
Horrek irakasleriaren desegokitasuna ekarri du, irakasle-soberakin handia sortuz.
Garai hauetan Unibertsitatea ez da bakarrik goi-mailako hezkuntza-zentro
bat, hori baino gehiago baizik: jakintza berrien gune dinamiko moduan eta berrikuntza teknologikoak gizarteratzeko tresna moduan aurreikusten da. Baina horretarako, lan-egitura arina eta eraginkorrra izatea beharrezkoa da, oraingo egoeran
unibertsitate publikoan gertatzen ez dena, non burokraziak eta geldotasunak
berrikuntza guztiak irensten eta atzeratzen dituen.
4.1. Kalitatea kudeaketan
Kalitate hitza aipatzen denean, modan dagoen eta guztiok gure pertsonaren
ezaugarri modura kontsideratzen dugun terminoari buruz hitz egiten dugula uste
dugu. Lehen galdera, kalitatea zer den norberari itauntzea litzateke. Are eta gehiago, hezkuntza-arloan kalitate hitz horrek zer nolako esangura duen. Galdera horrentzako erantzunak, munduan diren pertsonak adinakoak dira. Dena den, nazioarteko instituzioetan kalitateari buruz hitz egiten denean, gauza zehatzei buruz
hitz egiten da. Era horretan, oro har, produktu bat kalitatezkoa izango da, baldin
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produktu horrek bete behar dituen funtzioak era egokian, merkean (mantentzeari
buruz) eta denbora luzean betetzen dituenean. Hau da, auto bat kalitatezkoa izango
da, segurtasuna, kontsumo baxua eta beste ezaugarri asko betetzen dituenean. Zer
esan dezakegu, ordea, zerbitzuei buruz eta, are eta gehiago, hezkuntzari buruz?
Lehenik, hezkuntzak dituen helburuei buruz pentsatu beharko dugu. Hau da, unibertsitate pribatu eta dirudun batean baldin bagaude, helburuak elitistak izan daitezke. Unibertsitate horrek jende gutxi izatea eta hortik ateratzen direnak mundu
osoko lehen lanpostuetan lan egiten bukatzea izan dezake helburu. Mota horretako
unibertsitate baten helburuak (jende gutxi ateratzea eta beren arloan onenak eta
espezializatuenak izatea) ez dira bat etorriko unibertsitate publikoen helburuekin.
Gure ustez, unibertsitate publikoak profesional prestatuak eta prestuak
formatu behar ditu gizarteko arlo profesional zehatz batzuetan lan egiteko, eta
horretarako erabiltzen dituen giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak, ahalik
eta baxuenak izan behar dira. Beste hitz batzuetan esanda, enpresek dituzten
oraingo eta etorkizuneko beharrak asetzeko profesionalak prestatzea, eta hori
lortzeko bidean ahalik eta ikasle gutxien baztertuta gelditzea. Hori guztia lortzeko,
hainbat azpiprozedura hartu beharko lirateke kontuan: ikasleari egiten zaion
harrera, programazioa, zein metodologia erabiltzen den, irakastaldiak nola
burutzen diren, prestakuntza praktikoa, tutorizazio-prozesua eta ebaluazioa. Horien
guztien kalitatea bermatzeko mekanismoak ezarri beharko lirateke behintzat.
Gaur egun, EHU/UPVn kalitate-katedra moduko esperientzia goraipagarriak
egon arren, EHU/UPVk ez du hezkuntza-arloan kalitatea bermatuko duen plangintza estrategikorik plazaratu. Gaur arte, EHU/UPVn aurrera eraman den plan bakarra, EFQM ereduaren barnean kokatzen den eta Unibertsitate-Kontseiluak bultzatzen duen Unibertsitateen Kalitatea Ebaluatzeko Plan Nazionala izan da. Plan horri
buruz gauza batzuk aipatzea interesgarria denez, hona hemen aipagarrienak:
1. Borondatezkoa da. Hau da, zentro batek horrelakoetan murgildu nahi ez
badu, ez du zertan eginik.
2. Plan horrek titulazioaren egoera zer nolakoa den erakusten digu, indarguneak eta ahuluneak zein diren, alegia; baina horrek ez du esan nahi jarraitutasunik edukiko duenik. Zentro askok behin egin dute, eta gero ez diote
jarraitutasunik eman.
Azken finean, plan horren bitartez titulazioaren egoeraren analisia egiten da,
eta horren ondoren, egoera hori hobetzeko ekintza estrategikoak planteatzen dira.
Hori guztia oso ondo dago, baina gure unibertsitatean behintzat hobetzeko ekintza
horiek aurrera eraman diren ala ez, hori inork ez daki. Hori horrela izanik, eta
analisiak eta hobetzeko ekintza horiek lortzeko egin behar den lana kontuan izanik,
ez da harriizekoa jendea aspertzea emaitzarik edo hobekuntzarik ez ikustean.
Horrez gain, sarritan, zuzendaritza-taldea aldatzean kalitateari buruzko jarrera ere
aldatzen da, eta aurreko lan guztia gainbehera gelditzen da.
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Beraz, EHU/UPVn kalitatea instituzionalizatu beharra dago oraindik ere. Hau
da, kalitatea edo, hobeto esanda, hobekuntza jarraituaren kultura arlo guztietara
eraman behar da. Horrela, beste neurri askoren artean, zentroetako zuzendaritzak
prestatuak izan beharko lirateke kalitate-kontuetan, kargua hartu bezain pronto.
Unibertsitateen Kalitatea Ebaluatzeko Plan Nazionalak, beraz, egoeraren argazkia
eman digu, baina ez kalitatearen hobekuntza.
Badira, ordea, kalitatearen eremuan esperientzia aurrerakoiak burutzen ari
diren zentroak. Horien artean, Donostiako Erizaintza-Eskola dago. Unibertsitateen
Kalitatea Ebaluatzeko Plan Nazionala 1998/99 urteetan egin ondoren, lan horri
jarraitutasuna eman behar zitzaiola ikusi zuten. Hobekuntza jarraitua bultzatzeko
tresna ugari egonik, Donostiako Erizaintza-Eskolak UNE-EN ISO 9001: 1994
aukeratzea erabaki zuen. Horrelako aukera egiteko arrazoiak ugariak izan arren,
bat gailentzen da besteen artean: PDCA zikloak (Planning, Do, Check and
Analysis) aurrera eramateko nazioartean baliobidetuta dagoen erreminta estandarra
da, eta hezkuntza-arloan entsaiatua izan da.
Aurreko paragrafoan orain arte aipatu ez den terminoa erabili dugu: PDCA.
Ziklo horien bitartez eta analisiak ematen dizkigun emaitzak kontuan izanik,
prozesuaren hobekuntza jarraitua ziurtatuko duen plangintza burutzen dugu.
Zoritxarrez, EHU/UPVn lan-esfortzu handiena planning delako horretan gauzatzen
da normalean. Do horri eskaintzen zaion denbora aurrekoari baino askoz ere
txikiagoa izaten da eta, azkenik, zer esanik ez, Check eta Analysis atalak, gutxitan
eramaten dira aurrera.
Une honetan Donostiako Erizaintza-Eskola PDCAren lehen zikloaren azken
atalean dago. Hau da, Analisian. Horretarako —hau da, PDCA zikloak aurrera
eramateko—, oso lagungarria izan zaigu UNE-EN ISO 9001: 1994 delakoa, gure
kabuz gauzak asmatu beharrean, ondo funtzionatzen duen tresna horrek gauzak
ondo egiteko bidea erakutsi baitigu.
Era horretan, hurrengo urteotan kalitatean sartu izan ditugun orduen emaitzak
jasotzea espero dugu: hobekuntza jarraitua, alegia. Kalitatea ez baita dirua, ondo
egiteko ohitura baizik. Dena den, ez dugu ahaztu behar ezen kalitatearen bidea
edo, hobeto esanda, hobekuntza jarraituaren bidea bizi guztirako eta bizitzeko era
baten konpromisoa dela.

1)Indarguneak:
a) Publikotasunaren bermea.

2) Arazoak:
a) Osakidetzarekin hitzarmenik ezean, medikuntzako ikasketa klinikoak
alegalitatean daude.
b)Sailetako egitura itxia eta gehiegizko boterea.
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c) Kalitatearen kulturarik ez dago barneratuta.
d) LRUren eredua agortuta dago.
22. taula: proposamenak kudeaketaren kalitatearen inguruan
Proposamenak
Osasun Sailak edo Osakidetzak hitzarmen bat egitea Unibertsitatearekin.
<- Ospitale unibertsitarioa beharrezkoa da.
•

Kalitateko hezkuntza ezartzea maila guztietan.

E- Agintaritzaren demokratizazioa.
•

Kudeaketarako prestakuntza-ikastaroak antolatzea.,

•

Plangintza estrategikoen arabera funtzionatzea, eta ez pertsonen arabera.

5. EUSKAL UNIBERTSITATEA ETA EUSKARA
1986tik 1996rako hamarkadan sekulako hazkuntza gertatu zen hezkuntza unibertsitarioan, baina sasoi berean EAEn gainbehera ekonomikoak unibertsitatetik
irtendako lizentziatuen langabezia handia eragin zuen. Horrek "tapoi-efektua"
sortu zuen unibertsitateko tituludunen eta lan-eskaintzaren artean, oraindik ere
mantentzen dena. Egoera horrek unibertsitateko bidearen "debaluazioa" ekarri du,
eta ohikoa izan da unibertsitatea langabeziaren fabrikatzat hartzea. Horren eraginez, masterrak eta ikastaroak ugaritu dira, karrera egin ondorengo gain-hezkuntza
bultzatuz. Agian beharrezkoa izango litzateke aldaketa sozioekonomikoak aurreikusteko egitura arin bat egotea, unibertsitateak lan-eskakizunei hobeto erantzuteko.
Osasun-zientzien arloan 1996. urtean Medikuntza eta Odontologiako
langabezia-tasa %11,7koa zen, aurreko hamar urtetakoa (7016an jaitsiz, numerus
claususen ondorioz dirudienez. Farmaziako lizentziatuen arteko langabezia-tasa
%15koa izan zen urte berean. Erizainei dagokienez, portzentajea %12koa zen. Beraz, oro har, osasun-zientzietako langabezia %13,2koa zen 1996an, unibertsitate-titulatuen %5,5 baino gutxiago.
Osasun-zientzietako ikasleen irteera handiena osasun-sistema publikoa
denean, tamalgarria da unibertsitateen eta Osakidetza eta Osasunbideen arteko
komunikazio-falta, larriago dena Medikuntzaren kasuan hitzarmenik ez dagoelako,
Erizaintzan gertatzen den moduan.
5.1. Komunikazio horizontala
Medikuntza Fakultatean Leioako Campusean gertatzen den bezalaxe, euskaldunak inguru diglosiko batean egoteak baldintzatzen du euskararen erabilera; hala
ere azken urteotan ikasle eta irakasle euskaldunen igoera nabarmendu da. Dena
den, aipatzekoa da euskal lerroko ikasleen artean erdarara jotzeko joera giza ha-
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rremanetako gauzetaz hitz egiterakoan. Askotan erdal eremuetatik edo euskaldun
eremuetatik datozen ezberdintasunak nabariak dira hizkuntzaren erabilpenari
buruz. Irakasleen artean, euskaldunen arteko komunikazioa erabat euskaraz da,
nahiz eta euskaldun berriekin erdaraz hitz egiteko aspaldiko ohituren segida izan
askotan. Beraz, nahiz eta egoera hobetu den, dagoen ezagutzarekin egoera hobetu
beharrean dagoela uste dugu.
Leioako Erizaintza-Eskolan irakasle euskaldunen kopurua hain txikia izanda,
komunikazioa batez ere erdaraz egiten da zentroan. Donostiako Erizaintza-Eskolak
ezaugarri bereziak ditu. Izan ere, tamainaz eskola txikia da, irakasle, ikasle eta
langileen kopuruaren aldetik. Bestetik, Gipuzkoan kokatuta egonik, aldez aurretik
kontratatuta zeuden askok euskaraz badakite. Horrek guztiak komunikazio horizontal guztiaren %50a gutxi gorabehera euskaraz izatera bultzatu du. Azken aldiotan jende euskalduna kontratatu denez, egoera gero eta euskaldunagoa bilakatzen
ari deneko irudia dugu.
Farmazia Fakultatean dauden irakasle euskaldunen kopurua murritza izanik,
irakasleen arteko komunikazio horizontala oso eskasa da. Gainera, irakasle
euskaldunak sail desberdinetan daude barreiatuta. Izatez, kasu guztietan, Farmazia
eta Teknologia Farmazeutikoa Atalean izan ezik, irakasle euskaldun bakarra dago
sail edo ataleko. Egoera horrek ezinezko egiten du irakasleen arteko euskarazko
komunikazioa sailen barruan. AZPkoen kasuan, asko A.U.I. zaharretik datozela
kontuan izanik, gehienak erdaldunak dira. Horren ondorioz, AZPkoek eskaintzen
dituzten zerbitzuak (fotokopiak, biblioteka, erreprografia) gaztelaniaz izaten dira.
Azpikontratatutako zerbitzuei dagokienez, liburudendan euskaldunak daude, baina
ez, ostera, kafetegian.
5.2. Komunikazio bertikala
Medikuntzan erdara da nagusi fakultateko eta sailetako agintarien eta irakasleen eta ikasleen artean, nahiz eta, elebitasunari dagokionez, fakultateak hizkuntza
bietan egin ohiko komunikazioak. Dekanotzako dekanorde euskaldunekin, berriz,
ohikoa da euskarazko komunikazioa, eta nabaria izan da horretan, azken urteotan
fakultateko idazkari nagusia euskalduna izatearen eragina. Hala ere, bigarren zikloko lau irakasguneetan normalizazio-plangintzak izan duen bilakaerarik ezak ez
du ezer lagundu euskararen garapenean; gainera, leku horietan Osakidetzaren aldetik ez da euskararen aldeko ekimenik egin, nahiz eta 20 urte igaro izan Eusko Jaurlaritzaren esku dagoenetik.
Leioako Erizaintza-Eskolako zuzendaria euskalduna denez, gauzak aldatu
egin dira apur bat, eta idatzizko komunikazioa elebiduna da. Eskolako organoetan
euskararen presentzia agertu da lehen aldiz, irekierako eta itxierako ekitaldietan
gutxienez. Donostiako Erizaintza-Eskola Leioako eskolatik 1997. urtean banandu
eta aparteko eskola bihurtu zen unean, ohiturak (Leioatik zetozen agiri gehienak
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erdaraz soilik ziren) eraginda, agiriak gaztelania hutsean egiten hasi ziren. Jendearen
kexuak eraginda, egoera aldatuz joan zen emeki, nahiz eta sarritan, informazioaren
premiaren aitzakiaz, erdaraz soilik egiten zen. Azkenik, eta zuzendaritza-taldean
euskal adarreko jendea sartu ondoren, ohiturak aldatu egin dira: gaur egun
zuzendaritza-taldetik ateratzen den informazio guztia euskaraz eta gaztelaniaz
ateratzen da, salbuespenak salbu —batzuetan gaztelaniaz soilik, besteetan euskaraz
soilik, pertsonaren arabera—, jokamolde hori oraingo zuzendaritza-taldearen
konpromisoa delako. Dena den, etorkizunean, zuzendaritza-taldean dagoen
jendearen arabera, egoera txarrera joan daiteke.
Farmazia Fakultateko Dekanotza-taldean Euskara Dekanordea izan ezik,
gainerako guztiak erdaldun hutsak dira, nahiz eta idazkaria euskalduntzen ari den.
Ahozko komunikazioa, beraz, ia erabat gaztelaniaz egiten da. Idatzizko komunikazioaren %90 inguru, berriz, elebiduna da.
6. ETORKIZUNA
6.1. Etorkizuna bost urte barru (2006)
Zoritxarrez, etorkizunari buruzko 1.3. atalean aipatu dugun moduan, nahiz eta
osasun-zientzietako zentro guztietan ikasleriaren eskariak gora jo, euskararen
plangintzaren geldotasunak blokeo-egoera batera garamatza, eta, beraz, gaur
egungo egoera asko aldatuko ez dela uste dugu. Ezin dugu jakin ere zer eragina
edukiko duen barruti bateratuak eta LRUren aldaketarako legeak, baina ezin dugu
itxaropentsu izan azaldu diren proposamenekin.
6.2. Etorkizuna hogei urte barru (2021)
Bilakaera demografikoaren eta erretiroen eraginak kontuan izanik, honelako
egoera aurreikusten dugu:
• ikasleen %70 euskaldunak izango dira.
• irakasleen %50 euskaldunak izango dira.
Bai Medikuntzan eta bai Erizaintzan, Osakidetzak asko baldintzatuko du
EAEn Euskara-Planaren garapena eta bertan fakultateak eta eskolak dituzten
irakasle euskaldunen profilak betetzea.
7. ONDORIOAK ETA SINTESIA
1. Ikasleen euskal lerroko eskaria igotzen ari da urtez urte.
2. Irakasle berriak beharrezkoak dira normalizazio-egoera batera heltzeko.
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3. Testugintzan zeregin asko daude testuliburuak egin eta terminologia
finkatzerako.
4. Ikerkuntzarako, ikertzaile eta ikerketa-zentro berrien behar handia dago.
5. Kalitateko hezkuntzaren beharra dago Unibertsitateko kudeaketan eta
egituran.
6. Osasungintza euskalduntzea loturik dago osasun-zientzietako normalizazio-plangintzarekin
7. Beharrezkoa da ospitale kliniko unibertsitarioa eraikitzea.
Nahiz eta asko aurreratu, euskararen garapena oso bat lortzeko bultzada sendo bat behar da, osasun-zientzietan aurreikusitako helburuak betetzeko. Aukerak
eta baliabideak ez dira falta.
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Euskal Unibertsitatea Natur Zientzien alorrean:
arazo espezifikoak orain
eta etorkizun-estrategiak

Fernando Plazaola (UPV/EHU)
Arturo Elosegi (UPV/EHU)
Josu M. lgartua Aldamiz (UPV/EHU)
lgnacio lrigoien (UPNA/NUP)

1. SARRERA
Txosten honen xedea euskarak Natur Zientzietan duen egoera laburtzea da, eta
baita horrek Euskal Unibertsitatea lortzeko dituen ondorioak aztertzea ere. Zentzurik zabalenean erabiliko dugu Natur Zientziak izena, naturarekin zerikusia duten
esparruak bilduz, baina osasun-zientziak eta arlo teknologikoak albo batera utziz.
Hortaz, garai batean Fisika, Kimika, Matematika, Geologia eta Biologia biltzen
zituen ezagutza-arloa berrikusiko dugu, eta baita horiekin zerikusi handia duten
zenbait arlo aplikatuena ere, hala nola Agronomia. Zientziaren espezializazioak
gero eta esparru berri gehiagoren agerpena ekarri du, baina baita lotura berriak ere,
esparru askoren arteko mugak erabat lausotuz. Hortaz, goian aipaturikoak markatu
dituzte gure berrikuspenaren ildo nagusiak, baina, era berean, argi izan dugu oso
izen desberdineko ikasketak eman daitezkeela horien baitan.
Zerbaiten egoera aztertzeko, eduki ditzakeen egoera posibleekin alderatu
behar da. Hemen ere, euskararen presentzia eta indarra aztertzeko, zerbaitekin
alderatu behar dugu. Zerekin, ordea? Gure ustez, munduko unibertsitate onenekin
aldera zitekeen, edo tradizio unibertsitario hedatuena duten herrialdeetako
egoerarekin, edo beste hainbat modutan egin genezakeen azterketa. Horiek
guztiek, ordea, mundu osoko unibertsitateak ezagutzea eta baloratzea eskatuko
lukete, eta ez ditugu gure buruak horretarako prest ikusi. Horren ordez, Euskal
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Herriko unibertsitateetan dagoen egoera aztertzea erabaki dugu, eta unibertsitate
horietan erdarek duten egoerarekin alderatzea, nahiz eta jakin metodo horrek
ikuspuntu partziala baino ez digula eskainiko. Esate baterako, gure metodoarekin
Euskal Herriko unibertsitateetan ikutzen ez diren gaietan ez dugu gabeziarik
ikusiko, edo euskararen presentzia gaztelaniazkoaren adinakoa izatearekin
konformatuko gara, nahiz eta agian hori Bretainia Handian ingelesez egin
daitekeenaren zati txiki bat besterik ez izan. Eragozpen horiek begi-bistakoak dira,
baina, esan bezala, mundu osoko unibertsitateen balorazioa egitera ausartzen ez
garenez, Euskal Herriko egoerara mugatuko gara hein handi batean.
Euskal Herrian sei unibertsitate formal ditugu: Euskal Herriko Unibertsitatea
(EHU), Nafarroako Unibertsitatea (NU), Nafarroako Unibertsitate Publikoa (NUP),
Mondragon Unibertsitatea (MU), Deustuko Unibertsitatea (DU), eta Paueko Unibertsitatearen Baionako Zentroa (UFR). Hemen ez ditugu aztertuko Mondragon
eta Deustuko unibertsitateak, beren ikasketetan ez baitute Natur Zientzien arteko
ikasketarik eskaintzen. Badira, izan, unibertsitate horietan Natur Zientziekin lotura
duten irakasleak edo ikertzaileak, baina ia beti beste unibertsitateetakoekin batera
aritzen dira horrelako lanetan. Bestalde, badira unibertsitateetatik kanpora ere
Natur Zientzietan ikerketa egiten duten zentroak, Aranzadi Zientzia Elkartea kasu.
Mota horretako zentroak ikerketaren atalean aztertuko ditugu, aldizka antola ditzaketen ikastaroak alde batera utzirik.
2. IRAKASKUNTZA
2.1. Irakasgaiak
2.1.1. Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)
EHUk Biokimika, Biologia, Geologia, Ingurugiro-Zientziak, Kimika
eta Matematika lizentziaturak eskaintzen ditu. Horiez gain, beste zenbait lizentziaturek ere ikutzen dituzte Natur Zientziak, hala nola Ingeniaritza Kimikoak eta
Geografiak.
Ikus dezagun zein den EHUko Zientzia Fakultatearen egoera, berau baita
irakas-eskaintza handiena duen zentroa. Derrigorrezko kredituei dagokienez,
Biologia eta Kimika dira eskaintza osoa euskaraz duten lizentziatura bakarrak (1.
taula). Fisikan eta Matematikan %80 inguru eskaintzen da, baina Ingeniaritza
Elektronikoan ez dago euskarazko eskaintzarik.

151

Euska1 Unibertsitatea Natur Zientzien alorrean

1. taula: EHUko Zientzia Fakultatean eskaintzen diren derrigorrezko kredituak,
hizkuntzaren arabera.
Lizentziatura

Derrigorrezko kredituak

Euskaraz

Euskaraz (%)

Biokimika

102

43,5

43

Biologia

178

178

100

Fisika

226

185

82

Geologia

258

180

70

Ingeniaritza Elektronikoa

111

0

0

Ingeniaritza Kimikoa

228

115

50

Kimika*

225

225

100

Matematika

191

152

80

*Plan zaharra. Kreditu bat = 10 ordu.

Hautazko kredituei dagokienez, egoera okerragoa da (2. taula). Biologian %70
eskaintzen da, Kimikan %45, eta Fisikan %30, baina gainerako lizentziaturetan ez
da ia ezer eskaintzen euskaraz.
2. taula: EHUko Zientzia Fakultatean eskaintzen diren hautazko kredituak,
hizkuntzaren arabera.
Lizentziatura

Hautazko kredituak

Euskaraz

Euskaraz (%)

Biokimika

77

8

10

Biologia

204

144

70

Fisika

123

35

30

Geologia**

138

0

Ingeniaritza Elektronikoa

90

0

0

Ingeniaritza Kimikoa

143

0

0

Kimika**

135

60

45

Matematika

282

0

0

.

0

**Plan zaharra. Bigarren zikloko guztiak hautazkoak izango balira bezala hartu dira.

Eskaintzaren gaur egungo egoerari begiratzeaz gain, interesgarria da azken
urteotako bilakaerari erreparatzea (1-7. irudiak). Biokimika lizentziaturan aurten
hasiko da eskaintzen enborrezko irakasgairen bat euskaraz (1. irudia). Gainerako
guztia gaztelaniaz ematen da.
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1. irudia: Euskarazko eskaintza Biokimikan (EHU)
Biokimika (2. Ziklokoa)
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Ikasturtea

Euskarazko eskaintzaren bilakaera (enborrezkoen portzentajea) EHUko Zientzia
Fakultatean Biokimika lizentziaturan (2. zikloko lizentziatura).

Biologia lizentziaturari dagokionez, plan-aldaketak kaltetu egin zuen euskarazko eskaintza urte batzuetan, baina une honetan lehen zein bigarren zikloko enborrezko irakasgai guztiak euskaraz eskaintzen dira (2. eta 3. irudiak). Hautazkoekin
gauzak ez daude hain ongi. Zenbait irakasgai euskara hutsean eskaintzen dira,
baina gehiago dira erdara hutsean irakasten direnak.
2. irudia: Euskarazko eskaintza Biologian, Plan Zaharrean (EHU)
Biologia (Plan zaharra)
100
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♦ 1. Zikloa

ui

Zikloa
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40

20

97/98

96/97
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Euskarazko eskaintzaren bilakaera (enborrezkoen portzentajea) EHUko Zientzia
Fakultatean plan zaharreko Biologia lizentziaturan.
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3. irudia: Euskarazko eskaintza Biologian, Plan Berrian (EHU)
Biologia (Plan berria)
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Euskarazko eskaintzaren bilakaera (enborrezkoen portzentajea) EHUko Zientzia
Fakultatean plan berriko Biologia lizentziaturan.

Fisikari dagokionez, lehen zikloko enborrezko guztiak euskaraz eskaintzea
lortu da, baina bigarren zikloan oraindik ez dago inolako eskaintzarik (4. eta 5.
irudiak).
4. irudia: Euskarazko eskaintza Fisikan, Plan Zaharrean (EHU)
Fisika (Plan zaharra)
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1. Zikloa
-4111-2. Zikloa
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Euskarazko eskaintzaren bilakaera (enborrezkoen portzentajea) EHUko Zientzia
Fakultatean plan zaharreko Fisika lizentziaturan.
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5. irudia: Euskarazko eskaintza Fisikan, Plan Berrian (EHU)
Fisika (Plan berria)
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Euskarazko eskaintzaren bilakaera (enborrezkoen portzentajea) EHUko Zientzia
Fakultatean plan berriko Fisika lizentziaturan.

Geologia lizentziaturan bilakaera nahiko geldoa izan da. Aurten lehen zikloko
enborrezko irakasgai guztiak euskaraz eskainiko dira, eta bigarren ziklokoekin hasiko da (6. irudia). Hala ere, oraindik irakasgai gehienak gaztelania hutsean eskaintzen dira.
6. irudia: Euskarazko eskaintza Geologian (EHU)
Geologia
100

80

60
Zikloa
Zikloa

ui
40

20

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

Ikasturtea

Euskarazko eskaintzaren bilakaera (enborrezkoen portzentajea) EHUko Zientzia
Fakultatean Geologia lizentziaturan (Plan zaharra).

Kimikan (ofizialki) orain arte lehen zikloko irakasgaiak baino ez ziren ematen euskaraz (7. irudia), eta aurten hasiko da bigarren zikloko enborrezko irakasgai
batzuk eskaintzen.
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7. irudia: Euskarazko eskaintza Kimikan (EHU)
Kimika

•
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—0— 1. Zikloa
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97/98

98/99
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00/01

01/02

Ikasturtea

Euskarazko eskaintzaren bilakaera (enborrezkoen portzentajea) EHUko Zientzia
Fakultatean Kimika lizentziaturan (Plan zaharra).

Beraz, Zientzia Fakultatean derrigorrezko kredituetatik gehienak euskaraz
eskaintzen dira, baina hautazkoetan oso gutxi. Denboran zehar asko aurreratu den
arren, azken urteotan gorabeherak izan dira, ikasketa-plan berrien ezarpenaren ondorioz. HOrrela, gaurkoz euskarazko eskaintza erdarazkoa baino nabarmen baxuagoa da, eta ikasleek, karrera bukatzekotan, gaztelaniazko kredituak hartu behar
izaten dituzte halabeharrez.
Hirugarren zikloa da ahantz ez daitekeen beste puntu bat. Izan ere, graduondoko ikasketak unibertsitateen jardun garrantzitsuak dira. Euskarari dagokionez,
hirugarren ziklo horretan ez da ia ezer aurreratu. Doktoretza-ikastaro solteren bat
euskaraz ematen da, baina ia ez da ezer gaztelaniaz ematen direnen aldean.
Badaude zenbait arazo doktoretza-ikastaroak euskaraz eskaintzeko. Horien artean,
hirugarren zikloak berez duen ikasle-kopuru baxua dugu; baina, halaber, hor daude
ikasle erdaldunei sortzen zaizkien arazoak ere. Hain zuzen, Zientzia Fakultateko
ikasle askok nahiko aukera gutxi dituzte ikastaroak hautatzeko, eta bakarren batzuk erdaraz ematetik euskaraz ematera pasatuz gero, ikasle erdaldunek zailtasunak
izan zitzaketen beharrezko kredituak osatzeko. Hori da behintzat behin baino
gehiagotan euskarazko eskaintza ez ezartzeko erabili izan den argudioa.
2.1.2. Nafarroako Unibertsitatea (NU)
Nafarroako Unibertsitateak Biokimika, Biologia, Kimika, eta Giza Elikadura
eta Dietetika lizentziaturak eskaintzen ditu. Ikasketa guztiak erdara hutsean dira,
eta ez dago egoera hori aldatuko den itxurarik.
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2.1.3. Nafarroako Unibertsitate Publikoa (NUP)
Nafarroako Unibertsitate Publikoak Nekazaritza-Ingeniaritza eta Nekazaritza-Ingeniaritza Teknikoa eskaintzen ditu. Euskarak atzerakada nabarmena izan du
azken urtean. Nekazaritza-Ingeniari teknikoentzat irakasgai bakarra (21 kredituko
irakasgai derrigorrezkoa) eskaintzen zen euskaraz 99/00 ikasturtera arte (3. taula),
baina iaz 15 kredituko ikasgai bat besterik ez zen eskaini (kreditaje osoaren %6,1).
Nekazaritza-Ingeniarien kasuan 24 kreditutik (enborrezko 3 irakasgai) zerora jaitsi
zen eskaintza. Gainera, hori gertatu da, nahiz eta ikasle euskaldunen proportzioa
%30az goiti mantendu.
3. taula: euskararen bilakaera NUPeko Nekazaritza-Ingeniaritza Eskolan
Nekaza tza-Ingeniaritza Teknikoa
Ikasturtea

Kredituak osotara

Kredituak euskaraz

Kredituak euskaraz (%)

98/99

247

21

8,5

99/00

247

21

8,5

00/0 I

247

15

6, I

Nekazaritza-Ingeniaritza
Ikasturtea

Kredituak osotara

Kredituak euskaraz

Kredituak euskaraz (%)

98/99

375

24

6,4

99/00

375

24

6,4

00/01

375

0

0

2.1.4: Paueko Unibertsitatearen Baionako Zentroa (UFR)
UFRk bi diplomatura eskaintzen ditu —bata Materiaren Zientzietan eta
bestea Ekosistema Urtarren Dinamikan—, master bat Populazio eta Ekosistemen
Biologian, eta lizentziatura bat Izakien Biologian. Ikasketa guztiak frantsesez dira,
eta ez dugu inongo aldaketaren susmorik.
2.1.5. Balorazioa
Esan bezala, ez dugu aztertuko erdarazko eskaintza nahikoa ote den, edo zein
hutsune izan daitekeen. Dena den, argi geratzen da Euskal Herriko unibertsitate
gehienek ez diotela garrantzi handirik ematen euskarazko irakaskuntzari. Natur
Zientzietan EHU da salbuespen bakarra. Unibertsitate horretan Euskalduntze-Planaren helburuak bete ez diren arren, aurrerapauso nabarmenak eman dira. Gure
ustez, horrek argi uzten du teknikoki posiblea dela Natur Zientzietako irakaskuntza
unibertsitario gehiena euskaraz eskaintzea, balizko irakasle prestatuak egon
baitaude. Garai batean nahita ere ezinezkoa zen zenbait gai euskaraz irakastea.
Gaur egun, aldiz, arazo bakarrak ekonomikoak edo politikoak dira, ez teknikoak.

I

157

Euskal Unibertsitatea Natur Zientzien alorrean

2.2. Ikasleria
2.2.1. EHU
EHUko ikasleriaren datuak hainbat lekutan argitaratu izan direnez, ez ditugu
hemen errepikatuko; bakarrik esango dugu ezen, urteroko ikasle berrien artean,
Natur Zientzietan 500 ikasle euskaldun inguru matrikulatzen direla, totalaren %25.
Zientzia Fakultatea aztertuko dugu sakonago. Kopuruari dagokionez, ikasle
euskaldunek goranzko joera izan dute fakultate horretan. Azken urteotan, ordea,
matrikulazioak gorabehera handi samarrak izan ditu, ziurrenik Espainia osoan
ikasketa-plan berrien ezarpenak zabaldu dituen aukera berrien harira.
Lizentziaturåka begiratzen badugu, Biologiako ikasleen %40 inguru dira euskaldunak (8. irudia), eta proportzio horrek etengabe gora egin du. Fisikan ere gorakada nabarmena ari da gertatzen azken hamarkadan (9. irudia), baina lizentziatura
horren matrikulazioa asko murriztu denez, euskaldunen kopurua ez da hainbeste
aldatu. Geologian ere euskaldunen proportzioa nahiko egonkor mantendu da %25-30
bitartean. Kimikan proportzioak gora egin du, baina nahiko astiro (11. irudia). Matematikan gorakada nabarmena izan da, eta gaur egun proportzio altuena dute (12.
irudia). Lizentziaturen arteko aldea hainbat faktoreren menpe egongo da ziurrenik.
Esate .baterako, Kimikako proportzio baxuak zerikusia du lizentziatura bertsua Donostian eskaintzearekin. Horrela, kimika ikasi nahi duten gipuzkoarrek Donostiarako joera dute, eta horrek Bizkaiko campuseko ikasle erdaldunen nagusigoa
azalduko luke. Beste zenbait faktorek joka dezakete, nola ez: balizko lanpostuen
hizkuntza-eskakizunak, ikasleriaren jatorri urbano edo erruralak, eta abarrek.
8. irudia: Biologia lizentziatura egiten duten ikasleen artean euskaldunek osatzen
duten proportzioaren bilakaera (EHU)
Biologia

Euskaraz %

93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01
Ikasturteak

EHUko Zientzia Fakultatean Biologia lizentziatura egiten duten ikasleen artean
euskaldunek osatzen duten proportzioaren bilakaera.
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9. irudia: Fisika lizentziatura egiten duten ikasleen artean euskaldunek osatzen duten
proportzioaren bilakaera (EHU)
Fisika
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z
"c
je
r3
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co

-- Euskaraz %

25
20
15
0
5
0
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01
Ikasturteak

EHUko Zientzia Fakultatean Fisika lizentziatura egiten duten ikasleen artean
euskaldunek osatzen duten proportzioaren bilakaera.

10. irudia: Geologia lizentziatura egiten duten ikasleen artean euskaldunek osatzen
duten proportzioaren bilakaera (EHU)
Geologia
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Euskaraz %

25
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93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01
Ikasturteak

EHUko Zientzia Fakultatean Geologia lizentziatura egiten duten ikasleen artean
euskaldunek osatzen duten proportzioaren bilakaera.
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11. irudia: Kimika lizentziatura egiten duten ikasleen artean euskaldunek osatzen
duten proportzioaren bilakaera (EHU)
Kimika
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Ikasturteak

EHUko Zientzia Fakultatean Kimika lizentziatura egiten duten ikasleen artean
euskaldunek osatzen duten proportzioaren bilakaera.

12. irudia: Matematika lizentziatura egiten duten ikasleen artean euskaldunek
osatzen duten proportzioaren bilakaera (EHU)
Matematika
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EHUko Zientzia Fakultatean Matematika lizentziatura egiten duten ikasleen artean
euskaldunek osatzen duten proportzioaren bilakaera.
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13. irudia: Zientzia Fakultatean lizentziatura desberdinak egiten dituzten ikasleen
artean euskaldunek osatzen duten proportzioaren bilakaera.
Matematika
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EHUko Zientzia Fakultatean lizentziatura desberdinak egiten dituzten ikasleen artean
euskaldunek osatzen duten proportzioaren bilakaera.

2.2.2. NU
Unibertsitate honek ez du ikasleen soslai linguistikoari buruzko daturik, baina
jatorriari dagokionez, lehen eta bigarren zikloko ikasleen %38 nafarrak dira, eta
%29 Euskal Autonomia Erkidegokoak. Jakinik azken deialdian nafarren %15ek
eta EAEko ikasleen %30ek selektibitatea euskaraz egin zutela, NUko ikasle
euskaldunen kopurua kalkula genezake (4. taula). Biologian euskarazko talde bat
sortzeko adina ikasle euskaldun badago, baina besteetan kopuruak oso txikiak dira
horretarako, ikasle apur horiek bost ikasturtetan sakabanatuta baitaude. Dena den,
euskaldun horien kopuruak gutxienez irakasgairen bat euskaraz eskaintzea
justifikatzen dutelakoan gaude.
4. taula: Ikasle-kopuruak, eta ikasle euskaldunen "estimazioa" NUn
Ikasle-kopurua
Ikasle euskaldunak

Elikadura

Biologia

Kimika

Biokimika

369

841

252

85

52

119

36

12
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2.2.3. NUP
NUPeko Nekazaritza-Ingeniaritza Eskolan matrikulak azken hiru urteotan behera
egin du nabarmen (5. taula). Hala ere, ikasle euskaldunen proportzioa nahiko balio
altutan mantendu da. Proportzio hori Nafarroako ikasle euskaldunena baino nabarmen handiagoa da, ziurrenik bi faktoreren eraginez: alde batetik, EAEko ikasleen
presentzia, eta bestetik, baserri-munduarekin lotura berezia duten ikasketak izatea.
Dena den, goian aipatu dugunez, euskarazko eskaintzak nabarmen egin du behera,
eta, eskaintzarekin batera, baita matrikulatutako ikasleen kopuruak ere.
5. taula: Ikasleriaren bilakaera NUPeko Nekazaritza-Ingeniaritza Eskolan
Nekazaritza-Ingeniaritza Teknikoa
Ikasturtea

Ikasleak

Ikasle

Ikasle

Euskarazkoetan

Euskarazkoetan

euskaldunak

euskaldunak
(%)

matrikulatutakoak

matrikulatutakoak (%)

98/99

880

315

35,8

94

11

99/00

823

283

34,4

74

9

00/01

764

255

33,4

50

6,5

Nekazaritza-Ingeniaritza
98/99

557

99/00

618

00/01

503

175

31,4

45

8

184

29,8

33

5

163

32,4

4

i

2.2.4. UFR
UFRn ez dute euskara-jakintzaren inguruko inongo daturik, baina eskola
txikia dela kontuan izanda, eta Ipar Euskal Herriko ikasleen arteko euskaldunen
proportzio baxua, ziurrenik oso ikasle euskaldun gutxi izango dituzte.
2.2.5. Balorazioa
Natur Zientzietako ikasle euskaldunen proportzioa handia da, oro har, nahiz
eta horietako batzuk —selektibitatea euskaraz egin dutenak— erdarazko lerroan
matrikulatzea hautatu. Ez dakigu zeri egotz dakiokeen fenomeno hori. Dena den,
bistan da euskarazko irakaskuntzaren eskakizuna handia dela, eta denbora pasatu
ahala mantendu edo emendatzen ari dela, nahiz eta ikasle-kopuruak behera egin.
Datu horrek zenbait kezka pizten ditu etorkizunerako, erdarazko ikasgelak husten
ari diren bitartean euskarazkoak puzten ari baitira. Horrek, zalantzarik gabe, eragina izango du kalitatean. Dena den, gure unibertsitateek —publikoek bederen— duten zurruntasunarekin, eta irakasleria erdalduna euskalduntzeko dagoen itxaropen
eskasarekin, ez dirudi urte batzuetan arazo horrek konponbiderik izan dezakeenik.
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2.3. Irakasleria
Irakasleek duten euskara-ezagutzari buruzko daturik duen unibertsitate bakarra EHU da, eta hortik atera ditugu Zientzia Fakultateko datuak (6. taula). Bertan
irakasle euskaldunen proportzioak gora egin du, eta gaur egun irakasle guztien
%27k irakasten dute euskaraz. Horiei beste zenbait gehitu behar zaizkie, gaztelaniaz irakatsi arren euskaldunak direnak; baina horiei buruzko datu kuantitatiborik
ez dugu. Euskaraz irakasten dutenenetik hiru laurdenak doktoreak dira, eta besteak
oraindik tesia egiten ari dira (%7 besterik ez erdaldunen kasuan). Horrek, noski,
eragozpenak ekartzen dizkie irakaskuntza zein ikerketarako.
6. taula: EHUko Zientzia Fakultateko irakasleria
Guztira

Erdaraz

Erdarazkoen %

Euskaraz

Euskarazkoen %

Katedradunak

105

100

36

5

5

Titularrak

152

123

44

29

28

Tit. Interinoak

20

5

2

15

15

Asoziatu doktoreak

50

31

11

19

18

Asoziatu ez-doktoreak

44

19

7

25

24

381

278

Guztira

103

EHUko Zientzia Fakultateko irakasleria, irakasten duen hizkuntzaren eta
kategoriaren arabera. Kontuan izan badirela erdaraz irakasten duten euskaldunak.

Ikus daitekeenez, estatusari dagokionez, oraindik alde handia dago irakasle
elebidunen eta erdaldunen artean. Erdaldunen %36 katedradunak dira, baina euskaraz irakasten dutenen %5ek bakarrik lortu dute maila gorena. Era berean, erdaldunen %44 dira titular, baina soilik euskaldunen %28. Datu horiek irakasle euskaldunak unibertsitatera beranduago sartu direla islatzen dute, eta noski, badute zerikusia irakasle horiek unibertsitate barruan duten boterearekin, edo proiektuak eta
ikerketa-taldeak zuzentzeko dituzten aukerekin.
Dena den, poliki bada ere, euskarazko irakaslearen soslaia erdarazkoenera
hurbiltzen ari da. Duela zenbat urte ez zen harritzekoa lizentziatu berri bat irakasle
sartzea euskal adarrean, baina gauzak asko aldatu dira. Datu zehatzik ez dugu
horretaz, baina gure susmoa da unibertsitatera sartzen diren irakasle berrien kasuan
batere alderik ez dagoela euskal eta erdal lerroen artean. Izan ere, zenbait jakintza-arlotan ohiko bihurtu da erdarazko lanpostuetarako deialdietan ere euskaldunak
izatea garaile. Horren atzean dago, zalantzarik gabe, lizentziatu euskaldunak gero
eta lehiakorragoak izatea munduan. Hala ere, ezin dugu ahantzi Euskal Herriko
unibertsitateak ez direla oso erakargarriak izaten Espainia eta Frantziako doktoreentzat, eta EHUko lanpostu-deialdi batera baino askoz jende gehiago aurkeztu
ohi dela, esate baterako, Bartzelonako Unibertsitatekoetara.
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2.4. Irakas-materiala
Irakaskuntza unibertsitarioak ezinbestekoak ditu testuliburuak, liburu osagarriak, artikuluak, eta abar. Horietako asko irakasteko erabiltzen ez den hizkuntzan
egon daitezke —gehienetan ingelesez—, ikasleak beste hizkuntza batzuk ulertzeko
gai izan behar baitute. Hala ere, funtsezkoa da oinarrizko testuliburuak bederen
euskaraz edukitzea, hori baita terminologia finkatzeko modu ia bakarra. Azken hamarkadetan lan handia egin da euskara zientifikoa gaurkotzen, terminologia zorrozten, eta abar. Jada arlo zientifiko gehienetan oinarrizko hiztegiak existitzen
dira, bederen. Baina susmoa dugu hiztegiak ez direla aski terminologia benetan
finkatzeko. Izan ere, jende gehienak nekez jotzen du hiztegietara, edota beste erremediorik ez duenean bakarrik. Gauzak horrela, ikasgela berean ere maiz ikusten
dira kontraesan terminologikoak, eta zer esanik ez, horiek handiagoak dira campusen artean, edota lizentziaturen artean. Horrez gain, unibertsitatean eta irakaskuntza ertainetan maiz "eskola" desberdinak sortzen dira, eta horrek asko zailtzen
du euskara zientifikoaren normalizazioa. Horregatik uste dugu funtsezkoa dela unibertsitateko oinarrizko testuliburuak —euskaraz idatzitakoak zein beste hizkuntzetatik itzulitakoak— euskaraz edukitzea. Ahantz ez daitekeen beste puntu bat honako hau da: unibertsitaterako liburuak azkar zahartzen direnez, zenbait arlotan
oina-rrizko liburuak egon arren, maiz zaharkituta aurkitzen dira, berritu beharrean.
Hortaz, liburugintza jarduera unibertsitarioaren atal garrantzitsu eta etenik gabea
da.
Irakaskuntzarako materialaren egoera zein den ikusteko, EHUko Zientzia
Fakultateko irakasle guztiei galdeketa bat pasatu diegu, horien ikuspuntuak ongi
samar islatuko duelakoan Natur Zientzien egoera orokorra. Galdeketaren emaitza
oso argigarria izan da (7. taula). Jakintza-arlo askotan ez dago inongo testulibururik, ez oinarrizko, ez espezializaturik, eta ez liburu lagungarririk ere —zuzenean
inongo irakasgairi egokitzen ez zaion arren, arloko gaiekin zerikusia dutena—.
Dauden liburu gehienak oinarrizko testuliburuak dira, eta horrek argi uzten du irakasle unibertsitarioak material-faltarekin kezkatuta daudela, eta premia handienak
estaltzen saiatu direla. Liburu gehienak, halaber, euskaraz sortutakoak dira, eta ingelesetik itzulitakoak askoz gutxiago dira. Azpimarratzekoa da egin den apurrean
Udako Euskal Unibertsitatea izan dela eragile nagusia.
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7. taula: unibertsitate-mailako irakaskuntza-materiala euskaraz, jakintza - arloka
Jakintza-arloa

Oinarrizko
liburuak

Testuliburu
espezializatuak

Liburu
lagungarr ak

Aljebra

4 (Eusk.)

0

0

Analisi Matematikoa

2 (Itz.)

0

0

Antropologia

0

0

0

Biokimika

1 (Itz.)

0

0

Ekologia

0

0

8 (Eusk.)

Elektromagnetismoa

2 (Eusk.)

0

0

Euskal Filologia

0

0

(Eusk.)

Estatistika

3 (Eusk.)

0

0

Estratigrafia

0

0

0

Fisika Orokorra

3 (EusklItz.)

0

2 (Itz.)

Kimika Analitikoa

0

0

0

Kimika Ez Organikoa

0

0

Bai (Itz.)

Kimika Fisikoa

0

0

0

Kimika Organikoa

0

0

l (Eusk.)

Kimika Orokorra

4 (Eusk./Itz.)

0

0

Landare Fisiologia

0

0

2

Mekanika eta Uhinak

1 (Eusk.)

0

0

0

0

0

Mineralogia/Petrologia

0

0

1 (Eusk.)

Termodinamika

1 (Eusk.)

0

I (Itz.)

Tektonika

1 (Itz.)

0

0

Zitologia

2 (Eusk.)

0

0

Mikrobiologia

.

Oharrak

Hiztegiak

Hiztegia

Hiztegiak

Hiztegia

EHUko Zientzia Fakultateko irakasleen aburuz, unibertsitate-mailako irakaskuntza-materiala euskaraz, jakintza-arloka (Eusk. = euskaraz idatzitakoa. Itz. = euskarara
itzul ia).

Datu horiek argi uzte dute Euskal Unibertsitaterako bidean zeregin handia dagoela liburugintzan. Goi-mailako irakasgaietan ingelesezko liburuak erabilgarriak
diren arren —eta askotan gomendagarriak—, zalantzarik ez dugu oinarrizko terminologia finkatzeko hiztegiak ez direla aski, eta testuliburuak behar direla. Behar
hori asetzeko biderik eraginkorrena zein ote den ikusteke dago. Batzuetan mundu
osoan erreferentzia diren liburuak itzultzera jo izan da, baina zenbaitetan horrek
eskatu duen lana eskerga izan da, eta itzulpenak oso luze jo du. Agian etekingarriagoa izan daiteke liburu onak baino txikiagoak itzultzea, edo liburu berriak euskaraz sortzea. Dena den, EHUko irakasleek liburuen behar gorria sumatzen duten
arren, gehienek ez dute oraingoz beren burua gai ikusten behar horiei aurre
egiteko, ikerketak denbora asko kentzen omen baitie.
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Liburuez gain, material ugari dago aldizkarietan. EHUko Zientzia Fakultateak
Ekaia izeneko aldizkaria argitaratzen du, goi-mailako dibulgazioa egin nahian.
Bertan agertzen diren artikuluetatik asko erabil daitezke ikasketetako material
osagarri gisara. Berdin gertatzen da Elhuyar aldizkarian agertzen diren askorekin,
edo Munibe aldizkariko beste hainbatekin. Horiez guztiez gain, ikus-entzunezko
materiala ere ugaria izan daiteke zenbait esparrutan, biologian, eta batez ere
ekologian bereziki. Bideo eta dokumental ugarik modu dibulgatiboan azaltzen
dituzte gaurkotasun handiko gaiak. Horietako batzuk euskaraz ekoitzitakoak dira,
baina gehienak (eta onenak) ingelesetik itzulitakoak. Hala ere, dibulgazio-mailako
material guztiaren kasuan bezala, horiek hutsune terminologiko asko uzten dituzte.
Ezin ahaztuko dugu artikulu, liburu eta dokumentalek helburu desberdin eta
elkarren osagarriak dituztela, eta beraz, ezin dutela elkar ordeztu.
3. IKERKUNTZA
3.1. Euskarazko ikerkuntza
Atal honetan euskarazko ikerkuntzaz ulertzen duguna argitu behar dugu, eta
gure aburuz horrek Natur Zientzietan izan beharko lukeen zeregina azaldu.
Lehenik eta behin, azpimarratu nahi dugu ezen goi-mailako ikerketaren emaitzak ingelesez argitaratzen direla, hainbat arrazoi tarteko. Horien artean ezin dugu
ahaztu goi-mailako ikerketa oso espezializatua izaten denez, irakurleria potentziala
oso txikia dela. Hortaz, krinoideoen ugal-aparatuari buruzko ikerketa baten, irakurleria potentziala nahiko murritza da mundu osoan, are murritzagoa ingelesaz kanpoko hizkuntza batera jotzen badugu —alemanera, gaztelaniara edo frantsesera
kasu—, eta euskarara joz gero, nekez aurkituko ditugu lau lagun horretan interesatuta daudenak. Horri eransten badiogu zientzialari orok argitaratzeko duen presioa,
curriculumak neurtzeko erabiltzen diren baremoak, eta nazioartekotasunaren
beharra, argi geratzen da goi-mailako ikerkuntzaren emaitzak gehien bat ingelesez
argitaratu behar direla. Azken batez, zientzia ez da ezagumenduaren sortze-hutsa,
ezagumendu hori zabaltzea, eztabaidatzea, eta horretan aurreratzea baizik, eta
horretarako ezinbestekoa dugu geure emaitzak mundu osoko zientzialarien kritikapean uztea. Noski, horrek ez du esan nahi zientziaren dibulgazioa ere ingelesez
egin behar denik, dibulgazioan bezeroen eskakizunak beste bide batetik joan
baitaitezke. Esate baterako, Euskal Herrian euskarazko hitzaldi, artikulu, mahai-inguru eta abarren eskaera handia dago, baina ia beti maila dibulgatibo batean.
Ikerketaren beste atal garrantzitsua proiektuak dira, horietatik lortzen baita
ikertzeko behar den diruaren zatirik handiena. Erakunde askok finantzatzen dituzte
ikerketa-proiektuak, enpresa pribatuetatik hasita udaletxe, foru-aldundi,. gobernu
autonomo, eta Europako Batasuneraino. Horien artean enpresa gutxi batzuk eta
zenbait udaletxek nahiago izaten dute euskarazko ikerketa. Zalantzarik gabe,
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gutxienak dira. Beste batzuetan —foru-aldundien deialdiak, esate baterakoproiektuak euskaraz zein erdaraz aurkez daitezke, baina gehienetan proiektu horiek
aditu-talde batek epaitu behar izaten dituenez, euskarazkoak erdarara itzultzera jotzen dute. Honek bere arriskuak ditu, itzulpen-akatsengatik proiektuaren erakargarritasuna murriz daitekeelako; beraz, ikertzaile gehienek proiektuak erdaraz
—gaztelaniaz— aurkezten dituzte. Azkenik, beste zenbait erakundeetan proiektuak
derrigorrez erdaraz aurkeztu behar izaten' dira: adibidez, gaztelaniaz Espainiako
Hezkuntza Ministeritzarako, edo ingelesez Europako Batasunerako. Izan ere,
europar proiektuetarako ezinbestekoa da hainbat herrialdetako partaideak izatea,
eta horrek ikerketa ezinezkoa bihurtuko luke ingelesez egin ezean.
Bi puntu horiek —argitalpenak eta proiektuak— ikertzaileontzako funtsezkoak dira, eta gure jarduna erabat mugatzen dute. Izan ere, ikerketa-taldeak horien
arabera finkatzen dira. Beraz, ikerketa-taldea arlo bat ikertzeko biltzen den eta
ikerketa finantzatzeko proiektuak eskatzen dituen zientzialari-multzoa da. Askotan
talde horien barruan azpitaldeak eratzen dira, lan orokorraren zatiketaren arabera,
eta gerta daiteke taldearen eta azpitaldearen lan-hizkuntzak desberdinak izatea.
Beraz, talde euskalduna partaideen arteko —bereziki, erakunde horretako
partaideena— lan-hizkuntza nagusia euskara duena litzateke.
Zer izan daiteke, bada, euskarazko ikerkuntza? Gure ustez, ikerketa-talde
baten barneko lan-hizkuntza nagusia euskara denean, nahiz eta argitalpen nagusiak
ingelesez izan, eta proiektuak kasuan kasuko hizkuntzan aurkeztu. Izatez, oso zaila
da ikerketa-talde euskaldunak sortzea, aski baita taldekide bat euskalduna ez izatea
hizkuntza horren erabilpena asko mugatzeko. Zenbait kasutan lan-hizkuntza erdara
duen talde baten baitan azpitalde euskaldunak sortzen dira, lanaren atal bat euskaraz egingo dutenak, baina talde osoarekin erdaraz komunikatuko direnak. Puntu
bat azpimarratu nahi dugu honetan: talde batek zenbat eta ikerketa hobea egin,
gero eta zailtasun handiagoak sortzen zaizkio oso-osorik euskaraz aritzeko. Esate
baterako, ikertzaile onenak nazioarteko taldeetan aritzen dira lanean, eta ikasle edo
ikertzaile atzerritar ugari erakartzen dituzte beren laborategietara. Horrek, noski,
zail egiten du talde horien ikerketa erabat euskaraz burutzea. Beraz, neurri batean
bederen, egoera horrek goi-mailako ikerkuntza —nazioartekoa denez— euskarare.kin uztartzea zailtzen du. Hori horrela da, eta horrela onartu behar delakoan gaude.
3.2. Egoera
Euskarazko ikerkuntzaren egoera baloratzea irakaskuntzarena baloratzea
baino zailagoa da. Izan ere, ikasle batek euskarazko edo erdarazko matrikula
aukeratu duen ebaztea "erraza da, baina talde baten lan-hizkuntza eta ikerketaren
kalitatea ebaztea zailagoa. Unibertsiteteetan ez dago horri buruzko daturik, eta
beraz, hemen guk bildutakoak sartuko ditugu, argi utzita borondate onenarekin —
nahiz eta askotan urrutitik begiratuta— egin dugula eta ez dugula inoren lana edo
jarrera epaitzeko asmorik.
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3.2.1. EHU
EHUko Zientzia Fakultatean dauden ikerketa-talde eta azpitaldeen behin-behineko edo gutxi gorabeherako zentsoa 8. taulan ageri da. Alde handiz, Biologian
daude ikerketa-talde gehienak, nahiz eta horietako asko oso txikiak izan. Geologian ez dago talde bakar bat ere ikerketa guztia euskaraz burutzen duenik, baina
maiz eratzen dira azpitalde euskaldunak, batez ere mendi- edo landa-lanetan. Matematikan talde euskaldun bakarra ezagutzen dugu, agian ikertzaile atzerritar ugari
etortzen direlako bertan lan egitera. Antzeko zerbait gertatzen da Fisikarekin.
8. taula: EHUko Zientzia Fakultatean euskaraz

diharduten

ikerketa-talde eta azpitaldeak
Atala

Taldeak

Azpitaldeak

Fisika

2

2

Matematika

1

1

Biologia

8

4

Kimika

2

2

Geologia

0

4

Datu horietatik harago joatea arriskutsua da, izan ere, guk dugun informazioarekin talde horien balorazioa egitea nahiko subjektiboa izan baitaiteke. Dena
den, talde horien artean denetarik dagoela esan dezakegu: batetik, ongi egituratutako talde handiak, aurrekontu handia kudeatzen dutenak eta kalitate goreneko
argitalpen ugari ateratzen dituztenak, eta bestetik, baita ere talde txikiak, doi-doi
proiektuak eskatu ahal izatera iristen direnak, eta nazioartean eragin handiegirik ez
dutenak. Hala ere, gure iritziz, ez dago alde handirik euskarazko taldeen eta erdarazko taldeen artean. Horretan .gauzak asko aldatu dira, irakasle euskaldunak
heldutasunera iritsiz joan diren heinean.
Beste zenbait puntutan ere aldatzen ari da ikerketa. Esate baterako, duela
dozena bat urte, maiz gaztelaniaz egindako ikerketak euskarazko tesi edo tesina
modura aurkezten ziren. Orduan ikertzaileek euskaraz ere gai horri buruzko goi-mailako testuak idaztea posible zela frogatu nahi izaten zuten. Gaur egun agian
gehiago gertatzen da kontrakoa, alegia, lana euskaraz egin, baina tesia gaztelaniaz
edo ingelesez aldeztea edo defenditzea. Izan ere, euskara esparru guztietara heda
daitekeela ez du inork zalantzan jartzen, eta tesiak euskaraz aldeztu nahiak askotan
zenbait arazo dakartza, adibidez kanpoko epaimahaikideei itzuli beharra. Kontuan
hartu behar dugu, geroago eta joera handiagoa dagoela tesiak epaitzera mundu
osoko adituak biltzeko, ikerketak duen nazioarteko joeraren seinale. Beraz, tesiak
euskaraz ez idazteak atzerapausoa dirudien arren, aurrerapausoen seinale ere izan
daiteke, garrantzitsuagoa baita lana bera euskaraz egitea txostena euskaraz idaztea
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baino. Dena den, eta joera horren eraginez, ez ditugu baloratu nahi izan euskaraz
irakurtzen diren tesinen eta tesien kopuruak eta horien bilakaera, esan bezala,
kopuru horiek ez baitira ikerketa egin deneko hizkuntzaren adierazle zuzenak.
3.2.2. NU
Irakasleen soslai linguistikoari buruzko daturik ez dute. Guk dakigula, ez dago
ikerketa-talde euskaldunik.
3.2.3. NUP
Unibertsitate honetan 20 ikerketa-talde daude Ingeniaritza- eta Teknologia-alorretan. Bakar bat ere ez da euskaraz ari, eta, guk dakigula, ez da inongo ikerketarik
egiten euskaraz. Adibidez, guk dakigula, ez da tesirik irakurri euskaraz, eta soilik
ikasketa-amaierako hiru proiektu idatzi dira euskaraz. Izan ere, irakasle euskaldun
gutxi daude, gehienak talde desberdinetan sakabanatuta, eta ohitura gutxi dute gai
zientifikoez euskaraz aritzeko, gehienetan gaztelaniaz ikasi baitute terminologia
guztia.
3.2.4. UFR
Bertako zenbait ikertzailerekin solastu gara, baina ez dugu inongo daturik lortu.
Natur Zientzietan ez da inongo ikerketarik egiten euskaraz, eta jakin ere ez dakite
ikertzaileen artean euskaldunik ba ote dagoen.
3.2.5. Unibertsitatez kanpoko ikerketa-zentroak
Unibertsitateetatik kanpo beste zenbait lekutan ere ikertzen da Natur
Zientzien arloan. Hona laburbilduta horietako zenbaiten egoera:
CEIT: Donostiako ikerketa-zentroa, materialen zientzian eta teknologian
aritzen da eta Eusko Jaurlaritzaren eta NUren menpe dago. Euskaraz ikertzen duen
talde bat badago, irakaskuntza-materiala sortzen duena, gainera.
IKERLAN: Arrasateko mugimendu kooperatibistaren ikerketa-zentroa,
elektronika, informatika eta antzeko gaietan espezializatua, eta industriari ikerketa-zerbitzuak ematen dizkiona ere. Euskaldun ugari dago, baina, dakigunez, ikerketa
gehiena erdaraz egiten da.
INASMET: Donostian kokatutako zentroa. Eusko Jaurlaritzaren menpe dago.
Ikerketa aplikatua egiten dute materialen zientziaren arloan. Euskaldunak
badauden arren, ikerketa ia osorik erdaraz egiten da bertan.
TEKNIKER: Eibarren kokatuta, instrumentaziorako ikerketa egiten dute
Eusko Jaurlaritzaren menpeko zentro honetan. Guk dakigula, ikerketa gehiena
erdaraz egiten da.
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LABEIN: Bilbon kokatuta, telematika, akustika, adimen artifiziala eta beste
hainbat esparru ikutzen ditu. Eusko Jaurlaritzaren menpeko zentroa da. Apenas
egiten duten ezer euskaraz.
GAIKER: Konpositeak, polimeroak, ingurugiroa, bioteknologia eta antzekoak ikertzen dituen fundazioa. Ia erdara hutsean aritzen dira.
INRA: Senperen kokatutako ikerketa-zentro garrantzitsua, Parisko gobernuaren menpe dagoena. Arrainen biologia eta ibaien ekologia aztertzen dute. 80 langile inguru aritzen dira bertan —ikertzaileak zein teknikariak—, baina haien artean
oso gutxi dira euskaldunak, eta ez da euskaraz lanik egiten.
AZTI: Itsas-arrantzari loturiko ikerketa-zentroa, Eusko Jaurlaritzak sortua,
baina orain fundazio pribatua dena. Bi zentro ditu, bata Sukarrietan (Bizkaia) eta
bestea Pasaian (Gipuzkoa). Teknikarien eta ikertzaileen artean zenbait euskaldun
dagoen arren, ez dago ikerketa-talde euskaldunik, eta dibulgazio-artikulu
batzuetatik aparte ez dute euskaraz askorik ekoizten.
NEIKER: Nekazaritza eta abelzaintzarekin lotutako ikerketa-zentroa. Eusko
Jaurlaritzak sortu zuen, baina orain enpresa pribatua da. Bi zentro ditu, bata Derion
(Bizkaia) eta bestea Arkauten (Araba). Teknikarien eta ikertzaileen artean badira
euskaldunak, baina ez da euskaraz ikertzen, eta apeñas argitaratzen duten euskaraz.
Izan ere, gehienak ingeniariak edo albaitariak direnez, beren ikasketa guztiak
gaztelaniaz egin dituzte, eta ez dute erraztasunik euskaraz lan egiteko.
ITG: Nafarroako Gobernuak nekazaritza eta abelzaintza ikertzeko sortutako
zentroa, gaur egun enpresa pribatu bihurtu dena. Langileen artean euskaldun
batzuk badira, baina ez da euskarazko ikerketarik egiten, NEIKEReko arrazoi
berberak tarteko.
Aranzadi Zientzia Elkartea: Duela mende erdi bat sortutako elkartea, garai
batean Gipuzkoako ikerketa-zentro nagusia izan zen Natur Zientzietan. Denborarekin ikerketaren mundua aldatuz joan da, unibertsitateek indarra hartu dute, eta
zenbait arlotan Aranzadi atzean geratu da, nahiz eta beste batzuetan punta-puntako
ikerketa egin. Kideen artean euskaldun ugari dago, baina apenas existitzen diren
ikerketa-talde euskaldunak. Hala ere, euskaraz nahikotxo argitaratzen dute.
Beste zenbait ikerketa-talde museoen inguruan sortu dira (Biarritzeko Itsas
Museoa, Gasteizko Natur Zientzien Museoa, Oñatiko Museoa, eta abar), baina, oro
har, gehiago bideratzen dute indarra dibulgazio edo hezkuntzara, eta gehien bat
erdaraz ikertzen dute.
Horiez gain, hainbat elkarte, enpresa pribatu eta ikertzaile partikular ere aritzen dira Natur Zientzietan. Askok administrazioa edo enpresa handiak dituzte
bezero nagusi, eta gehienbat erdaraz jarduten dute.
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3.3. Balorazioa
Azken mendean aldaketa garrantzitsua gertatu da euskarazko ikerketaren
munduan, ezer ez izatetik zerbait izatera igaro baita. Izan ere, XX. mendearen
erdira arte zientzialariei ez zitzaien burutik pasatzen euskaraz ikertzea, nahiz eta
euskara bera, euskaldunak edo Euskal Herria ikertu. Azken hamarkadetan gauzak
aldatuz joan dira, lehenik eta behin itxuran. Izan ere, Natur Zientzietan irakurritako
lehen tesina eta tesiak ia beti ziren erdaraz egindako lanen itzulpenak. Askotan,
zuzendaria erdalduna zelako gertatzen zen hori; baina beste askotan, ikertzaileak
berak ere nahiko lan zuelako irakaskuntzan ezagutu ez zuen hizkuntza
menderatzen. Denborarekin, nagusiki euskaraz ikasi duen belaunaldi bat sortu da,
zientziaz hitz egiteko euskaraz erdaraz baino errazago moldatzen dena, eta
belaunaldi hori ikerketa-taldeak —edo azpitaldeak, edo taldetxoak— osatzen joan
ahala, benetako euskarazko ikerketa sortu da. Hala ere, ekimen horrek zailtasun
handiak ditu oraindik, ikerketa-talde gehienetan erdaldunen bat edo batzuk
baitaude, euskarazko komunikazioa eragozten dutenak. Horri, noski, terminologia
berri eta bihurria egokitu beharra gehitu behar zaio; eta abar.
Gauzak horrela, Natur Zientzietan oraindik ikerketa gutxi egiten dira euskaraz, egiten diren apurrak EHUra eta zenbait elkartetara mugatuta daude, eta bide
luzea dugu oraindik aurrean. Ez dugu uste lan hori erakundeek edo unibertsitateek
egin behar dutenik, ia ezinezkoa baita lankide-talde isolatu baten hizkuntza-hautua
aldatzen. Aitzitik, arlo horretan aurreratuko bada, ikertzaileek berek horrela nahi
izan dutelako izango da, hots, euskaldunak bildu egin direlako, talde-dinamikan
aldaketak sortu dituztelako, eta bide errazenetik urruntzeko bororidatea izan
dutelako. Eskatzekotan, ikertzaileok laguntza pixka bat eskatu beharko genuke,
adibidez, terminologia itzultzen edo euskara eguneratzen. Euskara Institutua
bezalako erakundeak zeregin garrantzitsua dute horretan.
4. ONDORIOAK
Berrikuspen honek euskarak Natur Zientzietan dituen argiak zein itzalak
nabarmendu ditu. Laburbilduz, azaldu denez, zenbait arlotan asko aurreratu den
arren, beste hainbat arlotan lan asko falta da egiteko.
Irakaskuntzari dagokionez, gure unibertsitateetan Natur Zientziak ez daude
oso ongi. Arlo horretan EHU da euskarari garrantzia ematen dion unibertsitate
bakarra, eta hala ere, ez dago lizentziatura bakar bat ere euskara hutsean egin
daitekeenik, eta hainbat lizentziaturatan oraindik gutxi aurreratu da.
Ikasle euskaldunak ugari daude Natur Zientzietan. Itxuraz bederen, datozen
urteotan ere eskaera altua mantenduko da. Dena den, Espainiako unibertsitateetan
ikasketa-planak aldatu berriak direnez edo aldatzen ari direnez, desegonkortasun
handiko unea da. Urtetik urtera gorabehera handiak ari dira gertatzen
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matrikulazioetan, hainbat ikasle ikasketa betetik bestera aldatzen baitira; eta horrek
asko zailtzen ditu aurreikuspenak. Gure ustez, dozena-erdi bat urtetan egoera
nahikotxo baretuko da. Gure erronka da, irakaskuntza ertaina euskaraz jaso duten
ikasleak erakarriko dituen eskaintza unibertsitarioa sortzea, gainerakoan ikasleak
kanpora joaten baitira ikastera.
Ikasleen kopuruak behera egiten du ziklotik ziklora; eta.hirugarren ziklorako.
hain gutxi geratzen direnez, oso zaila da ziklo horretan irakasgairen bat euskaraz
eskaintzea.
Hori guztia kontuan hartuta, argi dago zenbait lizentziatura euskara hutsean
emateko adina irakasle --eta irakaslegai— euskaldun badagoela, eta hori egin ez
bada, arazo ekonomiko edo politikoengatik izan dela,ez arazo teknikoengatik.
Irakasle euskaldunen egoera ez da duela urte batzuk bezain zalantzazkoa.
Doktore eta funtzionarioen proportzioak gora egin du, eta era berean, baita
unibertsitateko erabaki-postuetan daudenen kopurua ere. Oraindik alde handia
dago irakasle erdaldunen eta irakasle euskaldunen arteko adinean eta estatusean,
baina kontratazio berrietan ez da horrelakorik antzematen.
Hala ere, zenbait esparrutan —Agronomian, esate baterako— euskaraz
trebatutako lizentziatu edo ingeniari gutxi daude. Horrek nabarmentzen du
unibertsitateen euskalduntzean feed-back positiboa dagoela: ikasgai batzuk
euskaraz eskaintzeak lizentziatuen euskara-trebetasuna areagotzen du, eta era
horretan errazagoa egiten da gai berriak emateko irakaslegai egokiak aurkitzea.
Egindako lana handia izan arren, irakaskuntzarako materialaren gabezia oso
larria da. Irakasgai askotan ez dago inolako materialik euskaraz, eta irakasle zein
ikasleek nola-hala inprobisatu egin behar izaten dute. Beste zenbait irakasgaitan liburuak zahartuta daude. Gabezia horrek hainbat ondorio larri ditu. Batetik, irakasgai bereko irakasleen artean koordinaziorik ez dago, eta maiz ikusten dira kontzeptu berarentzako terminologia desberdinak, denborarekin tradizio bihurtzen direnak.
Bestetik, unibertsitate-mailako testuen eskasiak irakaskuntza ertainetan ere
eragiten du, eta bertan ere nabarmentzen dira eskola desberdinak eta inprobisazioa.
Are gehiago, askotan badirudi loturarik ez dagoela irakaskuntza ertainaren eta
unibertsitarioaren artean. Bederen, terminologia desberdinak barra-barra ikusten
ditugu.
Dagoen material apurra unibertsitateko lehen ziklorakoa da. Ez dago ia ezer
bigarren ziklorako, eta are gutxiago hirugarrenerako. Zaila dirudi epe ertainera
material-gabezia hori osatzea. Izan ere, irakasle gehienek ez dute beren burua prest
ikusten testuliburuak idazteko edo itzultzeko, ikerketa eta irakaskuntzarekin lanez
gainezka omen daudelako. Askok azpimarratzen dute testuliburuak prestatzea
esker txarreko lana dela, apenas baitakar onurarik curriculumaren ikuspuntutik
(edo ikerketak baino onura txikiagoak baitakartza). Puntu horrek zer pentsatu ugari
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eman beharko lieke Euskal Herriko hezkuntza-arduradunei, materiala ez baita
berez sortzen, eta unibertsitate-mailakoa ez baitaiteke edonoren eskuetan utz. Izan
ere, galdetutako gehienek uste dute unibertsitaterako materiala adituek idatzi edo
itzuli behar dutela, ahal dela unibertsitateko irakasleek.
Ditugun ikertzaile euskaldunekin euskarazko ikerketa nahikotxo egin
zitekeen; baina ikerketa-talde askotan sakabanatuta daudenez, gutxi ikertzen da
euskaraz. Hala ere, euskaraz ikertzea oso garrantzitsutzat jotzen dugu, hori baita
etorkizuneko irakasleak trebatzeko modurik onena, eta gainera, eguneroko
ikerketan egokitu beharko bailitzateke atzerriko terminologia zientifikoa.
Hortaz, zientzialari euskaldunek unibertsitate bat sortzeko beharrezkoa den
masa kritikoa gainditu dute, edo zenbait esparrutan gainditzear daude. Hala ere,
buruan eduki beharra dago unibertsitateak bi betebehar garrantzitsu dituela:
irakaskuntza eta ikerkuntza. Bigarren horretarako gaur egun Natur Zientzietan
ezinbestekoa da ikerkuntza-tresneria, oso garestia dena. Unibertsitate bat sortzeko
bidean atal hori ez da inolaz ere ahaztu behar.
Euskarazko irakaskuntzaren eskaera handia eta jarraitua da, eta euskaldunen
produkzio zientifikoa nahiko duina. Ahulezia nagusiak bi puntutan daude. Alde
batetik, ikertzaile eta euskaldun izatetik euskaraz ikertzera tarte handia dago.Ikertzaile euskaldunak elkartzeko bideak indartu egin beharko lirateke, eta batez ere
elkarlana bultzatu, gainerakoetan nekez sortuko baitira ikerketa-talde euskaldun
eta lehiakorrak. UEUk urte luzetan irakasleen artean egin duen katalizatzaile-lanaren antzeko zerbait behar da ikerketaren munduan ere. Eta beste aldetik, irakaskuntzarako materialen gabezia izugarria dago. Itxuraz garai bateko funtzionamendu
piratarekin ohitu gara, ohartu gabe beste hizkuntzetan zenbat liburu dagoen, zeinen
onak eta txukunak. Unibertsitateko materiala berez garestia da, eta are gehiago
hizkuntza gutxitu batean atera behar bada, tirada laburrak kostuak igotzen baititu.
Hala ere, ezin zaio horri muzin egin, eta atzean geratu nahi ez badugu, gabezia hori
osatzeko plan ausart baten premia dugu.
TA ULA ETA IRUDIEN ZERRENDAK
Taulen zerrenda
1. taula: EHUko Zientzia Fakultatean eskaintzen diren derrigorrezko kredituak,
hizkuntzaren arabera.
2. taula: EHUko Zientzia Fakultatean eskaintzen diren hautazko kredituak,
hizkuntzaren arabera.
3. taula: Euskararen bilakaera NUPeko Nekazaritza-Ingeniaritza Eskolan.
4. taula: Ikasleen kopuruak eta ikasle euskaldunen "estimazioa" NUn.
5. taula: Ikaslegoaren bilakaera NUPeko Nekazaritza-Ingeniaritza Eskolan.
6. taula: EHUko Zientzia Fakultateko irakasleria.
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7. taula: Unibertsitate-mailako irakaskuntza-materiala euskaraz, jakintza-arloka.
8. taula: EHUko Zientzia Fakultatean euskaraz diharduten talde eta azpitaldeak.

Irudien zerrenda
1. irudia: Euskarazko eskaintza Biokimikan (EHU).
2. irudia: Euskarazko eskaintza Biologian, Plan Zaharrean (EHU).
3. irudia: Euskarazko eskaintza Biologian, Plan Berrian (EHU).
4. irudia: Euskarazko eskaintza Fisikan, Plan Zaharrean (EHU).
5. irudia: Euskarazko eskaintza Fisikan, Plan Berrian (EHU).
6. irudia: Euskarazko eskaintza Geologian (EHU).
7. irudia: Euskarazko eskaintza Kimikan (EHU).
8. irudia: Biologia lizentziatura egiten duten ikasleen artean euskaldunek
osatzen duten proportzioaren bilakaera (EHU).
9. irudia: Fisika lizentziatura egiten duten ikasleen artean euskaldunek osatzen
duten proportzioaren bilakaera (EHU).
10. irudia: Geologia lizentziatura egiten duten ikasleen artean euskaldunek
osatzen duten proportzioaren bilakaera (EHU).
11. irudia: Kimika lizentziatura egiten duten ikasleen artean euskaldunek
osatzen duten proportzioaren bilakaera (EHU).
12. irudia: Matematika lizentziatura egiten duten ikasleen artean euskaldunek
osatzen duten proportzioaren bilakaera (EHU).
13. irudia: Zientzia Fakultatean lizentziatura desberdinak egiten dituzten ikasleen
artean euskaldunek osatzen duten proportzioaren bilakaera.
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Euskarazko ikas-irakaskuntzaren ekimenak
UPV/EHUko Donostiako Irakasle-Eskolan
Karmele Bujan (UPV/EHU)
I. EHUKO IRAKASLE-ESKOLETAKO IRAGANA

Euskal Autonomia Erkidegoko Irakasle-Eskolak berriki arituak izan dira beren
sorkuntzaren mendeurrenaren ospakizunetan; hain zuzen ere, Donostiako Irakasle-Eskolak aurten, 2001. urtean, hainbat ekitaldi (zine-emanaldiak, hitzaldiak,
erakusketak, eta abar) antolatu zituen bere ehun urteko historia luzea laburbiltzeko,
eta XXI. mende berri honen hasieran etorkizunari begira aurreikuspenak egiteko.
Euskal Unibertsitatea 2021 izenburua duen kongresu, honen ildotik, Donostiako Irakasle-Eskolak bere historian zehar euskarazko unibertsitatearen irakaskuntzari begira eskainitakoa laburbildu nahi nuke. Horretarako ezinbestekoa egin zait,
komunikazio honetan, bere mendeurrenerako eratua izan zen mahai-inguruaren
berri eskaintzea.
Irakasleak euskalduntzeko bidea Irakasle-Eskoletatik at abiatu zen. Hain
zuzen, XX. mendearen erdialdean hezkuntza euskaraz lantzeko beharra zegoen, eta
orduan normalizazioaren jardueran aritutako batzuen aipamena egin nahi nuke.
Irakasleak euskal kulturaz eta euskara jasoaz jabetu zitezen, Elbira Zipitria
andererioa irakasleak prestatzen hasi zen Donostian. Orduko garaietan euskal
irakaskuntza eta euskararekin zerikusirik zuen guztia galarazita zegoenez,
Donostiako Etxe-Eskolak irekitzen joan ziren ezkutuan. Andereñoen beharra sortu
zen eta, zoritxarrez, ez zen nahikoa orduko Magisteritza Eskolan ikasten zena.
Batzuek "malas maestras espaliolas" deitzen zietela aipatzen dute (Ferndez, 1994:
86). Elbirak oso garbi zeukan, berak sortu eta garatzen ari zen ikastola hura beste
batzuek eraman behar bazuten, praktikak egin behar zituztela berarekin. Horrela,
andererio berriak urtebete osoan aritzen ziren goizez eta arratsaldez praktikak
egiten. Aurrerantzean, esperientzia zuen andererio batekin urte beteko praktikak
egitea «arau bihurtu zen euskal hezkuntzan» (Fernãndez, 1994: 87).
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Garai horiek gogoratuz, honelaxe esan du berriki Kontxita Beitiak (2000):
«Hau izan zen zabalkundearen hasiera. Normalizatzen? Ez, ez, bideak urratzen».
Aipatzekoa da isilpeko Etxe-Eskoletatik aparte ikastolen mugimenduaren sorrera garai horietan hasi zela, 1960ko hamarkadan alegia. Horretarako, andererioak
aurkitu behar ziren, eta euskal irakasleak izan zitezen, Andereñoen Erresidentzia
ireki zen 1964. urtean Donostian. Euskal Herriak behar zuen euskarazko irakaskuntzan aritzeko irakasleak prestatzeko asmoarekin sortu zen. Orduan Irakasle-Eskolatik ateratzen ziren anderelloek ez zuten gaitasunik euskaraz irakasteko.
Aldi berean, Goierrin ere beste esperientzia bat izan zen irakasleak euskararen
irakaskuntzan prestatzeko.
1970eko hamarkadan Euskaltzaindiak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin
egindako akordioaren ondorioz, irakasle bat joaten zen Donostiako Irakasle-Eskolara euskara irakastera.
Garai hartan, Donostiako Seminarioko Irakasle-Eskola sortu zen irakasle
euskaldunak prestatzeko. Bertan titulua lortzeko, gai batzuk euskaraz bakarrik
ematen ziren eta beste batzuk gaztelaniaz bakarrik. Ikasle ez-euskaldunentzat 400
orduko ikastaro trinko bat antolatzen zen lehenengo ikasmailako lehenengo
hiruhilekoan, eta, horregatik, haien lehenengo ikasturte akademikoa beranduago
bukatzen zen.
1982. urtean, errege-dekretu baten bidez, euskararen legeak hizkuntza-ereduak
(A, B eta D) sortu zituen euskararen irakaskuntzan. Ondorioz IRALE programa
ezarri zen, EAEko Hezkuntza Saileko Euskara Zerbitzuak gidaturik. IRALE izeneko programa lanean ari diren irakasleentzat pentsatu zen, horien euskalduntzeaz
eta alfabetatzeaz arduratzeko. Aldi berean, handik aurrera, Irakasle-Eskolak irakasleak euskaraz prestatzen hasi ziren, sistematikoki.
2. EHU-KO IRAKASLE-ESKOLETAKO EUSKARAZKO
IRAKAS-ESKAINTZAREIV EGOERA
Euskal Herriko Unibertsitatean euskara normalizatzeko plangintzak —alegia I. eta
II. plangintzak— martxan jarri baino lehenago, jadanik EHUko fakultate zein
eskoletako Euskara Batzordeak hainbat urtez aritu ziren euskararen aldeko ekintzak burutzen. Aipatzekoa da, orain dela hogeita bat urte EHUko unibertsitate-zentro bakoitzeko euskara-batzorde eta euskararako gobernu-organoak (Euskara
Zerbitzua eta Euskara Errektoreordetza) euskarazko ikas-irakaskuntzaren aldeko
dinamika propio batean murgildurik zeudela, euskararen egoera aldapatsuan lorpenak egiten. Besteak beste, Donostiako Irakasle-Eskolan euskarazko ikastaroak
egiteko honako aukera hauek eskaini ziren AZPko langileentzat eta irakasleentzat:
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• Lehenengoa, norberak aukeratzen zuen tokian euskarazko ikastaroa egin
eta EHUk matrikula ordaintzea.
• Bigarrena, Irakasle-Eskolan bertan kanpoko irakasle batekin antolatzen
ziren euskarazko ikastaroetara joatea.
• Hirugarrena, lau hilabeterako euskarazko barnetegi batera joatea; kasu horretan, EHUk irakasle ordezkorik bidaltzen ez zuenez, barnetegiak irauten
zuen bitartean, saileko kideek, elk‘artasuna azalduz, laguntza-klaseak
emateñ zituzten.
Datozen lerroetan lehenengo Euskararen Normalizazio-Plangintzan EHUko
Irakasle-Eskoletako euskararen normalizazioa bultzatzeko arrazoiak azalduko dira,
eta baita oraingo egoeraren deskribapena laburbildu ere.
2.1. Lehen Normalizazio-Plangintzaren emaitzak
Euskal Herriko Unibertsitateko Euskararen Normalizaziorako I. Plangintza
1990etik aurrera egon zen indarrean. Zortzi urte igaro dira II. Plangintzaren
aurkezpena egin arte.
Hasteko, UPV/EHUk euskararen normalizazioaz eskaintzen duen adiera
argitzea beharrezkoa da: «Euskara normaltasun osoz erabili ahal izatean datza
normalizazioa. Euskararen erabilera normalizatua egonez gero, euskaldunak
erdaldunak bezain eroso sentituko lirateke Euskal Herriko Unibertsitatean, beti ere
hizkuntzari dagokionean» (II. Plangintza, 14. or.).
Aztertzen ari garen euskararen erabileraren zabalkuntzak eta normalizazioak,
helburu nagusi bat izan zuen Irakasle-Eskoletan lehenengo Plangintzan, arrazoi
honetaz baieztatua izan zena: «euskarazko irakaskuntzaren eskaria handia delako».
Horrela, helburu hori gauzatu zedin, ahalegin handiak egin ziren diplomatura horri
dagokionez, euskarazko irakaskuntzaren eskaera handiari halabeharrezko
lehentasuna emanez eta, batez ere, eskaintza bideratuz. Eskari handiari
erantzuteko, honako neurri hauek hartu ziren kontuan:
– «Alde batetik, Irakasleen heziketarako ikasketak era independentez aztertzea, zeren hauetan, bai bere garaian eginiko hizkuntza plangintzak, zein
lan merkatuaren premiak, euskarazko irakaskuntza trinkotasun apartaz
bultzatu baitute; beste edonolako ikasketetan parekatzerik ezin eginik»
(UPV/EHUko Euskara Errektoreordetza, 1998: 5).
– «Beste aldetik, Irakasle titulazio guztiak euskaraz eskaintzea, Gasteizko
Haur Hezkuntzakoa izan ezik. Titulu hori, dena den, euskaraz egin daiteke
bai Bilbon eta bai Donostian. Beraz, Irakasleen ikasketetan ia %100aren
eskaintza elebiduna dela onar daiteke» (UPV/EHUko Euskara Errektoreordetza, 1998: 8).
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–

«Oro har, Irakaskuntzaren beheragoko mailetan euskaraz matrikulaturiko
ikasleen portzentajea aldatzeko joerak ere etengabeko hazkundea agertzen
du; beraz suposa daiteke, bost urte barru, %40koa izatea Unibertsitatera
sartuko diren ikasle euskaldunen portzentajea» (UPV/EHUko Euskara
Errektoreordetza, 1998: 12)

2.2. EHUko Irakasle-Eskoletako Euskararen Erabileraren Normalizaziorako IL
Plangintza
Gaur egun, II. Plangintzan, Irakasle-Eskoletako ikasketak euskaraz egitea helburu nagusia izanik, euskarazko irakas-eskaintzaren nondik norakoak finkatzeko,
ikasleak ikasketak amaitzeko bete behar dituzten kredituen portzentajeak erabiliko
dira, helburuen adierazle gisa.
1. taula
Maila
A+
A
B

Lehen zizloko ikasketetako kredituak
halabeharrezkoak. + (hautazkoak x 2)
halabeharrezkoak + (hautazkoak x 1)
halabeharrezkoak

A ereduaren arabera, gaztelaniaz adina euskaraz eman behar zen.
Unibertsitatearen helburu estrategiakoa ikasle euskaldunei zein erdaldunei pareko
eskaintza egitea izanik, honelaxe defini daiteke A+ maila hori: Donostiako Irakasle-Eskolan ematen diren halabeharrezko, hautazko eta aukera askeko kredituak
bereiziko dira. Ondoko 2. taulan, hizki lodiz agertzen diren zenbakiek euskaraz
eskaintzen diren kredituak adierazten dituzte. Hizki arruntez agertzen direnak
ikasleek bete behar dituzten kredituak dira.
Aukera askeko irakasgaien euskarazko eskaintza oso mugatua da. Izan ere,
zaila da muga hori gainditzea orain dauden baliabideen bitartez. Irakaskuntza
antolatuta dagoen moduan, zaila da era horretako irakasgaietan matrikulatzeko
prest dauden ikasleen gutxieneko kopuru bat bermatzea, eta horrela ez dago
plangintza egiterik.
UPV/EHUko Gobernu-Batzarrak Euskararen Normalizaziorako II. Plangintza
onartu ondoren (1999-03-03), zentroei dagokie horren ezarpen-plana garatzea.
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2. taula

Donostiako Magisteritzako Unibertsitate-Eskola
Eskolan eskaintzen diren espezialitate guztiak euskaraz ematen dira,
txosten honetan ezarritako maila garaienean (A+ maila)
•

•

•

•

Hezkuntza Berezia:
Halabeharrezkoak
172,5- 172,5 (eusk)

Hautazkoak
13,5-33

Aukera askekoak Orotara
21
207-205,5

Haur Hezkuntza:
Halabeharrezkoak
171-171

Hautazkoak
15-55,5

Aukera askekoak Orotara
21
207-226,5

Lehen Hezkuntza:
Halabeharrezkoak
175,5-175,5

Hautazkoak
10,5-46,5

Aukera askekoak Orotara
21
207-222

Atzerriko Hizkuntza:
Halabeharrezkoak
177-177

Hautazkoak
9-45

Aukera askekoak Orotara
21
207-222

Hala ere, une honetan, Donostiako Irakasle-Eskolako euskararako zuzendariordeak arazo hau ikusten du: «Kontu hau berria ez bada ere, gogoratu behar da,
gure ikastetxea EHUko ikastetxe euskaldunena izanik (ikasleak nahiz irakasleak),
idazkaritzan ez dagoela langile euskaldunik, horrek dakartzan ondorio guztiekin.
Duela gutxi jaso zen ikastetxean Kalitate Katedrak iaz Gipuzkoako ikastetxe guztietan zerbitzuei buruz egindako txostena, non berriro ere azpimarratzen zen arazo
hori, bereziki, ikasleen aldetik. Zuzendaritza honen aldetik behar diren elkarrizketak eta eskaerak egin dira, baina ez dago gure ardurapean arazo hori konpontzea.
Dagokien erakunde eta organizazioek daukate erantzuna». Euskararako Zuzendariordeari 1999ko ekainaren 9an bidalia.
Donostiako Irakasleen Unibertsitate-Eskolari dagokionez, II. Plangintzan
(UPV/EHU, 1999: 47) aztertuta dago arazo bera.

3. DONOSTIAKO IRAKASLE-ESKOLAKO EUSKARA BATZORDEA
3.1. Donostiako Irakasle-Eskolako Euskara Batzordearen garapena
1970. urte inguruan irakasle boluntario batzuek hartu zuten euskararen aldeko
lana eta konpromisoa Donostiako Irakasle-Eskolan. Garai haietan erdara zen
nagusi, eta euskara zabaltzeko saiakera guztiak orokorki gaizki ikusita zeuden giro
erdaldun hartan. Argi dago irakasle haiek euskararen aldeko mugimendua sorraraz-

180

Euskal Unibertsitatea-2021

ten aitzindari izan zirela; esate baterako, ofizialtasunik izan gabe klaseak euskaraz
ematen hasi ziren. Gure Irakasle-Eskolako euskarazko irakaskuntzaren lehenengo
pasadizoak eta bultzadak inon ez daude idatzita, eta irakasle protagonistengandik
ahoz jasotzeke daude daindik. Beraz, euskara-batzordea eratu baino lehenago,
garai gogor haietan piztu zen euskarazko irakaskuntzaren beharra gure zentroan.
Baina, irakaskuntza elebiduna martxan jarri zen unetik aurrera, errazagoa izan zen
euskararen aldeko aurrerapausoak era jarraituan eta etenik gabe ematea; adibidez,
irakasleen kontratazio berrien kasuetan euskararen ezagutza-maila kontuan hartzen
hasi ziren.
Gaur egun Donostiako Eskolako Euskara Batzordearen arautegia idatzita
dago Eskolako Batzarrak onartua izan ondoren. Bertan ezinbestekoa da Euskara
Saileko irakasleren bat partaide izatea. Euskara Batzordearen aktak irakurriz,
honako informazio hau lor dezakegu:
• Hirugarren eta laugarren bileratik aurrera jasota daude aktak, 1995-11-23
eta 1995-111-22 datekin. Nagusiki, bi bilera horietan Eskolaren izendapenari
buruz adierazitako informazioa jaso zen, eta baita ikasleen euskararen
ezagutza-maila neurtzeko tresnen emaitzen azterketa ere.
• 1995-1-30ean eginiko bosgarren bileran, Euskal lerroetako ikasleen euskararen ezagutza-mailaren hirugarren neurketaren emaitzen txostena aurkeztu
zen.
• 1999-10-13an egindako bilerako aktan ikus daitekeenez, adostasun honetara iritsi ziren batzordekideak: EGA tituluaren baliokidea lortzeko baldintzak direla eta, plan berriei begira, zuzendariordeak proposatu zuen ezen
EGAren baliokidea eman ahal izateko, ikasleari titulazioaren %80 euskaraz
egitea eskatuko zitzaiola. Batzordeak partaide guztien adostasunez onartu
zuen zuzendariordeak proposatutakoa.
• 2000-06-23ko dataz, euskara-batzordean "Apustu" taldearen berri azaltzen
da. "Apustu" taldeak "Gure erdal lerroetako euskara indartu: Donostiako
Irakasle-Eskolaren apustu" idazkian adierazitakoa, zentroko zuzendaritza-talde berriak garatzeko asmoa du 2001-2002 ikasturtean; hain zuzen, ikasle
erdaldunei irakasgairen bat edo beste euskaraz egiteko aukera emanez.
• 2001-03-29 datarekin akta luzea dago idatzita. Batez ere, Eskolako CIDIR
eta idazkaritzan lanean daudenak euskaraz ez jakitea arazo nagusia dela
azaltzen da bertan. Halaber, Gasteizko eta Bilboko Eskolekin batera
Liburuak itzultzeko zerrenda bat osatzen da.
Hala ere, Eskolako Euskara Batzordearen bileren aktetan jaso gabe dagoen
bestelako informazioa saiatu gara biltzen. Horretarako, hainbat euskara-batzorde-
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kide, zuzendariordearekin eta irakaslekin solasean aritu gara azken egun hauetan,
elkarrizketa informalak eginez.
Bistan da, Donostiako Irakasle-Eskolan erdal lerroetako ikasle erdaldunek
egiten duten euskalduntze-prozesuaren jarraipena euskarazko irakasleen ardura
izaten dela. Era horretan, ikasle erdaldun horien euskararen jakintza-maila aztertzen dute lehendabizi euskarazko irakasleek. Hasteko, ikasleek beren bizitza akademikoan zehar euskara ikasten zenbat ordu erabili dituzten zehaztu behar dute.
Ondoren, euskara-orduen kopuruaren arabera —Irakasle-Eskolan atxikitzen zaie
kopuru hori—, euskararen maila erabaki behar da. Eta azkenik, euskararen jakintzari dagokion "ustezko" maila horretan ikasleek hutsuneak ote dituzten arakatu
behar da. Oro har, ikasle horien hutsunerik nabarmenena euskararen mintzamena
denez, gehienbat mintzamena lantzen dihardute euskarazko klase-orduetan. Aldi
berean, Eskolako euskara eta praktiketako zuzendariordea denak ahaleginak egiten
ditu, euskarazko irakasleekin batera, euskararen jakintza-maila egokia lortzen duten ikasleek "B" eta "D" ereduetan egin ditzaten praktikak. Horretarako, Irakasle-Eskolako ikasle horiekin lanketa berezia egiten da euskarazko klaseetan. Hain
zuzen ere, ikastetxeetan haurrek erabiltzen dituzten hainbat euskarazko testuliburu
eta maisu-maistren euskarazko hiztegi pedagogikoa ezagutarazi eta lantzen dute
"Hezkuntza" izenburua daraman 2. gaian. Lanketa berezi hori dela eta, "praktikak"
euskaraz egitea eraginkorrago eta motibagarriago suertatzen zaie erdal lerroetako
ikasleei.
Hona hemen Eskolako Batzorde horrek inguruko beste euskara-batzordeekin
dituen eta izan dituen harremanak:
3.2. Euskara Institutua eta Eskolako Euskara Batzordea.
Bi batzorde hauen bileren aktetan jasotako informazioa:
1994ko ekainaren 6an, Gipuzkoako Irakasle-Eskolako Euskararako Zuzendariordeak UPV/EHUko Euskararako Errektoreordeari bidalitako eskutitzean euskararen aldarrikapena egin uzen. Hain zuzen, "Euskara Institutuaren zirriborroari
buruzko oharrak" izeneko txostenaren inguruan honelaxe dio: «Institutuaren inguruan jasotako informazioa erdara hutsean ematea kezkagarria eta salagarria dela
deritzot».
1996-11-06ko dataz, Donostiako Irakasle-Eskolako Euskararako Zuzendariordeak UPV/EHUko Euskararako Errektoreordeak sinatutako idazkia jaso zuen.
Bertan, UPV/EHUko Gobernu-Batzarrak onartutako dokumentuan Euskararen Institutuari ezartzen zaizkion eginkizunen artean, 13. eginkizunak dioena erabakikorra
da: «Euskararen normalizazioa eta garapena helburu dituzten ekimenak bultzatu
eta sustatu».
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3.3. Gipuzkoako Euskara Batzordea eta Eskolako Euskara Batzordea
1993eko urriaren 22tik aurrera, Donostiako Irakasle-Eskolako Euskararako
Zuzendariordea ordezkari papera betetzen aritu da Gipuzkoako campusean egin
diren Euskara Batzordearen bileretan. Hala nola:
– 1996ko otsailaren 12an egindako bileraren aktan puntu hauek jasotzen dira
nagusiki: Campuseko Euskara Batzordeak Udaletxearekin lankidetza-hitzarmena sinatu du. EHUko irakasle eta langileentzat itzulpengitza-ikastaroak egiteko zerrenda eta euskara-ikastaroak eskaintzen dira.
Testuliburuak itzultzeko premiak aztertzen dira.
– 1996-05-22an Irakasle-Eskolako Euskararako Zuzendariordeak itzulpena
egiteko proposatutako testuliburuen zerrendak Campuseko Euskara
Batzordearen oniritzia jaso zuen.
– 1997ko otsailaren 13ko bileraren agirian hitz hauek datoz: «Hizkuntza
eskakizunak direla eta Donostiako Irakasle-Eskolan horrek sortzen dituen
problemen berri eman du».
– 1998ko martxoaren 25ean, Gipuzkoako Campuseko Euskara Batzordearen
bileraren aktan, Donostiako Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru-laguntzen kudeaketaren berri jaso zen.
– 1999ko maiatzaren 7an, Euskararen Erabileraren Normalizaziorako II.
Plangintzaren iradokizunak eztabaidatu eta landu ziren egun horretan. Esate baterako, «normalkuntzaren prozesuak ez du oinarri zuzena eta ezin da
oinarritu subjetibitatean, "eroso sentitu" objetibotasunean baizik: Euskaldunok dugun eskubidea».
Bilera hartako beste puntu bat honako hau izan zen: Zentro bakoitzaren
proposamenak beraientzako. Orduan, Irakasle-Eskolako ordezkariak kezka
hau azaldu zuen: «Idazkaritzan euskaraz normaltasunez aritzeko oztopo
handiak daude. Derrigorrezkoa izan beharko litzateke euskaraz hitz egiten
duen norbait izatea lehiatiletan».
Bestalde, Euskara Institutuak aurtengo irailaren 21-25 bitartean Donostiako
eta Gasteizko Campusetan hobekuntza-ikastaroak emango zituela jakinarazi zen bilera hartan.

4. ONDORIOAK
Gaur egun, euskararen normalizazioari dagokionez, hainbat desoreka sortzen ari
dira gure Donostiako Irakasle-Eskolako ikas-irakaskuntzako jardueretan, arrazoi
ezberdinengatik:
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1. Eskola honetako ikasle erdaldunen matrikulen kopurua ikusita, irakasle
erdaldunen irakastorduen kopurua murritza da irakasle euskaldunek dituztenekin alderatuz gero. Horrenbestez, desoreka hori gainditzeko, behar-beharrezkoa da irakasleak osorik euskaldunak izatea. Hala ere, irakasle
erdaldun horiek dagoeneko 45 urtetik gorakoak dira, euskarazko ikastaroak
eginak dituzte eta euskararen ulermen-maila "zertxobait" landua duten
arren, ez dituzte beren buruak euskarazko klaseak emateko gai ikusten.
2. Euskal Autonomia Erkidegoan B eta D hizkuntza-ereduak nagusi dira Haur
eta Lehen Hezkuntzan. Horrexegatik, Irakasle-Eskolako ikasketa unibertsitarioek ikastetxeetako haurren heziketa-premiei erantzun behar dien neurrian, sobera dago "Educackin Primaria" eta "Educacin Especial" erdarazko espezialitateen eskaintza, ikasle erdaldun horiei Magisteritzako hiru
ikasturteetan zehar euskalduntzeko plangintza osatzen ez bazaie, alegia,
maisu-maistren. ikasketak bukatutakoan euskaraz aritzeko gaitasuna beregana dezaten modukoa. Dagoeneko, ikasle erdaldun horiekin zailtasunak
izaten dira bigarren eta hirugarren ikasmailetako praktikak egiteko garaian,
inguruko ikastetxeetan erdaraz aritzeko gelarik ez dago eta. Bestalde, Irakaskuntzako lanetik aparte beste lanihatzuetan —besteak beste, animatzaile
soziokultural modura edota bestelako gizarte-zerbitzu lanetan ere— aritzeko, gure ikasleen euskararen jakintza-mailak lehentasuna du.
3. Eskola honetan nahiz eta espezialitate guztietan irakasgai guztiak euskaraz
egiteko eskaintza erabatekoa izan, eskolako funtzionamenduko eta antolakuntzarako batzordeetan —euskarazkoan salbu— erdara erabiltzen da
nagusiki, irakasle erdaldunak direla medio. Aipatzekoa da maila horretan,
Eskolako zuzendaritza-taldeak ez duela kontuan hartzen baldintza modura
euskararen jakintza-maila kargu horretan aritzeko.
4. Azkenik, datu kezkagarri bat. Azken hamar urteotan ez da gure Eskolan ez
irakasle ez idazkari langilerik euskaldundu, horrek dakarren ondorio
ezkorra eta hemen aipatutako desoreka mantenduz. Aipatzekoa da, hala ere,
azkeneko hamarkadan zenbait irakaslek eta idazkari batzuek euskarazko
ikastaro bat edo beste egin dutela.
Eskerrik asko komunikazio-testu hau moldatzen eta idazten lagundu
didatenei; hain zuzen, Donostiako Irakasle Eskolako idazkari, euskarazko
irakasle, euskara zuzendariorde eta Eskolako Euskara Batzordekideei,
horien iritziak jaso gabe ezin izango bainuen komunikazio hau kongresu
honetan aurkeztu.
5. ERABILITAKO ITURRIAK
– 1998. urteko EHUko euskarazko irakas-eskaintzaren egoera. EHUko Euskararako Errektoreordeak argitaratua.
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- 1999. urteko UPV/EHUko Euskararen Erabilpenaren Normalizaziorako II.
Plangintza.
– Donostiako Irakasle-Eskolako Euskara Batzordearen Batzarren aktak.
2000. urtean Donostiako Irakasle-Eskolako Mendeurrenaren mahai-inguruan aurkeztutako hitzaldiak, azaroaren 27an eginiko jardunaldian:
"Origen y evoluciOn de la escuela de Magisterio de San Sebastin en sus
100 años de historia".
Bujan, K. (2001): "Euskal Eskolaren Historia". In Aramendi, P., eta Bujan,
K., "Hezkuntza zentruen zuzendaritza. Donostia, 2000ko abenduak 11-12".
Euskal Herriko Unibertsitatearen argitalpen-zerbitzua.
Fernthldez, I. (1994): Oroimenaren hitza. Ikastolen historia 1960-1975,
Udako Euskal Unibertsitatea, Bilbo.
Zalbide, M. (1998): "NormalizaciOn lingiiistica y escolaridad: un informe
desde la sala de mkjuinas", RIEV, Revista Internacional de los Estudios
Vascos 43, 2, (309-677), Donostia.
Iztueta, P. (2000): Euskal Irakaskuntza Autonomi aroan (1983-1994).
Utriusque Vasconiae Editoriala.

UPV/EHUko Campus birtuala
Jesus Romo Uriarte (U PV/E H U)

Laburpena
Komunikazio honetan, abian ari den esperientzia baten berri ematen da.
Informazioen eta Komunikazioen Teknologiak eragina du gizarte osoan,
eta unibertsitatea bera ere aldaketak ezagutzen ari da. Horrela, Internet
bitartez bideraturiko irakaskuntza Teknologia Berriek proposatzen
diguten aukera bat da.
UPV/EHUk urruneko irakaskuntzari nola erantzuten dion adierazten da
komunikazio honetan. Eta, hide batez, euskararekin konpromisoa duten
gainerako unibertsitateekin ere elkarlana eskaintzen dugu arlo honetan.
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I. UPWEHU-K0 CAMPUS BIRTUALAREN HISTORIA LABURRA
Universidad de Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (hemendik aurrera
UPV/EHU) goiztiarra izan da irakaskuntza telematikoa erabiltzean, eta horrela
1998-1999 ikasturtean abian jarri zuen bere Campus Birtuala (hemendik aurrera
CV/CB).
Komunikazio hau idazten den unerako, hiru ikasturteko bizitza izan du
CV/CBk, eta jarraian erakusten den irudian ikus daitekeen bezala, etengabeko
hazkuntza izan du:

140
120
100
80

nAukera askeko kredituak

60,'

nIrakasgai guztien kopurua

40

1998-1999

1999-2000

2000-2001

Aurreko irudia grafiko bat da, non abzisetan ikasturteak adierazi diren eta
ordenatuetan aukera askeko kredituak eta irakasgaiak irudikatu diren. Irakaskuntza
telematikoa —edo urruneko irakaskuntza— esperientzia berria izanik, grafiko horretatik zalantzarik gabe atera daitekeen ondorio nagusia, bere goranzko tendentzia
da.
Bestalde, ez da ahaztu behar CV/CB sortu zen lehen unetik euskarak bere
presentzia izan duela, aurrerago zehaztuko dugun bezala. Hona hemen, laburpen
gisa, Campus Birtualak bere sorreratik eskaini dituen aukera askeko ikasgaien
kopuruak, hizkuntzaren arabera ere sailkaturik. Jarraian, CV/CBren bilakaera
ikustearren, ikasturtez ikasturte, azalpen txiki bat emango dugu.
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Aukera askeko irakasgaiak

1
25

• Euskaraz
n Gaztelaniaz

34

q Ingelesez

2. 1998-1999 IKASTURTEA, HASTAPENA
UPV/EHUko Campus Birtualaren lehen urratsak 1998. urtean ematen hasi ziren,
Iñaki Goirizelaia errektoreordeak bultzaturik, eta Universitat Overta de Catalunya
eredutzat harturik. Hain zuzen, 1998-1999 ikasturtearen bigarren lauhilekoan hiru
irakasgai hauek eskaini ziren:
Irakasgaiaren izenburua
Lauhil. Mota
AA C Programazio-lengoaiaren sarrera
2
AA Enpresen antolakuntza eta administraziorako sarrera
2
AA Zuzenbiderako sarrera
2

Hizkuntza
E/G
E/G
E/G

Kredit.
10
10
10

Aurreko taulan agertzen den bezala, hiru ziren 1998-1999 ikasturtean irakatsi
ziren irakasgaiak, eta bakoitzeko bi talde sortu ziren: bat euskaraz eta bestea
gaztelaniaz. Guztira, hiru irakasle eta 135 ikasle izan ziren parte hartu zutenak.
Aipatzekoa da irakasgaiak Aukera Askeko motakoak izan zirela, hau da
inolako titulaziorekin lotura gabekoak eta UPV/EHUko edozein ikaslek hautatzeko
modukoak. Komunikazioaren tauletan AA ikurraren bitartez adieraziko dira
Aukera Askeko irakasgaiak.
3. 1999-2000 IKASTURTEA, HASTAPENAREN JARRAIPENA
1999-2000 ikasturtean aurreko ikasturtearen eskema errepikatu zuen Campus
Birtualak, baina hori bai, UPV/EHUko irakasleriaren artean deialdi zabala eginik.
Horri esker, ugaritu egin zen eskainitako Aukera Askeko irakaskuntza, taula
honetan agertzen den bezala:
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Lauhil. Mota
Irakasgaiaren izenburua
1
AA Enpresen antolakuntza eta administraziorako sarrera
AA Estatistika aplikatua: datu-analisia
1
AA Telebistaren irakaskuntza
1
AA Zuzenbide penalaren eta prozesalaren sarrera
1
AA Zuzenbiderako sarrera
2
AA C Programazio-lengoaiaren sarrera
2
AA Osasun Profesionalaren eta gaixoaren arteko harremana
2
AA Groupwarera hurbilketa Intranet ingurunean
AA Kazetaritza elektroniko multimedia
2
2
AA Zientzia eta Teknologiaren arazo etikoak XXI. mendean
2
AA Arbitraje multimedia
2
AA Presiones evolutivas en poblaciones humanas
2
AA Salud cardiovascular. Bases fisioIngicas

Hizkuntza
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
E/G
G
G
G

Kredit.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
4
4
4

Campus Birtualeko arduradunek gidatuta, UPV/EHUk akordioak sinatu zituen beste unibertsitate batzuekin, eta horien arabera heste irakasle batzuek irakatsitako gaiak UPV/EHUko ikasleei eskaini zitzaizkien, eta ordainez, UPV/EHUko
irakasleek emandako eskolak beste unibertsitate batzuetako ikasleek jarraitu ahal
izan zituzten.
Lortutako akordioak bi izan ziren. Batetik, G-7 izenaz ezagutzen den unibertsitate-taldea sortu zen; bertako partaideak ondoko herrialdeko unibertsitate publikoak dira: Oviedo, Kantabria, Errioxa, Nafarroa, Zaragoza, Balear Irlak eta Euskal
Herria. Bestetik, Estatu Batuetako Reno-ko Unibertsitateak eskainitako irakasgai
bat ikasi ahal zuten UPV/EHUko ikasleek.
Ekimen horren laburpena ondoko taulan erakusten da, non 7 ikurrak
UPV/EHUko irakasgaia adierazten duen —G-7 taldeko gainerako ikasleek aukera
dezaketena—, eta, UPV/EHUko ikasleei beste unibertsitateek zuzendutako gaiak
U ikurraz adierazten diren:
Lauhil. Mota
Irakasgaiaren izenburua
2
7 Introduccinn a la programacinn C
2
U Annlisis de datos econnmicos
2
U Historia de la mnsica española
2
U NuevaS tecnologias aplicadas a la educacinn
2
U Principles of marketing (Reno-ko Unibertsitatea)

Hizkuntza
G
G
G
G
I

Kredit.
5
9
4,5
6
20

4. 2000-2001 IKASTURTEA, IZAERA EGONKORTZEN
Ikusi denez, 1999-2000 ikasturtea aurrerakada kuantitatiboa izan zen 1998-1999
ikasturtearekiko. Amaitzen ari zaigun 2000-2001 ikasturtean, CV/CBk sakoneko
aldaketak izan ditu, eta gaur egun bere izaeraren nortasuna osatzen dihardu. Aipatu
den bezala, aurreko bi ikasturteetan Campus Birtualean landutako irakasgaiak Aukera Askekoak izan ziren; 2000-2001 ikasturtean, berriz, irakasgaien mota ugaritu
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egin da, eta horixe litzateke, hain zuzen ere, 2000-2001 ikasturtearen ezaugarririk
aipagarriena, beste ikasturte biekin alderatuz desberdintzen duena.
Mota honetako irakasgaiek osatu dute 2000-2001 ikasturteko urruneko
irakaskuntzaren eskaintza:
• Aukera Askeko irakasgaiak
• Doktoregoko irakasgaiak
• Derrigorrezko irakasgaiak (saio esperimentala)
• Beste unibertsitateetako irakasgaiak
• Graduondoko ikastaroak
Gehiago zehaztuz, hona hemen Campus Birtualean 2000-2001 ikasturtean
eskainitako mota bakoitzeko irakasgaiak, tauletan bildurik:
4.1. Aukera Askeko irakasgaiak
Aukera askeko irakasgaiak ugaritu egin dira aurreko ikasturtearekin alderatuz,
eta, taulan ikus daitekeen bezala, horrelakoetan jakintza-arlo nagusiak arakatzen dira:
Lauhil. Mota
L
L
1
1
L
L
1
1
L
L
1
1
L

1

L

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Irakasgaiaren izenburua (aukera askea). 2000-2001
C Programazio-lengoaiaren sarrera
Gaixo-Osasun Profesional Harremana
Kazetaritza elektroniko multimedia
Telebistaren irakaskuntza
Zientzia eta Teknologiaren arazo etikoak XXI. mendean
Zuzenbide penalaren eta prozesalaren sarrera
Estatistika aplikatua: datu-analisia
Presiones evolutivas en poblaciones humanas
Salud cardiovascular. Bases fisiolgicas
Windows aplikazioen programazioa Delphi bitartez
Enpresen antolakuntza eta administraziorako sarrera
Groupwarera hurbilketa Intranet ingurunean
Makroekonomia
Presente y futuro del comercio electremico empresarial
Educacin afectiva
Intemet para usuarios
IntroducciOn a la Musicologla
Introduccirin a las tecnologlas de la informacin
Mitologia Cffisica. Influencia en la literatura, arte y ciencia
E-comerce: Present and future in business

Hizkuntza Kredit.
E/G
5
E/G
5
5
E/G
E/G
6
E/G
5
E/G
5
E/G
4
G
4
G
6
E
6
E/G
5
E/G
6
E/G
5
E/G
5
G
5
G
6
G
6
G
5
G
5
I

4.2. Doktoregoko irakasgaiak
2000-2001 ikasturtean zazpi izan dira CV/CBren bitartez bideratu diren doktoregoko irakasgaiak. Azpimarratzekoa da, Campus Birtualaren bitartez doktore-
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go-eskolak aberastearen alde Sailetan piztu den interesa, eta datorren ikasturterako
—2001-2002 ikasturterako— doktoregoko irakasgaien kopurua 26 ingurukoa izango delakoan gaude. Jarraian erakusten den taulan 2000-2001 ikasturtean eskaini
diren doktoregoko irakasgaiak biltzen dira (D ikurraren bitartez bereizten ditugu).
Lauhil. Mota
2
2
2
2
2
2

D
D
D
D
D

D

Irakasgaiaren izenburua (doktoregoa). 2000-2001
La investigaci6n en el uso de recursos tecnolOgicos en la enseñanza
Dificultades empresariales, analisis contable y procesos concursales
Contabilidad e informacin social
Necesidades bancar as y financieras para las PYMES
Perspectiva actual de los planes de vejez y jubilaciOn
ModelaciOn de problemas econmicos y empresariales
NormalizaciOn Contable Internacional

Hizkuntza
G
G
G
G
G
G
G

• 4.3. Derrigorrezko irakasgaiak
2000-2001 ikasturte honetan esperientzia berri bat jarri da abian; horren helburua derrigorrezko irakasgaietan Campus Birtualak duen erabilpena ebaluatzea
izan da. Horretarako, hiru irakasgai aukeratu ziren; horietariko bat bi taldeekin
—euskal eta erdal taldeak—, eta beste bi irakasgaiak euskal taldeekin soilik.
Saioan parte hartu dutenen iritziak positiboak izan direnez, etorkizun oparoa
ikusten diogu Campus Birtualari komunikaziorako tresna lagungarri modura. Hona
hemen derrigorrezko irakasgai horien taula:
Lauhil. Mota
Irakasgaiaren izenburua (derrigorrezkoa). 2000-2001
1
A Praktika Bateratuak
1
A Bioestatistika
2
A Epidemiologia

Hizkuntza
E/G
E
E

4.4. Beste unibertsitateetako irakasgaiak
G-7 taldearen irakasgaiekin jarraitu dugu 2000-2001 ikasturtean ere. Hona
hemen dagokien taula. Lehen azaldu dugun bezala, bertan 7 ikurrak UPV/EHUko
irakasgaia adierazten du, G-7 taldeko gainerako ikasleek ere aukera dezaketena;
bestalde, UPV/EHUko ikasleei beste unibertsitateek zuzendutako gaiak U ikurraz
adierazten dira.
Lauhil. Mota
Irakasgaiaren izenburua
7 Introduccitin a la programaciOn C
2
U Analisis de datos econOmicos
2
2
U Historia de la mUsica española
2
U Nuevas tecnologias aplicadas a la educacin
2
U Historia del arte moderno y contemporaneo en la cornisa

Hizkuntza
G
G
G
G
G

Kredit.
5
9
4,5
6
4,5
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4.5. Graduondoko ikastaroak
Horixe da Campus Birtualak gutxien landu duen eremua, nahiz eta urruneko
irakaskuntza potentzialki oso bitarteko egokia izan lanean diharduen profesionalari
formazio osagarria helarazteko.
Campus Birtualaren erabilpen bakarra Didaktika eta Eskola-Antolakuntza
Sailak gauzatu duena izan da. Didaktika eta Eskola-Antolankuntza Sailaren artean
eta Ikastolen Elkartearen artean 540 orduko ikastaroa antolatu da, zati handiena
Campus Birtualaren bitartez ematen ari dena:
Mota

Irakasgaiaren izenburua
Pedagogia terapeutikako espezializazio-ikastaroa

Hizkuntza

5. UPV/EHU-KO CAMPUS BIRTUALAREN ETORKIZUN HURBILA
Etorkizun hurbilean, UPV/EHUko Campus Birtualak euskaraz eskainiko dituen
materiak, besteak beste, bi faktore nagusiren menpekoa izango dira. Batetik
UPV/EHUn bertan lanean ari diren irakasleen menpekoa izango da. Eta bestetik,
UPV/EHUtik kanpo euskararekin konpromisoa hartu duten irakasleen menpekoa
izan daiteke.
Etorkizunari begira, faktore bakoitzak UPV/EHUrekiko jokamolde arras
desberdina izan dezakeelako, bi puntutan banatu dugu aditzera eman nahi duguna.
Hasteko UPV/EHUko irakasleei gonbitea egingo diegu, eta ostean UPV/EHUtik
kanpoko irakasleekin elkar lanean aritzeko deia egingo dugu.
5.1. UPV/EHUko irakaslei bereziki zuzendua
Hurrengo 2002-2003 ikasturtearen planifikaziorako inprimakiak laster bidaliko dira sailetara, eta CV/CBri buruzko atal berezi bat erantsiko du Antolakuntza
Akademikorako Errektoreordetzak. Bertan, Antolakuntza Akademikorako Errektoreordetzak irakaskuntza birtualak izango duen tratamendua zehaztuko du, lerro
nagusiak hauexek izango direlarik:
1. Campus Birtualean ematen diren irakasgaiei dagozkien kredituak konputatu egingo dira, eta irakasleak ikasgelan ematen diren ikasgaien kredituak
balira bezalaxe amortizatuko ditu.
2. Urruneko irakaskuntza mota honetako irakasgaietan erabil dezake
UPV/EHUko edozein sailek:
• Aukera askeko irakasgaiak.
• Hautazko irakasgaiak.
• Derrigorrezko edo halabeharrezko irakasgaiak.
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• Doktoregoko programen irakasgaiak.
• Berezko tituluen irakasgaiak.
3. Urruneko irakaskuntza ohiko irakaskuntzarekin integra daiteke, biak konbinatuz. Horrela nahi izanez gero, irakasgai baten kredituak bana daitezke,
batzuk ikasgelako kredituak izango direnak, eta gainerakoak, ikasgela
kanpokoak izanik, CV/CBaren bitartez bideratuko direnak.
4. Hautazko irakasgaiek eta aukera askeko irakasgaiek mugak izango dituzte
ikasleen matrikulazioari begira. Hori dela eta, gutxienez 10 ikasle izan
beharko dira matrikulatuta taldea osa dadin, eta, talde bakoitzeko ikasle-kopuru maximoa 35ekoa izango da.
Honekin bukatzeko, UPV/EHUko Campus Birtualaren zuzendaria naizen
aldetik, gonbidapen berezi bat egin nahi dizut, lankide euskaltzale horri, parte har
dezazun, zure laguntzarekin euskal irakaskuntza "sarean" ere indartuko delako.
5.2. UPVIEHUko irakasleak ez direnei bereziki zuzendua
Foro honetan Euskal Herriko unibertsitate desberdineko partaideak ari gara
parte hartzen, etorrera anitzekoak baina guztiok euskararen egoeraz eta etorkizunaz
arduratuta gaudenok. Hori dela eta, euskaraz eskaintzen den irakaskuntzari era
guztietako ateak zabaltzearen alde gaudela zalantzarik ez daukagu, eta horren atal
bat urruneko irakaskuntza edo Internet bitarteko formazioa da.
Horregatik, Euskal Herriko unibertsitate desberdineko irakasleen eta arduradunen aurrean hauxe aldarrikatu nahi dugu: nolabaiteko akordiora iritsi beharko
lirateke erakunde unibertsitarioak urruneko euskal irakaskuntza aberasteko eta
hedatzeko.
Unibertsitateen arteko elkarlana ez da bat-batean lortuko; bidea luzea izango
da eta, arrakasta bermatu nahirik, helburu apalekin hastea proposatzen dugu.
Komenigarria iruditzen zaigu, honako ideia hauek aintzat hartzea:
1. Hasiera batean aukera askeko irakasgaietara mugatzea.
2. Informazioa elkarrekin trukatzea. Propaganda egokia egitea, edozein
unibertsitateko ikasleak bere unibertsitateko eta beste unibertsitateetako
irakasgaien berri izan dezan.
3. Esperientziako irakasgaien konbalidazioa. Irakasgai bat gainditu ondoren
ikaslearen lanak bere espedientean eragina izan dezan, unibertsitate orok
beste unibertsitateen ikasketa hauek konbalida ditzala.
4. Koordinaziorako talde eragile bat osatzea.
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6. ONDORIOAK
Informazio eta Komunikazioaren Teknologia Berriak aldaketa nabarmenak
eragiten ari dira gizartearen arlo guztietan. Unibertsitateak ere bere egiturak eta
prozedurak moldatu beharko ditu, dagokion irakaskuntza modu egokian garatu
ahal izateko.
Informazio eta Komunikazioaren Teknologia Berriak eta euskal unibertsitatea, hona hemen etorkizunez beteriko binomioa, fruitu ederrak eman ditzakeena.
Informazio eta Komunikazioaren Teknologia Berriak erabiltzean, distantziaren eta
denboraren mugak apurtzen dira, eta distantziaren garrantzia txikiagotzen da, ikasgela birtuala toki desberdineko partaidez osatu arren benetako desplazamenduak
ekiditen direlako, eta ikasteko prozesu gehienak asinkronoak izatean ordutegi
zorrotzik ez dagoelako. Ikasketa-prozesua horrenbeste baldintzatzen duten espazio/denbora bi faktore horiek gainditzean, aukera berriak sortzen zaizkio "euskal
unibertsitateari".
Ohartu beharra dago ezen gaur egungo irakaskuntzaren zati handi bat urruneko formazioaren bitartez gauzatuko dela laster. Beraz, horri erantzuna emateko,
euskaraz lan egiteko ardura hartu dugun unibertsitariook gogoeta egin behar dugu,
eta, horren ondorioz, urratsak ematen hasi.

Euskararen normalizazioa
"lengoaia eta sistema informatikoak" sailean
Xabier Arregi (UPV/EHU)
Juanjo Arrospide (UPV/EHU)
Jon Ander Elorriaga (UPV/EHU)
Alfredo Goñi (UPV/EHU)
Jesus lbañez (UPV/EHU)
Arantza lrastorza (UPV/EHU)
Montse Maritxalar (UPV/EHU)
Juanma Pikatza (UPV/EHU)

1. LABURPENA
Informatika Fakultateko LSI Sailean (Lengoaia eta Sistema Informatikoak
Saila) sortutako talde baten lana aurkeztu nahi da txosten honetan. Taldeak
"Euskara++" du izena, eta sailburuaren mandatuz sortu zen, duela hiru urte.
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Sailburuaren mandatuak zioenaren bidetik, LSI Saileko hizkuntza-erabilera
egokitu beharrak eragin zuen talde honen sorrera eta jarduna. Horrez gain, EHUko
Euskararen II. Normalkuntza Planak sailen ardurapean utzi du hizkuntza-normalizazioarako prozesua. Hortaz, barneko nahiz kanpoko eskariak bildu dira talde
honen zereginean.
Taldeak, hastapenean, bere burua antolatu zuen: taldea nola osatu, zein helbururi heldu; nola lan egin... Hasierako fasean, eskuartean geneukan eginkizun konplexuari neurria hartzen saiatu ginen. Gerora, behin sailean aurkezpena egin eta
sailkideon oniritzia jasota, lan-metodologia bati lotu gatzaizkio. Jardunbide horretan sailkideekiko elkarrekintza sustatu da: elkarrizketak, inkestak, aurkezpenak,
jasotako iritzien eta datuen analisia...
Gaur egun proposamen zehatzak landuta dauzkagu, eta aurrera begirako
ezarpen- eta ebaluazio-plangintza bati ekitekotan gaude.

2. SARRERA ETA MOTIBAZIOA
EHU elebiduna da arauz, ondotxo dakigunez eta Estatutuetako 243 eta 244.
artikuluetan garbi xedaturik dagoenez. Izatez, ordea, elebitasuna oso nola-halakoa
da, euskararen erabilera ez baitaiteke pareka gaztelaniarenarekin.
Hori horrela, normalizazio-plangintzak diseinatu dira eta azkenak —Euskararen Normalizaziorako II. Plangintzak— honako planteamendu hau dakar sarreran:
«...hizkuntza normaltasun osoz erabili ahal izatean datza normalizazioa», eta,
areago, «euskararen erabilera normalizatua egonez gero, euskaldunak erdaldunak

bezain eroso sentituko lirateke...».
Plangintza horrek sailei helarazi zien Ezarpen-Planak diseinatzeko ardura,
betiere, noski, aurrez ezarritako egitasmoa betetze aldera. Hein batean sailen esku
geratu zen, bada, normalizazioranzko ekimena.
Bide horri heldu zion LSI Sailak. Sailburuak lan-talde bat osatzea erabaki zuen
1998an, eta hizkuntza-erabileraren normalizaziorako plangintza bat zehazteko
mandatua eman zion delako talde horri.
Mandatu horrek bazuen xehetasun aipagarririk:
• Informatika Fakultateko LSI Sailera mugatua.
Lan-esparru mugatu hori ezartzeak bideragarri egiten zuen mandatua. Taldearen izaera kontuan hartuta, hortik landa saiatzea gehiegizkoa zatekeen.
• Sailkideon adostasun ahalik eta zabalena lortzea helburu.
Adostasun horrek sailkideon barne-kontratu gisako izaera luke hartara, bai
eta sailaren onarpen instituzionala ere.
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• Kalitate-katedraren lan-moldeetara egokitua.
Esan nahi baita, lan egiteko estiloak eta metodologiak katedra horrek
ezarritako printzipioetan oinarritzea.
3. MANDATUAREN HARITIK, TALDEAREN OSAKETA ETA HELBURUEN
ZEHAZTAPENA
Beraz, halaxe sortu zen gure taldea, "Euskara++" izenaz bataiatu genuena. Taldea
zortzi kidez osatu zen, denak euskaldunak eta, bat izan ezik, LSI Saileko irakasleak guztiak. Haatik, talde heterogeneoa eratu zen, jatorri, egoera, euskara-maila
eta iritzi desberdinetakoak baikinen taldekideok. Ez genuen, jakina, soziolinguistikari buruzko jakintza eta esperientzia handirik.
Heterogeneo izate hori ez zen txiripaz gertatu, berariaz baizik. Iruditzen
zitzaigun ezen, taldeak sinesgarritasuna eduki zezan eta, batez ere, sailkideongana
iristeko modua izan genezan, beharrezkoa zela saileko sentsibilitateak taldean
jasotzea.
Taldeak —kalitate-katedraren irizpideei jarraituz— ardurak banatu zituen
taldekideen artean. Rol horien artean bada bat bereziki aipagarria eta funtsezkoa:
erraztailea. Erraztaileak taldearen dinamika gainbegiratzeko ardura hartzen du.
Distantzia mantendu ohi du, ez da derrigor buru-belarri sartzen taldearen gorabeheretan, taldearen psikologia kontrolatzen du, eta, taldeko arduradunareki ► batera,
iparra markatzen du zailtasunak daudenean. Gure taldeko erraztailea EHUko
Psikologia Fakultateko irakaslea da, eta oso mesedegarri gertatu da hala izatea.
Portaera-arauak erabaki genituen hurrena. Bileren maiztasuna, gutxieneko
presentzia, bileren iraupena eta erabakiak hartzeko metodoak zehaztu genituen,
besteak beste.
Taldea martxan zelarik, lehenik eta behin geure helburuak eta eginbeharrak
zehazten ahalegindu ginen. Benetan mandatu zabala jaso genuen, eta behar-beharrezkoa ikusten genuen mandatu hori zehaztea.
Hona, labur bada ere, zertan mamitu genuen jasotako mandatu abstraktua:
• Lehenengo planoa. Helburu estrategikoa: LSI Saila euskalduntzea.
Horrela bakarrik lortu ahal da benetako elebitasuna.
• Bigarren planoa. Helburu taktikoak: sailkideen euskararen ezagutza-maila
hobetzea eta saileko jarduera guztietan euskara erabiltzeko aukera izatea.
Bereziki azpimarratu behar da puntu honetan saileko jarduera zentzu zabalean hartu genuela, elkarbizitza ere barne. Adibidez, eskolak euskaraz eman
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arren, maiz gertatzen zaigu gaztelania erabiltzera behartuta gaudela sailkideekin ditugun lan-harremanetan. Horrelakoetan, nolabait, euskarazko estaldura jartzen diogu geure lanari; agerikoa, ikasleekikoa euskaraz da, baina
gaztelaniaren erabilera nagusi da irakasleon artean. Lan-giroa da, hortaz,
euskaldundu beharrekoa.
• Hirugarren planoa. Bitartekoak eta baliabideak: Sailak eta sailkideok geure
egitea egitasmoa.
Egitasmoa erakargarri egitea nahitaezkotzat hartu genuen. Sailaren aldetik
harrera ona jaso eta sailkideok horretan inplikatzea zen, guk uste, helburuak
iristeko bidea. Horretarako, honako aspektu hauek landu beharra ikusi
genuen:
– Sailaren egoeraren azterlana. Datu objektiboak eta, bereziki, subjektiboak eskura izan behar genituen. Sailkideen iritziak eta jarrerak
ondo ezagutu gabe nekez egin genezakeen aurrera.
– Kontzientziazioa eta sozializazioa. Inplikazioa lortzeko, sailkideekin
komunikazio ia etengabea lortu behar genuen. Arreta eta kontu
handiz landu beharra zegoen mezuak zentzu positiboan zabaltzea eta
kideak ez uxatzea.
– Euskarazko unibertsoak sortzea. Euskaraz funtzionatuko duten
guneak sortzea.
Norbanakoari dagozkion neurriak martxan jartzea. Erdaldunak ez
ezik, euskaldunak ere inplikatu nahi genituen neurri horietan. "Saila
euskalduntzea denon egitekoa da", lelo hori indarrean jartzea zen
xedea.
Sailari dagozkion neurriak martxan jartzea. Hau da, saila bera
—instituzio den aldetik— euskalduntze-plangintzan inplikatzea.
Azken batean, sailaren helburuen artean euskararen normalizazioak
lehentasuna hartzea nahi genuen.
Beraz, sailburuarengandik jasotako mandatuak forma hori hartu zuen. Formulazioa zabala da, ezin ukatuko dugu, baina lanerako bide egokia markatzen zuen.
Jakitun ginen helburu horiek ez zirela bat-batean lortuko. Gure proposamena,
izatez, prozesu baten deskribapena zen, sailean barneratu nahi genuen jarrera kolektibo baten adierazle, neurri batean. Horrexegatik, ezari-ezarian burutu beharrekoa zen, nahitaez.
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4. METODOLOGIA
Eginbeharrak zehaztuta, metodologia ezagun bati lotu zaio taldea. Erabilitako
PDCA metodologian lau fase bereizten dira: Plan, Do, Check, Act (`planifikatu',
`egin', `ebaluatu', `zuzendu'). Lan-metodo orokor hori egokitu egin dugu geure
beharretara. Honako diagrama honetan ikus daiteke nola geratu den:

Kontzientziazioa
Sozializazioa
Hasiera

Aurkezpena

l'h

Azterlana

PEED/PDCA

Plangintza

Proposamenak

Ebaluazioa

Bost fase daude, hortaz: aurkezpena, azterlana, plangintza, proposamen zehatzak indarrean jartzea eta ebaluazioa. Etenik ez duen hobekuntza-prozesua da,
ziklikoa eta atzeraeragiten duena.
Hemendik aurrera eskema horri jarraituko diogu, egindako lanaren berri emateko.
5. AURKEZPENA
Hastapenean —beste ezertan hasi aurretik—, taldeak bere burua ezagutzera eman
du saileko plenoan. Aurkezpen horretan helburuak planteatu dira nagusiki. Kontuan izatekoa da, euskaldunoi nahiz erdaldunoi zuzenduriko aurkezpena izan dela,
eta bi taldeenganako mezuak izan duela garrantzia: Hona zein den mezuaren muina:
denok elkarrekin goaz, euskararen erabilera normalizatzeak denoi egiten digu
mesede eta inori kalterik ez. Formaz eta edukiz, azken xehetasunetaraino landu da
aurkezpena. Horrela egin ezean, hasieratik zapuztu zitekeen egitasmoa.
6. AZTERLANA
Sailaren aldetik harrera ona jaso dugunez, egoeraren analisia hartu dugu eginkizun.
Horretarako, bi modutako kontsultak egin ditugu: lehenak, elkarrizketen bidezkoak; bigarrenak, inkesten bidezkoak.
Ikus dezagun zertan diren bata nahiz bestea.
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6.1. Elkarrizketak
Saileko kide guztiekin hizketalditxo bat izan dugu, beren iritziak, jarrerak,
kezkak, asmoak, etab. zein diren jakiteko. Bi mailako zehaztasunak landu ditugu
hizketaldi horien prestaketan: batetik, elkarrizketa horiek nola egin, eta bestetik,
zein gai jorratu.
Erabaki dugu, hasteko, elkarriztatzaile gu geu izatea, "Euskara++" taldeko
kide guztiok, alegia. Nork bere gertuko sailkideekin hitz egin du, hurbiltasuna eta
konfiantza lortzeko, eta, aldi berean, motibatzeko. Elkarriztatzaile geu izaki,
gomendioen zerrenda bat prestatu dugu, elkarrizketa horien haria eramaten
laguntzeko. Luze litzateke gomendioen zerrenda bere osotasunean hona ekartzea,
baina adibide gisa balioko dutelakoan, hona hemen gomendio horietariko batzuk:
• Antolakuntza: leku erosoan eta lasaian hitz egitea.
• Elkarrizketatzailearen rola eta egitekoak: parte-hartzea sustatzea, objektibotasunari eustea, eta elkarrizketa helbururantz eramatea, gaia zentratuz eta
esandakoen sintesia edo birformulazioa eginez.
• Elkarrizketatzailearen jarrera: entzutea, interesa jartzea, edukietan direktiboa ez izatea, eta formatan direktiboa izatea.
• Elkarrizketarako prozedura edota teknika batzuk: birformulaketa, sintesia,
hariari eutsi edota haria hartzeko prozedurak.
• Elkarrizketarako faseak: sarrera eta girotzea, ekoizpena, amaiera eta sintesia.
• Elkarrizketa horietan idatzizko oharrak hartzea, baina ohar labur-laburrak.
Elkarrizketa bukatutakoan ohar horiek osatzea.
Elkarrizketa horietan zazpi galdegai nagusi jorratu ditugu. Hona zein izan
diren:
• Zure ustez, zein litzateke egoera ideala saileko irakaskuntzan, ikerkuntzan,
kudeaketan eta harremanetan, hizkuntza-erabilerari dagokionez?
• Zein balorazio egiten duzu gaur egungo egoeraz, hizkuntza-erabilerari
dagokionez?
• Zein neurri hartu beharko lirateke?
• Eta neurri horietan, zein dira premiazkoenak?
• Zu zeu, zer egiteko prest zaude?
• Zenbateraino zaude prest euskararen normalizazio-prozesuan murgiltzeko?
• Zer da, testuinguru honetan, "Euskara++" taldeak egin beharko lukeena?
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Egindako elkarrizketen laburpena eta balorazioa saileko bileran aurkeztu da.
Honako hau izan da gure bigarren aurkezpena sailkideen aurrean. Azpimarratzekoa
da sailkide ia-ia guztiek hartu dutela parte, eta, kasu bakanen batzuk salbuetsita,
oso jarrera ona nabarmendu dela. Borondate on hori transmititzen saiatu gara,
nolabait giro baikorra sortzeko.
6.2. Inkestak
Elkarrizketen osagarri, datu zehatzagoak jasotzeko premia ikusi da. Kasu
honetan, hala ere, datu-bilketarako beste tresna batez baliatuko gara: inkesta.
Inkesta horretatik jasotako datuak SPSS pakete estatistikoaz prozesatu eta
sailean dugun egoeraren argazki zehatza lortzeko xedea dugu. Ez dezagun ahaztu
motibazioa eta sozializazioa ere ez ditugula alde batera utzi nahi, eta horrelako
saioek aukera polita ematen digutela euskararen normalizazioaren gaia sailkideon
artean bizirik mantenarazteko.
Inkestan 63 galdera prestatu dira, hiru ataletan bereizita:
• 1. atala: Euskararekiko harreman pertsonala konfiguratzen laguntzeko zen, bait datu bildu nahi dira, hala ikuspuntu pasibotik (pertsonaren eta inguruko datuak) nola ikuspuntu aktibotik (ikaskuntzari buruzkoak). Adibidez:
Zein hizkuntzatan ikasi zenuen irakurtzen eta idazten?
•
•

Euskaraz

•

Bietan

•

Beste batean

Gaztelaniaz

Hizkuntzaren aldetik, nolakoa da zure egungo giza ingurunea? (adiskideak,
koadrila, bizilagunak, ...)
•

Erabat euskalduna

•

Gehienbat euskalduna

•

Gehienbat erdalduna

•

Erabat erdalduna

Euskara ikasteko edo hobetzeko egin dituzun saiakeren emankortasuna baliozta ezazu 1 etik 4ra (1: emankortasun , 4: emankortasun handia).
Egin ez dituzunak, ez markatu.
• Ikastaro arrunta euskaltegian
•

Ikastaro intentsiboa euskaltegian

•

Alfabetatze-ikastaroa
EGA prestatzeko ikastaroa

•
•

Ikastaro aurreratua (i&ulpengintza,...)
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•

Barnetegia

•

Unibertsitatean antolatutako eskolak

•

Autohezkuntza

•

Bestelakoak:

• 2. atala: Euskararen jakintza subjektiboa. Sailkideon hizkuntzaren ezaguerari eta erabilerari dagozkion datuak behar dira bildu, jarduera profesionalean zentraturik. Baina aipatutako gaurko egoera helmugatzat baino
abiapuntutzat hartzea nahiago dugunez, hobetzeko ahaleginak norantz
zuzen litezkeen estimatzeko asmoz, zenbait galdera gehitu dira. Adibidez:
Laneko jarduerari dagokionez, honako taula bete ezazu, ezkerretik eskuinera
eta goitik behera irakurriz eta erantzunak markatuz.
EUSKARAREN
ERABILPENA

AHOZ
KOMUNIKATZEKO

Erosoena

Arazoak
euskaraz

Arazoen jatorria
1 etik(garrantzi gabekoa) 4ra bitartean
(garrantzi.handikoa)

Inoiz ez

Euskaraz

(Ia) inoiz ez

Gramatika ez menperatzea

Gutxitan

Gaztelaniaz

Gutxitan

Ahoskatzeko arazoak

Maiz

Bietan

Maiz

Ulertzeko zailtasuna

Ia beti

Beste batean

Ia beti

Jariotasun falta
Hiztegi mugatua
Segurtasunik eza
Besterik. Zein?

IRAKURTZEKO

Inoiz ez

Euskaraz

(la) inoiz ez

Gramatika ez menperatzea

Gutxitan

Gaztelaniaz

. Gutxitan

Esaerak ez ezagutzea

Maiz

Bietan

Maiz

Ohitura falta

la beti

Beste batean

Ia beti

Erregistro formalaren gabezia
Hiztegi mugatua
Besterik. Zein?

IDAZTEKO

Inoiz ez

Euskaraz

(Ia) inoiz ez

Zalantza ortografikoak

Gutxitan

Gaztelaniaz

Gutxitan

Zalantza sintaktikoak

Maiz

Bietan

Maiz

Erregistro formalaren gabezia

Ia beti

Beste batean

Ia beti

Hiztegi mugatua
Segurtasunik eza
Besterik. Zein?

ESKOLAK
EMATEKO

Inoiz ez

Euskaraz

(la) inoiz ez

Arazo gramatikalak

Gutxitan

Gaztelaniaz

Gutxitan

Ziurtasun-gabezia ortografiarekin

Maiz

Bietan

Maiz

Arloko hiztegia ez menperatzea

Ia beti

Beste batean

Ia beti

Erregistro formalaren gabezia
Ikasleen euskalkiaren erabilera
Baliabide oratorioen gabezia
Besterik. Zein?
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Ohitura linguistikoak: Zein hizkuntzatan zuzentzen zatzaizkio lankide
euskaldun bati?
•

Gaztelaniaz

•

Agurtu euskaraz eta jarraitu gaztelaniaz

•

Ahal dugun heinean euskaraz; gero gaztelaniara pasatzen naiz

•

Euskaraz

• 3. atala: Jokabide-proposamenak. Atal honetako galderak egoera ideal bati
begira egindakoak dira, saileko normalizazio linguistikoa lortzeko hartu
beharko litzatekeen jokabidea zehazteko asmoz. Horien bidez, sailkideei
gogorarazten zaie, unibertsitateko edozein kidek eskubidea duela bai
gaztelaniaz bai euskaraz aritzeko edozein arlotan. Hona hemen galderen
adibide batzuk:
Saileko elkarbizitzaren hizkuntza-normalizaziorako bidean, zure ustez zein
portaera-eredu komeni da euskara erabiltzeko gai direnen aldetik saileko
bileretan?
• Dena gaztelaniaz
• Dena bi hizkuntzetan (euskaraz esandakoa gaztelaniara itzuliz)
•

Dena euskaraz esan eta laburpenak gaztelaniaz

•

Dena euskaraz eta eskatzen denean laburpenak gaztelaniaz

•

Besterik?:

Erakundea normalizazioaren erantzule egiteari buruzkoa: Sailak bere
plangintzaren eta estrategien artean hizkuntza-normalizazioa kontuan izaten
al du, adibidez, kontratazio berrietarako, beken politikarako...
•

Ia inoiz ez

•

Batzuetan

•
•

Sarritan
Ia beti

Jasotako emaitzak, esan bezala, prozesatu egin dira, eta berriro ere sailean
aurkezpen bat egiteko bidea eman digute.
6.2.1. Inkesten emaitzak
Nekez ager liteke hemen hainbeste galderatatik ateratako informazioa. Esan
dezagun, garrantzitsua baita, sailkideon parte-hartzea eta interesa oso altua izan dela. Hortik aparte, emaitzei dagokienez, honako taula hauek adierazgarriak dira oso.
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Euskara ikasteko prozesuan izandako bilakaera:

Barnetegia
EGA prestatzeko ikastaroa
Alfabetatze ikastaroa
Ikastaro intentsiboa euskaltegian
Ikastaro aurreratua
Ikastaro arrunta euskaltegian
Unibertsitatean antolatutako eskolak
Autohezkuntza

Batezbesteko
balorazioa
(1 - 4)
3,6
3,4
3,2
3,1
3,0
2,9
2,7
2,5

Parte-hartzea
7
11
5
16
6
23
14
17

• Euskararen ezagutza:

20
n Ezer ez

15

n Gutxi
10
q Nahiko
q Oso Ondo

5
0
Ulertzen dut Irakurtzen dut Hitz egiten dut Idazten dut

Ahozko komunikaziorako arazoak:
Ahozko
komunikaziorako
arazoak
Gramatika
Jariotasunik eza
Hiztegia
EzcInte erantzun

Ez dute hitz egiten
(23)

Hitz egiten dute
(29)

15
17
17
4

6
6
6
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Behar eta helburu pertsonalak:
Kurtso-mota

Abiatu

Erdiko maila

Aurreratua/
Alfabetatzea

Berezia

Irakaslea/AZPkoa
Bekadura
Guztira
Helburua

7
2
9

8

10

12

Irakaslea/AZPkoa
Bekaduna
Guztira

`

Berezia

13

11

13

Hitz
egitea

Idaztea

Baliabide
didaktikoak

Euskara
teknikoa

Euskara
administratiboa

18
5
23

12
4
16

11
2
13

12
2
14

4
1
5

Saileko portaera-ereduei buruz:
Euskara dakitenen portaera

Saileko bilerak
E-posta
Dokumentu formalak
Irakaskuntza bilerak

0

5

10

15

n Ez daki/Ez du erantzuten
n Bestelakoak
n lgorleak hautatzen duena
q Dena gaztelaniaz
q Dena bi hizkuntzetan
n Dena euskaraz eta laburpenak gaztelaniaz
• Dena euskaraz eta laburpenak gaztelaniaz, eskatzen denean

20

25

30
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Euskara ez dakitenen portaera (igorle gisa)
Saileko bilerak
E-posta
Dokumentu formalak
Irakaskuntza bilerak

5

0

10

15

20

25

30

n Ez daki/Ez du erantzuten
q Bestelakoak
q Bi hizkuntzetan
n Dena gaztelaniaz
n Ahal duena euskaraz

Euskara ez dakitenen portaera (hartzaile gisa)

Saileko bilerak
E-posta
Dokumentu formalak
Irakaskuntza bilerak

1 020

0

30

40

n Ez daki/Ez du erantzuten
O Bestelakoak
1:1 Gaztelaniaz

bakarrik aurkeztea eskatu

n Euskaraz aurkeztutakoa onartu
n Euskaraz aurkeztutakoa onartu eta itzultzea eskatu

6.3. Kanpoko ereduak
Plangintza diseinatu aurretik antzeko beste esperientzien berri jaso nahi izan
genuen. Anitz dira hizkuntzaren normalizazioa xedetzat hartzen duten ekimenak.
Ezin dugu, jakina, horien berri eman. Baina, gure lanean izan duten eraginagatik,
biren aipamena ekarriko dugu hona:
• Universitat de Barcelona-ko Servei de Llengua Catalana izenekoak egindako azterlana eta planifikazioa.
• LAB sindikatuan euskararen erabilera normalizatzeko prestatu den
"EusLab" izeneko egitasmoa.
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Bi lan horietatik proposamen interesgarriak jaso ditugu, eta horiek nabarmenki islatu dira gure plangintzan.
7. PLANGINTZA ETA EZARPEN-PLANA
Saileko euskararen normalizazio-plangintza edukiz osatzeko, neurri konkretuen
multzo bat, diseinatu dugu. Neurri zehatz horiek bitan banatzen dira: norbanakoari
zuzenduak eta sailari zuzenduak.
Neurri horiek zehazteko, fitxa moduko bat erabili dugu, non, besteak ,beste,
eginkizunaren deskripzioa, motibazioa, epeak, arduradunak, baliabideak eta
ebaluazio-adierazleak xedatzen diren.
Denetara hamar neurri konkretu proposatzen dira, horietatik zazpi dira sailari
dagozkionak eta beste hirurak norbanakoei zuzenduak.
Honako helburu hauek lortu nahi dira:
• Ikasketa-plangintzari dagokionez, euskaraz orain arte eskaintzen diren
kredituen kopurua handitzea, batez ere bigarren eta hirugarren zikloan.
• Kudeaketa eta informazio-trukea euskalduntzea.
• Sailkideen euskararen ezagutza-maila hobetzea.
• Irakaskuntza- eta ikerkuntza-testuetan euskararen erabilera hobetzea eta
zabaltzea.
• Fakultatea barnetegi bihurtzea.
Argi utzi nahi dugu aurkeztutako plangintza honek ez duela oraindik sailaren
onespenik jaso. Eginkizun dago, beraz, neurri konkretu horien ezarpena bideratzea
eta ebaluazioa egitea.
7.1. Fitxen eredua
Fitxen moldea azaltzea baino, adierazgarriagoa dateke adibide pare bat
ikustea.
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1.2.1 Informazio/komunikazio euskaldunagoa saileko bileratan
1.2.1

1
1
2

3

4
5
6

7

8

Eginkizuna: Saileko bileretan, zuzendariaren txostenak euskaraz egitea
Deskripzioa (zer egin)
Proposamena
Zuzendariaren txostena euskaraz aurkeztuko da (sailburuak edo idazkgiak). Erdaldunak
informazioaren jabe izateko, txostena bi hizkuntzetan idatziko du (bai bileran bertan
banatutakoak edo aurretik zuzendariak posta elektronikoz bidalitakoak).
Motibazioa / zergatia
Motibazioa saileko bileretan euskararen presentzia gehitzea da.
•
Sailean egindako inkesten arabera, saileko bileretan euskararen presentzia handitu
egin behar da.
o
.
Portaera eredua
Gai direnen aldetik
Dena Euskaraz 24
Bi hizkuntzatan 17
•
Gai ez direnen aldetik
•
Igorle modura:
o
Dena gaztelaniaz
21
o
Ahal duena euskaraz 26
Hartzaile modura:
o
Euskaraz hitz egitea onartu
16
o
Gaztelaniara itzultzea eskatu
29
•
Euskara++-ek jasotako informazioaren arabera, gehienak nahiko eroso sentitzen dira
euskaraz eginda.
•
2000ko uztailaren 6ko bileran egindako aurkezpenari buruzko inkesten laburpena:
ONDORIOAK:
— Inork ez du esan "Ezer ez dut ulertu".
— Heren bat ez da informazio guztiaren jabe egiten.
— 7 pertsona (2/3 baino gehiago) ondo sentitu dira.
— Inork ez du amorraziorik edota kontrako jarrerarik adierazi (erantzunaren
arabera).
— Badirudi arazorik handiena informazioaz ez jabetzea dela. Beraz,
zailtasun hori tratatu eta gainditu behar da, besterik ez.
Epeak
.
Lau hilabeteko epea jarriko da, eta gero ebaluaketa egingo da.
Arduradunak
Saileko zuzendaria edo idazkaria.
Baliabideak
I. Saileko zuzendariak (edo idazkariak) euskalduna izan beharko du.
2. Itzulpen-zerbitzua
Balorazio orokorra
Kontuz egin beharreko lana. Kontrako jarrerak suspertzea ez da komeni.
Sailburua ezin da gehiegi estutu.
Ebaluazio-adierazleak
Saileko bileretan galdetuko da (inkesta baten bidez) jendea nola sentitu den.
Dokumentuak elebidunak izan dira?
Aurkezpenak euskaraz egin dira?
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2.2.1

1

Eginkizuna: Fakultatea barnetegi bihurtu.
Deskripzioa (zer egin)
Fakultatea barnetegi bihurtu. Euskara ikasten ari direnei, dauden mailan daudela, euskara
erabiltzeko ingurunea eskainiko zaie.

2

Proposamena
Honalco tresnak proposatzen dira:
*
— Euskara-ikastaroak: Beste atal batean lantzen da kontu hau.
— MintzaGuneak: Euskaraz funtzionatuko duten taldeak dira. Bi mota bereiz
litezke:
Berariazkoak: Euskaraz aritzeko berariaz sortuak, alegia. Taldekideak
elkartzen dituena euskaraz aritzeko gogoa da. Lagungarri suerta daiteke
gai jakin eta erakargarri baten inguruan osatzea taldeok, esate baterako,
zinea, gastronomia, literatura, kirola,... Parte-hartze borondatezkoa dute,
jakina, eta talde bakoitzak bere portaera-estiloa finkatu behar du.
Taldekideren batek erraztaile-lanak bete beharko lituzke.
Bestelakoak: Aurrez sortutako taldeak dira, ez hizkuntza erabiltzeko
nahiak eraginda. Taldeok mintzagune izatea erabaki dezakete. Eman
dezagun, adibide gisa, irakasgai bateko kideek mintzagunea osatzea
erabakitzen dutela. Horrela, modu natural batez, euskara erabiltzeko gunea
sortzen da. Horrelakoetan ere, dinamizatzailearen rola hartu beharko luke
norbaitek.
— MintzaTratua: Biren arteko tratua da. "Gure artean euskaraz egingo dugu",
"gutako bat erdaraz aritu arren, besteak euskaraz erantzungo dio'", "ordu
erditxo bat euskaraz arituko gara", horrelako formulazio sinpleetan oinarritu
Ittezke tratuok. Hau ere, noski, borondatezkoa da, eta tratuan nahi adina
ñabardura, salbuespen eta xehetasun jar litezke. Saihestu behar da inor
behartzea edo deseroso sentiaraztea. Pertsona batek MintzaTratu bat baino
gehiago egin ditzake. Norberak aukeratu beharko luke zeinekin nahi duen
tratua egin. Hala ere, barnetegiaren koordinatzaileari jakinaraziko zaizkio
egindako tratu guztiak. Ez da komeni tratu hauek formalak izatea. Soilik
koordinatzaileari jakinaraziko zaio hauen berri.
TratuPertsonala: Nork bere buruarekin egiten duen tratua da. Idatzizko tratu
horretan (orain bai idatzizkoa, nahitaez) zehaztuko du eguneroko jardueran
zertan eta zein mailatan erabiliko duen euskara. Tratu horren berri
koordinatzaileari emango dio, nolabait konpromisoa hartzeko. Honakoan ere
helburna ez da beharkizun gehiegizkoa eragitea.
Honako hau da proposatzen den prozedura:
— Sailkideei aurkeztu proposamena. Oniritzia jaso.
— Fakultateko kudeatzaileekin eta gainerako sailekin harremanetan jarri.
Proposamenaren berri eman, eta haien inplikazioa bilatu.
— Koordinatzailea izendatu.
— MintzaGuneak eta Tratuak jaso. Koordinatzaileak . jasoko ditu. Ez dira
publikoak izango.
— Segimendua egin. Lau h lean behin e aitzen ebaluazioa egingo da.
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3

4
5

6

Motibazioa / zergatia
Barnetegiek emaitza hobeak ematen dituzteriez (inkestetan agertu da), helburu nagusia
lankideon euskara-maila eta gaitasun komunikatiboa hobetzea da. Baina, bada besterik
ere: bametegi-giroa sortzeak berezkoa du euskararen erabilera indartzea, eta euskara
harreman-hizkuntza ohiko eta naturala bihurtzea. Barnetegiak, nolabait, kideen arteko
harremanetan hizkuntza erabiltzeko ohiturak aldatzen lagundu dezake. Beraz, giro
atsegina sortzea oso eraginkorra gerta liteke ditugun asmoetarako.
Bestalde, ohargarria da FAKULTATEA aipatzen dugula, eta ez saila, bametegia
osatzeko. Horrek eskatzen du dekanotza-taldearekin eta beste sailekin hitz egitea.
Epeak
.
Ikus proposamena.
Arduradunak
Barnetegiko arduradun nagusi bat behar da: koordinatzailea. Koordinatzaileak zentralizatuko du barnetegiko informazio guztia (zein gune eta tratu osatu diren, tratuak), eta
aholkuak emango ditu.
Bestalde, talde bakoitzean laguntzaile eta dinamizatzaileak ere beharko dira. Hauen esku
geratuko da taldeko ebaluazio-lana, taldekideen iritziak jasotzea, eta abar.
Baliabideak
Ez da aparteko baliabide handirik behar. Proposamen honen berme onena giza borondatea
da.

7

Balorazio orokorra
Ebaluazioa egiteko ardura koordinatzailearen esku geratzen da, beti ēre datu orokorretan
oinarrituta, eta pertsona edo talde konkretuak aipatu gabe. Dinamizatzaile bakoitzak
koordinatzaileari informazioa emango dio, eta honek, informazioa jasotakoan,
bametegiaren ebaluazio orokorra egingo du.

8

Ebaluazio adierazleak
Tratuen kopuma eta partaide bakoitzak egiten duen balorazioa.

8. ONDORIOAK
Informatika Fakultateko LSI Sailean egindako lan baten berri eman dugu. Lan
hori, azalpenean argi geratu denez, burutu gabe dago, ez baita oraindik indarrean
jarri. Oso fase helduan dago, hala ere, eta ezarpenerako beharrezkoa zen
aurreprozesua burututzat jotzen dugu.
Iruditzen zaigu esperientzia hau baliagarri izan daitekeela EHUko beste
sailetan ere. Hori horrela, gure lanean erabilitako eta sortutako material gehiengehiena eskuragarri dago taldearen web-gunean. Informatika Fakultateko beste
gainerako sailak lankidetzarako gertu ditugu, eta oso litekeena da ezarpen-lanak
abian jartzen ditugunean sailen arteko jardunbideak bultzatzea.
Erabilitako metodologia euskarri eta tresna oso egokia gertatu zaigu geure lanean. Emaitza konkretuez gain, landutako bidea bera iruditzen zaigu azpimarragarria.
Lanean erabili dugun leloa —"Saila euskalduntzea denon egitekoa da"—
emankorra da, gure ustez. Bizpahiru izan ezik, sailkideak gertu eta prest agertu
dira euskalduntze-prozesuan kolaboratzeko. Emaitzek erakutsiko dute ea zuzen
gauden.

208

Euskal Unibertsitatea-2021

9. ESKERRAK
Eskerrak eman nahi dizkiegu sailkide guztiei gurekin izan duten jarrera bikainagatik.
Eskerrik asko, bereziki, Psikologia Fakultateko Iñaki Garcia irakasleari,
SPSSko datuen prozesamenduan kolaboratzaile fin izan baitugu, eta Universitat de
Barcelona-ko Conxa Planes irakasleari, hango esperientziaren dokumentazioa
pasatu digulako.
Halaber, lan honetan aldez edo moldez kolaboratu duten guztiei ere geure
eskerrik beroena helarazi nahi diegu.

10. BIBLIOGRAFIA
– "Euskara++" taldearen web gunea: http://www.sc.ehu.es/e++
– Kalitate-katedrari buruzkoa: http://www.sc.ehu.es/svwkalit/index.html
– Marko Juanikorena, Inazio (1999): EUSLAB egitasmoa.
– Universitat de Barcelona-ko Servei de Llengua Catalana:
– Webgunea: http://www.ub.es/s1c/
– Txostenak:
•

"Actituds Lingiiistiques, coneixement i us de la llengua catalana
del personal de administraciU i serveis de la Universitat de
Barcelona, 1990" (1992).

•

de la llengua catalana
"Actituds Lingiiistiques, coneixement i
del professorat de la Universitat de Barcelona, 1991-92" (1992).

•

"Actituds Lingilistiques, coneixement i us de la llengua catalana
de l'alumnat de la Universitat de Barcelona, 1991-92" (1993).
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Euskal Unibertsitatea Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Juan Karlos Lopez-Mugartza (UPNA/NUP)

Nafarroan unibertsitate publiko, euskaldun eta laiko bat sortzeko ahaleginak oso
aspaldikoak dira (Universidad Vasco-Navarra sortzeko egitamua 1866koa da eta
Universidad Vasca-rena 1918koa); baina 1936ko gerrak ahalegin horiek guztiak
hondatu zituen eta garaileak aurrekoen lanaz baliatu ziren beste unibertsitate-mota
arrunt ezberdina bultzatzeko. Karlistak, alde batetik, eta Juntas de AcciOn Cat6lica
taldea bestetik, kultura katolikoa hedatuko zuen unibertsitate baten oinarriak
finkatzen hasi ziren. Orduko agintari kulturalen goiburua Pro Ecclesia, Patria,
Societate izanik, unibertsitate publiko eta laiko bat lortzeko ametsa guztiz desegin
zen; izan ere, diktadura bukatu arte ezin izan zitzaion eztabaida horri jarraipen
garbirik eman.
Demokraziaren etorrerarekin batera, Euskal Unibertsitate bat eraikitzearen
beharraz eztabaidatzen hasi zen berriz ere. Foru Parlamentuan, ordea, sozialistek
Nafarroak bere unibertsitatea behar zuela defenditu zuten. Gehiengo absolutua
lortu zutenean, sozialistak bere plangintza gauzatzen hasi ziren, behar ziren legeak
eta tresna politikoak sortuz. Talde eskuindarrek ez zuten unibertsitate berriaren
sorrera begi onez ikusi, Nafarroan beste unibertsitate bat baitzegoen eta kaltegarri
gerta baitzekiekeen. Halaber, hainbat protesta egin ziren abertzaleen aldetik, euskal
barruti bakarraren proiektua zapuztuko baitzen horrela. Finean, 1987an Nafarroako
Foru Parlamentuak Nafarroako Unibertsitate Publikoaren sorrera aldarrikatu zuen.
Ordea, Euskal Unibertsitatearen hazia ereinda zegoen jada Zaragozako
Unibertsitateak Nafarroan zuen Irakasletza-Eskolan; izan ere, 1976an, diktadura
amaitzearekin batera, Nafarroako Oinarrizko Hezkuntza Orokorraren Unibertsitate-Eskolako klaustroak euskara unibertsitatean sartzea erabaki zuen aho batez.
Euskara irakasten hasi zen curriculumeko irakasgai modura Eskolako maila
guztietan. Ildo beretik eta ikastetxe horren klaustroko nahiaren ondorioz, Zaragozako Unibertsitateak Euskara Katedra bat sortu eta bultzatu zuen Eskolako ikasle
guztiek euskara ikasteko aukera izan zezaten. 1986an, euskararen aldeko giro
horretan erabat murgildurik, eskola hartako zuzendaritzak, Jose Ramn Pascual
buru zelarik, Haur-Hezkuntzako espezialitatean euskal lerro bat irekitzea lortu zuen.
Nafarroako Unibertsitate Publikoa hurrengo ikasturtean —1987/88 ikasturtean hain zuzen— sortu zen, eta urte berean, Irakasle-Eskolako irakasleek Zaragozako Unibertsitatearekin eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin harremanak estutzeko eskatu zioten, bai eta sail komunak eraikitzeko beharra aditzera eman ere.
Euskarari zegokionez, Euskal Kulturaren Unibertsitate-Institutuaren sorrera eta
euskara bere egin eta elebitasuna helburu izan zezan eskatu zitzaion unibertsitate
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jaioberriari. 1988/89 ikasturtean, lehenengo euskal promozioa atera zen Zaragozako Unibertsitatetik. Sinatu ziren tituluetan, karrera osoa eta irakasgai guztiak
euskaraz eginik zeudela aipatu zen espresuki. Zaragozako Unibertsitateak bere
legezko babespen osoa eman zien ikasketa horiei, bai eta ofizialki defenditu ere.
1988ko abenduaren 5ean, nafar erregionalisten taldeak euskarak unibertsitatean zuen estatusaz galdera-andana bat egin zuen Foru Parlamentuan. Irakasle-Eskolan euskaraz ematen ziren irakasgai guztiak aztertuak izan ziren Parlamentuko
batzar batean, ezlegezkoak izan ote zitezkeen jakiteko. Ez zuten deus ere aurkitu.
Urte hartan, euskal lerroan eskaintzen ziren 50 irakasgaiez gain, Unibertsitate-Eskolak zituen 12 taldeetan euskara irakasten zen, astean 48 ordu ematen zirelarik. Eskola txikia izanagatik ere, euskara bultzatzeko ahalegin handiak egin zituen
eta emaitzak ere neurri berekoak izan ziren.
1989ko apirilaren 7an Irakasle-Eskolara egindako bisitan, Irakasletzako
euskal lerroa ez zela desagertuko esan zuen NUPeko Batzorde Eragileko buruak,
eta Euskal Filologia ezartzeko asmoa zuela agindu ere. Hitz horiek egun hartan
jaso zen Eskolako akta ofizialean irakur daitezke, ikastetxe horretako idazkariak
eta zuzendariak sinatuak. Urte batzuk geroago, pertsona berberak Irakasletzako
euskal lerroa kendu eta, ordainez, ez zuen Euskal Filologia ezarri, hemeroteka
guztietan hala agindu zuen arren.
Nafar Gobernuko Presidenteak eta hezkuntza-agintariek Zaragozako Unibertsitateko errektorearekin hainbat urruntze eta makurraldi izan ondoren, 1990/91
ikasturtean Nafarroako Unibertsitate Publikoak bere gain hartu zituen Zaragozako
Unibertsitateko nafar ikastetxeak. Hartu zen lehenengo neurria hauxe izan zen: curriculum guztietatik euskara irakasgaia ezabatzea, errektorearen hitzetan «unibertsitatearen lana ez baita hizkuntzak irakastea». Hurrengo hilabetean eta ongi
aukeraturiko data batean —1990eko azaroaren 20an— euskal lerroa deuseztatzeko
agindua eman zuen errektoreak.
NUPeko ikasle eta irakasle euskaldunek agiri bat kaleratu zuten Batzorde
Eragileak hartutako erabakia gaitzetsiz. Komunikatuaren .arabera, lerroa kentzeko
eman ziren arrazoi ekonomikoak eta matrikulazioari buruzkoak guztiz makurrak
ziren, unibertsitateak berak matrikula oztopatu eta informazioa ukatu baitzuen. Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasleek eta, Unibertsitate horri atxikitzen zitzaizkion zentroetakoek ere, asanblada eginez, Unibertsitateko areto nagusian
herstea deliberatu zuten, Batzorde Eragileak harturiko erabakiaren aurkakotasuna
azaltzeko. 150 ikasle inguru itxi ziren Nafarroako Unibertsitate Publikoko gelategian, eta horiekin batera zenbait irakasle eta langile ere. Urte hartako abenduan
manifestazio erraldoi bat antolatu zen Iruilean, euskal irratiei zegokien lizentzia
eman ziezaien eta NUPen euskal lerroa berriro ezar zezaten.
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Batzorde Eragileko buruarentzat guztiz korapilotsua izan zen ikasturte hura,
eta hurrengoa hasi baino lehenago —1991eko urriaren 7an—, Juan Cruz Allik,
orduko Nafar Gobernuko presidente izendatu berriak, zesea luzatu zion, gestioari
eta kudeaketa ekonomikoari loturiko arrazoiak zirela medio. Errektore berriak,
Alberto GonzMez jaunak, euskal lerroa berrezarri zuen eta euskarari arnasa pixka
bat eman zion bera errektore izan zen artean.
Garai hartan unibertsitateko langile, ikasle eta irakasle euskaldunen lehenengo elkartea sortu zen: EHUN (Euskal Herriko Unibertsitate Nafarra goiburuaren
akronimoa hasiera batean eta Euskara Hizpide Unibertsitate Nafarrean izenarena
gero). Talde hori oso eraginkorra izan zen Alberto GonzMez eta Juan Garcia Blasco errektoreen urteetan, Estatutuen idazketan izugarrizko lana egin eta euskarari
buruzko puntuak berak prestatu baitzituen. Talde eragile horri esker, Euskararako
Atxekitza eta Hizkuntz Normalizaziorako Batzordea sortu ziren, eta eratu ondoren,
bi erakunde instituzional horien sorreran jo eta ke aritu ziren lanéan.
Baina orduko Hizkuntz Normalizaziorako Batzordearen lanak eta Euskararako Atxekitzaren ahalegin guztiak errotik erauziak izan ziren 1995aren maiatzaren
25ean, Juan Garcia Blasco-k hauteskundeak galdu zituenean. Klaustroko hauteskundeetan errektorearen taldeko kide bat bera ere ez zen hautatua izan egun hartan,
oposizioko taldeak, aurretik adosturiko isilpeko zerrenda ezkutukoak erabiliz, kargu
eta postu guztiak harrapatu baitzituen, bozen arteko aldea benetan txikia izan arren.
1998ko ekainaren 12an, NUPeko Gobernu Batzordeak, bere 65/98 akordioan,
Irakasletza-ikasketetako Musika espezialitatean euskaraz ofizialki ematen zen irakasgai bakarra kentzea erabaki zuen. Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko Dekanoaren eta Filologia eta Hizkuntzaren Didaktika Saileko Kontseiluaren eta Zuzendariaren oposizioa garbia izan zen, eta Espainiako Aldizkari Ofizialean (B.O.E.
272) irakasgai hori euskaraz eman behar zela argi agintzen zela gogoratu zuten.
Baina, alferrik: 1998ko irailaren 25ean, Gobernu Batzordeko idazkariak Fakultateko Dekanoari bidali zion eskutitzean hitz kezkagarri hauek irakur zitezkeen: «No
es un tema pacifico que estemos en una Comunidad Aut6noma con dos lenguas
oficiales, como V.I. afirma en su escrito al Secretario General de 23 de junio de
1998, a la vista de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley de Reintegraci6n y Amejoramiento del R4imen Foral de Navarra. En virtud de ello queda vigente el
acuerdo tomado por Junta de Gobierno».
1. NUP-EKO 1RAKASLEAK
Hala eta guztiz ere, euskal unibertsitatea bizirik dago Nafarroako Unibertsitate
Publikoan. Euskaldunen presentzia unibertsitateko maila eta sektore guztietan
esandakoaren adierazle zuzena dugu. Unibertsitateko kontratazio-baremoetan
euskara jakitea balioesten ez den arren, euskal postuak eskaintzen ez diren arren,
berdin da, euskaldunak unibertsitatean sartzen ari dira erdarazko lehiaketetan nahiz
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oposizioetan. Erdaraz irakasteko sartzen dira euskaldunak, baina behin barnean
daudelarik, euskaraz irakatsi nahi dute, eta eskubide hori aldarrikatu ere.
Egiazki, Nafarroako Unibertsitate Publikoan irakasle euskaldunen kopurua
nabaria da. Izan ere, unibertsitateak dituen 700 irakasleetatik 110 euskaldunak dira
edo euskalduntze-prozesuan daude. Hala ere, babestugabeko taldea da, euskal irakasle gehienak —kopuru osoaren bi herenak— kontratatuak baitira. Honako egitatea euskararen egoeraren adierazle dugu. Irakasle euskaldun gehienek lan finkorik
ez dutenez, zenbakiak aldatzen dira urte batetik bestera. Iazko ikasturtearekin konparatUta, 10 irakasle euskaldun galdu ditugu aurten; alegia, 10 irakasle euskalduni
ez zaie kontratua berretsi.
Beraz, Irakasletza-Diplomaturaz landa, NUPek ez du irakaslerik kontratatzen
euskarazko irakasgaiak emateko; baina erdal taldeko irakasle euskaldun batek bere
irakasgaia euskaraz eskaini nahi badu —nahiz eta bere kabuz edota bere
ordutegitik kanpo aritu—, egin dezake, horretarako unibertsitateak eskatzen dituen
neurriz kanpoko baldintzak betetzen baditu eta unibertsitateak berak kudeatu eta
asmatu duen "Hizkuntz Gaitasun Agiria" arranditsuaren jabe bada. Ez du axola
EGA edukitzeak, euskaraz irakasteko ezinbestekoa baita agiri hori eskuratzea.
Erdaraz irakasteko, ordea, ez da inongo azterketarik egin behar, horretarako inongo
hizkuntza-gaitasuneko agiririk ez baitago.
Printzipioz ez dago gaizki unibertsitateak bere kalitate-kontrolak ezartzea; hori ez legoke gaizki egoera normalizatu batean. Baina hala gertatzen ez denez, guztiz larria da, euskal irakasleei euskaraz aritzeko trabak jartzen baitzaizkie. Irakasle
batek NUPek ezarri dituen azterketak gainditzen ez baditu, teorian behintzat, bere
klaseak bertan behera utzi beharko lituzke eta, jakina, eskola horiek emateko unibertsitateak ez luke beste irakasle "gaitu" bat deituko. Finean, lan finkorik ez duten
irakasleek behartuta daude azterketa hori egitera, euskaraz aritu nahi badute; baina
irakasle finkoen artean azterketa ez da kasu guztietan onartu eta, hori dela eta,
nahiz eta 1999/2000 ikasturtean NUPeko 41 irakaslek euskaraz irakatsi, eta 41
horiek EGAdunak izan, 34k bakarrik zuten euskaraz irakasteko baimena.
2. NUP-EKO IKASLEAK
Nafarroako Unibertsitate Publikoan 10.000 ikaslek ikasten dute, eta horietatik
2.000 dira euskaldunak. Hau da, NUPeko ikasle guztien %20 euskaldunak dira,
bostetik bat gutxi gorabehera. Hala eta guztiz ere, euskaraz ikasi ahal duten
euskaldunen kopurua askoz ere txikiagoa da, %3ren ingurukoa, batez beste.
1999/00 ikasturtean NUPeko Hizkuntzaren Normalizaziorako Batzordeak
argitaraturiko datuen arabera, ikasleen %18,87 euskaldunak ziren, aurreko hiru
ikasturteetako portzentaje berbera, eta hezkuntza ez-unibertsitarioaren portzentajerekin erkatuz gero, 6 puntu goragokoa.
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Zazpi titulaziotan ikasle euskaldunen kopurua %20tik gorakoa zen, eta gainerakoetan %15en ingurukoa. Batzordearen inkestaren arabera, ikasleriaren %24
euskaraz zerbait ikasteko prest zegoen (2.540 ikasle) baina, beti ere inkestatzaileen
iritziz, ikasketak euskaraz egiteko gai zirenen egiazko kopurua %18koa zen (1.900
ikasle). Ikasturte berean maila ez-unibertsitarioan ikasketak euskaraz eginak
zituztenen kopurua %12koa zen —1.270 ikasle osotara—.
Batzordeak egindako ikerketaren datuen arabera, unibertsitateko lau ikasleetatik bat euskalduna da. Beraz, euskaldunen portzentajea, guztira —euskaldun
osoena eta partzialena— %25era igotzen da. Izan ere, Hizkuntzaren Normalizaziorako Batzordeak 1998/99an egindako inkestaren arabera, NUPeko ikasleen %24k
euskaraz zerbait ikasteko desira adierazi zuten, eta horietatik 1.550 ikaslek —matrikulatuen arteko %15ek— eskolak euskara hutsean emateko nahia adierazi zuten.
Ikasturte hartan Selektibitatea egin zuten ikasle euskaldunen portzentajea oso
altua izan zen —%14, hots, 1.481 ikasle—. Horiek, Unibertsitatera ailegatzean,
erdaraz ikastera edo Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateera jotzera behartuta daude, euskaraz ikasiko badute. Unibertsitateko inkestek argi erakusten dute,
hor bertan ere euskaraz ikasteko nahia dutela. Tamalez, euskararen alde mintzo direnean, inkestak artxibatuak izaten dira. Inkestak euskara ahuldu ote den ikusteko
egiten direla dirudi; hala gertatzen ez denez, ez dute inongo eraginik izaten. Ikasleriaren %24k euskaraz ikasi nahi dute. Inkesta ofizialak hala dio. Zer ondorio du,
ordea?
Euskararen etorkizuna ez da makala Nafarroan. Orain unibertsitario euskaldunak dauden moduan, hala izanen da geroan. 1999an Nafar Gobernuak egin zituen
inkesta ofizialen emaitzen arabera, 13 eta 14 urteko ikasle nafarren To20k euskara
ederki ezagutzen zuten eta hizkuntza horretan ikasteko gai ziren. Baina badirudi
NUPek gaitasun hori erabiltzeko aukera gutxi emanen dien mezua helarazi nahi
diela nafar gazte euskaldunei.
3. EUSKARAZ ESKAINITAKO IRAKASGAIAK
NUPen ikasten duten euskaldunak Irakasletzako euskal lerroan edo irakasgai solte
gutxi batzuetan daude matrikulatuta. Unibertsitateak, ofizialki inongo planifikaziorik finkatu ez duen arren, irakasle euskaldunen ahaleginei esker, zenbait irakasgai
euskaraz eskaini dira azken urte hauetan. Matrikula pixkanaka-pixkanaka baina
beti gora zihoan arren, joan den ikasturtean (2000/01) tendentzia hori eten egin zen
arrazoi exogenoak zirela medio.
Euskarazko ikasgaien eskaintza ofiziala oso txikia da. Dena den, legearen
zirrikituez baliaturik, zenbait Sail eta Fakultatetan enborrezko eta nahitaezko
irakasgaiak eskaini ahal izan dituzte. Horrela, 1999/2000 ikasturtean —euskararen
ikuspuntutik ikasturterik emankorrenean— 600 ikasle inguru matrikulatu ziren
euskarazko irakasgairen batean. Horrek NUPeko ikasle guztien %7 esan nahi zuen.
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Dena den, irakasle euskaldunek beren kaxa euskal irakasgaiak eskaini eta
ikasle euskaldunek horiek hautatzen zituztela ikusirik, zenbait oztopo jarri ziren,
ustegabeko arrakasta hari, hein batean behintzat, galga emateko. Horrela, 2000/01
ikasturtearen hasieran, 60 irakasgai debekatuak izan ziren, unibertsitateak orduan
ezarritako baldintza berriak betetzen ez zirelako. Euskarazko irakasgaiek osatzen
zuten debekatuen herena. Dena den, zenbait kasutan baldintzak aldatu ziren erdal
irakasgaiak eman ahal izateko; baina euskararen kasuan baldintzak ez ziren ikutu
ere egin, eta haietako euskal irakasgai bat bera ere ez zen onartu. Ikasle euskaldun
matrikulatuen kopurua izugarri jaitsi zen horrela, duela sei-zazpi urteko egoerara
itzuliz.
Izan ere, 2000/01 ikasturtearen hasieran gertatu ziren protesta handien ondorioz, Unibertsitateko Gobernu-Batzordeak bere erabakiak apaindu eta itxuraldatu
behar izan zituen, eta erdarazko irakasgaien kasuan eskatzen zituzten gutxieneko
ratioak jaitsi zituen zenbait irakasgairen dozentziari bide emanez. Euskararen kasuan, ordea, gogor mantendu ziren, eta ez zuten aldaketarik onartu.
NUPeko Gobernu-Batzordeak eskatzen zuenez, euskal talde bat osatzeko 18
ikasle behar ziren gutxienez eta, hala ere, taldeak ezin ziren edonola osatu, titulazio bakoitzean ezin baitziren euskaraz 18 kreditu baino gehiago eskaini. Erabaki
horiek euskarari izugarrizko kaltea ekarri zioten, 2000/01 ikasturtean Irakasletzaren Diplomaturaz kanpoko titulazioetan 8 irakasgai besterik ez baitziren eman ahal
izan. Irakasgai horiei osaera askeko 7 irakasgai gehitu zitzaizkien. Irakasletzaren
61 irakasgaiez landa, 15 irakasgai osotara. Tendentzia edo joera hori ez da eten;
aitzitik, okertu egin da nabarmenki, aurten, 2001/02 ikasturtean, Irakasletza-Diplomaturaz kanpoko titulazioetan 4 irakasgai eta osaera askeko beste 5 besterik ez
baitira onartu. Inoiz izan dugun emaitzarik txarrena: 2000/01 ikasturtean Nafarroako Unibertsitate Publikoan eman ziren 1.300 irakasgaietatik 76 bakarrik izan ziren
euskaraz. Aurtengo ikasturtean, unibertsitateko irakasgaien kopuru osoaren %5.
Talde bat osatzeko garaian ezin dira zenbaki absolutuak kontuan izan, ez baita
gauza bera 18 lagun eskatzea erdal talde bat osatzeko edo talde euskaldun bat
osatzeko, erdaldunen eta euskaldunen portzentajea ez baita berbera. Titulazioan
dagoen ikasle-kopuruari begiratu behar zaio, eta horren arabera portzentajeak
aplikatu. Ez dirudi batere zuzena gutxieneko zenbaki bera guztiei eskatzea,
batzuen eta besteen kopuruak zenbatekoak diren kontuan izan gabe.
Euskaldunen matrikulazioa, NUPeko gainerako ikasleenarekin erkatuz, testimoniala dugu guztiz, inoiz ez baita %6tik pasatu. Egungo portzentajeak duela sei-zazpi urteko berberak dira. Izan ere, NUPeko ikasle euskaldun alfabetatuen kopuruarekin erkatuz gero, argi dago, kasurik hoberenean, euskaraz ikasten dutenak
nekez ailegatzen direla horien heren batera. Orobat, 2000/01 ikasturtean euskararekin nolabaiteko lotura akademikoa zuten ikasle matrikulatuen kopurua euskaldun
guztien kopuruaren zazpiren batera ere ez zen iristen. Zer esanik ez, euskarari egin
zaion iruzurra ez da ikasle euskaldunen utzikeriarengatik gertatu, edota haiek eus-
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karazko irakasgaiak aukeratzen ez dituztelako. Jakina, egoera kezkagarri hori ez da
irakasle euskaldunen erruarengatik gertatu, edota haiek euskarazko ikasgaiak eskaini ez dituztelako. Ez, noski. Hori gertatu da, proposatu diren irakasgai guztiak
bata bestearen atzetik ezabatuak izan direlako; kontzienteki eta ongi oharturik, gainera. Hori gertatu da, euskarazko matrikulazioa oztopatu delako, ongi jakinaren
gainean eginik, gainera. Jardunbide antolatu horrek ostrazismora daramatza euskaldunak -horixe baita helburua-, irakasleek ezin dute lanik egin, eta ikasleak
ezin dira haien eskoletara joan.
Nafarroako gizartea, ordea, euskara aukeratzen ari da etengabe. Unibertsitateak ezin dio errealitate horri muzin egin. Nafarroako hezkuntza-sistema ez-unibertsitarioan euskaraz eskolatzen diren haurren eta gazteen matrikulazioa gora doa
etengabe. Unibertsitatean, euskarazko eskaintzari trabak jartzen zaizkionez, behera.
Finean, NUPen ikasi nahi bada, ikasle euskaldunak erdaraz ikastera behartuta
daude. Horixe da aldatu behar den grina txarra. Zipotza, unibertsitatearen ateetan
ezarri dute, ongi baitakite euskarari bideak irekitzekotan, bere-berekoak di-tuen
eskubideak onartzekotan, egoera eskuetatik joanen litzaiekeela, unibertsitatea erabat euskaldundu eta Nafarroa bera den baino oraindik euskaldunago bilakatuko
zela; eta zipotza ezarri behar izan zuten. Nonbait jarri behar eta guri egokitu zaigu.
Baina holako ziria ez da nahikoa euskararen upelaren zuloa behar den moduan
ixteko. Nafarroako ikastola, eskola, institutu eta ikastetxe guztietan euskara hedatzen ari da etengabe eta horrek, goiz ala berandu, zipotza haizatuko du, bortizki,
xanpain-botiletan baino askoz ere indar handiagorekin.

Euskal irakaskuntza ez-unibertsitarioaren garapena Nafarroan
85/86
86/87
87/88
88/89
HH - OHO
BBB - UBI
LANBIDE-HEZ. .
.
Euskaraz

Erdaraz
Osotara

HH - OHO
BBB - UBI
LANBIDE-HEZ.

Euskaraz
Erdaraz
Guztira

5.567
171
5.738
110.638

6.069
377

116.376

6.446
106.951
113.397

7.897
609
54
8.560
102.928
111.488

7.947
835
162
8.944
99.141
108.085

89/90*
8.189
1.142
231
9.562
97.877
107.439

90/91
14.855
2.015
1.290
18.160
86.733
104.893

91/92
15.733
2.197
1.320
19.250
81.641
100.891

92/93
17.103
2298
1.301
20.702
77.421
98.123
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HH - OHO- LH
BBB - UBI - DBH
LANBIDE-HEZ.
Euskaraz
Erdaraz
Guztira

93/94 *
17.944
2.323
832
21.099
74.815
95.914

HH - LH
BBB - UBI - DBH
LANBIDE-HEZ.
Euskaraz
Erdaraz
Guztira

97/98
18.664
8.268
270
27.202
57.634
84.836

94/95
17.937
2.983
472
21.392
72.395
93.787
98/99
19.899
7.377
162
27.438
55.524
82.962

95/96
16.211
5.600
496
22.307
68.602
90.909

96/97
17.162
6.342
336
23.840
64.639
88.479

99/00
21.268
7.737
266
29.271
51.622
80.893

00/01
22.677
8.033
149
30.859
48.825
79.684

Nafar Gobernuko Hezkuntza eta Kultura Sailaren datuak.
HH: Haur-Hezkuntza; OHO: Oinarrizko Hezkuntza Orokorra; LH: Lehen Hezkuntza;
BBB: Batxiler Balioanitz Batua; DBH: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza; UBI:
Unibertsitatean Barneratzeko Ikastaroa; LAN: Lanbide-Heziketa.

Nafarroako hezkuntza-sistema ez-unibertsitarioan matrikulatuta daudenen
kopurua urtez urte eta etengabeki jaisten ari da. 1985/86 ikasturtean 116.376 ikasle
matrikulatu ziren, eta 2000/01 ikasturtean, berriz, 79.684 besterik ez. Hala ere, ez
du horrek euskararengan eragin handirik izan, euskal lerroetan matrikulatzen diren
ikasleen portzentajeak, bai eta zenbaki absolutuak ere, urtero-urtero gora ari baitira. Aitzitik, erdal lerroaren egoera guztiz bestelakoa da, ikasturtez ikasturte matrikula maldan behera baitoa.
Haur-Hezkuntzaren eta Lehen Hezkuntzaren matrikulazioaren zenbakiek argi
erakusten dute nafar gizartea pixkanaka-pixkanaka baina atzerapausorik gabe euskararen alde jokatzen ari dela. Gaztelania hutsezko eredua behera doan bitartean,
euskara irakasgai duen A eredua, eta euskara hutsezko D eredua gora doaz, goiko
muga oraindik jo ez dutelarik. B ereduaren eremua nahiko txikia da eta oso jende
gutxik aukeratzen du aukera hori, ikasle euskaldunen %0,7k baizik ez. Bestalde, A
ereduko ikasleen kopurua beste euskal eredukoekin batera hartzea eztabaidagarria
gerta badaiteke ere -Nafar Gobernuko estatistikek gaztelania hutsezko ereduarekin lotzen baitute-, garrantzitsua da euskara edo euskaraz irakasten duten ikasleen kopurua ezagutzea, haien gurasoak, umeak A, B edo D ereduetan matrikulatzera-koan, euskararen alde jokatzen ari baitira. A eredukoak ere euskararen
ingurura bildu baitira.
Portaera hori garrantzi handikoa da Nafarroan, euskarofobiaren presioa jasaten
ari den herrialde honetan, egitate honek argi erakusten baitu oker daudela, egiten
ari diren politika eginda ere, instituzio ofizialak kontrakarrean jarrita eta tematsuki
jarrita ere, euskara gora doala, haien mezuak gizartearen ehunak ez dituela berek
nahiko luketen bezainbateko indarrez kutsatu. 2000/01 ikasturteko zenbakiek

n
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erakusten dutenez, gaur egun, Nafarroan, gurasoen erdiak baino gehiagok euskara
aukeratu dute (%52) eta erdara hutsezko irakaskuntzaren zenbakiak gainditu dira
lehenengo aldiz, eta Haur-Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan dauden ikasleen %25
D ereduan eskolatuak izan dira.

Euskaraz
Erdaraz
Guztira

90/91
1.376
639
2.015
17.373
19.388

91/92
1.575
622
2.197
16.565
18.762

92/93
1.693
605
2.298
16.237
18.535

93/94
1.803
± 400
2.203
15.105
17.308

Euskaraz
Erdaraz
Guztira

94/95
1.874
434
2.308
15.099
17.407

95/96
1.952
394
2.346
14.627
16.973

96/97
1.456
289
1.745
10.719
12.464

97/98
991
270
1.261
6.646
7.907

Euskaraz
Erdaraz
Guztira

98/99
1.157
396
1.553
7.188
8.741

99/00
1.313
521
1.834
6.649
8.483

00/01
1.386
404
1.790
6.796
8.586

D
A

D
A

D
A

Nafar Gobernuko Hezkuntza eta Kultura Sailak eta Diario de Navarra egunkariaren
urtekariak. 1993/94ko datu ofizialetan B ereduko ikasleen kopurua falta da; beraz,
proiekzio bat egin da aurreko eta ondoko urteetako datuak gogoan harturik.

1995/96 ikasturtean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) hasi zen, eta
horrek Batxilerrean eragina izan zuen, DBH hedatzen ari zen heinean eta batxiler
berria ezartzen zen arte Batxiler Balioanitz Batuak ikasleak galtzen baitzituen.
Dena den, galera hori (edo banaketa-modu berri hori) eredu guztietan gertatu zenez
(baita erdara hutsezkoan ere), euskal irakaskuntzaren portzentajeak gora joan ohi
dira, urtez urte. Horre1a, D ereduko ikasleen matrikulazioa geroago eta handiagoa
izan arren, azken urteetako joerak (ikus 2000/01 ikasturtea) ñabartu eta mantsotu
egin dira, nolabait ere.
B eredurik ez dago batxilerrean. A ereduak goia jo duela dirudi, 500 ikasletik
gora izan ondoren joan deneko urtean, 100 baino gehiago galdu baititu. Halaber,
joan den ikasturtean batxilerreko matrikulazioaren datuek hobera egin zuten, ehun
ikasle hurren irabazi zirelarik. Ikasle horiek guztiak eta askoz ere gehiago G ereduak -erdara hutsezko ereduak- bereganatu zituen, azken urteotako joerari lehenengo aldiz hesiak jarriz.
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Euskaraz matrikulatzen diren ikasleen kopurua pixkanaka-pixkanaka baina,
oro har, gora doan arren, DBHren ezarpenaz geroztik, batxilerraren eremua (eta
jakina, UBlrena) guztiz murritza gertatu da, eta, ondorioz, azken ikasturteotako
matrikulazioaren zenbaki absolutuek aldaketa handirik ez dute erakusten: ikasleen
kopurua 8.500 ikasle ingurukoa, eta horietatik 1.800 inguru euskaldunak.
Esanak esan, oro har, hezkuntza ez-unibertsitarioko maila guztietan euskaraz
ikasi dutenen portzentajeak nabarmenki gora egin du azken urteotan. Izan ere,
1998/99 eta 1999/00 ikasturteen arteko ezberdintasuna 6 puntukoa izan zen.
1999/00 ikasturteko Selektibitatean 600 ikasle gutxiago matrikulatu baziren ere,
euskararen kasuan galerarik ez zen gertatu; aitzitik, 50 ikasle gehiago matrikulatu
ziren. Horrek, noski, euskaldunen kopuruaren ehunekoa nabarmen igoarazi zuen,
Nafarroako hezkuntza-sisteman euskarak duen erregulartasuna eta egonkortasuna
argi eta garbi erakutsiz. Unibertsitatean erabiltzen diren zenbakiak eta portzentajeak, berriz, irrigarriak edo, hobeki esanda, auhendagarriak dira.

E Haur/Lehen H. p Batxilerra

Hautaprobak

1:1 NUP

Haur-Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan euskaraz ikasten duten haurren portzentajea: %52
Batxilerrean: %21
Hautaprobetan: %20
Nafarroako Unibertsitate Publikoan: %2,7

4. UNIBERTSITATEAREN ERANTZUNKIZUNA
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Estatutuek agintzen duten bezala, hizkuntza-politikari buruzko plangintza egin eta onartu egin behar da. Azken aldi honetan
gaia itzulipurdikatu nahi izan dute. Plangintzak egiteko agindu dute, baina, egin
ondoren, proposatutakoak atzera bota dituzte. Denbora galtzen da horrela —edo
irabazi, zein aldetik ikusten den—. Batzordeak lanean aritu dira, beren lanak alferrik izanen zirela jakinik ere. Plangintza asko proposatu dira. Kolore askotarikoak.
Gaur egun, EHUN taldearen babesaz prestaturikoa ausartegia iruditzen zaigu. Plan
hura ez zen martxan jarri errektoretza-taldea berriak gogoko ez zuelako. Euskaltzaleegia omen. Baiiia kan, heste plan motelagoak, pragmatikoagoak, ahalezkoagoak
eta adeitsuagoak ere izan dira, eta ez dira onartuak izan.

11

I

Zenbait analisi

219

Nafar Gobernuak euskarak unibertsitatean izan behar duen lekua zehaztu arte,
gaur egungo errektoretza-taldeak ez du beste hizkuntza-plangintzarik egiteko asmorik. Unibertsitatearen autonomiaren beldur dira, eta Nafarroako legea aipatzen
du-te. Legeak, ordea, ez du unibertsitateari buruz deus ere esaten. Unibertsitatearen
lege berriak, agian, bai; eta horren zain daude. Bitartean, euskararen aurkako
itsuskeriak bata bestearen ondotik datoz.
2000/01 ikasturtearen bukaeran NUPeko errektoretza-taldeak euskararen irakaskuntzaren aurka hartutako erabakien aurka eta Nafar Gobernuko Hizkuntza
Politikako Zuzendariak egunkari, telebista eta irratien aurrean egindako euskararen
aurkako adierazpen erasokorren aurrean —non Irakasletza-ikasketen bi euskal
lerroetatik bat kendu nahi zutela ulertzen baitzen—, protesta ugariak, handiak,
lasaiak eta baketsuak egin ziren, bai NUPen barnean, bai eta NUPetik kanpo ere.
Duela 10 urte gertatu bezala, ikasle, irakasle eta langileen itxialdiak antolatu behar
izan ziren unibertsitateko gelategian. Oraingoan, aurrekoan bezala, 1501agun bildu
ziren, baina orduko hartan ez bezala, polizia deitu zen, eta ordena publikoko indarrak unibertsitateko esparrua bortxatu, eta itxialdian zeuden 77 ikasle, irakasle eta
langile atxilo hartuak izan ziren, polizia-etxera eramanak, ziegetara bilduak, eta
hor bertan fitxatuak, euskararendako duintasuna eskatzeagatik.

Euskarazko irakaskuntzaren bilakaera UPV/EHUko
Gizarte- eta Komunikazio-Zientzien Fakultatean,1981-2001
Josu Amezaga (UPV/EHU)

Kongresuan aurkeztutako posterra

Euskarazko ikasgaien eskaintzak gora egin du Fakultatean azken 21 urteetan (1. IRUDIA).
HaIa ere, gaztelaniazko eskaintzarekiko proportzioa geldi dago azken hamalau urteotan (2. IRUDIA)."
Batez beste 0,73 irakasgai eman izan dira euskaraz gaztelaniazko irakasgai bakoitzeko. Gaur egun, 87/88 ikasturteko
•
eskaintzaren parean gaude.
Geldialdi honen arrazoi nagusiak, Fakultateko curriculumean izandako aldaketak dira.
88/89 ikasturtean jarri ziren martxan Gizarte-Zientzietako lizentziaturak.
•
95/96 ikasturtean Ikasketa-Plan Berriak hasi ziren ezartzen (ikus bereziki Komunikazio-Zientzietan izandako eragina: 3.
•
IRUDIA).
99/00 ikasturtean Ikasketa-Plan Berrien egokitzapena burutu zen.
•
Gaur egun ezinezko bihurtu da dena euskaraz eskaintzea.
Hizkuntza-irizpiderik gabe ezarritako numerus claususa dela medio, euskal taldeetako ikasleen kopurua txikiegia da
•
irakasgai guztietan taldea osatzeko. Arazo hau larriagotu egin daiteke, baldin eta estatu osorako barruti bakarraren
ondorioz kanpotik datozen ikasleek euskal ikasleak desplazatzen badituzte.
Curriculuma gaztelaniaz diseinatuta dago: horrek eragina du irakasgaien kopuruan (ez zaio egokitzen euskarazko
•
eskariari, ezta euskarazko eskaintzaren ahalmenari ere) eta bai curriculumaren izaeran bertan ere (euskaraz gutxiago
eskaini beharko balitz, irakasgai horiek beste modu batean antolatu beharko lirateke).
Fakultatea euskalduntzearen planteamenduak goia jo du aspaldian
•

"Euskararen Erabilera Normaltzeko Plangintza" gisa diseinatu direnek, funtsean, hauxe dute oinarrian: gaztelaniaz
indarrean dagoena euskalduntzea. Errealitatea bestelakoa izan da, ordea: gaztelaniaz garatzen ari dena euskaldundu
nahirik joan gara. Kontua da, ordea, hizkuntza bakoitzak bere garapen-bidea behar duela eduki, bere beharrizan,
baliabide eta erritmoen araberakoa.
ONDORIOA: Azpigarapenaren garapena

•
•

A. Gunder Frank-ek azpigaratutako herrialdeen bilakaeraz esan zuena errepika daiteke hemen: euskararen egoera gure
fakultatean ez da denbora-atzerapenaren ondorio, sistemaren egituraren emari zuzena baizik. Irakas-eskaintza osoa
euskaraz eman ezin izatea estrukturalki gainditu ezinezko errealitatea da, ez denbora kontua.
Beraz, irtenbidea ez da etorriko egitura bera euskalduntzetik, euskarak dituen ahalmenak (irakasleak, ikasleak, ezagutza
metatua, etab.) eta euskal gizarteak dituen beharrak uztarturik, garapen-bide propioan abiatzetik baizik. Hots, curriculum,
ikasle-kopuru, irakasleria eta baliabide material propioak garatuz. Horretarako masa kritiko nahikoa badago, egon.

1. IRUDIA: Komunikazio- eta Gizarte-Zientzien Fakultatean eskainitako irakasgaiak

Gaztelaniaz

81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02
* Irakasgai bera bi lizentziaturatan ematen denean, bi irakasgai zenbatu ditugu.

rs..1

2. IRUDIA: Komunikazio- eta Gizarte-Zientzien Fakultateko irakasgaiak:
euskaraz/gaztelaniaz ratioa
1
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3. IRUDIA: Komunikazio-Zientzietako irakasgaiak: euskaraz/gaztelaniaz ratioa
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Euskarazko ikasketak Bilboko Industria-Ingeniaritza
Teknikorako Unibertsitate-Eskolan
K. J. Sagastibeitia (UPV/EHU)
A. J. Mazon (UPV/EHU)
I. Zamora ( UPV/EHU)
J. R. Saenz ( UPV/EHU)
LABURPENA
Bilboko Industria-Ingeniaritza Teknikorako Unibertsitate-Eskolan euskaraz ikas
daitezkeen titulazioak aztertu ditugu lan honetan. Euskararen gaur egungo egoera
eta norakoak, plan berriak hasi zirenetik, hain zuzen ere.
Gure ikerketan batu eta erabili ditugun datu ugarien hrtean honako hauek
adieraziko ditugu:
– Azken urteotan euskaraz ikasten duten ikasleen kopuruak.
– Eskolako irakasle elebidunen multzoa.
– Oinarrizko bibliografia modura proposatzen diren euskaraz sortutako testu-liburuak eta euskarara itzulitakoak.
– Zenbat irakasgai eskaintzen dituen eskola honek euskaraz ikasteko
moduan.
– Zenbat karrera-amaierako proiektu aurkeztu diren euskaraz.
Bestetik, askotan bururatzen zaizkigun galderei erantzuten saiatu gara:
– Titulua eskuratzeko behar diren kredituak euskara hutsean lor al daitezke?
– Ba al dago aukerarik irakasgai hautazkoak, zerrenda irekikoak edo aukeraketa librekoak euskaraz egiteko?
Datu horiek guztiak ikasiz, eskolako euskara gaur egun non dagoen, etorkizunera begira zein joera daukan eta gaztelaniazko ikasketekin alderatuz zelako
"osasuna" duen aztertu dugu.
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1. BILBOKO INDUSTRIA-INGENIARITZA TEKNIKORAKO UNIBERTSITATE-ESKOLA
Euskal Herriko Unibertsitateak hiru campusetan eskaintzen du Industria-Ingeniaritza Teknikoa ikasteko aukera. Lau dira, hain zuzen ere, ikasketa horiek egiteko
ikastegi ofizialak: bi Gipuzkoako campusean (Donostia eta Eibar) eta bana Bizkaiko eta Arabako campusetan (Bilbo eta Gasteiz).
Bilboko Industria-Ingeniaritza Teknikorako Unibertsitate-Eskola, horien
arteko lehena eta Bizkaiko bakarra, 1942ko urtean sortu zen Bilboko Industria-Perituen Eskola Teknikoa izenarekin. Ordutik gaur arte, ikasketa teknikoak beti
eman dira aztergai hartu dugun eskola horretan. Industria-Perituaren titulua
hasieran, eta, 1964ko plana agertu eta gero, Industria-Ingeniari Teknikoarena.
1995ean egindako plan berriak 1997-1998 ikasturtean abiatu ziren gure eskolan. Horiekin batera —ikasmaila bat galduz—, hiru urteko ikasketak izatera aldatu
ziren, eta ordura arteko espezialitateak titulazio bihurtu ziren.
Beraz, Bilboko Industria-Ingeniaritza Teknikorako Unibertsitate-Eskolak
—aurrerantzean Bilboko IITUE— hiru urteko honako lau titulazio hauek eskaintzen ditu gaur egun:
– Elektrizitateko Industria-Ingeniaritza Teknikoa.
– Industria-Elektronikako Industria-Ingeniaritza Teknikoa.
– Mekanikako Industria-Ingeniaritza Teknikoa.
– Industria-Kimikako Industria-Ingeniaritza Teknikoa.
Egia esateko, laster hasiko den ikasturtean beste titulazio bat jarriko da martxan: Gestioaren Informatikako Ingeniaritza Teknikoa. Baina berria denez —20012002 ikasturtean lehen ikasmaila baino ez dugu izango—, nahiago izan dugu geure
ikerketatik kanpo uztea eta industria-titulazioak bakarrik aztertzea.
Aztergai hartu ditugun titulazioak hasi zirenetik, Euskararen Normalizaziorako Plan Unibertsitarioek diotena gauzatzeko asmoz, euskarazko taldeak sortu ziren. Hain zuzen 31 taldea goizez, eta 46 taldea arratsaldez. Dena dela, sorrera hori
ez zen egin urte berean, baizik eta urtez urte osatu ziren talde berriak, orain
dauzkagunetara heldu arte.
Ondoko taulan Bilboko IITUEk datorren ikasturterako atera duen ikasketa-eskaintza ikus dezakegu.
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1. taula: Bilboko IITUEren ikasketa-eskaintza
Titulazioa
Elektronika
Mekanika
Elektrizitatea
Kimika

G
E
G
E
G
E
G

1. ikasmaila
3
1
3

2. ikasmaila
2
1
2

3. ikasmaila
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
2

G: Gaztelaniazko taldeen kopurua
E: Euskarazko taldeen kopurua

Horrela, bada, ematen diren lau titulazioen artean, bakarrik bi (Elektronika
eta Mekanika) ikas daitezke euskaraz lehenengo ikasmailatik azkenera arte.
Beste titulazio baten kasuan —Elektrizitatean, hain zuzen ere— lehen urtean
baino ezin da euskaraz ikasi, nahiz eta 1999ko ekainaren 29an Eskola-Batzarrak
erabaki zuen moduan, Euskararako Errektoreordetzari 1999-2000 ikasturtean bigarren eta hirugarren ikasmailetako enborrezko eta derrigorrezko irakasgaiak euskaraz egiten hastea eskatu.
Azken titulazioan —Kimikan— ez du aukera hori ere ematen, euskarazko taldeak ez baitira inondik inora agertzen.
Dena den, esan beharra daukagu, euskara' zko taldeen sortze-prozesua ez dela
oraindik amaitu, aurrekontuei eta azpiegiturari dagozkion arazoek mantsotu egin
duten arren.
2. IRAKASGAIAK ETA KREDITUAK
Orain arte ikusi duguna sakontzeko asmoz, euskaraz zenbat irakasgai ikas daitezkeen, eta, beraiek gaindituz gero, zenbat kreditu lortuko diren aztertuko dugu atal
honetan. Azkenik, titulua eskuratzeko behar diren kredituekin alderatuz, titulua
euskara hutsean lor daitekeen ala ez jakingo dugu.
2.1. Irakasgaiak
Euskarazko eskaintza erreala aurkitzeko, ikasketa-planetako irakasgaiekin
hasiko gara. Eremu honetan erabili ditugun datu adierazgarrienak hauexek izan
dira: titulazio bakoitzean zenbat irakasgai eskaintzen diren eta, haien artean, euskaraz zenbat har daitezkeen.
Zifra gehiegietan ez galtzeko asmoz, ondoko taulan titulazio osoko irakasgaiak elkartu ditugu, ikasmailaz ikasmaila banatu barik.
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2. taula: Ikasketa-planetako irakasgaiak

Elektronika
Mekanika
Elektrizitatea
Kim ka

G
E
G
E
G
E
G
E

Enborrezkoak
eta
derrigorrezkoak
32
31
31
26
32
11
30

Intentsifikazio
hautazkoak
10
13
10
18
-

Zerrenda
irekiko
hautazkoak
15
2
17
2
12
2
15
2

Aukera
askekoak
3

.

3
3
3
-

GUZTIRA
60
33
64
28
57
13
66
2

G: Eskainitako irakasgai guztiak
E: Euskaraz eskainitako irakasgaiak

Taula horretako datuak aztertuz gero, Bilboko IITUEko euskarazko ikasketen
egoerari buruzko ondorio batzuk atera ditzakegu.
Hiru urteetan euskarazko taldeak dauzkaten titulazioetan —hau da, Mekanikako eta Industria-Elektronikako Industria-Ingeniaritza Teknikoetan—, enborrezko
eta beharrezko irakasgai ia guztietan dago euskaraz ikasteko aukera: 31etatik 26tan
lehenengo kasuan (%84), eta, bat izan ezik, denetan bigarrenean (%97).
Elektrizitateko Industria-Ingeniaritza Teknikoan, berriz, enborrezko eta derrigorrezko irakasgaien herena bakarrik dago aukeran. Hori bai, euskarazko talderik
daukan ikasmaila bakarra soilik kontuan hartzen badugu, portzentajea %92ra
igotzen da.
Euskarazko talderik ez daukan titulazioak —Industria-Kimikako Industria-Ingeniaritza Teknikoak— ez du bat ere eskaintzen.
Bestalde, hautazko eta aukera askekoen artean bi irakasgai bakarrik daude titulazio guztietan —Kimikan barne—. Baina kasu berezi horiek beste ikuspuntu batetik aztertu behar ditugu, zeren eta gai horiek Euskara Teknikoa I eta II direnez,
matrikulatu diren ikasle guztiak talde bakar batean elkartzen baitira euskara hutsean
ikasteko.
Gauzak horrela, Kimikako kasua albora utzita, Bilboko IITUEko titulazioen
irakasgai oinarrizko , eta garrantzitsuenak euskaraz ikasteko aukera badagoela esan
dezakegu; edo etorkizun hurbilean egongo dela, behintzat. Hautazko eta aukera
askekoak egiteko, berriz, gaztelania erabili beharko da, dudarik gabe.
2.2 Kredituak
Industria-Ingeniaritza Teknikoen ikasketak burutzeko behar diren kredituak
argitzeko, aurtengo Irakaskuntza-Gidaliburura joan gara. Bertan honako datu hauek
aurkitu ditugu:
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3. taula: Ikasketa-planetako irakats-zamaren banaketa

Elektronika
Mekanika
Elektrizitatea
Kimika

Enborrezkoak eta
derrigon-ezkoak

Hautazkoak

168
163,5
166,5
159

38
42,5
39,5
47

Aukera
askekoak
24
24
24
24

Karrera-amaierako
proiektua
6
6
6
6

GUZTIRA
236
236
236
236

3. taulan ikus daitekeen moduan, kredituen kopuru bera lortu behar da titulazio
guztietan, eta kopuru horren banaketa ez da oso ezberdina batetik bestera. Kreditu
gutxi batzuk baino ez dira aldatzen enborrezko/derrigorrezkoen eta zerrenda
irekiko hautazko irakasgaien artean.
Aurreko atalean erakutsi duguna ikusita, kredituen azterketa egiterakoan, titulua erdiesteko nahitaez egin behar diren irakasgaien kredituak —enborrezko, derrigorrezko eta karrera-amaierako proiektuei dagozkienak— elkartuko ditugu. Horrela, bi konparazio hartuko ditugu neurri moduan: ezinbesteko gaien kredituak eta
ikasketak burutzeko kreditu-kopurua.
1. irudia: Ikasketa-planetako kredituen kopurua

n Titulazioa
n Ezinbestekoak
Euskaraz

Elektronika

Mekanika

Elektrizitatea

Euskarazko taldea daukaten titulazioak, kredituen arabera ere, bi multzotan
banatzen dira. Batean Industria-Elektronika eta Mekanikako IITk sartuko
genituzke, eta bestean Elektrizitatekoa.
Lehenengo multzoan ia ezinbesteko kreditu guztiak lor daitezke euskaraz
(%96,5 Elektronikan eta %85 Mekanikan) eta titulua eskuratzeko gehienak (%74
eta %64, hurrenez hurren). Hala ere, azken portzentaje horiek baloratzerakoan,
aukera askeko kredituen esanahiaz ohartu beharra dago. Beren definizioan
agertzen denez, kreditu horiek lortzeko moduak bi dira: izaera hori daukaten
irakasgaiak gainditzea eta prestakuntza osatzeko ekintzak burutzea.
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Ikusi dugun legez, Bilboko IITUEn ez dago horrelako irakasgairik euskaraz
ikasteko. Baina baliteke kreditu horiek EHUko beste ikasketa bateko irakasgaiak
eginez erdiestea, edota eskolatik at egindako prestakuntza osatzeko ekintzen bidez
—enpresa, entitate edo erakundeetan eginiko praktikak, ekintza kulturalak,
kirolak, hizkuntzak, ikastaroak, hitzaldiak, jardunaldiak, eta abar—. Hots, nahi
izanez gero, behar diren aukera askeko kredituak ere (24) euskaraz lor daitezke.
Kreditu horiek Bilboko IITUEk eskaintzen dituenekin batzen badira, guztira, %84
eta %74 dira euskaraz lor daitezkeen kredituak (Elektronikan eta Mekanikan,
hurrenez hurren).
Bigarren multzoan, berriz, Elektrizitateko IITa dago, eta kasu horretan lehenengo ikasmailan bakarrik aurkitu ditugu euskarazko taldeak. Horixe da, zalantzarik gabe, agertutako portzentaje txikien arrazoia: ezinbesteko kredituen %39 eta
titulazioa amaitzeko behar direnen %41 —aukera askekoak barne—. Baina
lehenengo urtea bakarrik aztertzen badugu, ezinbestekoen portzentajea %92koa da.
3. IRAKASLERIA
Hil honetan amaituko den ikasturtean, 135 irakasle izan dira Bilboko IITUEn, 17
sailetan banatuta. Horietatik, 23 irakasle elebidun. Hau da, %17.
Eskolan ematen diren irakasgaien eta ikasleen kopuruarekin alderatuz sortu
zaizkigun datu interesgarrienak, 4. taulan adierazi ditugu.
4. taula: Irakasle bakoitzaren batez besteko zama
Irakasle erdaldunak
Irakasle elebidunak

Irakasgaiak
2,2
3,3

Ikasleak
192
124

Zutabe bakoitzean, dagokion hizkuntzan ikasten diren irakasgaiak edo ikasleak bakarrik hartu ditugu batezbesteko balioak kalkulatzeko. Dena den, argi gera
bedi taula horretan adierazitako batez bestekoek ez dutela zerikusirik irakasle bakoitzaren irakas–zamarekin (ordu edo kredituekin). Esate baterako, irakasgai batzuetan talde bat baino gehiago daudelako gaztelaniaz, edo batzuetan irakasle elebidunek gaztelaniazko taldeetan ere lan egiten dutelako.
Horrela, irakasle elebidunek erdaldunek baino ikasle gutxiago (%35 gutxiago) dauzkate, eta hori nabari da euskarazko talde txikien ikasgeletan. Eskertzekoa
da, gainera, talde handi baino handiagoak dauzkan unibertsitatean horrelakorik
gertatzea. Onuragarria baita denontzat, bai ikasleentzat, bai irakasleentzat, baita
irakaskuntzarako ere.
Baina lehen zutabeko ikuspuntutik aztertu ondoren, ez dugu ondorio bera
aterako, agian. Ez behintzat irakasle elebidunek. Zeren eta, taulan agertzen den
moduan, irakasle elebidunek erdaldunek baino irakasgai gehiago (1,1ekoa da
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aldea) prestatu eta eman behar baitituzte. Taulan ikusten dugun 1,1eko alde hori
heren bat (%33,33) bihurtzen da portzentualki; beraz, ez da inondik inora baztertzekoa.
4. IKASLERIA
4.1 Gaur egungo egoera
Bilboko IITUEko ikasleen egoera gaur egun zelan dagoen jakitea izango da
gure hurrengo pausoa eta atal honetako helburua. Horretarako, 2000-2001 ikasturteko datuak hartuko ditugu oinarritzat.
Titulazioen eta kurtsoen ikasle-kopurua zenbatzean, dagozkien irakasgaien
ikasleak batu ditugu. Hau da, erabiliko ditugun zifrak ez dira benetako ikasle
fisikoak. Ikasle batek bost irakasgai ikasten badabil, bost aldiz zenbatuko dugu,
titulazio edo maila horren ikasle-kopurua sortzeko.
5. taulan islatu ditugu kalkulatutako emaitza garrantzitsuenak. Industria-Elektronikako eta Mekanikako IlTetan euskaraz ikasten duten ikasleak %20 dira
gutxi gorabehera. Bigarrenean %13ra jaisten dira hautazko irakasgaien erruz, eta
azken ikasmailara heltzean, ia desagertuta daude, ez baitago ezinbesteko irakasgairik euskaraz.
Elektrizitateko kasuak ezusteko emaitzak eman dizkigu, eta sakonago
aztertzeko kontua da, dudarik gabe. Nahiz eta euskaraz ikasteko aukera lehen
ikasmailan bakarrik eskaini, euskaraz ikasten hasi direnen portzentajea titulazio
guztietako handiena da.

5. taula: 2000-2001 ikasturteko ikasle-kopuruak

Industria-Elektronikako IIT
Mekanikako IIT
Elektrizitateko IIT

G
E
G
E
G
E

1. ikasmaila
Zk.
%
2750
537
19,5
2656
561
21
1492
394
26,4

2. ikasmaila
Zk.
%
3079
418
13,5
3818
479
12,5
1674
153
9

3. ikasmaila

Zk.
1775
64
2031
86
997
-

%
3,6
4,2

G: Talde guztietako ikasleak
E: Euskarazko taldeetako ikasleak

Bestalde, 2. irudian titulazio bakoitzaren emaitzak eta eskola osoarenak ikus
ditzakegu:
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2: irudia: Euskarazko ikasleen portzentajeak
120
100

-

80
o Guztiak

60

nEuskaraz

40
20
0
Elektronika

Mekanika

Elektrizitatea

Eskolan

Bertan argi geratzen da, Bilboko IITUEko titulazioetan euskaraz ikasten ari
direnen kopurua ez dela %15era heltzen. Eskola osoko ikasleak kontuan hartzen
baditugu, portzentaje hori %12 baino txikiagoa da.
4.2. Joera
Ikasleen joeraz jabetzeko, euskarazko taldeak eskaintzen dituzten titulazio bakoitzaren irakasgai batzuk ikertu ditugu, azken urteetako ikasle-kopuruak erabiliz.
Baina sortu zaizkigun emaitzetatik ezin daiteke ondorio garbirik atera, aztertutako
irakasgaiaren arabera oso ezberdinak izan baitira. Horren arrazoia irakasgaien
ezaugarrietan aurkitu dugu nonbait: ikasmailaren eta zailtasunaren arabera, irakasgai bat errepikatua dutenen kopurua oso aldakorra da, eta, ondorioz, irakasgaien
ikasle-kopuruaren joerak ezin daitezke alderatu orokorrean.
Arazo hori ekiditeko nahian, lehen ikasmailako irakasgai bat hartu dugu, eta
plan berria hasi zenetik ikasle berriak zenbatu ditugu ikasturte bakoitzean. Hau da,
irakasgai horretan ordura arte matrikulatuta ez zeudenak, eskolan hasi berriak.
6. taula: Azken urteetako joera (%)

Gaztelaniaz
Euskaraz
Guztiak

98/99
Berriak
129
20
149

99/00
Berriak
108
19
127

00/01
Joera
- 16,3
-5
- 14,7

Berriak
90
20
110

Joera
- 16,7
+5
- 13,4

Irakasgaia: Zirkuituen Hedapena
1. ikasmaila, Industria-Elektronikako IIT
Hartutako irakasgaia neurri moduan erabiltzen badugu, argi ikusten da unibertsitate osoan nabarmentzen den ikasleen jaitsiera erdarazko taldeetan. Euskarazkoetan, berriz, sartzen direnen kopurua mantendu egiten da —urteko hogei inguru—. Dena dela, selektibitatean eta batxilergoan daudenen portzentajea ez dirudi
Bilboko IITUEko portzentajera heldu denik oraindik. Eta agian horren zergatiaz
galdetu beharko genioke geure buruari.
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5. BESTELAKOAK
5.1. Titulazioen oinarrizko bibliografia
Bilboko IITUEn erabiltzen den euskarazko bibliografiaren egoera jakiteko,
eskolako liburutegira jo dugu, eta eskainitako irakasgaietan dagoen oinarrizko bibliografia kontuan hartuz, bi liburu bakarrik aurkitu ditugu euskaraz. Biak euskarara itzulitakoak.
Horiez gain, badaude euskarazko beste liburu batzuk, baina gutxi dira gai
teknikoak sakon jorratzen dituztenak ingeniaritza-arloan. Eta daudenen artean,
gehienak jakintza-arlo berekoak dira.
5.2. Karrera-amaierako proiektuak

Ez dugu amaitu nahi karrera-amaierako proiektuak aipatu barik. Plan berriko
lehen tituludunak joan zen ikasturtean (99-00) irten ziren. Beraz, euskarazko taldeak
hiru ikasmailetan eskaintzen dituzten titulazioek azken bi urteetan sortutako
datuekin geratuko gara.
1999-2000 ikasturtean ez zen proiektu bat bera ere irakurri euskaraz. Ez Industria-Elektronikako IITn, ezta Mekanikakoan ere. Aurten, Mekanikakoan berdin
segitzen du egoerak. Elektronikakoan, berriz, hiru izan dira ekainera arte irakurri
diren proiektuak.
Aurreko datuak aztertzerakoan, kontuan hartu behar da ezen, lehenengo bi
urteak izanez, ikasle gutxik bukatu dituztela beren ikasketak. Baina litekeena da,
lehenago ikusi dugun bibliografia urriak eta euskaraz lan egiteko ohiturarik ezak
proiektuen uzta oztopatzea.
6. ONDORIOAK
Komunikazio honekin plazaratzen dugun ikerketa eta horren emaitzak ez dira
inondik inora lan estatistikoa. Lan honen helburua Bilboko Industria-Ingeniaritza
Teknikorako , Unibertsitate-Eskolan euskaraz ikas daitezkeen titulazioen egungo
egoera jakinaraztea izan da. Eta horretarako, batu eta erabili ditugun datu
interesgarri eta garrantzitsuenak argitaratu ditugu.
Hasieran bururatutako galderei erantzutea hartu dugu helburutzat. Beraz,
erantzun horiek izango dira gure ondorioak.
Bilboko IITUEn ikas daitezkeen titulazioak lau dira. Titulazio horietako batek
—Industria-Kimikako IITk— ez du euskaraz ikasteko aukerarik eskaintzen. Eta
beste baten eskaintza lehenengo ikasmailara mugatzen da, momentuz behintzat.
Elektrizitateko IITa da bigarren kasu hori.
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Azken bi titulazioek —Industria-Elektronikako eta Mekanikako ITTekikasmaila guztietan dute euskarazko eskaintza. Kasu horietan, enborrezko eta
derrigorrezko kreditu ia guztiak, baita tituluak eskuratzeko behar diren kreditu
gehienak, euskara hutsean lor daitezke.
Azkenik, Bilboko IITUEn aurkitu dugun euskararen egoera ikerketa hasi
aurretik espero genuena baino hobea izateaz gain, baikorrak izan behar dugula esan
nahi dugu. Bildutako datuen arabera, euskarazko ikasketen joerak etorkizun ona
ikusarazten digu.
7. LABURDURAK
EHU
IITUE
IIT

Euskal Herriko Unibertsitatea
Industria-Ingeniaritza Teknikorako Unibertsitate-Eskola
Industria-Ingeniaritza Teknikoa

i

a

III. GOGOETAK

Euskal gizartea eta hezkuntza Euskal Herrian eta
Europako Batasunean 2006 eta 2021 urteei begira.
Aldagai nagusien prospekzioa

Eneko Astigarraga (Prospektiker, Deustuko Unibertsitatea,
Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea –ESTE–)

1. SARRERA
Gure gizartean hain azkar gertatzen ari diren aldaketek era zuzenean eragiten dute
bere barneko egitura eta ezaugarrietan. Aldaketa horiek edozein herritan suertatzen
diren harremanetan nabarmentzen dira, eta baita giza sistemetan ere. Euskal
gizarteari eta hezkuntzari dagokionez, Euskal Herrian eta Europa osoan gertatzen
ari diren aldaketa horiek, beste Iurralde batzuetan gertatu arren ere, bertako
ikuspegia erabiliz aztertu behar dira, eta aurre egin behar zaie.
Aldaketa horiek eta bertatik datozen ondorioek guztiongan dute eragina:
ikasleengan, irakasleengan, ikastetxeetan eta hezkuntza-sistema osoan. Ondorio
horien aurrean bi jarrera agertzen dira argi eta garbi: gure aurrean gertatzen ari
denari inongo jaramonik ez egitea eta uholdeak eraman gaitzala, edo, aitzitik,
uholde horri aurre egitea, geureak diren helburuak lortzeko ahaleginetan. Adierazitako lehenengo jarreraren aldekoentzat, etorkizuna idatzirik dago aldez aurretik, eta ezinezkoa da aldatzea edo alboratzea. Beraz, era egonkor horretan besteek
hartutako erabakien ondorio edo eraginak jasango dituzte. Bigarren jarreraren
aldekoentzat, ordea, etorkizuna ez dago inolaz ere finkaturik, eta, horregatik, gertakizunen zentzua aldatzerik badagoela pentsatzen dute, borondatezko jarreraren
eta gizartearen mobilizazioaren bidez. Era horretara, kontrako joerak alde batera
uztea proposatzen dute, eta, baleude, gure aldeko tendentzietatik etekinak ateratzea.
Gaur egun, hezkuntza-sistema guztiz "enblematikoa" bihurtu da gizarte moderno baten etorkizunerako, jakintzaren gizartea izendatu den honetarako, alegia.
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Oro har, gure ustez, prospektiba- eta estrategia-burutapenek gero eta garrantzi
handiagoa dute norberaren etorkizunari dagozkion eredu nagusiak finkatzeko, eta
hartu beharreko erabakiak argitzeko.
2. HAUSNARKETAREN HELBURUAK
Idazki honen helburua, Euskal Herrian eta Europako Batasunean 2006 eta 2021.
urteetara begira Euskal gizartean eta hezkuntzan eragin handiena izango duten
aldagai nagusien prospekzioa osatzea da.
Euskal gizartea eta hezkuntza Euskal Herrian eta Europako Batasunean
aztertzean, giltzarri diren aldagaiak aipatu eta datozen urteetarako aurreikusten
diren tendentzia edo joera nagusiak aztertuko ditugu, gainetik bada ere.
Gauza jakina da, eta halakotzat hartua da gehienetan, sistema batek —edozeinek--- izan dezakeen etorkizuna era askotakoa izan daitekeela, eta, horrenbestez,
aukera egin beharra izaten dela azaltzen diren aukeren artean, eta aukera horietako
bakoitzera eraman dezaketen bideen artean•, jakina.
Izan ere, azken finean, prospektibazko gogoetak estrategiazko ekimena
bideratzeko balio behar du l ; erronka gisa hartu den eta lortu nahi den etorkizun
horretarako bidean gaur egun bertan burutu beharreko ekimenak argitzeko balio
behar baitu gogoeta horrek. Prospektibazko helburuarekin koherente izateko, eta
zentzu betea izan dezan, etorkizunerako erronka horiek definitzerakoan topatzen
diren arazo guztientzat edo ia guztientzat aukeratu behar da irtenbidea emango
dien testuinguru bat.
3. EUROPAREN ETORKIZUNA: ESZENATEGI OROKORRAK ETA
TENDENTZIA NAGUSIAK
3.1. Eszenategi orokorrak
Atal honetan Euskal Herriko eta Europa Batasuneko gizartearen eta hezkuntzaren etorkizunari begira aurreikusten diren tendentzien eta aldagai nagusien
prospekzioa eta bilakaerari buruzko hainbat datu eta hausnarketa jasoko ditugu.
Hasteko, gainbegirada emango diegu testuinguru gisa Europako Batasuneko
etorkizunean izan daitezkeen eszenategiei, geroago aldagai nagusien hausnarketa
prospektiboan murgiltzeko.
Europako Komisioaren Prospektiba Sailak (Forward Studies Unit – Cellule
de Prospective), Komisioaren presidentearen agindupean, etorkizunari begira bost
eszenategi orokor eraiki zituen2.
1. Godet, M. (1997): Manuel de Prospective Strategique, Dunod, Paris.
2. Bertrand, G (koord), Michalski, A; Pench L. R; Forward Studies Unit. (2000): "Scenarios
Europe 2010. Five Possible Futures for Europe", Brussel.
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Laburbilduz, hona hemen bost eszenategi posible horiek:
1. eszenategia: "Merkatnen garaipena"
Izenetik asma daiteken bezala, bere ezaugarri nagusia muga gabeko trukaketa eta liberalismo ekonomikoaren erresuma izatea da. Europa —beraren
zabalera edozein izanda ere— ez da munduko beste lurraldeetatik
bereizten, mundu osoa merkatu bakarra delako.
2. eszenategia: "Ehun Loreak"
Aurrekoaren kontra, erakunde handien —nahiz publikoak nahiz pribatuak— paralisian eta ustelkerian datza. Ondorioz, europarrak tokikotasuna
eta ekonomia informalera itzuliko dira, eta elkarren arteko inolako jokaerarik gabe milaka iniziatiba izango dira.
3. eszenategia: "Erantzukizun elkarbanatuak:'
Eszenategi honen oinarria sektore publikoaren aldaketa sakonean datza.
Ekonomia-koiuntura baikor batean, sektore publikoak giza politika eta
politika industriala berrizten ditu.
4. eszenategia: "Sormenaren gizarteak"
Honetan ere sistema ekonomiko eta politikoetan aldaketa sakonak gertatzen
dira. Ingurumenaren babesa eta giza garapena balio nagusiak dira. Nolabait, gizatasun berri baterantz goaz, eta garapen iraunkorrak planeta osoko
berpiztea bideratzen du.
5. eszenategia: "Auzotasun istilutsuak"
Izenburuak dioen bezala inguru geopolitiko nahasia iragartzen du, bai
Europaren ekialdean, bai hegoaldean, tentsio eta istilu ezberdinen bilakaerak defentsa eta segurtasunerako Europar segurtasun-kontseiluaren sorrerara bultzatzen du, ia beste inolako elkar-ekimenik izan gabe.
Jakina den bezala, ikerketa prospektiboen helburua3 ez da etorkizuna asmatzea, nolabaiteko posibilitatearekin izan daitezkeen etorkizunak aztertzea baizik.
Era berean, etorkizuna eraikitzen lagundu eta, noski, etorkizunari begira egiten
diren estrategia-proiektuetan tresna lagungarri izatea ere badira hausnarketa prospektiboaren funtsezko zereginak. Horrela hartu behar ditugu Forward Studies Unit
delakoak egindako eszenategiak.

3. Hatem, Fabrice; Cazes, Bernard; Roubelat, Fabrice (1993): La Prospective Pratiques et
AMthodes, Ed. EconOmica, Paris.
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3.2. Tendentzia nagusiak
Era berean, Forward Studies Unit elkartekoek Europako Batasunean sortzen
ari diren hainbat tendentziaren4 garrantzia eta etorkizunari begira izan dezaketen
eraginari buruz ohartarazi nahi gaituzte. Bestalde, aurrekoarekin lotuta dagoen
ikerketa batean, Europako Batasuneko Zentroa (Joint Research. Centre) den IPTS
delakoak (Institute for Prospective Technological Studies) XXI. mende hasierarako
aldaketaren zazpi faktore giltzarri aipatzen ditu 5 . Gure gizartea eta, nola ez,
hezkuntza-sistema baldintzatuko dituzten aldagai edo faktore nagusi hauen
aipamen txiki bat egitea merezi du. Hona hemen zazpi faktore horien zerrenda:
1. Informazio-gizartea.. Etorkizunean lehiakortasuna ezagueraren mugikortasunaren arabera handiagotuko da: pertsonen, erakundeen eta enpresen
ezaguera eta jakintza teknologikoa eta zientifikoa. Arlo horretan Europaren
potentzialtasuna handia da, baina erreforma eta inbertsio beharra duten
arloak daude, batez ere pertsonen prestakuntzan.
2.Europaren zabalkuntza eta Europako Batasunaren indartzea.
Etorkizunari begira Europaren zabalkuntza izugarrizko inbertsioa da. Zabalkuntzan sortuko diren arazoak nola fokatzen diren arabera, horrek
europarren etorkizuneko jarrera eta jokabideak baldintzatuko ditu.
3. Gizarte zaharkitua. Europa zahartzen den neurrian, lehentasunak, jarrerak
eta jokabideak aldatu egingo dira. Normalean, zahartzeak estatikoa eta
motela izatea dakar. Baina, etorkizunean teknologia berriak direla eta, hori
ezinezkoa da. Hala ere, pertsona nagusiek esperientziaren abantaila dute.
Baina, noraino dira garrantzitsuak egiten jakitea eta esperientzia? Zuhurtu
ote daiteke Informazio-Gizartea?
4. Gai honi buruz beste hainbat autore eta azterketa aipa daitezke:
Foucher Michel (zuz.) (1996): La prxima Europa, BBV Fundazioa.
Rosensohn, Nicole (1999): Horizontes de Europa 2020: los albores de un nuevo renacimiento,
BBV Fundazioa.
Petersen, John L. (1999): Hacia el 2015, Anaya Multimedia.
Giddens, Anthony (2000): Un mundo desbocado. Los efectos de la globalizaci6n en nuestras
vidas, Taurus.
Ortega, Andrës (2000): Horizontes cercanos. Guia para un mundo en cambio, Taurus.
FUTURES proiektua. JRC. 1998-1999-2000. Txostenak:
James P. Gavigan, Mathias Ottisch, Celia Greaves. "Demographic and social trends", Panel
report.
Per Sorup, Tom Gameson, "Natural Resources and the environment", Panel Report.
Dr David Mercer (The futures observatory, Open Business School, UK), "Demographic and
social trends Issue report: The future of education in Europe until 2010".
James P. Gavigan, Mathias Ottisch, Sami Mahroum, "Knowledge and Learning-Towards a
Learning Europe".
5. Institute for Prospective Technological Studies-IPTS (2000): "The IPTS Futures Projet".
Synthesis Report.
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4. Giza zerbitzuen berrasmatzea. Biztanleriaren zahartze-prozesuak kostuen
igoera dakarkigu (osasunean eta pentsioetan egiten diren gastuen igoera),
hezkuntzarako aurrekontuak gehitzea, ingurumenaren garbiketaren koste
gehigarriak etab. direla eta, zerbitzu publikoak berrasmatu beharko dira
—ber-ingeniaritza eginez—. Baina, nolako aldaketak egin beharko ditu
Europak aurrekontu horiek ordaintzeko?
5. Informatikaren nonahikotasuna. Informatikak oraindik gehiago aldatuko
ditu gure bizitzak. Gaur egun ditugun teknologiek oraindik bete egin beharko dituzte berengan ditugun itxaropenak. Arazo horrek teknologiaren eta
informatikareri onarpena baldintza dezake. Baina, bestalde, Europako
industriak eta kontsumitzaileak aukera hori aprobetxa dezakete gizarte berri
bat eraikitzeko.
6.Ingurumen garbia. Ingurumenaren sostengarritasunaren aldeko indarrak
oso garrantzitsuak dira: klimaren aldaketari buruzko kezka, produktu garbi,
seguru eta birziklagarrien eskakizuna, eko-eraginkortasunaren ahalbideak...
Baina hori guztia oso garestia izango da, eta, askotan, kostuak nazioarteko
akordioen bitartez ordaindu beharko dira. Europak ere bere apustuak egin
beharko ditu.
7 .Aldaketa genetikoa eta horren gobernua. Genetikoki aldatutako produktuen onarpenari buruzko eztabaidak aurrera jarraituko du, eta horrek,
nolabait, teknologiaren garapenean aurkitu ditugun erronka islatzen du.
Hezkuntzaren etorkizunari buruz hainbat garapen nagusien beharra aurreikusten du Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) delakoak. Lehendabizi, hezkuntza-sistema tradizionala oso motela da aldaketen aurrean, eta hori
bizkortu beharra ikusten du. Halaber, premiazkoa ikusten du hezkuntzan egiten
den inbertsioa gehitzea. Hezkuntza bizitzaren gaztarora ez mugatzea eta bizitza
osoan luzatu beharra goraipatzen du, eta, azkenik, finantziazio publikotik aparte
hezkuntzaren finantzazio pribatua gehitzearen beharra.
4. GIZARTEARI ETA HEZKUNTZA-SISTEMARI BURUZKO
HAUSNARKETA OROKORRA6
Aditu guztien iritzian, gaur egungo hezkuntza-sistema informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrietan oinarritu behar da etorkizunean sartzeko, eta, horrez
gain, eskariaren etengabeko dibertsifikazioari erantzuteko gai izan beharko du.
Gainera, eta beste atal batean sakonago aztertzen den bezala, hezkuntzaren
arloko eskarian gaur egungo ikasleriaren adin-espektroak (gazte-adinera mugatzen
6. Hein handi batean atal hau, Prospektikerrek "G2020-Gipuzkoa 2020 gogoeta estrategikoa"
deituriko proiekturako (http://www.g2020.net) bildu dituen lan-materialetan oinarrituta dago.

242

Euskal Unibertsitatea-2021

dena, hau da, 4 eta 24 urte bitartekoa) indarra galduko du, eta helduen presentzia
areagotuko da.
Pertsona heldu horiei heziketa etengaberako eta birziklatze profesionalerako
sistema malgu eta baliagarria eskaini behar zaie. Horrez gain, aisialdiaren balizko
hazkundea ere gizabanakoaren heziketa- eta kultura-maila hobetzera bideratuko
da. Horri dagokionez, hezkuntza-egitura zurrunak (sarrerako eskakizunak dituzten
ikastaroak) beren edukiak gizaki edo talde eskatzailearen premietara egokituko
dituzten modalitate malguagoetara aldatu beharko dira.
Heziketa iraunkorra, Europako Komisioaren esanetan, "bizitza osoan zeharreko ikasketa" gizartearen garapen sozioekonomikorako oinarrizko baldintza dela
nabarmentzen da. Baina, horrekin batera, heziketa-maila eta heziketaren luzapenak
sortzen duen hutsune edo arrisku berria gogorazi behar da: analfabetismo teknologikoa.
Gure gizarteak duen erronka hori azaltzeko, Futures proiektuan parte hartu
zuen James P. Gavigan-ek "Europa 2010: futuro y escenarios" izeneko ale
berezian 7 argitaratutako "El imperativo del aprendizaje para la poblaci6n activa
europea que envejece" artikulua aipatuko dugu.
Nazio- eta eskualde-mailan dauden alde handiak alde batera utzita, Europako
biztanleria nahikoa zahartzen ari da, emankortasunak behera egitean. Fenomeno
horrek XX. mendearen bigarren erdian izan du eraginik handiena. Gertakari horren
funtsezko ondorio bat, epe laburrera ondorio politiko eta sozialak dituena, lan
egiteko adinean dagoen biztanleria zahartzea da, hau da, 16 eta 64 urte bitarteko
pertsonen multzoa zahartzea.
Gertatzear dagoen adin-piramidearen alderanzketak jakintza- eta gaitasuneskakizunak egokitu beharrari buruzko hainbat eztabaida piztu ditu eta bai adinez
gaztea den biztanleria aktiboak ikasteko duen erraztasunari buruzkoak ere.
Lehen, jakintza eta gaitasuna gazteen, langile trebatuen eta eguneratutako
ezagutzen bidez berritzen ziren, eta itxura batean gaitasunaren aldetik baliagarri
gertatzen ez ziren adineko langileen erretiro goiztiarra ahalbidetzen eta sustatzen
zen, baldintza sozioekonomikoen laguntzaz. Sistema hori, ordea, ez dago gaur
egun aplikatzerik, hainbat arrazoi direla medio:
• Zahartze demografikoak, biztanleriaren hazkunde baxu edo estatikoarekin
batera, tirabirak sortzen ditu erretiroa hartutako herritarrak mantendu behar
dituen biztanleria aktiboan. Mendetasun-tasak hobetzeko, langileek
atzeratu egin beharko dute erretiroa, eta, ondorioz, gutxi erabilitako lan-erreserbak —emakumeak, batik bat— martxan jarri beharko lirateke.
7. Gavigan, James P.; Ottisch, Mathias; Greaves, Celia (2000): "Demographic and social trends.
Panel report Futures" proiektua.
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• Jakintzak agudo zaharkituta geratzen direnez, lanerako premiazkoak diren
jakintza gehienak 3,5 urteren buruan berritu behar dira, eta ia etengabeko
heziketa jarraitzera behartuta gaude. Horrela, esate baterako:
– «Langileen jakintza gehienen batezbesteko bizi-iraupena 3,5 urtekoa
da» (OCDE, 1998)
– «Datorren hamarkadan teknologiaren %80 ordezkatuko da» (EJD,
1998).
– «25-64 adin-taldeko pertsonen herenetik erdira, gaur egungo lanek eta
bizitzak eskatzen dutena baino jakintza-maila baxuagoa dute» (OCDE,
Inbertsioa giza ondasunetan, 1998).
– «5 urterik behin teknologikoki zaharkituta eta heziketa gehiagoren
beharrean geratzen gara» (S. Rush, IBM's Global Education Industry
taldeko gerentea, 1999).
• Gazteentzat, eskolatik lanera igarotzea gero eta zailagoa gertatzen da,
eskatzen diren laneko ezagutzen aldean hezkuntza formalak geroago eta
garrantzi txikiagoa baitu. Lan-munduan eskatzen diren ezagutzen eta
ikasketa-planen berrikuspenen arteko aldea gero eta handiagoa da.
• Langile helduen emankortasuna gutxitzen delako ideia oker horrek dioenaren aurka, ikerketa ezberdinen emaitzek langile horiek pilatu duten esperientziaren eta jakintza gordearen balioa nabarmentzen dute. Esperientzia
handiko langileak mantentzeak eta jakintza hobeto hedatzeak etekinak ekar
ditzake. ,Aldiz, erretiro goiztiarrak urteetan pilatutako jakintzaren galera
ekar lezake.
Epe laburrean beharrezkoa da langile guztien —baita kualifikatuen ere, eta,
bereziki, helduen— jakintza areagotu eta hobetzea, hori zahartzen ari den
biztanleria aktiboaren hobekuntzarako elementu funtsezkoa eta berebizikoa dela
kontuan hartuta.
Epe ertain eta luzera, hezkuntza eta heziketa dira erronka, hots, horien erakundeak eta mekanismoak osoki berrikustea. Sehaskatik hilobira bitarteko etengabeko ikaskuntza-ekonomiaren eta gizartearen mailako erakunde guztietan islatu
beharko litzateke —maila pribatuan eta publikoan nahiz kooperatiba eta komunitateen mailan—. Egoera apropos horri honako izen hau jarri dio Europako Komisioak: Bizitza Osoan Zeharreko Ikasketa.
Gaur egun helburu horretatik urrun gaude, adin-talde ezberdinekin antolatutako heziketako jarduera neurgarrietan gertatzen den parte-hartzearen maila
hutsean ere urrun (kalitate eta gailentasuneko neurri batzuetan izan ezik). Are
okerrago, International Adult Literacy Survey (`Helduen Alfabetatzeari buruzko
Nazioarteko Inkesta', alegia) delakoaren arabera, biztanleria helduaren multzo
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handiek oinarrizkoak diren aritmetikako jakintza "instrumentala" eta gramatikako
jakintza baxua dute.
Horrez gain, adineko langileek lanbide-heziketan gutxiago parte hartzen
dutenez, beren lan-ibilbidearen amaieran hezkuntza edo heziketa egituratu eta
arautua hartu beharrean izango balira, oztopo handiagoak izango lituzkete. Horrek
guztiak are zailago bihurtzen du epe laburrerako erronka.
Baliabideak kontuan hartuta, langileek maila egokia izan dezaten, lanpostuarekin lotutako prestakuntzan gehiago parte-hartzea nola lor daitekeen, eta eragindako kostu zuzenak nahiz aldian aldikoak nork ordaindu beharko lituzkeen, hori
guztia ere eztabaida liteke.
Biztanleriaren bi herenak baino gehiagok ez du inolako heziketako jardueretan parte hartzen. Hala ere, arautu gabeko heziketa kontuan hartuz gero, partaidetzarik ezaren tasa txikiagoa da. Nolanahi ere, langileen portzentaje handi batek
—eta bereziki hezkuntza-mailarik txikiena duenak— ez du araututako inolako
heziketarik jasotzen lanean ari den denbora guztian.
Horrez gain, enpresetako programek edo lan-merkatu publikoak lanpostuan
bertan eskainitako heziketaren kalitateari eta eraginkortasunari buruzko informazio
gutxi dago. Ia ziurra da lanpostuari lotutako heziketaren portzentaje nahiko handia
errentagarriagoa izan zitekeela. Giza baliabideen edo langileriaren gastuen beste
esparru batzuk heziketa edo ikaskuntzako jarduera hobeak eskaintzeko erabil
litezke.
Politika publikoari dagokionez, lan-merkatu aktiboko politikak antolatzean,
heziketako jarduera guztiak xeheki balioetsi eta berrikusi behar dira, modu horretara eraginkortasuna areagotzeko. Lan-merkatu aktiboko politikak gauzatzeko, beste
baliabide batzuk sor litezke (lanpostuak sortu, lanpostuak sortzeagatik enpresariei
laguntzak eman, bitartekotzako zerbitzu publikoa enpleguan...), derrigorrezko
heziketa banakotsua baliatzeko. Halaber, diru-sarrerei lagunduz zergak eta etekinak barnean hartzen dituzten lan-politikako beste eremu batzuetan harago joanez,
diru-sarrera horiek pizgarri eta baliabide gehigarri gisa erabil daitezke, gizabanakoek heziketako jardueretan parte har dezaten, eta enpresariek heziketa gehiago eta
hobea eskain dezaten. "Workfare" delakoaren bertsioak ere badira, non onuradunei
europar elkarteko enpresetan lan egiteagatik edo prestakuntza jasotzeagatik
ordaintzen baitzaie. Sistema hori martxan dago Kanadan, Suitzan, Norvegian,
Britainia Handian eta AEBetan. Workfare horren ezarpena hedatu eta heziketaren
alderdia nabarmenduz gara liteke; hau da, "trainfare" edo "ikasteaz batera, dirua
irabaz ezazu".
Arlo pribatuan, aktibo hautemangarrietan baino gehiago aktibo hautemanezinetan oinarritutako jakintzaren ekonomia agertzeak giza kapitalak balioa hartzea
eragin du, kapitaleko aktibo finkoen eta teknologikoen aurrean. Garrantzitsua da,
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negozioetan egindako inbertsioek errealitate hori isla dezaten, eta enpresariek
negozioetako estratega pribatuek eta enplegatzaileek pertsonetan gehiago inberti
dezaten. Horrek, funtsean, enplegatuen gaitasun eta eskumenak garatzea esan nahi
du. Horretarako, premiazkoa da enpresa barruan ikuspegi berria izatea, eta ezinbesteko aurrebaldintza da heziketa eragile horiexek eramatea, horrela ekonomiaren
arau berriak ulertzeko. Jakina, politika publikoak ere lagun dezake horretan,
legezko eta arauzko baldintza egokiak eskainiz.
Beste hainbat esparrutan bezala, Europan heziketaren egoera ez da bat bera.
Hala ere, aniztasun horren barruan, Eskandinaviako herrialdeak nagusi dira gauza
askotan. Lehenik, biztanleria aktiboari buruzko hainbat inkestatan, lanpostuarekin
zerikusia duten heziketako jardueretan emandako partaidetza-tasak Europako
gainerako herrialdeetakoa baino handiagoak dira beti. Adinak duen eraginari
begira, Suedia aski bitxia da heziketako jardueretan emandako partaidetza-tasei
dagokienez, adin-talde ezberdinek antzeko parte-hartzea ageri baitute, EBan
adinak gora egin ahala partaidetza-tasek nabarmen behera egiten duten bitartean.
Hain zuzen, Suedian lanpostuarekin zerikusia duen heziketaren partaidetza-tasarik
handiena 40-49 urte bitarteko adin-taldean izaten da (%20), eta 59 urtetik gorakoetan tasa %10ekoa da. 15 herrialdeetako Europar Batasunak baino bost aldiz
gehiago! Gainera, 55 urtetik gorakoentzako jarduera-tasak EBko batezbestekoaren
bi halako edo gehiago dira, eta langabezia-tasak, berriz, baxuagoak.
Herrialde ezberdinetan hezkuntza eta heziketa arautuetan egin eta lan-merkatuak zuzendutako gastua ere handiagoa da Eskandinavian. Horrek ez du
esan nahi Suedia EB osoan jarraitu beharko litzatekeen eta praktika egokiagoa
ageri duen parametro bat denik. Zalantzarik gabe, merezi du EBan dauden
sistemen arteko aldeak eta arrakasta erlatiboak ikustea; baina ez itsu-itsuan.
Lehenik, Suediak eta Finlandiak, biztanleria aktibo aski zaharkitua izaki,
arazo horri gainerakoek baino lehenago heldu behar izan zioten. Bigarrenik, lan-merkatu aktiboko politika batzuen eramangarritasuna edo iraungarritasuna
zalantzagarria da. Adibidez, Danimarkako ikasteko baimenen eredua ezaguna egin
bazen, eskulanaren eskasia eragin zuelako eta hautaketako irizpide zorrotzagoak
nahiz hedapena murriztea beharrezko egin zituelako izan zen.
Gainera, herrialde ezberdinetako erakundeen eta kulturaren berezko nortasuna dela eta, "praktika egokiak" batetik bestera eramateko ahaleginek porrot egiten
dute sarritan. Izan ere, askotan, politika eta ekintza ezberdinez, baina funtzionalki
baliokideez, emaitza hobeak lor daitezke.
5. ETORKIZUNEKO GIZARTEA. HAINBAT TENDENTZIA
Hogei urte barru, Euskal Herriko gizartea helduagoa izango da, zaharragoa, biztanle askok autonomia ekonomiko handiagoa izango du —horrek emakumezkoen
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iritziak eragin handiagoa izatea ekarriko du—, eta, seguruenik, heziketa-maila
handiagoa izango du. Testuinguru horretan, eta teknologia berrien hedapen zabala
bermaturik, gaur egun ere biztanleen oraingo zein etorkizuneko bizi-kalitatean
funtsezkotzat jotzen diren esparruetan iritzi-, partaidetza- eta presio-eremuak sortuko dira: ingurumenaren zainketa, gizartetik baztertutako pertsona ahulenenganako arduraren bermea, adineko pertsonen zainketa... Hain zuzen, proiektu horrek
komunitatean eragiten duen edozein ekimenetan elkarlana, lankidetza eta
adostasuna nola lortu beharko den aditzera ematen du.
Batik bat Europan erronka horri buruz egiten ari den hausnarketa erakusteko,
Europe 2010 izenburupean Europako Batzordearen Prospektiba Taldeak
prestaturiko txostenaren VI. kapitulua ekarriko dugu hona, "What we know about
the future" 8 izenekoa, hain zuzen.
Europako garapen sozio-ekonomikoarekin batera hainbat balio aldatu dira.
Balio tradizionalak ahuldu dira eta "indibidualismo unibertsala" sendotu da. Aldaketa horren adibide dira ezarritako aginpide ezberdinak (politikoak, administratiboak eta sozialak) arbuiatzea, gizabanakoa taldearen menpe egon dadin
errefusatzea eta zientzia, teknologia eta arrazionaltasuna gutxiestea.
Indibidualismo unibertsala ez dago egoismo pertsonal huts modura ulertzerik,
gizabanakoaren hautatzeko eskubidea eta gizakien eskubideen berdintasuna
sustatzeko modu gisa baizik.
Aurrerapen sozio-ekonomikoa (hezkuntza hobea, bizi-kalitatea) eta gizartearen balio aldakorrak (indibidualismoa, aginpideen gainbehera) eragin sakona
izaten ari dira europarrek ordezkapeneko demokraziaren alderdi tradizionalekiko
dituzten jarreretan. Adibidez, hauteskunde orokorretan partaidetza-maila behera
egiten ari da, eta baita alderdi politikoenganako atxikipena edo militantzia. Horrek
ez du esan nahi, europarrek politikan interes txikiagoa dutenik, parte-hartze eta
adierazpide politiko aktiboagoak nahi dituztela baizik.
Ezarritako ideologiak eta horien ordezkariak (alderdi politikoak) gizartearen
norabideari buruzko iritzi pertsonalak askatasun osoz adierazteko oztopo geroago
eta handiago modura ikusten dira. Alderdi politiko tradizionalez gain, bestelako
eragile egituratuak sortzen ari dira. Askotan auzi edo gai jakin baten aurkako
mugimendu gisa jaiotzen dira, hala nola ingurumenaren narriaduraren edo arma
nuklearren aurkako mugimenduak. Modu horretara, gobernuz kanpoko hainbat
erakunde sortu dira, eta horien jarduerak eremu ugari eta ezberdinetara hedatu dira.
Erakunde horiek Europaren interesak elkarte politikoek edo interes-talde tradizionalek baino hobeto ordezkatzen dituztela uste da. Gizarte zibilaren kontzeptua
indarra hartzen ari da.
8. Bertrand, G (koord), Michalski, A; Pench L.R; Forward Studies Unit (2000): "Scenarios
Europe 2010. Five Possible Futures for Europe", Brusel.
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Azken urteetako beste joera nabarmen bat gai bakarra jorratzen duten alderdien sorrera da, hala nola herri-mugimenduen bertsio antolatuena (berdeak...), edo
ezarritako alderdi politikoekiko eta sistema politikoen funtzionamenduarekiko
mesfidantza abiapuntu izan duten taldeena. Eskuineko nahiz ezkerreko mugimendu politiko horiek eragina dute ezarritako alderdi politikoetan.
Mentalitatearen aldaketa hori, pertsonen parte-hartzearen aldaketa, historian
zehar garatuz eta osatuz joan da. Eragile ezberdin bat bada, ordea: Europa zahartzen ari da. Ez da joera berria, azkeneko 150 urteotan herrialde industrialetako
biztanleria zahartuz joan baita, emankortasunak eta heriotza-tasak behera egitean,
hain zuzen. Bizi-itxaropena sekula baino handiagoa da (80 urte emakumezkoentzat
eta 74 gizonezkoentzat), eta, bestalde, emakume bakoitzeko haur-kopurua sekula
baino baxuagoa da (1,5 haur inguru emakumeko). Beraz, historian zehar gertatu ez
den egoera baten aurrean gaude: gazteen eta adinekoen proportzioa irauli egin da,
batik bat Europar Batasunerako (15 herrialdeak) azken proiek'zioen arabera:
• Biztanleria egonkortze-bidean dago, eta 2025. urtetik aurrera behera egingo
du. Horrela, gaur egungo 375 milioiak 2010. urtean 385 milioi izango dira,
eta 2020. urtean 388 milioi.
• Gazteen kopurua (20 urtetik beherakoak) jaisten ari da, eta horrela jarraituko du aurrerantzean ere (87 milioi ingurutik 84 milioira 2010. urtean eta
80 milioira 2020. urtean). ,
• 60 urtetik gorako pertsonen kopuruak gora egiten jarraitzen du (80 milioitik
91 milioira 2010. urtean eta 104 milioira 2020. urtean). Talde horren barruan, hazkunderik handiena 84 urtetik gorakoetan izango da (13 milioi
ingurutik 18 milioira 2010. urtean eta 22 milioira 2020. urtean).
Egoera horrek Europako gizartea inoiz baino zaharragoa dela adierazten du,
egitura demografikoari dagokionez eta, seguruenik, baita jarrerari dagokionez ere.
Gizarte zibilak Euskal Herriko gizarteko zenbait neurri sozio-ekonomiko edo
politikoren sustatzaile gisa izan duen eragina ere ukaezina da. Ildo horretan,
aisialdiaren eta kulturaren inguruan eratutako elkarteen jarduera garrantzitsua
azpimarratu behar da. Une honetan baliabide klasikoen (alderdi politikoak) bidezko gizartearen iritzi-adostasuna handia da, beharbada, baina kontsulta zabalak
egitea eta iritzi publikoari aurkeztea ere garrantzia hartzen ari dira.
Iritzi publikora zabaltzeko jarrera hori (inkestak, foroak...) komunikazioaren
teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerekin —multzo handiei kontsultak
egitea, informazioa hedatzea, iritzia eskatzea, eta abar, orain arte pentsaezina zena,
eragiketa hori ezinezkoa, zaila edo garestia baitzen— uztartu beharko dira. Hala
ere, interkomunikazioa hobetu ahala, pertsonen iritziak biltzeko aukerak areagotzen dira. Hori dagoeneko berariaz aipatutako gizarte-arloko hainbat alderditan
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erabakigarria gerta daiteke, hala nola talde ahulenen egoera hobetzeko bermeari
dagozkion alderdietan.
Erronka hori garatzeko eragite-aldia edo epea oraina da, oraingoz. Partaidetzako prozedurak martxan jartzearen garrantzia eta gizarteak erronka horietan parte
hartzeko borondate agerikoa argi eta garbi geratzen dira hausnarketa-prozesu
horrekin. Aipaturiko hausnarketara gonbidatutako pertsonek gogo sendoa agertu
dute arduragai duten etorkizun horretan parte hartzeko.
Azkenik, kontuan hartu beharreko beste alderdi bat, gizarte zibilak nola parte
hartzen duen eta zein eremu edo esparrutan parte hartu nahi duen zehaztea da. Ildo
horretan, erronka horrek garrantzitsua edo lehentasun handikoa den beste batekin
duen lotura azpimarratu behar da, pertsonen bizitzaren alderdi ezberdinetan adostasuna lortzeari dagokionarekin duena, hain zuzen. Erronka horretan ez dira bizi-kalitateari buruzko aldagai ekonomiko edo materialak sartzen, eta berariaz azpimarratzen da ongizate berarekin estuki loturik dauden batasun-balioak sortzeko
premia. Ongizatearen gaineko hausnarketa, komunitatean eragiten duten gogobetetze-maila eta abar jorratzen dira "Ongizate-estatua mendea aldatzean" 9 eta,
zehazki, "Epilogoa: ongizatea eta ongizate-estatuaren krisia. Zorionaren ekonomia baterako osagaiak" kapituluetan; segidan datozen iruzkinak hortik atera dira.
«Gizarte horiek munduaren bi ikuskeren arteko trantsizio-aldi batean leudeke,
eta, modu horretara, errentak ongizatea areagotzeko gero eta garrantzi txikiagoa
dueneko azken azalpena ondokoa litzateke, alegia, Iraultza Industrialaz geroztik
nagusi gertatu den eta ekonomia egituratu duen balio gailena ordezkatuko lukeen
balio-multzo berri baterako (post-materialista deitzen duena) bidea egiten ari dela.
Hala ere, ikuskera batetik bestera pasatzea ez da erraza, kultura garaikideak inoiz
ez bezalako ilauntasuna eragin baitu. Batetik errealitate soziala gizakiaren eraikuntza bat dela uste dugu, baina, aldi berean, gizakia errealitatea nolabait kontrolatzeko gai denik zalantzan jartzen dugu (...) Zehaztugabetasun horrek gaur egungo
egoeraren berri ematen du, pobreziak zergatik esanahia galdu duen barne. Pobrezia
argi eta garbi gure egintzen emaitza da, baina behartsu ez direnek ez dute jada
beren burua hori leuntzeko egintzarik burutzeko gai ikusten. Eta ez soluzioa zaila
edo garestiegia dela uste dutelako, ezein plangintza orokorrek funtzionatuko duen
konfiantza galdu dutelako baizik. Laguntza pertsonala eskain lezake, noski, eta
kasu jakinetan ongia egin. Baina hori pobrezia behin betiko erauziko duen programa baten zati izan daitekeelako ideiak topo egiten du gizakiek berek sortutako
errealitate sozialaren garapenean kontrol aski eskasa duteneko irudipenarekin».
Analisi hori bera ongizate-estatuaren egoerari edo, bestela esanda, asistentziazko ondasun eta zerbitzuen gaur egungo eskaintzari buruzko ikuskerari ere
aplikatzen zaio. Ildo horretan, bere aplikagarritasuna eta, batik bat, eraginkortasuna, ezintasun edo desengainu hori eragingo ez duen iritzi jakin bat profesionalei
9. Rafael Muñoz de Bustillo (arg.). (2000): Alianza Ensayo.
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helarazteko ahalmenean datza. Horrela, «iritziak edukitzea edo, are hobeto, edukitzera heltzea eta informazio-, deliberamendu- eta eztabaida-prozesuaren bitartez
adieraztea zorion eta ongizate pertsonala erdiesteko faktore erabakigarriak dira»10.
Beraz, laburki esanda, gizarteak barne-ezberdintasunen, bere zereginaren eta
bere iritzia helarazteko beharraren gainean egin ditzakeen hausnarketen arteko
lotura bistakoa da, komunitate baten giza kapitala deitu izan denaren ardatz
egituratzaile gisa.
6. 2006 ETA 2021. URTEETARA BEGIRA.
UNIBERTSITATEKO IKASLEEN A URREIKUSPENA
6.1. Aldagai kuantitatiboak
Euskal Unibertsitatearen edozein eszenategik kontuan izan beharko lituzkeen
gutxieneko aldagai kuantitatiboak honako hauek dira:
• 18-24 urte bitarteko gazteak, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroako
Komunitate Forala eta Frantziako Pyr&t&s Atlantiques Departamenduko
Euskal lurraldeak kontuan izanik. Helduak unibertsitatera gero eta gehiago
joango direla onartu arren, aztertutako urteetan multzorik handiena osatuko
dute gazte hauek. Hipotesi guztien arabera, gazte-multzo horrek nabarmenki behera egingo du hurrengo urteetan. Horrela, 2021. urtean adin horretako gazteen multzoa ia ez da iritsiko gaur egungoaren erdira.
• Bestelako adinetako unibertsitate-ikasleak. Multzo honetan 25 urte edo
gehiagoko pertsona helduak sartzen dira. Tendentzien arabera, multzo
honek gorantz egingo du, hirugarren zikloko ikasketak, masterrak eta
bestelako titulu eta birziklapen-ikastaroak direla eta.
• Unibertsitateko eskolatze-tasa, 18-24 urte bitartean, unibertsitateko edozein irakasmailako ikasleen eta maila hori egiteko adin teorikoan (18-24)
dagoen biztanleriaren arteko erlazioa. Ehunekobestearen arabera, unibertsitateko ikasle potentzialak lortzen ditugu. Enpresen eskakizunei eta Europako tendentziei jarraituz, ikasle gehiagok Lanbide Heziketako ikasketak
hautatuko dituzte, eta datozen urteetan tasa hori txikiagoa izango da.
• Goi-mailako eskolatze-tasak, aurrekoaren antzera, goi-mailako Lanbide
Heziketa eta unibertsitate-ikasketak hartzen ditu. Esañ bezala, erabilitako
hipotesiaren arabera, goi-mailako Lanbide Heziketako ikasleen portzentajeak gora egingo du, eta unibertsitate-ikasketak aukeratzen dituzten gazteen
portzentajeak behera. Guztira hartuz gero, tasa honek gora egingo du.
10. Hirschman, A.O. (1989): "Having opinions- one of the elements of well-being?": American
Economic Review, Papers and proceedings, 79. lib. (1989).
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• Unibertsitate-ikasle potentzialak, unibertsitateko eskolatze-tasak eta 18-24
urte bitarteko gazteak kontuan izanik, zifra honek potentzialki adin
horretan unibertsitate-ikasketak egitera bidera daitezkeen gazteen kopuruak
eskaintzen ditu.
• 25 urte baino gehiagoko unibertsitate-ikasleen kopurua estimazioa da,
Iparraldeari buruzko datuen faltagatik batez ere. Etorkizunari begira,
kopuruak gehitu egingo dira, bizitza osoan ikastearen joerengatik.
• Euskaldunen portzentajea, aipatutako lurraldeetan biztanleria osoarekiko
euskaldunen portzentajea, ehunekotan. Azken joerak eta gazteen ezaguera-maila ikusirik hipotesi baikorrak egin dira. Hala ere, hizkuntza-hautaketari
buruzko estimazioak ez dira egin.
6.2. Etorkizunerako hipotesi nagusiak
Aldagai nagusiei buruzko hausnarketa eta azterketa kualitatiboa egin aurretik,
aldagai kuantitatiboei buruzko hipotesiak adieraziko ditugu ondoko taula honetan.
Bertan, honako aldagai nagusi eta hipotesi hauek islatzen ditugu:
1996

2000

2006

2021

315.925

275.147

208.581

150.158

Unibertsitateko eskolatze-tasa (%)

36

37

36

26

Goi mailako eskolatze-tasa (%)

39

43,5

46

50

113.417

100.429

75.089

39.041

23.000

28.000

35.000

18-24 urte bitarteko gazteak

Unibertsitate-ikasle potentzialak
> 25 urteko unibertsitate-ikasleak
Euskaldunen portzentajea 18-24 (%)
Jaiotza-tasa

33

38

52

62

0,97

0,95

1,07

1,32

Aurreko taularen datuen arabera, aldaketa nabarmenak aurreikusten dira
2006. urteari begira, eta batez ere 2021. urteari begira. Aipagarrienak honako
hauek dira:
– Ohiko ikasleen (18-24 urte bitartekoak) kopuruaren jaitsiera handia.
- Ikasle helduen igoera.
– Ikasle euskaldunen portzentajearen igoera handia.
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7. 2006 ETA 2021. URTEETARA BEGIRA. UNIBERTSITATEARI ETA
HEZKUNTZA-SISTEMARI LOTUTAKO ALDAGAIEN AZTERKETA
7.1. Demografiaren bilakaera
Proiekzio demografikoen arabera, etorkizunari begira Euskal Herriaren
biztanle-galera murriztu arren, unibertsitatera joan beharko luketen gazteen
kopuruek jaisten jarraituko dute. Ugalkortasuna zertxobait suspertuko da, eta
migrazio-saldo negatiboa pixkanaka gutxituko da; hori dela eta, biztanle-galera ere
motelduko da. Baina, zahartze-prozesua dela medio, gazteen kopuruak murrizten
jarraituko du.
EUSTATeko txostenak dioen bezala ll , laurogeiko hamarkadako urteen
hasieran, Euskal Autonomia Erkidegoak biztanle-kopuru altuena ezagutu zuen,
baina berehala hazkunde-tasa negatiboko aldi bati ekin zion. Araba izan da zenbaki
positiboetan iraun duen lurralde bakarra, baina beheranzko joera nabarmenarekin.
EUSTATek proiektatutako urteei buruzko ikuspegiak (1996-2010) aldakuntza
interesgarriak izan ditu, batez ere iragan hurbilenaren aldean.
Biztanleriaren maximoaren urtetik (1983tik) biztanleriari buruzko azken
erreferentzia ezaguna arte 12 (1995a arte), Euskal Autonomia Erkidegoak 50 mila
biztanle inguru galdu ditu, eta 60 mila gehiago galduko ditu proiekzioaren
hamabost urteetan, eta 2010. urtean, 2.040.000 biztanletik oso, hurbil dauden
zenbakitan geratuko da. Beraz, galera ez da oso nabarmena izango eta, izan ere,
migrazio ahul baten eraginez oreka litekeen galera da.
Galerarik handienak laurogeiko hamarkadako urteen amaieran gertatu ziren.
Horrela, 1985etik 2010era igaroko diren 25 urteetan, galdutako guztizkoaren ia
%40 1990aren aurreko urteetan bildu zen.
Azken urteotan, oraindik zenbaki negatiboak iraun arren, beherapen-erritmoa
moteldu egin da, eta gehiago moteltzea espero da. Geroago eta gehiago hurbilduko
da zero-hazkundera (%0-0,7 azken urtean, Euskal Autonomia Erkidegoari
dagokionez).

11.,EUSTAT (2000j: Biztanleri Proiekzioak 2000. Biztanleri proiekzioen estatistika (bpr) 2010.
Eusko Jaurlaritza, Vitoria-Gasteiz.
12. Biztanleriaren Zentsua aurten, 2001 urtean, berrizten joan beharko litzateke eta datu
zehatzagoekin proiekzio eta konparaketa eguneratuagoak egin zitezkeen.
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Euskal AEren biztanleriaren piramideak, 1995-2010
Edad
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Iturria: EUSTAT. Biztanleri Proiekzioak 2010.

Biztanleriaren urtekako bilakera lurralde historikoaren eta sexuaren arabera.
1975-2010 (milakoak)
Euskal AE
G
F
19/5
u71 u .026 / 1 045,1
1980
41 4
061 6
079,8
1985 2 42 0 056 9
085 1
070,4
1990 2 04 8 .034 5
1995 2 099 1
027 5
071,6
060 7
?000; 2 069 4 .008 7
2005 . 2 048 7 994 1
054 5
2010 1 2 039 1
985 1
054 0

Araba ; illava
GuZ
G
231,4
257,.?
268,3
272,4
281 3
285,3
290,7
298,2

11u, ,1
129,_
134,2
135,6
139 6
140,9
142,9
145,9

• GUZ

8 2 1 154
I 8
1 189 134
1.182 4
136 8 1 156 0
141 7 1 141 3
144 4 1 116 1
147 8 1.094 3
152 3 1 078 1

Bizkala
G
5/ u,u
587,
581,7
566,0
555,9
541,0
527,8
517,3

1

G puzko a
G
,E
342,2
584 7 679,
33/5
60 6 694,:J
344,0
350,1
600 7 691,3
341 0
350 3
590 0 676,4
332,8
343,6
585 4 676,5331,9
344,5
575 0 668,0
326 8
341 3
566 5 663,7
323 5
340,2
560 8 662,7
321 9
340 8
E i Guz

Bestalde, INSEE delako elkarteak antzeko portaera antzeman du bere proiekzioetan 13 , Ipar Euskal Herriko populazioari dagokionez. Horrela, zahartze-prozesuari dagokionez, 20 urte baino gutxiago dutenen portzentajeak beherantz egingo
du nabarmenki. Biztanleriaren zati hori %28,8koa zen 1975. urtean, eta, proiekzioen arabera, 2010. urtean %15,7koa baino ez da izango. Egoera larriena Zuberoan gertatuko da, non 20 urtez beherako gazteek %8,1 baino ez diren izango
2010. urtean.
Larria da, halaber, barnekoen (Zuberoa, Nafarroa Beherea) eta kostaldeko lurraldeen (Lapurdiko kostaldea) artean gertatzen ari den eta aurreikusten den desorekaren sakontze-prozesua. Populazio gehiena kostaldean (Biarritz-Angelu-Baiona
13. INSEE Aquitaine Recensements (1994): "Club de Prospective Pays Basque 2010.
Diagnostic" txostenean. Conseil general des Pyr&t&s-Atlantiques.
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inguruan) kokatzen ari da, eta etorkizunari begirako aurreikuspenen arabera,
tendentzia hori areagotu egingo da. Ondoko tauletan eta grafikoetan ikus daiteke
izandakoaren eta aurreikusitakoaren arteko bilakaera hori: .
20 urte baino gutxiagokoen bilakaera Ipar Euskal Herrian. (Biztanleria osoaren %tan)
1982

1990

28,4

25

22,3

15,7

30,2

29

26,3

23,4

Nafarroa Beherea

29,2

26,2

23

12,6

Zuberoa

27,8

24,2

20,9

8,1

Ipar Euskal Herria guztira

28,8

25,6

23

16,6

Lurraldea

1975

Lapurdiko kostaldea
Lapurdiko barnealdea

2010

n 1975
n 1982
1990
D2010

Lurraldea
Iturria: INSEE Aquitaine Recensements

Nafarroako biztanlerian ere, Euskal Autonomia Erkidegoan antzematen diren
pareko parametro demografikoak 14 ikus daitezke eta populazioaren etorkizuna
antzeko bidetik doa.
Beraz, EUSTATek dioenez —Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez,
baina oro har, beste lurraldeetara ere luza daiteke--, biztanleriaren suspertze
neurritsu hori hiru osagai batera etortzeak eragin du:
– Lehenik eta behin, ugalkortasunaren portaera onari esker; horrela, indizeak
hobetzeaz gain, kide askoko emakume-belaunaldiak adinik ugalkorrenetara
iritsiko dira.
– Heriotza-kopurua ere igo egingo da; baina, batez ere, biztanleriaren egituraren ondorioz, hots, biztanleak geroago eta zaharragoak izatearen ondo14. INE (1996): Proyeciones de la poblacin de España calculadas a partir del Censo de
Poblaci6n de 1996, Publicaciones electrOnicas. Madrid.
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rioz, eta ez heriotza-tasen adierazleen portaera negatibo batengatik. Ondorioz, saldo negatiboak handitzen segituko du 2000. urtera arte, eta, urte
horretatik aurrera, txikituz joango da, poliki baina etengabe, jaiotza-tasen
eraginez.
Azkenik, emigrazioak inmigrazioekin doitzeari esker, zeren 2010. urterako
migrazio-saldoa ia zero baliokoa izango baita. Espero denez, inmigrazioak
poliki-poliki igoko dira; emigrazioei buruz, berriz, tasak mantentzearen hipotesia begiztatu da. Kasu horretan, heriotza-tasekin bezala, biztanleriaren
egiturak gure erkidegoko emigratzaileen guztizko kopuruaren jaitsiera bat
eragingo du.
Aurrerago begira, EUSTATen hipotesien arabera 15 , 2010. urtetik aurrera, bilakaerako hipotesiak honako hauek dira: ugalkortasun- eta heriotza-tasek berdintsu
jokatuko dute eta migrazioaren eragina —aurreikusteko zaila izan arren— oso
txikia izango dela uste da, joango direnak eta etorriko direnak kontuan izanik.
Aurreikuspen horren arabera, Otik 19 urtera doan gazteen adin-taldeak heren
bat galduko du. Eta, adibidez, aztertzen ari garen multzoari dagokionez,
unibertsitate-ikasketak egiten dituztenen adin-taldea ez da iritsiko 2030. urtean
1995. urtean zirenen %6Ora.
2015. urteraino, unibertsitatera joateko adinean dauden gazteen multzoak
beherantz joko du etengabe. Adibidez, gaur egun 18-25 urte bitartean dauden
gazteen kopuruaren erdia baino gutxiago izango da 2015. urtean.
Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoan 1975. urtean jaiotakoak eta gaur
egun —2001. urtean— 26 urte dituzten gazteak 39.600 baziren, 1990. urtean jaiotakoak —2015. urtean 26 urte izango dituztenak, beraz— 16.400 baino ez ziren
izan, hau da, erdia baino askoz gutxiago. Era berean, 1995. urtean jaiotakoak —
hau da, 2015 urtean 20 urterekin unibertsitatean izan daitezkeenak— 15.300 baino
ez dira izan.
Beraz, duela urte batzuetatik aurrera ikusten ari garen legez, unibertsitateko
ohiko ikasle potentzialak beherantz doaz etengabe. Geroago eta gutxiago dira,
nabarmenki. Joera edo tendentzia hori areagotu eta indartu egingo da datozen
urteetan, 2015. urte inguruan tope egin arte.
2015. urtetik aurrera, 18-25 urte bitarteko gazteen kopuruak berriz ere
pixkanaka gehitzera joko du, eta 2025. urtean handiagotu egingo da, 2000-2005
urteetarako aurreikusten diren jaiotzen kopuruak 17.500 direlako. Aurrerago
joanda, 2010. urterako aurreikusitako proiekzioen arabera jaioko direnak kontuan

15. EUSTAT: Proyecciones de Poblaci(in de Gipuzkoa 1995-2030. G2020 gogoeta estrategikoako txostena eta proiekzioak (Argitaratu gabeko txostena).
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izanda —hau da, 2028. urtean , 18 urte izango dituztenak eta beraz, unibertsitateko
ohizko ikasle potentzialak—, guztira 19.600 izango dira.
Zifra horiek, noski, orain dela urte batzuek (1990-1993 urteak) genituenekin
konparatuz —39.600 gazte urtero—, erdira ere ez dira heltzen; baina ikusiko
dugun bezala, unibertsitate-zikloetako eskolatze-tasak aldatzen joan dira.
Lurraldez lurralde, biztanle-galera handiena izan arren (izan ere, proiekzioen
azken urtean, 2010ean, Bizkaiak soilik jarraituko du biztanleak galtzen), Bizkaia
izango da aurrerantzean ere biztanle-kopuru handieneko probintzia.
Laburbilduz, 2010erako itxaroten den piramidea, oraingoaren aldean,
desberdina izango da, adin-talde guztiak ez baitira berdin haziko urte horietan.
Gazteen taldeak biztanleriaren ia laurdena galduko du (%23,4); helduen taldeak
ere, 20-64 urtekoak, kideak gutxituko ditu (%4,6 gutxiago); zaharrenak, berriz,
haziko den talde bakarrak, ehuneko hogeita hamarretik gora gehituko ditu
biztanleak (%32,8). Zenbaki absolutuetan, 102.000 gazte gutxiago, 61.000 heldu
gutxiago eta 104.000 zahar gehiago.
Beraz, ez da eten biztanleriaren zahartze-prozesua: 2021. urtean gazte baino
zahar gehiago egongo dira.
1975etik hona gehituz joan dira zaharrenen taldearen (65 urte eta gehiagokoen) pisu absolutua eta pisu erlatiboa; gazteenen taldea, aldiz, murriztu egin da.
1995etik 2010era, 20 urtetik beherakoen taldeak ehun mila biztanletik gora
galduko ditu, hau da, gutxi gorabehera zaharrenen taldeak irabaziko duen biztanle-kopuru berdina. Horren ondorioz, 2000. urtetik aurrera, gazteak baino zahar
gehiago egongo dira Euskal Herriko guztizko biztanlerian.
Bizilagun gehien duen erkidegoan —Euskal Autonomia Erkidegoan, alegiahelduen taldea ere murriztu egingo da (60. 000 biztanletik gora); dena dela, talde
horrek biztanleria osoan duen pisu erlatiboari eustea lortuko du. Aldiaren
amaieran, 1,7 heldu egongo dira, gazte eta zahar bakoitzeko. Hona hemen
EUSTATen arabera adin-talde nagusien bilakaera eta aurreikuspena, EAEn:

Euska I Unibertsitatea-2021

256

Biztanleriaren urtekako bilakaera (milakoetan) adin-talde nagusien arabera.
Euska AE, 1975-2010.
''''

1 !», ,

754,1733,7
646,0
540,5
439,2
357,2
328,1
336,2

.,9i R1
, r} !:,
,.1)(1
1 `-'•-i'l i
‘,L':1:11J !
-, wii,-, ]
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1 146,6
1 210,5
1 274,4
1 300,8
1 342,2
1 345,4
1 329,1
1 280,9

36,4
34,3
30 2
257
20,9
17,3
16,0
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55 9
56,5
59,5
61 j8
63 9
65,0
64 9
62,8

171 2
197,1
221,7
263,5
317,8
366,8
391,5
422 0

8,31

92
10,3
12,5
15,1
17,7
19,1
20,7

Iturria: EUSTAT. Biztanleria-Proiekzioak 2010.

Adituen hipotesien arabera, ugalkortasuna zertxobait suspertzea espero da
-egia esan, nekeza da gehiago jaistea- eta jaiotzen kopurua igo egingo da.
Nolanahi den, nahiz eta oraindik belaunaldi-ordezkapena bermatzetik urrun
dagoen, ugalkortasunak suspertze neurritsua izango du. Ugalkortasunaren hobetze
hori ama gazteenengandik etorriko da, zeren 30 urte arte tasak jaisten jarraituko
baitute, eta berrogei urte inguruko adinetan, ugalkortasuna oso urria baita.
Aldi proiektatuaren amaieran, EAEko emakume batek 1,25 seme-alaba izatea
espero da, batez beste; hau da, 1985ean izan genuen "ugalkortasun orokorraren
indize sintetiko" berbera. Gainera, herrialdeen artean ez dira aldatuko azken
urteetako aldeak: ugalkortasun handiena Gipuzkoak izango du, eta emakume
bakoitzeko seme-alaba gutxien, berriz, Bizkaiak.
Jaiotza-kopuruaren bilakaera (milakoetan) eta urtekako indize sintetikoa EAEko
lurralde historikoen arabera. 1975-2010
I

(1,1-1,;4 I

. Lq

nn
28,8
21,0
16,4
15,3
15,8
17,5

1,81
1,25
0 ,97
0,92
0,95
1,07

19,6

1,25

3,9
3,0
2,3
2,1
2,2

2,6
3,1

2,72
1,97
1,40
1,01
0,93
0,92
1,06

1,30

22,1
16,6
11,6
8,7
7,9
7,9
8,6
97

2,70
1,87
1,24
0,93
0,86
0,89
1,00
1,19

12 8,3
6,4
5,3
5,4
5,7
6,4

6,8

2,6
1,66
1 20
1,03

1,02
1,09

1,24
1,39

Iturria: EUSTAT. Biztanleria-Proiekzioak 2010.

Urte proiektatuetan emakume-belaunaldi nahiko handiak joango dira sartzen
ugaltze-adinean, 60ko hamarkadako urteen eta 80ko hamarkadakoen amaieran
jaiotako emakumeak. Gainera, esan bezala, indizeak suspertuz joan dira. Hori dela
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eta, jaiotza-kopurua igo egingo da, eta 2010. amaieran, urteko 20.000 jaiotza berri
inguru izango dira.
Heriotza-tasei dagokienez, aldaketa handienak adinik gazteenetan agertuko
dira; eta, gainera, adin helduetan atzeratu egingo dira heriotza-probabilitateak. Hau
da, bizi-itxaropenak gorantz jarraituko du. Dena den, EUSTATek dioenez, 20 eta
40 urte bitarteko gizonezkoei dagokienez eta 25 eta 30 urte bitarteko
emakumezkoei dagokienez, heriotza-probabilitateek goranzko joera izango dute.
2010. urtean, urte bat aurretik hiltzeko probabilitatea 1995ean zegoenaren
erdira jaitsiko da, eta 1975ekoa baino zortzi aldiz txikiagoa izango da.
Ipar Euskal Herriari dagokionez, INSEEren proiekzioen arabera 16, antzeko
joerak edo areago ematen ari diren tendentziak izango dira. 20 urte baino
gutxiagoko biztanleriaren portzentajea 1975. urtean %28,8koa izatetik, %16,6koa
izatera pasatuko da. Kostaldearen eta barnealdearen arteko desoreka eta
ezberdinasunak nabarmen gehitzea espero da. Adibidez, Zuberoan 20 urtez
beherakoak biztanlegoaren %8,1 baino ez izatea espero dute!
Esan bezala, Nafarroako bilakaera ardatz berdinetik joatea espero da. Hori
dela eta, biztanle gehienak EAEn jarraituko dute bizitzen.
7.2. Eskolatze-tasen tendentzia
EUSTATen azken datuen arabera,1998/99 ikasturtean ia 70.000 gazte
—zehazki esanda, 68.698— zeuden unibertsitate-ikasketak egiten 17. Hamar urte
lehenago, 1988-89 ikasturtean, kopurua zerbait altutxoagoa zen: 72.518 gazte18.
Zernahi gisaz, 1998/99 ikasturteko unibertsitateko goi-mailako ikasketei
dagokionez, eskolatze-tasak 18 eta 22 urte dituztenen artean %32,2 eta %38,1
bitartean izan ditugu; aldiz, hamar urte lehenago, tasa horiek zerbait beherago
zeuden, %24,1 eta %28,8 bitartean19.
Beraz, eskolatze-tasak gora egin du eta, etorkizunari begira, aztertzen ari
garen epeen mugetan, ez da espero tasa horietan aldaketa nabarmenik.
Hona hemen eskolatze-tasak, adinari jarraiki eta unibertsitateko ikasketei
dagokienez:

16. INSEE Aquitaine Recensements (1994): "Club de Prospective Pays Basque 2010.
Diagnostic" txostenean. Conseil general des Pyr&i&s-Atlantiques.
17. Eustat (2001): Euskal Urtekari Estatistikoa 2001.
18. Eustat (1992): Euskal Urtekari Estatistikoa 1992.
19. Eustat. Irakaskuntzaren estatistika.
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Adina

1991

1999

18 urte

24,1

32,2

19 urte

28,8

36,6

20 urte

27,5

38,1

21 urte

28,0

' 36,0

22 urte

24,2

32,2

23 urte

16,3

24,3

24 urte

11,3

16,8

25 urte

d.g

11,5

Iturria: Eustat

Tendentzia orokorretan azaldu dugun bezala, "Hezkuntza guztiontzat eta
bizitza osoan zehar" lemapean dagoen joera hedatzen den heinean, goi-zikloei eta
25 urtetik gorako adinei dagozkien eskolatze-tasak nabarmen igoko dira.
Beste aldaketa bat ikasketen aukeraketan gertatuko da seguruenik. Beste
lurralde batzuetan jazotzen den bezala, lanbide-heziketa hautatzen duten gazteen
portzentajeak gora egingo du eta, aldiz, unibertsitate-ikasketak aukeratzen
dituztenenak behera egingo du.
7.3. Euskalduntze-prozesuaren bilakaera
Gazte euskaldunak gehitu egingo dira
Hizkuntza-gaitasunari dagokionez, gazteenen eta zaharrenen artean daude
euskaldunen portzentajerik handienak, %30etik %57ra bitartekoak, hurrenez
hurren. Nabarmentzekoa da 5 eta 24 urte bitarteko adin-taldeetan euskaldunen
portzentajeak izandako gorakada. Izan ere, 25 urte baino gazteagoak direnen
artean, euskaldunak erdaldun elebakarrak baino gehiago dira. Nagusitasun hori
erabatekoa da 5 eta 14 urte bitarteko neska-mutiletan, adin-talde horretan
euskaldunen portzentajea %50etik gorakoa baita, berori izaki gaur egun adin-taldeetan euskaldunena.
Oro har, adin-taldea zenbat eta gazteagoa izan, aldaketa hainbat eta handiagoa
izan da. Esate baterako, 1981ean adin-talderik euskaldunena 85 urtetik gorako
lagunen artean zegoen; hamabost urte beranduago, berriz, 5 eta 9 urte bitartean
dago. Izan ere, 1981 eta 1996. urteen bitartean, 5 eta 9 urte bitarteko adin-taldeak
izan du euskaldunen portzentajearen hazkunderik handiena (37,4 puntu).
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unaren bilakaera 1981-1996, adin-taideka (EAE)

En ohicinn de la competeneia linguistiea 1981-1996, por grupos de edad (CAV)

Nafarroan eta EAEn, 65 urte eta gehiagoko biztanleek etxean ikasi dute
euskara, helduek (25-65 urte bitartekoek) bide berriak erabili ahal izan dituzte —
ikastaroak, komunikabideak, hezkuntza formala...— eta gazteenek etxean eta
hezkuntza formalean ikasi ahal izan dute 20. Azkeneko urteetako arazoetatik aparte,
Nafarroan ere gazte euskaldunak gehitzearen joera antzeman daiteke.
Ipar Euskal Herrian, euskararen erabileraren azterketetan ateratako datuek
euskararen atzerakada erakusten badute ere, ikasle euskaldunen bilakaera
goranzkoa izan da 21.
Joera edo tendentzia nagusi horiek kontuan izanik, eta hizkuntzaren
hautaketako beste faktorerik kontuan hartu gabe, gauza nabaria da, etorkizunari
begira, goi-zikloetan euskarazko ikasketen eskaera gehitu egingo dela. Adibide
garbia, asko ez badira ere, dagoeneko Euskal Herriko Unibertsitateak Euskara
Hutsezko Doktorego-Programak izatea da.
Ezin bukatu atal hau, SEI elkarteak —Euskal Soziolinguistika InstitutuakSortzen izeneko ekimenaren barnean euskararen bilakaeran prospekzioak egiteko

20. Nafarroako Gobernua (1997): Nafarroako Mapa Soziolingusitikoa 1991. Biztanleria
euskaldunaren dinamika eta bilakaera.
21. Jaureguiberry, F. (1994): "Tendance et perspectives de l'enseignement en basque", Club de
Prospective Pays Basgue 2010. Diagnostic" txostenean. Conseil Gral des PYrth&s-Atlantiques.

260

Euskal Unibertsitatea-2021

ipini duen tresna —Begira izenekoa— aipatu gabe, hogei urte barru zenbat
euskaldun izango diren aurreikusteko balio duena22.
7.4. Unibertsitatea lan-merkatuaren tendentziei egokitu beharra
Bigarren hezkuntza biztanlerian hedatuz doan neurrian, herrialde guztietan
nabarmentzen dugu gero eta presio handiagoa gazte gehiago hel daitezen unibertsitate-ikasketak egitera. Baina, era berean, presio horri aurre egiteko, lurralde
gehienetan unibertsitate-ikasketak burutzeko murrizketa eta iragazki gehiago
jartzen dira, heziketa-sistemaren baliabideak babesteko eta, azken finean, baliabide
horien degradazioa geldiarazteko.
Ondorioz, Europa osoan, hein batean behintzat, lan-merkatuarekin duen
erlazioaren arabera, gazteen frustrazioa dakarren erreferentzia-sistema bihurtzen
ari da unibertsitatea. Alde batetik, unibertsitate-heziketara ailegatzeko dituzten
zailtasunengatik, eta, bestetik, lan-munduan ikasitakoa baino kualifikazio gutxiago
dituzten lanpostuak betetzen ari direlako. Batek baino gehiagok mantentzen du
azken urteetan gazteek unibertsitatean sortu izan dituzten konfliktoek zerikusi
handia dutela funtsezko frustrazio horrekin23.
Baina era berean, ikusi dugun bezala, demografiaren jaitsierak jadanik
eragina du, eta are eragin handiagoa izango du etorkizunean. Hainbat lanbidetan
langile gazteen falta dela eta, ondorioz, sortzen diren lan-eskaintza onak ikusiz, ez
da batere arraroa tituluak lortu baino lehenago ikasketak uzten dituzten gazteak
ikustea hainbat tokitan. Zalantzarik gabe, egoera horren luzapena kezkagarria
litzateke epe ertain eta luzeari begira.
Geroago eta eskola- eta heziketa-maila handiagoak dituzten pertsonak dituen
gizartearen aurrean, galdera batzuk sortzen zaizkigu etorkizunari begira:
• Teknologiaren eta gizartearen aldaketen bizkortasun, sakontasun eta
konplexutasunak, goi-mailako heziketa dituztenen kopurua gehitzea
eskatzen ote dute?
• Heziketa luzeagoa behar ote da ala beste mota bateko heziketa?
• Jarraitu behar ote dugu ikasketetara erabateko dedikazioa duen ikasle-ereduarekin ala, aldi berean, ikasi eta lan egitearen eredurantz jo behar ote
dugu? Zein motatako erregulazioa beharko genuke horretarako?
• Unibertsitateko eta goi-mailako hezkuntzaren betebeharra eraginkorra ote
da gero eta herritar gehiagok gutxienez bigarren mailako heziketak dituen
gizarte batean?
22. SEI elkartearen webgunean informazio gehiago aurki daiteke: http://www.sortu.org
23. Homs, Oriol. "L'educacio secundaria a Europa.". Gironako Unibertsitateko ICEa. Hitzaldia.
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• Goi-mailako hezkuntzak geroago eta gehiago helburu kulturalen —ez
profesionalen— bila joan beharko ote du? Edo geroago eta gehiago
hezkuntza iraunkorra izan beharko ote du helburutzat? Edo biak bete
beharko ote dira?
• Bestalde, jakintzaren gizartean murgiltze-prozesua heziketa iraunkorraren
lekua indartzen ari da, eta ez ote dira ezabatzen ari heziketa orokorraren eta
heziketa teknologikoaren arteko mugak? Unibertsitatea ez ote da gehiago
egokitu beharko bizitza guztian zehar ikastearen garaietara?
7.5. Unibertsitatea eta Lanbide Heziketa enpresaren beharretara egokitu
beharra
Azken datuen arabera, goi-rnailako lanbide-heziketako ikasleetatik gehienak
ikasitako titulazioan sartzen dira lan-merkatura, batez ere sektore industrialean.
Emaitza horiek prestakuntza-mota horren eskaintza lan-merkatuak egiten duen
eskakizunetara egokituta dagoela erakusten dute.
Beste aldetik, eta hezkuntza-sistemaren erreformaren esparruan, unibertsitatearen eta goi-mailako lanbide-heziketarako zentroen arteko erlazio estuagoa
sustatu behar da. Horrela, goi-mailako lanbide-heziketaren balioespen soziala
goratu egingo da, eta, alor teknologikoan bereziki, ikasketa unibertsitarioetarako
sarbide gisa duen bide egoki modura balioetsiko da. Esan bezala, ikasketen
aukeraketan izango du eragina.
Unibertsitateak berak ere ikasketa-mota ezberdinetan egokitze hori
helburutzat ipini beharko luke, hezkuntza orokorrean, pertsonen kulturan eta
bizitza-kalitatean eta, batez ere, etorkizuneko jakintzaren gizartean duen zeregin
garrantzitsua inola ere ahaztu gabe.
7.6. Atzerriko hizkuntzen presentzia handiagotu beharra
Gizartearen nazioartekotasun hazkorrak edozein lurraldetako giza baliabideetarik euskarri nagusienetariko bat bihurtu du hizkuntza ezberdinak menperatzea.
Gaur .egun lanerako tresna garrantzitsu gisa agertzen da atzerriko hizkuntzen erabilpena, baita kanpoko jatorria duten teknologia berriak hartzeko ezinbesteko
baliabide gisa ere.
Azken urteotan era nabarmenean hazi da Euskal Herriko biztanleriak
atzerritar hizkuntzez duen ezagupena; eta bai ikasketa unibertsitarioak beste
hizkuntzatan egiten dituzten gazteen kopurua ere, unibertsitateko hezkuntzara sartu
aurretik erdietsi dituzten ezagupenei esker.
Europako Batasuneko partaide diren estatu gehienetan burutzen ari da modu
eraginkorrean hezkuntza-prozesua atzerriko hizkuntza batez hastea. Derrigorrez-
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koa denean, oro har, gutxienez lehen hezkuntzako hirugarren urtetik aurrera hasten
da.
Europar Batasunean lehen hezkuntzan sarriago irakasten den atzerriko
hizkuntza ingelesa da. Beste atzerriko hizkuntzak frantsesa eta alemana dira.
Beheko (derrigorrezko) bigarren hezkuntzan nahitaezkoa da atzerriko
hizkuntza batzuk ikastea. Herrialde batzuetan atzerriko hizkuntza bi sartzen dira
derrigorrezko kurrikuluan (Belgika, Danimarka, Grezia, Holanda, Finlandia,
Suedia) edo baita hiru ere (Luxemburg). Estatu gehienetan, aukerako ikasgai
modura eskaintzen da atzerriko hizkuntza gehigarri bat ikasteko posibilitatea.
Orokorrean hartuta, hezkuntza-sistema guztiek eskaintzen dute atzerriko
hizkuntzaren bat ikasteko aukera. Ingelesa da, alde handiz, bigarren hezkuntzan
gehien ikasten den atzerriko hizkuntza. Eurom Batasuneko beste hizkuntza
ofizialek agerpen txikiagoa dute kurrikuluan, eta ikasleek neurri txikiagoan
eskatzen dituzte.
7.7. Etorkizunerako erronkak
Aurreko gogoetei helduz, eta Unibertsitaterako baliozkoak izango direlakoan,
UNESCOren Office d'analyse et de prevision delakoaren —`Analisi eta Aurreikuspen Bulegoaren'— arduraduna den J~e Bind&k 24 2020. urteari begira
hezkuntzarako aurreikusten dituen erronkak aipatuko ditugu:
• Sare elektronikoen hedapena, ikuspuntu kognitibotik ikasketa-prozesua
errazten duten tresna indartsuak direlako.
• Ikas-inguruak asmatu beharra, ikas-prozesuetan ezaguera berrien
ekarpenak kontuan izanik, batez ere . biologiarenak.
• Ezaguera berrien azterketa eta behaketa sakona, ikas-eduki eguneratuak,
eta ez bakarrik zientifikoak, baizik eta eduki historiko eta sozialak, kultura
ezberdinak kontuan izanik.
• Bizi guztian zehar heziketa eta ikasketetara eman beharreko denboren
gestioa, lana eta aisialdiarekin batera.
• Irakaskuntza-erakundeen bilakaera. Malgutasun handiagoko eta hierarkia
txikiagoko gestioa; seguruenik erakunde eta hezkuntza-enpresa
autonomoagoak bihurtuko dira, baina, era berean, elkarrekin komunikaturik
eta arau komunekin.

24. Bin&, JerOme (2000): "L'&Iucation au XXI sicle". Futuribles aldizkaria. 2000 Otsaila. 5orr. Paris.
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• Botere publikoen bitartekotza finantzazio-bide berriak asmatzeko, batez
ere hezkuntzarekin lotuta dauden sistemen bitartez, esaterako, komunikazioaren eta edizioaren bidez.
• Hezkuntza-erakunde ezberdinen (formala, informala, urrunetiko hezkuntza, alternantzian) bilakaera eta elkarren arteko harremanak baliabide eta
teknologia berrietara heltzeko.
Azken finean "Hezkuntza guztiontzat eta bizitza osoan zehar" lema ez da
laburtzen hasierako hezkuntza eta hezkuntza iraunkorra gehituz, ez. "Hezkuntza
guztiontzat eta bizitza osoan zehar" lemapean, gizartea bera hezitzailea izatea
suposatzen da, ikasketen, lanaren eta aisialdi-denboren zatiketa gaindituz.
Honetan Unibertsitatearen zeregina eta lekua "birdefinitu" beharko da. Alde
batetik ezingo du bere baitan itxia jarraitu, eta, bestetik, ohiko titulu-fabrika izatetik
gizartearen garapenerako eta kulturarako baliabide modura jokatu beharko du
indar berriarekin.
7.8. Teknologia Berriak heziketaren eta Unibertsitatearen etorkizunean
Itxaropen handiak daude Internet-ek eta teknologia berriek hezkuntzarekiko
eta gizartearen bilakaerarekiko joka dezaketen zereginean, eta seguruenez ez
arrazoirik gabe.
Askok aipatzen duten bezala, Internet eta Teknologia berriak Herri edo
Lurralde baten kultura eta heziketaren bultzatzaileak izan daitezke:
• Internet-ek eta Teknologia berriek herri baten eskaintza eta kultura integratzea bideratzen dute.
• Internet-ek eta Teknologia berriek edukiei buruzko informazioa sorrarazi,
hedatu, zabaldu eta dinamizatzen dute.
• Internet-ek eta Teknologia berriek edukietarako eta informaziorako sarbidea eta zabalkuntza errazten dituzte.
• Internet-ek eta Teknologia berriek sektore publiko eta pribatu ezberdinen
arteko lotura bideratzen dute.
• Internet-en eta Teknologia berrien erabilerak ikasketarako interes berezia
sorraraz dezake herritarrengan, batez ere urrun edota erritmo ezberdinetan
ikasi beharra dutenengan.
• Azken finean, Teknologia berriek balio erantsia duen informazioa eskain
diezaiekete ikasleei eta gizarteari.
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Gaian larregi sakondu gabe, adibide eta ikerketak ugaritzen ari dira azken
urteetan, baina, zalantzarik gabe, on-line eran egiten den heziketaren arrakasta eta
emaitzak, aurrerapen teknologikoa eta aurkezpen metodoen gainetik, arreta
berezia, disziplina eta interaktibitateak behar dituzte 25 , eta horretan irakaslearen
zeregina ordezkaezina da.
Zentzu horretan, etorkizunari begira eta teknologia berrien erabilerari dagokionez, Europar Komisioak bi erronka orokor ikusten ditu: indibidualizazioa eta
praktikak.
Eta bestalde operatibitateari begiratuz, honako helburu nagusi hauek aurreikusten ditu:
• Ekipamenduari dagokionez, zentroen arteko ezberdintasunak ezabatzea.
• Eskola eta unibertsitate guztietako ordenagailuetan Internet-ekiko konexioa
ezartzea.
• Teknologia Berrien erabileran irakasleak prestatzea.
• Informazio eta eduki pertinenteak eskuragarri ipintzea.
• Irakaslearen rol tradizionala aldatzea:
— Irakaslea ikasketa-prozesuaren bideratzailea izatea: aholkulari-tutorea
bihurtzea.
— Ikaslea bere ikasketa-prozesuaren zuzendari eta kudeatzailea izatea.
— Ikas-sare efikazak antolatzea, Internet-ek eskaintzen dituen aukerak
erabiliz.
Unibertsitate ezberdinek beren azterketetan, edota UEUren menpean antolatu
diren Informatikari Euskaldunen Bilkura ezberdinek ukitu dituzte gai honi lotutako
hainbat atal, baina asko da egiteke eta eztabaidatzeko dagoena.
7.9. Unibertsitatean Zientzia-teknologia-enpresa sistema bultzatu beharra
Unibertsitateak ikerketa eta berrikuntza teknologikorako berebiziko zentro
bilakatu beharra dauka, beti ere teknologia-zentro eta enpresa-munduarekin lotura
estua izanez, Euskal Zientziaren eta Teknologiaren sistema sendo eta indartsua lortuz. Era berean, garatzen duen ikerketaren emaitzak komertzializatzeko, Unibertsitateari emaniko laguntza berrindartu beharra dago; askotan litezkeen eskatzaileek
ez dute ikerketa hori ezagutzen, ezta behar bezala balioesten ere. Kontuan izan
behar dugu ezen, Unibertsitatearen akats eta hutsune guztiak kontuan izanda ere
eta Europako lurralde aurreratuekin konparatuz atzean izanda ere, ikerketarako
25. Hanson-Muir, Diana J. (2000): "Future of Education in the 2lst Century via The Internet".
Futures Research Quarterly. Spring 2000. Vol 16, Number 1. 51-75 orr.
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potentzial izugarria duela, besteak beste ikertzaile gehienak Unibertsitatean
daudelako26.
Gogoratu beharra dago, halaber, Euskadi Autonomia Elkarteak onartuta daukan
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako 2001-2004 Planean Unibertsitatearen
ekarpenaren beharra aipatzen dela.
Plan berean, hezkuntzari zuzendutako ikerkuntza-programatik aparte,
"Hizkuntzaren infoingeniaritza" deitutako arloan etorkizunari begira interesgarriak
izan daitezkeen helburuak daude adierazita. Besteak beste:
•

Teknologia Digital Berriei dagokienez —eta Informazioaren Gizartearekin
erlazionaturik—, euskara atzean ez geratzea.

•

Hizkuntzalaritzan eta Hizkuntza-Teknologietan, euskara hizkuntza hedatuen
mailan (ingelesa, alemanera, espainola, frantsesa...) agertzea.

7.10. Hezkuntza-sistemaren kalitatea tinkotzeko beharra
Kalitatezko hezkuntza lortu ahal izateko, informazioaren teknologiek nahitaez sartu beharra dute hezkuntza-sistemako maila guztietan. Ikasleak txikitatik
teknologia erabiltzeko erraztasuna hartzea ekarriko luke horrek, eta mota guztietako jakintzetan sarbidea izateko ematen dituzten aukerak aprobetxatzea lekarke,
gizarteak eta lan-merkatuak egiten dituzten eskaeretarako gaztetandik prestatuz.
Maila guztietan ikasketa-zentroetan ematen den irakaskuntzaren kalitatea
ebaluatzeko sistemak ezartzeko lanetan aurreratu beharra dago. Izatez, lehendabiziko pausoak eman dira jadanik. Kalitate-irizpideei jarraiki, sistema horrek ikasketa-zentroa aukeratzeko informazio gardena luzatuko lieke ikasleei eta familiei.
7.11. Ezagueraren eta informazioaren gizarterantz
Tendentzia indartsutzat hartu behar dugu, zalantzarik gabe, jakintzaren gizarterantz joatearena. Alain Michel-ek dioen bezala 27 , eskolaren rola eta prestigioa
birbalioesteko, hezkuntza-sistema eta bereziki unibertsitateak etengabeko ikas-prozesua bideratzen duen erakunde modura definitu beharrean gaude. Unibertsitateak erantzukizuna hartu behar du zeregin horretan eta konpetentzien garapenean.
Beharbada, nola irakatsi zer irakatsi baino garrantzitsuago izango da jakintzaren gizartean. Informazioz beteriko gizarte batean, zail egingo da ikaslearen
arreta mantentzea. Informazioa kanal askotatik iritsiko zaigu, eta etengabeko
estimulu eta arreta izateko, irakaskuntza-metodo berriak asmatu beharko dira.
26. Astigarraga, E; Irasuegi, M. (1997): "Aproximacidn a la oferta investigadora en la
UPWEHU" EHUko Gizarte Kontseilua. Bilbo.
27. Michel, Alain (2001): Six scnarios sur l'Ecole. Futuribles. 266 zbakia, 2001.eko uztailaabuztua.
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Seguruenik, ikas-prozesua inplikazio- eta aurkikuntza-prozesu bihurtu
beharko dugu. Eta bestalde, bere bizitzaren edozein momentuan dauden pertsonen
ikas-eskakizunak asebetetzeko, erantzun pertsonalizatuak eman beharko zaizkie,
ikasten egiten dituzten ahaleginak betetzeko.
Beraz, nahitaez harreman berriak sortuko dira ikasleen eta irakasleen artean.
Ikasketa-prozesua gehiago izango da ezagutzen elkartruke bat, orain arteko
ezagutzen transferentzia baino. Era berean, ikas eta irakasteko moduen aldaketek
eskolaren eta unibertsitatearen aldaketa ekarri beharko dute. Betidanik horrela
ulertu badira ere, Unibertsitateak elkarguneak izan beharko dute geroago eta
gehiago —nahiz elkargune fisikoak, nahiz birtualak—, aktore ezberdinak
(enpresak, ikasleak, irakasleak, erakundeak...) ikas-prozesuan elkartzeko guneak,
alegia.
Azkenik, askok ahaztu arren, Alfons Cornella-k dioen bezala, bizi garen
gizarte kontsumitzaile, konpetitibo eta indibidualista honetan, etorkizunerako
erronka garrantzitsuena irakasleen eta ikasleen arteko balioen transmisioan edo,
hobeto esanda, trukaketan datza. Aurrerago aipatu dugu hezkuntza demokratikoa
eta norberaren berezitasunei egokitua izan beharra. Gurea bezalako herri txiki
batean, erronka horrek zentzu guztia du: betebehar etikoa da, bai, baina, era
berean, betebehar ekonomikoa.
8. ONDORIOAK
Euskarazko unibertsitateari dagokionez, euskal gizartearen eta hezkuntzaren
etorkizunari begira, tendentzia aipagarri batzuk honako hauek lirateke:
– Bilakaera demografikoaren ondorioz, ohiko ikasleen (18-24 urte
bitartekoak) kopurua nabarmenki jaitsiko da. Agian, gazte-multzo hori
zertxobait errekuperatuko da 2020. urtetik aurrera, baina ez lehenago.
– Era berean, ikasle helduen igoera espero da. Etorkizuneko gizartean
helduen presentzia areagotuko egingo da, eta heldu horiei heziketa
iraunkorrerako eta birziklatze profesionalerako sistema malgu eta
baliagarria eskaini beharko zaie.
– Jakintzak agudo zaharkituak geratzen direnez, ia etengabeko heziketa
jarraitzera behartuta gaude. Horrela, bizitza osoan zeharreko ikasketen
beharra izango dugu, guztiontzat.
– Etorkizunean sartzeko, hezkuntza-sistemak informazioaren eta
komunikazioaren teknologia berrietan oinarritu beharko du, eta, horrez
gain, eskariaren etengabeko dibertsifikazioari erantzuteko gai izan beharko
du.
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Hezkuntza-egitura zurrunak beren edukiak gizaki edo talde eskatzailearen
premietara egokituko dituzten modalitate malguagoetara aldatu beharko
dira.
Ikaslearen eta irakaslearen rol tradizionalak aldatuz joango dira. Irakaslea
ikasketa-prozesuaren bideratzailea —hau da trasmisore hutsa— baino
gehiago aholkulari-tutore bihurtuko da, eta ikaslea bere ikasketa-prozesuaren zuzendari eta kudeatzailea izatera iritsiko da. Horretarako, era guztietako
ikas-sare efikazak antolatu beharko dira.
Hizkuntza-gaitasunaren bilakaera nolakoa den ikusita, eta hizkuntzaren
hautaketan faktore berriak agertzen ez badira, ikasle euskaldunen
portzentajearen igoera handia espero da, eta 2021. urtean portzentaje
horrek gaur egungoa bikoitz dezake.

Euskal Unibertsitatea eta Euskal Herriko
unibertsitateetako hizkuntza-politikak:
euskararen oraina eta etorkizuna unibertsitate
bakoitzean

Kalitatearena da benetako erronka
Juan Jose Larrea (UPV/EHUko Euskara-Errektoreordea)

Egunon guztiei, eta eskerrik asko EIREko jendeari, antolatzaileei bereziki, gonbita
luzatzeagatik. Gure edo bakoitzaren unibertsitatearen hizkuntza-politika hamar
minututan aurkeztea eskatu digute saio honetakooi. Hortaz, Euskal Herriko
Unibertsitatean gauza jakina da —eta zuen artean gehienok badakizue hori—,
Euskal Herriko Unibertsitatearen hizkuntza-politika Euskal Herriko Unibertsitatearen izaerak berak markatzen duela, hau da, unibertsitate publikoa izateak, eta,
beraz, unibertsitate horrek euskal gizartearena eta euskal gizartearentzakoa izan
behar duela. Euskal gizartearen unibertsitate publikoa izanda, bada, Euskal Herriko
Unibertsitateak elebiduna izan behar du, gizarteak bezala, eta elebitasunean dago
Euskal Herriko Unibeibitutearen helburua eta.hizkuntza-eredua.
Elebiduna, hasteko, legeak agintzen digulako, herritarrek —erkidego autonomoko herritarrek— edozein erakunderekin harremanak euskaraz egiteko eskubidea
dutelako eta ikasleek hizkuntza bietan irakaskuntza jasotzeko eskubidea dutelako.
Eta ildo horretatik jarraituz —lehen Mikel Aizpuruk oso ondo azaldu du horren
historia—, Euskal Herriko Unibertsitateko estatutuetan hizkuntza bien erabilera
bermatzen da. Laburbilduz, azken batean, geu gara irakaskuntza euskaraz eskaintzeko betebeharra -legezko betebeharra— duen unibertsitate bakarra.
Elebitasuna helburu, beraz; baina, jakina, gure gizarteko eta unibertsitateko
elebitasunez hitz egiten dugunean, ez dugu daukaguna nola edo hala kudeatzeaz
hitz egiten, elebitasun dinamikoaz baizik, elebitasun aldakorraz; eta elebitasun
horrek diglosia gainditu nahi du, zailtasun asko dauzka, zailtasunez josita dago,
euskararen zabaltzea eta normaltzea bilatzen du, eta, azken batean, gizarte honen
borondatea islatzen du.
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Zentzu horretan, gure iritziz, unibertsitate publikoak ez du gizarte elebidun
baten isla izan behar bakarrik, hau da, ez bakarrik gizartean gertatzen dena apur
bat islatu —eta, beraz, gizartean dauden tentsioak eta arazoak ere unibertsitatean
izatea—; aitzitik, urrats bat aurrerago joan behar du, apur bat aurretik euskararen
normalkuntzan eta euskararen zabalkuntzan. Beraz, berriro diot, nik ez dut hortaz
ezer esango, Mikel Aizpuruk azaldu baitu gure historia. Dakizuenez, gaur egun
Euskal Herriko Unibertsitateak egitura oso bat dauka euskararen normalkuntzari
eusteko: euskara-errektoreordetza, euskara-batzordeak, unibertsitatearen euskarabatzordea eta ikastetxeena, euskararen kabinetea, euskararen institutua; hau da,
indartu eta zabaldu behar den egitura oso bat, baina azkenengo urteetan fruituak
eman dituena. Orain askok edo denok dakizuenez, bigarren normalkuntza-planean
gaude, 2003-2004. ikasturtean bukatuko den planean, eta, batez ere irakaskuntzaren euskalduntzera zuzentzen da. Bigarren plan horrek helburu desberdinak dauzka
ikastetxe bakoitzean —prestatu zenean, pixka bat egokitu zen zentro bakoitzaren
egoerara—, baina, oro har, beste helburu batzuen artean, helburu hau du: 20032004 ikasturterako unibertsitatean derrigorrezko irakasgaien %80 euskaraz egin
ahal izango direla ziurtatzea.
Gure hizkuntza-politika, bigarren plan horrekin lotuta, hiru ildotan gauzatzen
da: batetik, jakina, unibertsitatearen barne-bizitzaren, barne-funtzionamenduaren
eta administrazioaren euskalduntzea; bestetik, irakaskuntzaren euskalduntzea.
Irakaskuntzaren euskalduntzean lehen galdera da —gure lehenengo arazo
nagusia— zenbat euskara eskaintzen dugun, eta horri dagokionez, urtean-urtean
irakasgai gehiago eskaintzen dira euskaraz. Oraindik asko falta da, jakina. Urteanurtean irakasle elebidun gehiago dauzkagu, bai kontratu berriak egiten ditugulako,
bai birziklapenak daudelako. Gaur egun, 900 irakasle elebidun inguru dauzkagu
Euskal Herriko Unibertsitatean, eta, beraz, horretan jarraituko dugu. Eta helburua,
azkenengo helburua, oso argia da: dena euskaraz ikasteko aukera ematea.
Bigarren galdera zenbat baldin bada, hirugarrena nola da. Eta hor, erronka bat
planteatzen da azkeneko urteetan. Orain arteko urteetako kezka nagusia irakasleak
izatea eta irakasgaiak eskaintzea izan da, eta kezka horrekin jarraituko dugu
—berriro diot, irakaskuntza guztia benetan elebiduna izan arte—. Baina gero eta
gehiago, beste erronka bat planteatzen da: kalitatearena. Hortik dator, hain zuzen,
Euskal Herriko Unibertsitateak etorkizunerako ikusten duen erronkarik handiena.
Kalitatea euskaraz ikasteko eta irakasteko, kalitatea euskaraz ikertzeko. Horretarako —kalitatearen desafio horretarako— unibertsitateak badu erakunde bat,
Euskararen Institutua, alegia, 1994an sortu zena. Orain arte, institutu horrek berez
—estatutuetan, alegia— zegozkion funtzio batzuk bete ditu, baina beste batzuk
oraindik landu gabe dauzka. Aurten indar berria, baliabide berriak, eginkizun
berriak emango zaizkio institutuari, euskarari dagokionez Euskal Herriko
Unibertsitatean kalitate-bilatzearen eta bermatzearen ardatz bihur dadin.
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Euskararen Institutua UZEI eta UEU bezalako erakundeekin lankidetzan arituko da, jakina. Testugintzan, hiztegigintzan, irakasleen etengabeko hobekuntzan
kalitatea bultzatzea bilatuko du. Programa berriak martxan ipintzen ahaleginduko
da. Orain arte Euskal Herriko Unibertsitatean —eta hemen zaudeten askok ondo
dakizue— jende askok lan egin du, eta lan asko egin du, baina askotan energia horiek sakabanatuta ibili dira. Gure asmoa da energia horiek Institutuaren bidez koordinatzea urte honetatik aurrera. Institutua ez da izango horrelako "elite" bat —nahi
baduzue, komatxo artean—, baizik eta unibertsitatearen normalkuntzaren aldeko
indarrak koordinatzen dituen eta euskarazko irakaskuntzan kalitatea bilatzen duen
zentroa.
Horrez gain, hemendik aurrera Institutuak kalitatearen ardatza izan behar
badu, beste programa espezifiko batzuk dauzkagu Euskal Herriko Unibertsitatean
eta giza baliabideak bilatu behar ditugu horientzat ere. Zeren —ez dut hemen
gezurrik esango— irakaskuntzaren euskalduntzea lortzeko lehen problema dirua
baita, finantzazioa alegia. Baina badaude beste problema batzuk ere; adibidez,
badaude jakintza-arlo batzuk, non oso zaila den irakasleak eta irakaslegaiak
aurkitzea. Espezialitate batzuetan hori oso zaila da, eta horretarako programa
espezifikoak behar dira, hala nola bekak tesiak euskaraz egin daitezen, bekak
jadanik dauzkagun irakasleek beren euskara hobetu dezaten, edo liberazioak
euskaldundu daitezen. Plan orokorraz gain, plan espezifikoagoak daude jakintza-arlo horietarako. Berriro diot, kantitatearen arazoa ez dago konponduta —ezta
hurrik emanda ere—, urteak behar ditugu oraindik irakaskuntza euskalduntzeko,
baina geroago eta gehiago kalitatean dago erronka.
Besterik ez. Eskerrik asko.

Deustuko Unibertsitatearen hizkuntza-politika
Rosa Mari Pagola (UD/DU)

Nik badakit hemen gaudenok horixe nahi dugula, bainan ea indar hori ere
zabaltzea lortzen dugun, beste ikasle eta beste irakasleren artean ere, eta agintarien
eta arduradunen artean, noski. Beraz, zorionak.
Deustuko Unibertsitateari buruz hitz egin behar dudanez —eta historiarik
egin gabe hemen aipatu izan dira jadanik hainbat gauza—, esan nahi nuke Deustuak beti izan duela euskararen inguruko kezka, eta horren lekuko izan dira martxan jarritako hainbat ekimen, hemen aipatuak izan direnak, bestalde. Ikusi dugu,
1970erako sortua zela Euskal Kultur Mintegia. Gero, euskal filologiako lizentziatura aipatuko nuke: orain gutxi bete dira 25 urte lehen aldiz Deustuko Unibertsita-
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tean jarri zela, 1976an. Bi urte geroago, Euskal Irakasle-Eskola sortu zen, eta gero,
1990eko hamarkadan, euskarazko eskolak ematen hasi ziren fakultateetan. 1986an
euskal errektoreordetza sortu zen, baina 2000. urtera arte ez da egon euskararen
plan osorik. Hiru urteko planak egiten ziren, orokorrak unibertsitatearentzat, eta
horretan sartzen ziren euskarari buruzkoak ere. Beraz, hiru urteko planak egiten
ziren, bai, baina hizkuntzaren normalizazio-plana 2000. urteko otsailean onartu
zen, estamentu guztietatik pasatu ondoren. Beste arlo batzuk azaltzera beste batzuk
ere etorriko direnez, bidezkoa iruditu zait Deustuko Unibertsitateko euskararen
plan hori zertan datzan azaltzea, beharbada hain ezaguna ez delako. Beraz,
horrekin hasiko naiz.
Hiru esparru nagusitan dago zatituta. Alde batetik, komunikazioa eta zerbitzuak; bestaldetik, irakaskuntza eta ikerkuntza. Helburu zehatzei begiratzen badiegu, jadanik batzuk lortu dira —gero joango naiz azaltzen—; baina, ipini ziren helburuen artean, beste hauek ere baziren: kohesiorako hizkuntza-organoak eratzea,
kohesiorako hizkuntza-organo nagusia eratzea, zentro bakoitzean hizkuntza-eredu
egokia zehaztea, ikasleentzako hizkuntzarako heziketa-plana egitea, eskuliburuen
kalitatea bermatzea eta terminologia-zentro bat eratzea, komunikazio ofiziala
euskaraz ematea eta idatzizko material ofiziala arautzea.
Hizkuntza-kohesiorako organoak. zentro guztietan daude sortuta —zentroak
aipatzen ditudanean, fakultateak eta eskolak adierazi nahi ditut—, eta horien egikera euskararen normalizazio-planaren segimendua egitea da. Ez bakarrik segimendua, baizik eta antolaketa eta, horrekin batera, suspertzea eta jarraipena ere
egitea. Eginkizunekin lotuz, euskaraz eman beharreko irakaskuntza-lerroa zehaztea
zen organo horien egitekoa. Plana martxan jarri aurretik lan hauek egin zituzten:
irakasleen heziketa eratu, euskal gaien prestakuntza aurreikusi eta antolatu, euskarazko ikerkuntza bultzatu, hizkuntza-kohesiorako organo nagusiaren zentroan
parte hartu —norberak bere zentroa ordezkatuz, alegia— eta horren inguruan zentro bakoitzean animatu, hitzaldiak eta mintegiak koordinatu, suspertu, antolatu eta
abar.
Nolanahi den —dena esan behar da—, egoera murritz samarra da oraindik.
Organoak hor daude, baina pertsona bakarrez osatuta. Duten ordezkaritza eta eragina ere aski murritza da oraindik, eta eginkizunekin aurrera egiteko aski mugatuta
daude. Ez dut gezurrik esan nahi —kasu guztietan ez baita horrela—, baina
askotan ez daukate askatasun handirik. Zentroko buruek batzuetan plana hain garbi
ikusten ez dutelako, edo askotan material hutsak diren arazoak egoten direlako.
Hau da, ikasle-falta, esate baterako; edo ikasle-kopuru oso eskasak direla eta, ez da
erraza hori dena martxan jartzea. Edonola ere, hobetzeko planen barruan, kohesio
linguistikoko organo horiek sendotzea dago. Ez bakarrik organo bakoitzean
koordinatzaile bakarra egonez, baizik eta beste irakasle batzuk ere sartuz. Aginte-erakundeetan ordezkaritza izatea ere nahiko genuke. Hori eginez gero, beste pisu
bat eta nortasun bat hartuko lukete organo horiek fakultate eta eskolen barruan.
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Hizkuntza-kohesiorako organo nagusian, erretoreordeaz gain, hizkuntza-kohesiorako organo bakoitzeko koordinatzailea eta idazkari bat daude, eta organo
horren eginkizuna zentro bakoitzeko hizkuntza-helburuak modu koordinatuan
aplikatzea da; eta, halaber, hizkuntza-arloko irakaskuntzan helburuen segimendu
orokorra egitea eta ikerkuntza-batzari aholkuak ematea. Hau da, koordinazio osoa
batera eraman eta zentro bakoitzeko martxa kontrolatzea.
Ikasleak, irakasleak, irakasgaiak eta ekintzak arloka aztertzen baditugu, berriz, helburu orokorrak kontuan hartuta, eta ikasleengan mugatuz, esango genuke
lanbide-gaikuntza sendo bat ematea hartu genuela helburu nagusitzat. Gizartean
kokatuta egonik, gaikuntza hori emateaz gain, ikasleak euskaran trebeki prestatzea
nahi dugu, hau da, bi hizkuntzetan prestakuntza berdina lortzea, ez gaztelaniaz
bakarrik, baizik eta euskaraz ere maila berean. Eta ez hizkuntzan bakarrik, gaietan
ere euskara erabiltzeko trebakuntza berbera edukitzea baizik.
Ikasleekin jarraituz, eta helburuak lortzeko, zentro bakoitzak bertako ahalbideen araberako beharra burutzea ipini genuen. Ikasleen hautaketa egiten duten
zentroek —denetan ez baita horrela gertatzen— hizkuntza-eskakizunak eta lehentasunak kontuan hartzea, edo behintzat euskaldunak direnak aintzat hartzea, eta
horiengan arreta haundiagoa ipintzea.
Irakasleei dagokienez, irakasle elebidunak hezitzeari indarrez ekitea da helburu nagusia: irakasleen hizkuntza-heziketarako plana eratzea eta irakaskuntza behar
bezala gauzatu ahal izateko laguntza eskaintzea. Horiek denak bidean eta martxan
daude, egia esateko.
Irakasgaien aldetik, berriz, eskuliburuak prestatzea eta egitea, eta oinarrizko
kontsultarako eta irakurtzeko materialak ere prestatzea.
Ekintzen aldetik, hainbat ekintza eratu genituen; denak bideratuta daude.
Lehenengo eta behin, hizkuntza-ereduak ezarri genituen. Horretarako erabilitako
irizpideak hauexek izan ziren: euskaraz emateko kreditu-kopuruen portzentajea
zaindu eta euskaraz emateko irakasgaien mota zehaztea, irakasgai guztiak berdinak
ez direlako.
Hizkuntza-ereduen aplikazio horretan hiru eredu ezarri genituen: a) euskarazko lerroa karrera osoan, b) irakasgai bat maila bakoitzean, eta c) irakasgai bat maila bakoitzean, eta horrekin batera, bigarren ereduan bezala, irakurgaiak, zuzendutako lanak, ikerkuntza eta abar zaintzea. Desberdintasuna da, karrera osoan
euskarazko lerro osoan enborrezko eta derrigorrezko irakasgaiak hartzea helburu
modura, edo euskaraz emateko eta hemen berriz derrigorrezkoak eta aukerazkoak.
Egia esateko, batez ere ikasleen kopuruak baldintzatu gaitu. Bigarren mailako
karrera horietan oso ikasle gutxi direnez, ezin daitezke zatiketak egin, erabateko
zatiketak; beraz, ezin daiteke horrelako plan bat egin. Beraz, lehenengo ereduan,
honelako ikasketak daude: ingeniaritza, zuzenbidea, ekonomia- eta enpresa-zientziak eta abar; bigarren ereduan filologiak, historia eta, batez ere, letretako
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karrerak dira; eta hirugarrenean, soziologia eta eskolak. Helburua da bigarren
eredukoak ere poliki-poliki edo ahal den neurrian behintzat hirugarren eredura
pasatzea.
Ekintzen aldetik ere ikasketa bakoitzean plan orokorra ezarri zen, eta
lehenengo ereduko ikasketetan ertaineko planifikazioa ipini zen, hau da, behin
ikusi ondoren zein gai eta zein ikasturtetan ipini behar ziren euskaraz, ikasturtez
ikasturte zer eta nola sartu behar zen zehaztu genuen, irakasleak ere horren arabera
prestatzeko. Oso zehatz egin zen lan hori.
Lehen komentatu dut ezen, unibertsitatean sartzerakoan, kontuan hartu behar
dela ikasleen hizkuntza-profila. Irakasleei dagokienez ere, hainbat helburu ipini
genituen, jadanik gehienak lortuta dauzkagunak. Irakasgaiak euskaratzeko eta
irakasleei laguntzeko, laguntza-gunea sortu genuen —hori ere martxan dago— eta
hor ari dira materiala prestatzen, zuzentzen, etab.
Azkenik, komunikazio eta zerbitzuen esparruari dagokionez, helburu nagusiak lortuta daude denak: komunikazio idatzi guztiak elebidunak izatea, ahozkoak
abiatzea, elebidunak abiatzea, jakina, hor pertsonala sartzen delako, eta ezin daitekeelako pertsonala bat-batean euskaldundu. Horretarako, hizkuntza-eskakizunak
ipini ziren lanpostu bakoitzerako, heziketa-plana eratu zen, eta ikastaro bereziak
ematen dira.

Unibertsitateen hizkuntza-politikaz
Xabier lsasi (UEUko zuzendaria)
Egunon. Lehenik eta behin, EIREri zorionak eta eskerrak eman nahi dizkiot.
Antolatutako kongresua funtsezkoa da, benetan.
Gaiari helduz, hasieran Mikel Aizpuruk berak egindako historiaren errepaso
laburrean, argi geratu da urte hauetan UEUren aldetik eginiko ekarpenak zein izan
diren, eta ildo horretatik joko dut azalpenak ematerakoan UEUren ikuspegitik.
Euskal Unibertsitatearen inguruko gaian, 1977tik 1990era bitarteko urte
ilunetan —Mikel Aizpuruk berak aipatu du—, UEUko udako ikastaroan gorde da
batik bat euskal unibertsitatearekiko sugarra. Une horretan eta 1995an egin zen
kongresuaz geroztik, UEUk berpiztu du eztabaida; izan ere, EIREko antolatzaileen
artean asko dira UEUko kideak direnak, eta, batik bat gure ikuspegitik, nik hiru
alderdi nagusi azpimarratuko ditut bakarrik.
Lehenik eta behin, egoera honetan, behingoagatik badaukagu masa kritiko
bat, bai ikasleen aldetik, bai eta irakasleen aldetik. Kongresu honetan bertan eman-
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go diren datuen arabera, 1.000 bat irakasle euskaldun dauzkagu gure artean. Berriki UEUk egindako ikerketa batean —Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntzaz900 bat irakaslerekin osaturiko laginketa baten bitartez, profil bat egitea lortu dugu
—zoritxarrez datu hauek ez daude txostenetan, gauza berria delako—. Egindako
ikerketa horretan hauxe ikusi dugu: irakasle gehienak —irakasle euskaldun gehienak, alegia— 40 urte ingurukoak dira; batez beste, hamar bat urte eman dute unibertsitateko jardueretan; 1990eko hamarkadan sartu dira gehienak, erdiak baina
gehiago 1990eko hamarkadan unibertsitatean hasita; %70etik gora gaztelaniaz
prestatuak izan dira. Horiek guztiak estimazioak dira, laginketa baten bitartez egin
den ikerketa batean lorturikoak.
Euskarazko eskoletan daukaten batez besteko dedikazioa %76koa da. Irakasle
euskalduna ez da oso-osorik euskaraz diharduen irakaslea. Irakasle euskaldunen
artean —eta estimazioa da, berriz ere esaten dut— bosten batek dituzte soilik
ardura- edo kudeaketa-karguak. Irakasle euskaldunen erdiek soilik ematen dituzte
eskolak euskaraz oso-osorik, eta %3k gaztelaniaz oso-osorik —estimazioa da,
berriz ere azpimarratu nahiko nuke—.
Tesia egin dutenen artean, %29k egin dute euskaraz eta %18k erkidegoko
hizkuntza bietan; horrela erantzun dute galde-sortan.
Testugintzari dagokionez, topiko antzeko bat izaten da irakasle euskaldunen
artean, hau da, irakasle izateagatik eta euskaldunak izateagatik, jendeak jadanik
uste du, liburuak idazteko gauza garela; baina errealitatean ez da horrela izaten.
Zuek nik baina hobeto dakizuenez, lan korapilatsua da liburugintza. Hala ere, esan
dezakegu, ia irakasle euskaldunen laurdenak gutxienik testulibururen batean parte
hartu du edo argitaratu duela. %44k aldizkari-artikuluak idatzi dituzte.
Nire ustez, argazki labur honetan ederki asko islatzen dira argi-ilunak. Urte
ilun horietan —tartean Mikel Aizpuruk UEUko zuzendari ohiak egindako lana
dago—, UEUk lan ikaragarria egin du materialgintzan eta unibertsitatearen euskalduntze-alorrean —Mikelek berak ere aipatu du—. Dudarik ez daukat: Euskal
Unibertsitatearen aldekoak garenok unibertsitateetan euskalduntzearen aldeko lan
handiena egin dutenak gara. Harrokeriaz har daiteke baieztapena, baina nik hori
horrela dela uste dut.
Kuriosoa izan da —eta datu hori azpimarratzekoa da, Jakin aldizkarian agertzen den moduan—, 1977an Deustuko Unibertsitatean hasi ziren gauzak, giza eta
gizarte-zientzien alorrean eta irakasle-eskolan, eta gerora etorri ziren zientzia-fakultateak. Horretan hemen gure artean dagoen irakasle bat aipatu nahi dut —aipatu
beharra dagoelako—, Jose Ramon Etxebarria jauna, alegia. Beraren ekarpena
kuriosoa izan da zientzia-alorrean, beti pertsona jakinen eskutik etorri baitira
aurrerapenak.
Hutsuneak, beraz, baditugu, eta bihar izango da progonosiaz hitz egiteko
garaia, hau da, aurrera begira zeintzuk izan daitezkeen alorrak ikusteko unea.
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Nolanahi ere, argi dago irakasleriaren ezaugarri horiek jakintza-alor guztietan edo
ia gehienetan zabalduta daudela. Euskara ia-ia zirrikitu guztietara iritsi da. Euskararako errektoreorde jaunak esan duen moduan —Euskal Herriko Unibertsitateko euskararako errektoreorde jaunak esana— zailtasunak izaten dira irakasleak
aurkitzeko zenbait jakintza-esparrutan. Baina bestetik, irakasleen formaziorako
plan osoak, behar dira, eta nik ez dut uste hori Euskal Herriko Unibertsitateari
dagokionik bakarrik. Instituzio politikoetatik bideratu beharko litzatekeen formazio-plan orokorra falta da hemen. Hor gabezia handiak dauzkagu, gabezia
izugarriak materialgintzan. Irakasle euskaldunok askotan liburu ibiltariak bihurtu
gara. Ez da modu ona hori eskolak emateko. Ikasleek materiala esku artean behar
dute, eta bibliografia zabala. Bildutako ikerketa honetan ikusten denez, oso eskasa
dela euskaraz erabiltzen den bibliografia eta dokumentazioa. Eta garaia iritsi dela
hori kontuan edukitzeko. EIREren ekarpena ere oso inportantea izan daiteke sareak
eraikitzeko. Irakasle euskaldunak oso sakabanatuta ibiltzen gara, eta elkarren berri
apenas izaten dugun. Momentua iritsi da sare horiek malgutasunez antolatzeko
unibertsitate ezberdinen artean. Unibertsitate guztietan aritzen gara neurri batean
edo bestean, eta ikerkuntzan alor ezberdinetako adituak elkartzen diren neurrian,
guk euskaldunok antzera jokatu beharko genuke. Egia da —eta hemen ez da
aipatu, baina seguru asko aipatuko da—, helburua edo xedea argitu gabe dagoela:
"Euskaraz diharduen unibertsitatea, Euskal Unibertsitatea", zabalegia da definizio
hori; zehaztu egin beharko genuke gehiago, baina adostasunerako esparru zabal
osoa dago horretan.
Geroari begira, ikasturte honen irekiera ofizialean aipatu izan zen legea aipatu
beharra dago —atzo hemen aipatuko zela uste nuen— Madrildik etorriko zaigun
legea, alegia, eta horrek euskarazko unibertsitate honetan izan lezakeen eragina.
Lege horretan ez dira aipatzen berezko hizkuntza duten komunitateak. Beharbada
hori guretzat gerta daitekeen okerrena da, aipatuak ere ez izatea. Ez baikara
existitu ere egiten. Lege hori indarrean jarriko balitz, datozen urteetan izugarrizko
atzerakada gertatzea gerta daiteke.
Gure esku egon liteke, eraso horri aurre egitea. Azken urteetan ehundutako
sareak izan daitezke aurre egiteko modu bat —EIRE izan daiteke horietako bat, eta
UEU beste bat—, planteamendu berriak egiteko. Badago esparrua. Badago
esparrua irakaskuntzan, badago esparrua ikerkuntzan. Maila sozialean, berriz ere,
zorionez ikasleriak eta irakasleriak bultzatuta, mugimendu bat sortu da; izan ere,
garai batean bezala, presiorik egon ezean gauzak zail izango ditugu. Presioa
ezinbestekoa da. Beharbada egunotan beste modu batekoa, baina presioa. Elkarren
berri izanik ezagutzaren sareak antolatzeko gauza izango bagina, eta ordezkaritza-organoetan ahots propioa bideratzeko gauza izango bagina, eta dauden sareetan
—bai EIREn eta bai UEUn— aktiboki parte hartuko bagenu, datozen urteetan
gauza ederrak ikusiko ditugulakoan nago.
Beraz, besterik gabe, barkatu eta eskerrik asko.

Euskal Unibertsitatea eta Euskal Herriko unibertsitateetako hizkuntza-politikak

277

Hizkuntza-politika Mondragon Unibertsitatean
Jesus Garmendia (MU)

"Eraiki nahi dugun gizarte-ereduaren erreprodukzitzaile izaten
saiatzen gara eta hala izaten jarraitu nahi dugu. Belaunaldi
berriak gero eta euskaldun jantziago datozkigu, gure ingurune
hurbilean urrats handiak eman dira..., eta paradoxikoa baden
arren, denon artean erein dugun hazi horrek une honetan ez
digu eskatzen gure jarrera euskararen aldekoa izatea, eskatzen
digu gure joera euskaltzalea izatea, eta horretarako jarrera ona
baino gehiago behar da".
(J. AREXOLALEIBA. "Hizkuntza politikaren oinarriak"
idazkitik).
Lankide dudan Julenen aipamen hori hartuko dut ardatz gisa neure azalpena
egituratzeko; honenbestez, bi atal bereiziko ditut Mondragon Unibertsitatea eta
euskara gaiaz hitz egiteko: jarrerak, batetik, eta joerak, bestetik.
JARRERAK
Jarrerak, alegia, Unibertsitateak euskararekiko adierazten duen konpromisoa,
zenbait dokumentutan dago jasota. Ez luzatzeko, bat aipatuko dut, enblematikoa
izateaz gain, labur eta ondo biltzen duelako MUren jarrera nagusia. Javier Retegi
errektoreak 2.000. irailean atera zuen Hizkuntza Politikari buruzko Manifestuaz ari
naiz: bertan Unibertsitateko kide guztiei gonbita luzatzen zaie ondorengo
adierazpena sina dezaten:
("Horregatik guztiarengatik)

ADIERAZTEN DUTE:
Mondragon Unibertsitatearen oinarrizko hizkuntza politika bultzatzen dutela,
horren bi alderdi osagarriekin bat eginez:
• Titulatuak bizitza profesionalean hiru hizkuntzetan ( euskara, gaztelania eta
ingelesa) moldatzeko prestatzea.
• Pixkanaka-pixkanaka euskara harremanetarako hizkuntza izatea.
Eskari berri honi eraginkortasunez erantzuteko beharrezko ahalegina egingo
dutela, egokitzeko zailtasun egoerak ulertu eta errespetatuta eta sor dezaketen
morrontza onartuta. Epe luzerako plangintza zehatza egiteko premia dagoela,

278

Euskal Unibertsitatea-2021

unibertsitate egitura pixkanaka-pixkanaka egokitzeko ( Mondragon Unibertsitatearen hizkuntza politikari buruzko manifestua ( 2000. iraila ).
2. JOERAK
Unibertsitateak Fakultate bakoitzaren esku utzi du, nagusiki, aipatutako jarreren
gauzatze-prozesua; ez da sortu, honenbestez, euskararen arloan, beste zenbaitetan
egin den bezala, egitura koordinatzaile eta bultzatzaile sendorik.
Ondorioz, Mondragon Unibertsitateko dokumentu ezberdinetan azaltzen
diren asmoak ez dira maila berean garatzen ari.
1.- Plangintza akademikoari dagokionez, urrats handiak eman dira. EIREka
aldizkariak jasotzen duen moduan, euskal kreditu-kopurua %46koa izan da MUn
20000-2001 ikasturtean, eta kopuru horrek gora egingo du urtetik urtera. Aipa
dezadan, adibide gisa, Oinatiko Fakultatearen kasua: Enpresen Administrazio eta
Zuzendaritza Lizentzian euskaraz ematen den kreditu-kopurua zerotik %72ra igo
da hiruzpalau urtetan.
Hala ere, bi ohar egin dakizkioke aurreko datu horri:
a) Batetik, neurri handi batean, ikasleriaren eskaerak eragin du euskalduntze-prozesu hori. Gure Unibertsitatearen ingurune geografikoan, euskara
bizirik dago: 1996an EUSTATek egindako udal-datuen arabera, adibidez,
Arrasateko gazteen %85ek daki euskaraz. Honenbestez, Unibertsitateak
beheko mailetan egindako lanari jarraipena eman besterik ez du egiten.
b)Bestetik, euskararen alderdi kualitatiboari dagokionez, hutsuneak nabariak
dira: irakasleen euskara-maila neurtu eta hobetzeko egitura sortzea, testuak
sortu edo/eta itzultzeko mekanismoak egituratzea, oinarrizko fondo bibliografikoak osatzea...; hots, besteak beste, oraindik normalizazioa hasi besterik egin ez duela erakusten diguten adierazleak; erabat gaindituko ez direnak, bestalde, beste euskal unibertsitateekin eta Administrazio berarekin
elkarlanean ez bada.
Bestalde, eta arlo akademikoarekin jarraituz, Mendeberri makroproiektu
pedagogikoaren ardatzetako bat eleaniztasuna da; honenbestez, aditu-talde batek
dihardu lanean gure ikasleen hizkuntz gaitasunak bermatzeko, euskararenak barne,
noski. Beraz badago, mugimendua, erabakiak eta, noski, emaitzak geroxeago
sumatuko baditugu ere.
2.- Harremanetarako hizkuntzaren plangintzari bagagozkio, esan daiteke,
Unibertsitatean prozesua astiroago doala. Plangintzarik ez egoteak dakar intuitiboki jokatzea eta, sarri, errazkeriara jotzea, batez ere erregistro altuxeagoa eskatzen
duten komunikazio-ekintzetan, barne-txostenetan adibidez.
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Euskararen aldeko jarrera nahikoa ez dela, genioen sarreran; aIe gehiago, euskarak bizi duen egoera agonikoan, alde-egote gozo hori bihur daiteke kontzientziak lasaitzeko eta borondateak desmobilizatzeko aitzakia, beti baita erosoago
korronte indartsuenari jarraitzea. Batez ere kanpo-presiorik ematen ez bada; eta
jakina da orain arte industria-munduak ez duela transmititu presio hori, eguneroko
komunikazio-giroari dagokionez behintzat. Horrexegatik, hain zuzen ere, Mondragon Unibertsitateak, enpresarekin hain lotura estuak dituen erakundeak, aitortu
behar dio bere buruari profesional euskaldunak sortzen dituen heinean enpresa-mundu horretan hizkuntza-normalizazioaren aitzindaritza ere bereganatzen ari
dela, eta, honenbestez, konplexurik gabe, bide horren aldeko apustua egin, garai
batean Eskoriatzako Irakasle Eskolak irakaskuntza-munduan egin zuen antzera.

Etudes basques dans les universites de Pau et des Pays de
L'Adour et de Bordeaux III
Maite Lafourcade (Professeur d'Histoire du droit et des institutions)
Le &partement interuniversitaire d'Etudes Basques, cr ēē a Bayonne en 1986 par
de Bordeaux III et celle de Pau et des Pays de l'Adour, est le seul
organe universitaire en France habilit ē a dispenser des enseignements de langue et
culture basques et ou des enseignements sont donn6 en EUSKARA.
Apr6 une cration tr6 laborieuse, il offre actuellement aux &udiants un
cursus complet d'Etudes basques, du DEUG (Dipl6me d'Etudes Universitaires
G616-ales) au DEA (Dipl6me d'Etudes Approfondies).
GENESE DU 1)1)ARTEMENT INTERUNIVERSITAIRE D'ETUDES
BASQUES A LA FACULT Ē PLURIDISCIPLINAIRE DE BAYONNEANGLET-BIARRITZ
Le 24 aoilt 1978, 44 universitaires et chercheurs se sont r&inis au Mus& basque de
Bayonne et ont fonck une association pour la Crêation d'un Institut d'Etudes
basques (ACIEB), plac& sous la prsidence de Julian de Ajuriaguerra, Professeur
au Collēge de France. Un projet d'Institut d'Etudes basques fut ēlaborē et soumis
aux pr6idents des Universit6 de Bordeaux et de Pau, ainsi qu'aux collectivit6
locales et aux parlementaires de la
L'Universitē de Bordeaux III l'approuva le 6 octobre 1980 et un dipliime
d'universit (DU) de langue et culture basques, plac ē sous la responsabilit ē de Jean
Haritschelhar, professeur de Bordeaux III, fut cr l'Institut
d'Etudes Juridiques et Economiques (IEJE) de Bayonne, &pendant de la Facult

280

Euskal Unibertsitatea-2021

de droit et des Sciences Economiques de l'Universitê de Pau. La sbnce inaugurale
eut lieu le 7 octobre 1981. 143 &udiants s'inscrivirent pour cette premire ann&,
ce qui prouve l'ampleur de la demande. L'ann& suivante, en 1982, s'ouvrirent les
enseignements de 2 ē me ann&, sanctionn6 par un dipl6me d'universit. Le DU et
un dipl6me mis en place par la seule responsabilit ē des Universit6 ; il ne b&ifficie
pas de la reconnaissance nationale. En octobre 1983, s'ouvrirent les enseignements
de 31.ne ann&, sanctionn6 par un certificat de culture et langue r4ionales
basques du niveau licence.
Le 23 avril 1986 fut sign&, entre 1'Universit ē de Bordeaux III et celle de Pau
et des Pays de l'Adour, une convention portant cration d'un Ñpartement
interuniversitaire d'Etudes basques, dans le cadre de l'UFR de
formation et de recherche) alias Facult ē pluridisciplinaire de Bayonne-AngletBiarritz qui venait d'&re cre le 8 novembre 1985. On y dispensait trois ann&s
d'enseignements de langue et culture basques. Et le DEA (3erne cycle) d'Etudes
basques existant
de Bordeaux III depuis 1974 fut d ēplac ē a la
Facultē pluridisciplinaire de Bayonne.
Cette nouvelle structure ayant ētē mise en place, les Universits de Bordeaux

III et de Pau ont, chacune de son deman& au ministhe de l'Education
nationale, l'habilitation des deux premiers cycles d'Etudes basques. Mais, ce n'est
qu'aprs plusieurs demandes r6t6-&s chaque ann& que le DEUG d'Etudes
basques obtint la reconnaissance officielle en 1989 ; la licence fut habilit& en
1991. Puis la maitrise, 4 ēme ann& d'&udes, fut cre ainsi que le CAPES
(certificat d'aptitude a la profession d'enseignant du secondaire) en 1992.
Actuellement donc, existe a la Facult ē pluridisciplinaire de Bayonne-AngletBiarritz, un cursus d'Etudes basques du l er au 3erne cycle inclus.
ETAT ACTUEL DES ETUDES BASQUES A LA FACULT Ē PLURIDISCIPLINAIRE DE BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ
L' essentiel de l'enseignement de la langue et de la culture basques se fait
Bayonne. Les dipl6mes sont &livr6 sous le double sceau des deux Universit6 :
Bordeaux III et Pau. Mais des enseignements optionnels sont aussi dispens6 a la
de Bordeaux III .
FacuW des lettres de Pau et
Le DEUG Lettres et Langues, mention Langues et cultures
sOcialW Etudes basques, comporte deux ann&s d'&udes, constitu&s chacune
de deux semestres d'enseignement comportant en tout 14 UE (units
d'enseignement), qui se d&omposent comme suit :
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lere ANNEE
1 er semestre

UE I : Enseignements fondamentaux
• Grammaire basque, enseignee en euskara par Beñat OyharÇabal, directeur
de recherche au CNRS (Centre National de Recherche Scientifique), dont
le cours est complete par des travaux diriges assures par Prudencio Sudupe,
enseignant au college Xalbador de Cambo-les-Bains.
• Traduction, enseignement effectue en euskara, sous forme de travaux
diriges, par Xarles Videgain, professeur de langue et culture basques
l'Universite de Pau et des Pays de l'Adour.
• Litterature basque, enseignee en euskara par Ur Apalategui, maitre de
conferences de langue et culture basques a l'Universite de Pau et des Pays
de l'Adour.
• Geographie physique et economique, enseignee par Serge Laborde,
professeur agrege de geographie au lycee Rene Cassin de Bayonne
(PRAG).
UE 2 : Decouvertes
• Linguistique generale, cours assure par Beñat OyharÇabal en euskara.
• Grammaire francaise, enseignee par Martine Pelot, professeur agrege de
lettres de l'enseignement secondaire (PRAG), bilingue.
• Litterature franÇaise (XIXe siecle), egalement assuree par Martine Pelot.
UE 3 : Methodologie
• Initiation a la bibliographie, cours assure en euskara par Ur Apalategui.
• Langues etrangeres, Anglais : Philip Basterra, charge de travaux diriges et
Espagnol : Yvette Cardaillac-Hermosilla, maitre de conferences
l'Universite de Bordeaux III.
2nd semestre
UE 4 : Enseignements fondamentaux
• Grammaire basque Beñat OyharÇabal, en euskara.
• Traduction : Yon Casenave, maitre de conferences a l'Universite de
Bordeaux III, en euskara.
• Litterature basque (XIXe et XXe siecles) : Ur Apalategui, en euskara.
• Histoire : Manex Goyhenetche, directeur du lycee Beñat Etchepare
Bayonne, en euskara.

282

Euskal Unibertsitatea-2021

UE 5 : Culture gënërale et expression
• Litt&ature et expression franÇaise : Martine Pelot.
• Langue &rangre , Anglais : Philip Basterra et Espagnol : Yvette
Cardaillac-Hermosilla.
UE 6 : Mahodologie disciplinaire
• Initiation a la lexicographie : Martine Pelot, bilingue.
• Grammatologie : Beñat OyharÇabal, en euskara.

2611e ANNEE

l er semestre
UE 7 : Enseignements fondamentaux. Langue et Litt&ature basques .
• Grammaire basque : Beñat OyharÇabal, assistē pour les travaux dirig ēs par
Ur Apalategui, en euskara.
• Traduction : Xarles Videgain, en euskara.
• Litt&ature basque (XVIe au XVIIIe si&les) : Aur ēlie Arcocha-Scarcia,
de Bordeaux III, en
professeur de langue et culture basques
euskara.

• Unitē optionnelle : Latin (Martine Pelot) ou occitan Maurice Romieu,
maitre de conf&ences a la facult des lettres de Pau.
UE 8 : Enseignements fondamentaux. Culture et civilisation basques
• Institutions et droit basques : Maitē Lafourcade, professeur d'Histoire du
de Pau et des Pays de l'Adour.
droit
• Ethnologie du domaine basque : Carole Lem&, charg& de travaux
UE 9 : Mahodologie
basque : Beñat OyharÇabal, assistē de Hector Iglesias,
• Histoire de
char0 de travaux
en euskara.
UE 10 : Unitē optionnelle : FranÇais ou langue &rangre.
FranÇais : Martine Pelot, bilingue
— Espagnol : Yvette Cardaillac-Hermosilla et Jean-Paul Salgues,
professeur agr4 d'espagnol de l'enseignement secondaire (PRAG).
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2nd semestre
UE 11 : Enseignements fondamentaux. Langue et litt&ature basques
• Grammaire basque : Beñat OyharÇabal et Ur Apalategui, en euskara.
• Traduction : Yon Casenave, en euskara.
• Litt&ature basque (XVIe au XVIIIe
euskara.

: Aurffle Arcocha- Scarcia, en

• Latin (Martine Pelot) ou occitan (Maurice Romieu), au choix
UE 12 : Enseignements fondamentaux. Culture et civilisation basques.
• Institutions et histoire de la Navarre : Manex Goyhenetche, en euskara.
• Ethnologie du domaine basque : Carole Lemëe.
UE 13 : Wthodologie
• Histoire de
euskara.

basque : Beñat OyharÇabal et Hector Iglesias en

UE 14 : Unitē optionnelle : FranÇais ou langue &rangre
• FranÇais : Martine Pelot.
• Espagnol : Yvette Cardaillac-Hermosilla et Jean-Paul Salgues.
Licence Langues et cultures

sp&ialW Etudes basques

1 er semestre
UE 1 : Enseignements fondamentaux. Langue et littêrature basques.
• Litthature basque : Aur&ie Arcocha-Scarcia, en euskara.
• Phon&ique historique de la langue basque : Xarles Videgain, en euskara.
• Dialectologie : Xarles Videgain, en euskara.
UE 2 : Enseignements fondamentaux. Civilisation moderne et contemporaine
• Histoire moderne et contemporaine du Pays basque : Manex Goyenetche,
en euskara.
• Gëographie &onomique et urbaine du Pays basque : Michel Faur,
professeur agrO d'Histoire et gêographie au lyc& Ren ē Cassin de
Bayonne (PRAG).
• Sociologie : Francis Jaurguiberry, maitre de conf&ences en sociologie
de Pau et des Pays de l'Adour.
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UE 3 : Unite optiormelle
• FranÇais ou langue etrangere
– FranÇais : Martine Pelot
– Espagnol : Jean-Paul Salgues
• Didactique des langues : Yvette Cardaillac-Hermosilla
• Latin (Martine Pelot) ou occitan (Maurice Romieu).
2nd semestre
UE 4 : Enseignements fondamentaux. Langue et litterature basques.
• Litterature basque : Aurelie Arcocha-Scarcia, en euskara .
• Phonetique : Xarles Videgain, en euskara.
• Dialectologie : Xarlex Videgain, en euskara.
UE 5 : Enseignements fondamentaux. Civilisation moderne et contemporaine
• Histoire moderne et contemporaine du Pays basque : Manex Goyhenetche,
en euskara.
• Geographie &onomique et urbaine du Pays basque : Michel Faur .
• Sociologie : Francis Jaur4uiberry.
UE 6 : Unite optionnelle
• FranÇais (Martine Pelot) ou espagnol (Jean-Paul Salgues)
• Didactique des langues : Yvette Cardaillac-Hermosilla.
• Latin (Martine Pelot) ou occitan (Maurice Romieu)
Maitrise des Langues et cultures

sOcialW Etudes Basques

l er semestre
• Litterature basque : Aurelie Arcocha-Scarcia, en euskara.
• Linguistique basque : Xarles Videgain, en euskara.
• Histoire : Maitē Lafourcade.
, 2nd semestre
• Litterature basque : Aurelie Arcocha-Scarcia, en euskara.
• Linguistique : Xarles Videgain, en euskara.
• Histoire : Maite Lafourcade
Les cours sont compl&es par un travail personnel ecrit de recherche.
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DEA d'Etudes basques

• Grammaire et linguistique : Beñat OyharÇabal, en euskara.
• Critique et analyse litt&aire : Aurffie Arcocha - Scarcia, en euskara.
• Ethnologie du domaine basque : Pierre Bidart, professeur d'anthropologie
de Bordeaux III.
• Histoire du droit et des institutions basques : Mait ē Lafourcade.
• Linguistique et dialectologie : Xarles Videgain, en euskara.
• Littërature moderne et histoire des idëes : Aurffle Arcocha-Scarcia, en
euskara.

• Sociologie du domaine basque : Francis Jaur4uiberry.
• Onomastique et littftature : Xarles Videgain, en euskara.
• Histoire : Josette Pontet, professeur d'Histoire moderne
Bordeaux III.

de

Aprs l'obtention du DEA, les &udiants prparent une th6e.
Apr6 la maitrise (4 1Ti e anne) , les &udiants peuvent opter pour la
prparation du CAPES de basque qui leur permettra d'enseigner la langue
basque dans les lyces et C'est On&alement la voie qu'ils
choisissent.
Signalons aussi la proposition faite r&emment par un professeur de
Perpignan, de langue catalane, au Conseil national des Universit6 (CNU),
section Langues et cultures r4ionales, de la cration d'une agr4ation des
langues de France. Mais aucune 1-ponse n'a encore ētē apporte cette
proposition.
Au terme de cet expos, il faut remarquer que la plus grande partie des
enseignements, notamment les enseignements fondamentaux, ont lieu en
euskara. Ils sont assurës par un maitre de recherches au CNRS, Beñat
OyharÇabal, un professeur Aurffle Arcocha-Scarcia et un maitre de
confftences Yon Casenave, affect6 de Bordeaux III, un
professeur Xarles Videgain et un maitre de conf&ences Ur Apalategui, en
poste de Pau et des Pays de l'Adour, sOcialis6 en langue et
litt&ature basques, les autres enseignants provenant d'autres disciplines des
mthnes Universit6 ou de l'enseignement secondaire.
Quant aux &udiants, leur nombre apr6 le succs des premires ann&s, a
diminuē et atteint un rythme assez r4ulier, d'une trentaine en 1 re ann&,
avec une pointe de 46 en 2000-2001, une vingtaine en 2&ne ann&, de mthne
en 3 rrie ann&, et presque autant en maitrise. Ils sont tous bascophones. En
DEA, ils ne &passent gtire les cinq &udiants, et seuls deux ä trois d'entre
eux prëparent une thse, Onêralement de linguistique ou de litt&ature. La
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majoritē des &udiants prparent le CAPES afin d'"&re titularis6 dans
l'enseignement secondaire.
Pour compl&er cette &ude, il faut considth-er aussi les enseignements de
langue et litt&ature basques qui sont propos6 aux &udiants de la Facult
des Lettres de
de Pau et des Pays de l'Adour et a ceux de
de Bordeaux III.
A la FacuW des Lettres de l'UniversW de Pau, le Basque peut &re
choisi, comme option ou comme langue facultative compl&nentaire dans la
filiēre Langues, Littftatures et civilisations &rang6-es. Cet enseignement
comporte deux sections, l'une pour les dthutants, l'autre pour les " grands
Ubutants ", i. parties sur les deux ann&s du DEUG d'Anglais ou
d'Espagnol. I1 peut ēgalement are choisi par des &udiants d'histoire. Le
nombre d'&udiants varie chaque ann& de 20 a 40 pour les &butants et une
quinzaine pour les autres.
A l'UER des Etudes ibêriques et ib&o-amfficaines de l'Universitê de
Bordeaux III, existent deux unit6 d'enseignement de Basque : initiation et

perfectionnement, pouvant are choisies en DEUG l eL ann& (niveau 1) et
ann& (niveau 2), ainsi qu'une unit ē de langue et litt&ature basques. Et
en licence (3Ine ann&) des Sciences du langage, existe une
optionnelle d'approche comparative des langues dans laquelle le Basque
peut are choisi par les &udiants. Environ 80 &udiants suivent ces cours.
Cet expos ē serait incomplet s'il n'envisageait pas aussi la recherche.
Etat actuel de la recherche dans le domaine basque
Le centre de recherche IKER, Centre de la recherche sur la langue et les
textes basques est depuis 1999, une UMR (Unit ē mixte de recherche),
associant le CNRS' (Centre National de la Recherche Scientifique),
de Bordeaux III et celle de Pau et des Pays de l'Adour. Elle est
la seule en France exclusivement sp&ialis& dans la recherche sur la
langue et les textes basques. Localis& a la FacuW pluridisciplinaire de
Bayonne, elle est dirig& par Beñat OyharÇabal et compte une vingtaine de
chercheurs.
Son programme scientifique s'articule autour de 4 th&nes :
• Etudes morphosyntaxiques et s6nantiques
• Etudes phonologiques, dialectologiques et lexcicographiques
• Etudes diachroniques et philologiques

• Etudcs dc poCtiquc, sCmiotiquc ct tcxtologic
IKER publie, en collaboration avec le TXpartement d'Etudes basques de la
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Faculte de Bayonne une revue annuelle Lapurdum, et organise des congres,
colloques et journees d'etudes. Actuellement, IKER travaille sur un projet
international de cooperation scientifique (PICS) intitule Syntaxe lexicale du
Basque, sur trois ans (2000-2002), avec une equipe .de recherche de
l'Universite du Pays basque dirigee par M. Azkarate.
En fevrier 2000, un colloque sur la critique litteraire a ete organise par
Aurelie Arcocha-Scarcia en partenariat avec l'Universite du Pays basque ;
il s'est deroule a Vitoria-Gasteiz. En decembre, une journee d'etudes sur
l'intonation : Euskalfon , a ete organisee a la Faculte de Bayonne par
Jasone Salaberria en partenariat avec une ecole d'ingenieurs de Bilbao et
l'Universite du Pays basque. En juin dernier, Beñat OyharÇabal et Xarles
Videgain ont organise a la Faculte de Bayonne un workshop
geolinguistique et corpus informatiques, parraine par l'European Science
Fundation, d'envergure internationale, reunissant des specialistes de dix
Etats europeens, sur les Atlas linguistiques. Les 20 et 21 septembre
derniers se sont deroules a la Faculte de Bayonne, deux journees sur " Les
etudes grammaticales et litteraires basques a l'aube du XXIe siecle ",
organisees par Beñat OyharÇabal et Aurelie Arcocha-Scarcia, en partenariat
avec Euskaltzaindia, a l'occasion du centenaire de la naissance de Pierre
Lafitte. La langue utilisee dans tous ces colloques, hormis le workshop
international, est l'euskara.
Par ailleurs, rattache a l'Universite de Pau et des Pays de l'Adour et situe
la Faculte pluridisciplinaire de Bayonne, un Centre d'Etudes basques a ete
cree par Maite Lafourcade en 1991. Reconnu par le ministere de
l'Education Nationale comme jeune equipe en 1995, il collabore, par
l'intermediaire d'Eusko Ikaskuntza avec des universitaires et praticiens
d'Euskadi et de Navarre. Deux projets, l'un sur le droit de la famille en
.Pays basque et l'autre sur la frontiere franco-espagnole, ont fait l'objet de
deux publications en 1998. Le travail sur le droit de la famille se poursuit et
un colloque a eu lieu a Saint-Sebastien le 4 novembre 2000, sur la
comparaison entre les differents droits en usage dans les territoires peuples
de Basque : Alava, Biscaye, Guipuzcoa, Navarre et Iparralde, hier et
aujourd'hui. Les actes sont en cours de publication. En 2001, un nouveau
projet a ete lance, sur le droit compare des entreprises. Aucun juriste
franÇais n'etant bascophone, ces travaux se deroulent en franÇais et en
espagnol.

Perspectives d'avenir
L'Universite de Pau et des Pays de l'Adour ne compte que deux
enseignants titulaires bascophones. II est evident que l'on ne peut songer
la creation d'une Universite en langue basque a Bayonne. L'existence de
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tout un cursus d'&udes basques avec la plupart des enseignements
dispenss en euskara est tout a fait exceptionnel en France et son
initiateur, Jean Haritschelhar, mffite toute notre reconnaissance. De futurs
enseignants y sont form6 et, petit a petit, l'usage de langue basque
progresse. Mais le reile de se borne a la formation des maitres.
L'enseignement du Basque prime sur l'enseignement en Basque. Nous
attendons pour l'avenir une demande accrue de la part du public de
l'apprentissage de l'Euskara, ce qui entrainera des crations de poste,
notamment
franÇaise, bien pauvre a l'heure actuelle dans le
domaine des langues r4ionales.
Pour terminer sur une note optimiste, il faut signaler que , aprs de longues
ann&s d'indiff&ence et de silence, les pouvoirs publics manifestent depuis
peu une volont d'ouverture. Pour irpondre aux demandes des familles
(152. 557 ves, dont pr6 de 9000 en Pays basque &ant concern6) et
estimant que les langues r4ionales font partie d'un patrimoine a pr&erver,
l'actuel ministre de l'Education nationale, Jack Lang, a ē laborē des
circulaires dans lesquelles il reconnait le principe de l'enseignement dans
certaines langues r4ionales, dont le Basque, et organise une formation
sp&ifique des maitres au sein des IUFM (Instituts universitaires de
formation des maitres). Le conseil supffieur de l'Mucation a rejet ē ces
textes. Son avis n'est que consultatif, mais il r ēv ēle un &at d'esprit
traditionaliste encore tr6 pr6ent en France ou beaucoup, notamment parmi
les enseignants et les aus locaux, demeurent attach6 au systme scolaire
r4ublicain et au FranÇais qui est " la langue de la 1Zpublique ". La
r6istance est opaque et les progr6 doivent venir de la base.
Signalons enfin qu'une convention sp&ifique entre l'Etat, la le
&partement et le syndicat intercommunal de soutien a la culture basque
vient d'"&re sign& fin 2000. > Le volet linguistique en est la premire
op&ation. Dans son programme figure en premier lieu le &veloppement de
l'enseignement. Un conseil de la langue a ētē crēē et d'importants cr&lits
ont etē vot6 en faveur d'Euskaltzaindia et d'Iker.

RESUME
ETUDES BASQUES DANS LES UNIVERSITES DE PAU ET DES PAYS DE
L'ADOUR ET DE BORDEAUX
Le (Wparternent interuniversitaire d'Etudes Basques, crēē en 1986 ä. la Facult
pluridisciplinaire de Bayonne-Anglet-Biarritz &pendant de de Pau et
des Pays de l'Adour, est le seul organe universitaire en France habilit ē a dispenser
des enseignements de langue et culture basques et ou des enseignements sont
donn6 en euskara. Il offre aux &udiants un cursus complet d'Etudes basques du
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DEUG (DiplOme d'Etudes universitaires generales) au DEA (Dipkime d'Etudes
Approfondies), soit du l er au 3 nle cycle inclus.
Le DEUG Lettres et Langues, mention Langues et Culture regionales, specialite Etudes basques, comporte deux annees d'etudes et 14 unites d'enseignement.
La licence Langues et cultures regionales, specialite Etudes basques
correspond ri la 3eme annee d'etudes et compte 6 unites d'enseignement.
La maitrise Langues et cultures regionales, specialite Etudes basques ou 4erne
annee compte six cours fondamentaux de linguistique, litterature basque et
histoire, completes par un travail personnel de recherche.
La plus grande partie des enseignements, notamment les enseignements
fondamentaux, ont lieu en euskara. Ils sont assures par un maitre de recherches au
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) : Beñat OyharÇabal, un
professeur : Xarles Videgain et un maitre de conferences : Ur Apalateguy, affectes
ri l'Universite de Pau et des Pays de l'Adour, un professeur : Aurelie ArcochaScarcia et un maitre de conferences : Yon Casenave en poste ri l'Universite de
Bordeaux III, tous bascophones et specialistes de la langue ou de la litterature
basques, les autres enseignants provenant d'autres disciplines des memes
universites ou de l'enseignement secondaire. Les diplOmes sont delivres sous le
double sceau des deux Universites.
Au terme de la maitrise (4ërne annee), les etudiants peuvent opter soit pour la
preparation du CAPES (Certificat d'aptitude ri la profession d'enseignant du
secondaire), ce qu'ils font generalement, soit pour le DEA d'Etudes basques qui
comportent neuf seminaires et dont l'obtention leur permet de faire une these de
doctorat en Etudes basques.
Pour completer cette presentation, il faut mentionner les cours optionnels de
langue et litterature basques qui sont proposes aux etudiants de la filiere Langues,
litteratures et civilisations etrangeres dans les deux annees du DEUG d'Anglais ou
d'Espagnol, ri la Faculte des Lettres de l'Universite de Pau et des Pays de l'Adour,
avec deux niveaux : initiation et perfectionnement.
De meme ri l'UER (Unite d'enseignement et de recherche) des Etudes
iberiques et ibero-americaines de l'Universite de Bordeaux III, existent deux unites
d'enseignement de Basque : initiation et perfectionnement, pouvant etre choisies
en DEUG 1 ē re et 2"le annee, ainsi qu'une unite optionnelle d'approche
comparative des langues dans laquelle figure le Basque en licence des Sciences du
langage.
Enfin, cet expose serait incomplet s'il n'envisageait pas aussi la recherche.
Deux centres de recherche fonctionnent ri la Faculte pluridisciplinaire de Bayonne,
l'un : IKER dont l'activite est tres feconde, est specialise dans la recherche sur la
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langue et les textes basques et, l'autre, dans l'&ude du droit basque. Tous les
colloques organis6 par IKER sont en euskara.
La perspective d'avenir de l'enseignement du Basque et en Basque sont
longtemps restes ktr6 obscures. Les enseignements actuels sont dus a la
pers67&ance, voire l'obstination de Jean Haritschelhar, leur initiateur. Beaucoup,
notamment parmi les universitaires et les ē lus locaux demeurent attachs au
systhne scolaire rēpublicain et au FranÇais, " la langue de la R.publique ".
Mais un espoir se dessine depuis peu. Les pouvoirs publics, tant le ministre
de l'Education nationale que les collectivit6 territoriales manifestent une volont
d'ouverture en faveur des langues r4ionales, dont le Basque.
Puisse cet espoir ne pas "Ctre d4u ?

Euskal Unibertsitatearen irudikapena eta
etorkizun-estrategia nagusiak antolaketan,
kudeaketan, irakaskuntzan eta ikerkuntzan,
2021 urtera begira

Mende berrirako unibertsitategintzaren euskarazkoaz
eztabaidarako oharrak
Pako Garmendia (UD/DU)

1. GALDERA
Bihar-etziko unibertsitategintzaren euskarazkoaz galdetu diot neure buruari.
Galdera hori, baina, era askotara uler daiteke. Nire baitan duen adiera, ezinbestean,
mugatua da, eskainiko dudan erantzunean azalduko dena.
Baina, erantzuna osatzen hasi aurretik, zehaztu nahi ditut honako hauek: a)
orain bertan ari dugunak kezkatzen nauelako galdegin diodala neure buruari bihar-etzikoaz, aurreak erakutsi behar digulako nola dantzatu atzea; b) euskal unibertsitarioen (ikasle, irakasle edota ikertzaileen) jardunaren eta jardueraren euskarazkoaz galdegiten dudala, eta ez haiek ari diren edota erabiltzen dituzten egituren
euskarazkoaz.
Gernikako Estatutua garatzen hasi bitartean, euskalgintza eta unibertsitategintza bere baitan uztartu nahi zituenak, borondatea eta sinesmena beste bitartekorik
ez zuen lanerako. Geroztikako hogeita bat urteotan izandako garapen mugatu
honetan, baina, nire iritziz, orainkeria eta egiturakeria izan dira gure akatsik nagusienak, euskal unibertsitategintzari heltzerakoan. Orainkeria ez da orain egitekoak
biharko uztea, baizik oraina gerogintzari ez lotzea. Egiturakeria ez da gure lana ez
egituratzea, baizik egiturari garrantzi handiagoa ematea egiten den lanari berari
baino.
Galderak, beraz, bi adar ditu: mende berrirako unibertsitategintza eta bere
euskarazkoa.
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2. MENDE BERRIRAKO UNIBERTSITATEGINTZA
Bere jardueraren edukitik ikusita, Unibertsitategintza oso aldakorra da. Baina, nire
iritziz, izenaren jabe izateko, ezaugarri hau izan beharko luke: bere noizkoan eta
ari den gaietan, mailarik goreneko edo aurreratueneko ikerkuntzan eta ikas-irakaskuntzan aritzea. "Mailarik gorena" esatean, lepo labainetik heldu diot gaiari:
batetik, jakintzaren barrutiari mugak zabaltzen eta zabaltzen ari delako gizakia
—bereziki, gai batzuei buruzkoak—; eta, bestetik, ezagutzaren mugekiko aurrean
edo atzean ibiltzearena ezin erabaki daitekeelako era berean, fisikaz edo politikaz
jardun, logikaz edo erlijioaz ari.
Hala ere, edozeinek daki, maila ezberdinetan burutu daitekeen jarduera dela
unibertsitategintza. Zenbat mailatan sailkatu, maila bakoitzari zenbateko zabalera
eman, maila batetik bestera zenbateko koska ezarri... eztabaidagarri da, noski.
Baina Unibertsitateek —darabilten hizkuntzaz eta hizketaz aparte— zaintzen, sortzen eta gizarteratzen duten jakintza-mailaren arabera bereiz daitezke —ingelesez
ari diren Unibertsitateen artean sekulako aldeak daude, euskaraz, gaztelaniaz eta
frantsesez ari litezkeenen artean leudekeen bezalaxe—. Unibertsitaterik onenak,
nolabait esateko, txarrenak baino unibertsitateago dira, munduan gehien dakitenek
aitortzen dietelako aurreratuenak direla gai honetan edo hartan.
(Beraz, nire iritziz, Unibertsitatearen bere-berezkoa ez da ofizio jakinak irakastea
edota kultura gizarteratzeko saioak antolatzea; nahiz-eta horrelakorik ere egin
dezakeen —eta zenbaitetan egitea zor duen—, goi-mailako ikerkuntzan eta ikas-irakaskuntzan arituko ez balitz, ez luke Unibertsitate izenik mereziko. Unibertsitateak, gainera, herrigintzaren norabidea eta egitura tankeratu lezake era batera edo
bestera —adibidez, nazio-eraikuntzaren halako edo holako itxura eta edukia
ezarriz—, baina hori ere ez luke unibertsitategintzak bere berezkoena).
Euskal unibertsitategintzaren neurria emango lukeena, beraz, euskal jendeak
goi-mailako ikerkuntzan eta ikas-irakaskuntzan lukeen jarduna eta jarduera
lirateke. Hori zer-nolakoa den, halakoa izango baita euskal unibertsitategintza.
Jakina, jardunik ezin da burutu jardunbiderik gabe. Goi-mailako iker-ikas-irakasteko bide nagusia, oraintsu arte, campus unibertsitarioak izan dira, beren
baitan honako osagai nagusi hauek biltzen zituztenak: 1) Iker-irakasten onak ziren
adituak —irakasleak-ikertzaileak—. 2) Ikasle argiak. 3) Biblioteka egokia. 4) Lan
egin eta eztabaidatzeko gelak eta bitartekoak. Osagai horiek —nahikoak ez baziren
ere— beharrezkoak izan dira gaur arte, unibertsitarioen ohiko jardunean aurrera
egiteko. Unibertsitatea deitu izan da, hain zuzen, baldintza horiek betetzen eta
biltzen zituen gune edo barrutia —campusa—.
Campusa, baina, unibertsitategintzarako baldintza zen; ez, ordea, edukia.
Biderik gabe helbururik lortzen ez dela argi dago. Baina biderik egon arren, ez da
edozein iristen jomugara. Joana zaigun XX. mendearen azken aldera campusez
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hornitu gara Euskal Herrian, baina ez dakit horrek aukerarik emango digun
euskaldunoi, mende berrian nahi genukeen goi-mailako unibertsitategintzan esku
hartzeko.
Campusa, lurra, lurraldea, nongotza... gizon-emakume jaio garenontzako
beti da garrantzizkoa, baina, nire iritziz, tempusa, denbora, historia, noizkotza da
—giza edukiari begira— gehiago balio duena. Campus unibertsitarioa, tempus unibertsitarioa lortzeko aukera eskaintzen zuen neurrian zen garrantzizkoa. Eta, mende berriaren ezaugarrietako bat, hain zuzen, campus klasikoaren eraldatze nabarmena da.
Batetik, komunikaziorako (joan-etortzeko eta teleharremanetarako) aukera
berriei esker, campus ezberdinetan burutu lezake ikasle —irakasle edo ikertzailebat berak bere jardun unibertsitarioa edota, urte gutxi barru, gaur egungo munduko
bibliotekarik handienak adina liburu izango dugu eskura gutako edozeinen etxetik,
informazioaren digitalizazioari esker. Campusa ez da izango nagusi, tempusa baizik. Aldatuko ez dena, irakasleen edo ikertzaileen eta ikasleen arteko har•emanaren
beharra izango da. Baina horien arteko harreman-bideak ere aldatuko dira
(bideokonferentziei esker, adibidez).
Eta, bestetik, ia orain arte, ezagutza eta jakite berrien sortzegunerik garrantzizkoena unibertsitatea edo bere inguruko erakundeen jarduera izan bada ere,
barruti akademikoetatik aparteko hainbat erakunde ari dira, ezagupide eta jakintza
berriagoa eskuratzen. Beraz, aurrerantzean ezaguera/jakintza berrienen sarean
ibiltzeko ez da aski gertatuko ohiko unibertsitateen sareen barnean parte hartzea.
Oro har, gure orainaldiko arriskurik handiena —geroko euskal unibertsitategintzari begira— honako hau dela uste dut: gure oraingo jarduera erabidetzerakoan, hemeretzigarren eta hogeigarren mendeko ereduetan oinarritzea. Gure
erabideak helburua izan behar du jomuga: euskaldun eta euskal herritarrik ahalik
eta gehienei ezagutzarik aurreratuenak sortu, zabaldu eta ikas-irakasten diren
sareetan parte hartzeko aukerarik ahalik eta onena eta zabalena eskaintzea da. Sare
horretatik hartu eta sare horretara emateko euskalguneak izan beharko lukete, nire
ustez, euskal unibertsitategintzaren egitura berria.
Unibertsitategintzarako euskalguneak eratzerakoan, baina, kontuan izan behar
dugu gure herri-neurria zein den. Ezagutzaren eta jakintzaren esparruak gero eta
zabalagoak dira. Zenbat eta gehiago dakigun, orduan eta handiagoak dira ez
dakizkigunekiko mugak; eta, beraz, herrialde jakin bateko jendeak ezingo luke
jakintza-esparru denetan aurreneko puntan ibiltzeko aukerarik izan. Euskaldunok
eta euskotarrok talde txikia osatzen dugu eta, ondorioz, azkarrenak izanda ere, gai
edo esparru jakin batzuetan bakarrik izan dezakegu aukera, jakintza-mailan nor
izateko; eta aberatsenak izanda ere, gure dirubideak oso urriak dira, batez ere hainbat sailen ezagupideetan aurrera egiteko beharrezkoak diren bitartekoak geure
eskuz bakarrik eduki ahal izateko.
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Euskal herritarroi ezagutzarik aurreratuena sortzen-zabaltzen eta ikas-irakasten den sareetan eskuartzeko aukera eskain liezaigukeen antolamendua, ene ustez,
ezin izan daiteke hemeretzi/hogeigarren mendeko ohiko unibertsitate nazionala,
beste bat baizik. Hemendik hogei urtetara euskal sare unibertsitarioa izango
litzatekeen hori irudikatzen hasita, honako hauek azpimarratuko nituzke:
1. Euskal gizartearen sarearen baitan txertatua nahi nuke, alegia, euskal gizartekideen beharrei hobeto erantzuten laguntzeko gai dena. Beharrak era
askotakoak ditu gizakiak, baina badira oinarrizkoak jo daitezkeenak, adibidez, zertatik bizi, zertarako bizi eta nola bizi elkarrekin —gizakien eta
herrien artekotzan—.
2. Ohiko erakunde akademikoak —Unibertsitateetako Fakultateak eta Institutuak, esaterako— eta gainerako gizarte-erakundeak —enpresak, fundazioak, elkarteak eta taldeak—, ikerkuntzan eta goi-mailako ikas-irakaskuntzan jarduteko edo bultzatzeko gai diren neurrian, bilbatzen dituena
—ez erakunde bakar batean fusionatuz, programa jakinetan elkartuz baino—.
3. Ikerkuntza berrien emaitzak, giza edo gizarte-bizitzarako eragingarri diren
neurri eta hein berean, euskaraz ere —edota ezagutzagai horretan internazionalki hizkuntza nagusiena den erdaraz ere— eztabaidatuko dituena.
(Ondorioz, euskaraz ikertuko genukeena nazioartean nagusi diren iker-hizkuntzetan ere eskaintzeko eta, orobat, ikerkuntzan nagusi diren erdaretan
sortzen denaren emaitzarik nabarienak euskarazko gizarte-sarean txertatzeko gauza dena).
4. Sare horren baitan, goi-mailako ikasketak egin nahi dituztenek —gazteek
bezala helduek— aukera izan beharko lukete beren ikas-programa burutzeko. Kontua ez litzateke, baina, gure campus jakin batean hasi eta bukatzea
beren ikasketak, baizik, euskal saregunetik abiatu eta bertan sustraituta,
ikaslearen helburu akademikoei ongien egokitzen zaizkien beste saregunerik onenetan ere osatzeko aukera izatea.
Proposatzen ari naizen unibertsitategintzarako eredua ez da, noski, gu —
oraindik ere— nagusiki eraikitzen ari garena, —baina badira bere baitan horrantz
jotzen dutenak ere—. Oro har, antolaketa-eredu anglosaxoia edota baita germaniarra ere, askoz egokiagoa iruditzen zait guretzako, hurbilagoak izan ditugun
eta ditugun eredu frantziarraren eta horren kopia izan den espainolaren ordez.
Ereduen arteko diferentzia nagusia sarearen antolaketan dago. Frantziako tradizio
jakobinoak —baita ilustratuenak ere— erdiko zutabe handi batetik zintzilikatzen
du sarea, gehienetan nazio-estatuaren asmoa ordezkatzen dutenek erabakita eta
araututa —hori zer den jakin nahi duenak, Aznarren Gobernuak Espainiarako
aurkeztu duen Unibertsitate-legea irakurtzea aski du—. Eredu anglosaxoiak, alderantziz, eusgune asko dituen sarea bultzatzen du, irekia da eta eskabide berriei
egokitzeko tradizioa du.
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3. MENDE BERRIRAKO UNIBERTSITATEGINTZAREN EUSKARAZKOAK
Euskarazkoa ez da, noski, euskara bakarrik, batez ere unibertsitategintzaren berariazko jardunaz ari garela. Baina, horretaz aritzeko betarik ez dugunez, euskarari
helduko diot bereziki.
Nola antolatu bihar-etziko baldintzei begira goi-mailako ikas-irakaskuntza
unibertsitarioa bultza lezakeen euskal sarea? Nire ustez, oraingo campuskeria
txokozaletik ihesi jo behar dugu. Jakintzarik oinarrizkoena eta aurreratuena dabilen
sareetan txertatu behar ditugu geure saregune unibertsitarioak. Horrela eskaini ahal
izango diegu Unibertsitatera hasi berriei edo berriro bertaratuei goi-mailako
jakintzarako bideak zabaltzea, horretantxe baitatza aukera unibertsitarioa.
Zer-nola zertzen da, bada, horrelako sare irekien baitan euskarazko aukera?
Sare unibertsitarioaren euskarazkoa irakasle eta ikasle euskaldunek erabakiko dute.
Ez dugu ahaztu behar, fisikari buruzko jakintzarik aurreratuenaren berri izateko,
euskaldunok ezinbestekoa dugula ingelesa. Hargatik esan dut lehenago, gogoko
nukeen euskal saregunea, hauxe litzatekeela:
Ikerkuntza berrien emaitzak, giza edo gizarte-bizitzarako eragingarri diren neurri eta
hein berean, euskaraz ere —edota ezagutzagai horretan internazionalki hizkuntza
nagusiena den erdaraz ere— eztabaidatuko dituena. (Ondorioz, euskaraz ikertuko
genukeena nazioartean nagusi diren iker-hizkuntzetan ere eskaintzeko eta, orobat,
ikerkuntzan nagusi diren erdaretan sortzen denaren emaitzarik nabarienak
euskarazko gizarte-sarean txertatzeko gauza dena).
Nire iritziz, okerreko bidetik heldu genion euskal campusaren baitan, gaztelaniazko eta euskarazko curriculumak aparte eratzerakoan. Euskal sare unibertsitarioari indarra emateko gai izango diren euskaldunek hiruzpalau hizkuntzaz ondo
aritzeko gai diren pertsonak izan beharko dute jakintza-sailik gehienetan. Horretara
nekez iritsiko da, baina, euskara besterik erabiltzen ez duena bere ikas-irakaskuntza unibertsitarioan, eta are gutxiago gaztelania besterik erabiltzen ez duena
—euskaraz ari denak bai baitaki, gehiagorik ezean, gaztelania edo frantsesa ere—.
Ikasketa batzuetatik bestetara aldea legoke, baina orokorrean, euskara hutsean
eginiko bost urteko karrerarik ez genuke bultzatu behar gure artean. Dagoeneko
erakutsi diogu geure buruari gai garela euskaraz edozertaz aritzeko. Oraingo
erronka, beraz, geure herri-hizkuntza nagusitzat euskara jotzen dugunontzako,
euskaraz aritzea eta herri aurreratua izatea bilbatzea da. Unibertsitategintzan ari
diren euskaldunek hizkuntzez askotarikoak izan beharko dute, herriarekiko duten
zorra euskaraz behar den moduan bete dezaten.
Koldo Mitxelenarekin askotan hitz egin nuen, unibertsitariok euskalgintzan
genituen zorretaz. Eta, gai horren baitan, bereiziki euskarari zegozkionak
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aztertzerakoan, garrantzi handia ematen zion, gure artean, zientziaren ekarpen
berriak eta saiakerak idatzi eta eztabaidatzeari. Agian, zenbait liburu itzultzea
baino beharrago jotzen zuen saiakera-lana gure gizartearen euskalgintzarako. Bere
ustez, eskuarteko gaia eta euskara ondo menderatzen zituena atseginez eta zorrotz
ari zitekeen euskarazko saiakerak idazten eta, horrela, euskal gizarte aurreratu
baten euskarazkoa bultzatzen eta berritzen. Ez dut uste batak bestea ukatzen
duenik, aitzitik, batak bestea eskatzen duela, baina, biak ondo betetzeko,
zerbaitetan jakitunak bezain euskaldun eleanitzak izan behar.

Euskal Unibertsitatea, oraina eta geroa
Xabier lsasi (UPV/EHU, UEU)

1. SARRERA
"Euskal Unibertsitatearen Kongresua" dela eta txosten bat egitea proposatzen da
honako gai honen inguruan: Euskal Unibertsitatearen irudikapena eta etorkizun-estrategia nagusiak antolaketan, kudeaketan, irakaskuntzan eta ikerkuntzan,
2021. urtera begira.
2. UNIBERTSITATEA ETA EUSKARA
EIREk honelaxe definitzen du Euskal Unibertsitatea: «euskaraz egindako
unibertsitate-irakaskuntza, ikerkuntza, kudeaketa eta egitura oro». Alabaina,
Euskal Unibertsitatea Euskal Herriko sektore zabal baten aspaldiko eskakizuna da.
Koka dezagun, bada, gure arteko ezbai zaharberritua. Hogeita bost urte atzera
jo eta horrela idazten zigun Koldo Mitxelena irakasleak:
«Bistan da, Unibertsitate eskea gurean nabarmendu zenez gero (eta ni jaio orduko
entzuten zen oihu hori), ez gabiltzala guztiok gauza bat-beraren bila: are gehiago,
bat-bederak ere ez duela beti gauza berbera eskatzen. Bitara har daiteke hori,
gutienez, oraindik orain Karlos Santamaria jaunak (ik. Zeruko Argia, 708. zenbakia)
erakutsi digunez. Ederki berezi eta egoki izendatu dituen Unibertsitate horiek
hauexek dira: Euskal Unibertsitatea, alde batetik, eta Euskal Herriko Unibertsitatea,
bestetik. Hura, dirudienez zailago date eta urrutiago legoke, azken helburu bezala
agertzen zaigunez gero; hau, itxuraz, errazago eta lehenago erdiets dezakegu. Ez dira
gauza bera, ezta alderatzeko ere, baina ez daude elkarren kontra. Eta, horrexegatik,
ez genuke inolaz ere deus egin behar elkarren osagarri liratekeenak elkarren etsai
tankeran ager daitezen.
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Ezberdintasun franko badago bataren eta bestearen artean, baina ezberdintasun
guztien funtsa eta erroa hitz bakar batean bil daiteke: hizkuntzaz lirateke orain
desberdinak. Gainerakoak gora-behera, eta gainerakoak ez dira hutsaren hurrengoak,
ez dut uste, ez dugu uste, euskararik gabe deus denik euskal kulturaren izena osoz
har dezakeenik. Eta Euskal Herriko Unibertsitatean, geure eskuan bagenu ere, ikaseta irakas-gai izan daiteke euskara: hala behar luke izan aurren-aurrenetik, hobeki
esan. Ezin esan daiteke, ordea, oraingoz, ikas- eta irakas-bide nagusi. Nahi-ta-ezko
genuke hortarako ikasle-irakaslerik gehienak euskaldun euskaldunduak izan litezen,
ez onenean ere euskalduntzen ari direnak» (JAKIN, 1977, 1. zkia, 32. or.).
Koldo Mitxelenak Karlos Santamaria aipatzen zuen bere ahapaldietan. K.
Santamariak —dudarik gabe, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Euskal
Unibertsitatearen arteko bereizketa argien ikusten zuenekoak— horrela idatzi zuen
lehen aipatutako aldizkariaren zenbaki berean:
«Niretzat, berriz, Euskal Herrian egotea ez da nahikoa. Nire ustez, egote huts horrek
ez du zilegi Euskal Unibertsitate izena erabiltzea. Terminologia egoki batean, holako
unibertsitateari "Euskal Herriko Unibertsitate" izena edo, nire adiskide batek
txantxetan esan ohi duen bezala, "Euskal Herriango Unibertsitate" izena eman
beharko litzaioke.
Nahiz eta "Euskal Herriko Unibertsitatea" gure herriaren etorkizunerako oso onuratsua izan (hau ez du inork ukatzen, gauzak alde praktikotik hartuz gero behintzat),
hori Euskal Unibertsitatea ez dela opportune et importune esango dut nik, izen-truke
horretan arrisku handia ikusten bait dut». (Ibidem. 67. or.)
Esanak esan, garai hartan UPV/EHU eratzear zegoen, eta Hego Euskal Herriko unibertsitate-barrutiaren zatiketa eta euskara ziren kezka nagusiak. Tamalez,
zatiketa gauzatu zen, eta euskararenak kezka izaten segitzen du oraindik. Euskaldunok ezer gutxi irabazi dugu zatiketa horretatik, nahasketak eta indarrak sakabanatzea, besterik ez; galdu, beraz. Egia da, ordea, K. Mitxelenak, K. Santamariak
eta beste hainbatek esandako moduan, Euskal Herriko unibertsitateek euskaldunoi
eta euskarari onurak eta aire berriak ekarri dizkigutela. Haatik, eskuratutakoa ez da
nahikoa.
Gauza asko aldatu dira azken hogeita bost urteotan; batetik, euskara batuak
unibertsitate-mailako hizkuntza izan ahal izateko adina garapen eta onarpen lortu
du; bestetik, ikasleria euskalduna oso modu esanguratsuan hazi da —irakasleria ez
bezala—, eta, azkenik, euskararen normalizazioak garapen sozio-ekonomikoetarako esparru berriak ireki ditu gizartean.
3. UNIBERTSITARIO EUSKALDUNEN ERKIDEGOA
Euskararen estandarizazioan emandako urratsek —corpusa definitzean zein euskararen zabalkuntzan— egoera berria ekarri dute; gaztea, eskolatua, euskara batuaren
jabea eta, hein handi batean, kaletarra, horra hor euskaldun garaikidearen profila.
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Euskal Herriko unibertsitateetan mila eta bostehun irakasle euskaldun baino gehiago izateak egoki adierazten du aurrerapena zein nolakoa izan den. Unibertsitario
euskaldunak berrogei mila baino gehiago izateak, bestetik, hazkuntza-joera nondik
datorren adierazten du.
Hala ere, hazkuntza hori gehiago izan da gizartearen presioaren ondorioa,
unibertsitateen ekarria baino. Mila bederatzirehun eta larogeita hamaikako urtarrilaren 18an Leioako campuseko Areto Nagusia ikaslez, irakaslez eta unibertsitateko langilez leporaino beteta zegoela, han bildutakoek hamaika puntutako
hizkuntza-eskubideei buruzko agiria onartu zuten aho batez. Ondokoa, hain zuzen
ere:
«1. Euskaldun ikasle orok ikasketak euskaraz jaso eta edozein ekimen
akademiko hizkuntza nazionalean, euskaraz, egin ahal izateko eskubidea
du.
2. Unibertsitateko ikasle orok, hizkuntza nazionalaren ezagupena hasi, osotu
zein hobetu ahal izateko, Unibertsitate Erakunde Publikoetatiko laguntzak

jasotzeko eskubidea du.
3. Irakasle unibertsitari orok hezkuntza —eta erreziklaia plangintzaz baliatzeko eskubidea du Unibertsitateak eta Erakunde Publikoek finantziatu
eta eratuak— horien arauera ekimen zientifiko, akademiko, kulturazko eta
administrazio mailakoetarako gai izan dadin.
4. Irakasle unibertsitari orok hizkuntza nazionalean mintzatu ahal izateko
eskubidea eta erantzunkizuna du, Unibertsitateak eta Erakunde Publikoek
euskara ikasteko finantziatu eta antolaturiko plangintza bereziez baliatuz.
5. Unibertsitateko Administrazio eta Zerbitzuetako langile orok Unibertsitateak eta Erakunde Publikoek finantziatu eta antolaturiko hezkuntza
—eta erreziklaia— plangintza bereziez baliatzeko eskubidea du, horien
bidez bere lanpostuari dagokionez edozein euskal hiztunek bere hizkuntza
eskubidea bete ahal izan dezan.
6. Unibertsitateko Administrazio eta Zerbitmetako langile orok hizkuntza
nazionalean komunikatu eta zerbitzu emateko eskubidea du, horretarako
euskara ikasteko Unibertsitateak eta Erakunde Publikoek finantziatu eta
antolaturiko plangintza bereiziez baliatuz.
7. Komunitate unibertsitarioko kide orok, edozein biztanlek bezala, Unibertsitateko administrazioarekiko harremanak izan eta beronek ematen dituen
zerbitzu zein laguntzak euskaraz jaso ahal izateko eskubidea du.
8. Komunitate unibertsitarioko kide orok, dagozkion ekimen zientifiko, akademiko, kulturazko zein administrazio mailakoak euskaraz burutu ahal
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izateko, ezinbestekoak dituen bitarteko material zein gizatiarrak
eskuratzeko eskubidea du.
9. Hemen Zehaztutako eskubideak gauzatzeko, Unibertsitatea behartuta dago
Administrazio Publikoekin eta antzeko erakundeekin hitzarmenak egitera.
10. Hemen zehaztutako eskubideak gauzatzeko, Erakunde Publikoak
behartuta daude bitarteko finantziari zein gizatiarrak eskaintzera eta
ezinbesteko babes legala ematera.
11. Unibertsitateko errektore, dekano, zuzendari eta karguburu guztiak
euskaldunak izan behar dira».

Adibide bat besterik ez da hori. Beste batzuk ere aipa genitzake, hirurogeita
hamarreko hamarkadan Deustuko Unibertsitatean izandako Euskal Kultur Mintegiaren (EKM) aldarrikapenak eta lanak, edo Ipar Euskal Herriko Euskal Distritaren aldeko aldarria edota Nafarroako Unibertsitate Publikoan azken urteotako
ikasleen eskakizunak. Hau da, Euskal Herriko unibertsitateek, oro har, ez diote
heldu gizarteak euskararen normalizazioan ezarri duen abiadari. Alabaina, horrek
ez du esan nahi XXI. gizaldiko hasiera honetan egoera txarra denik.
Gaur egun, bada, euskara ia unibertsitate guztietan sartu da, ziklo eta
jakintza-alor guztietan, zabalago giza eta gizarte-zientzietan, teknologia, osasun-zientziak eta zientzietan baino. Kontua da, historian lehendabiziko aldiz, euskaldunok, kantitatez eta kalitatez, erkidego unibertsitarioa eratzeko moduan gaudela,
komunitate unibertsitarioa izateko aukera daukagula, alegia.
4. EUSKAL UNIBERTSITATEA ETA UNIBERTSITARIO EUSKALDUNEN
ERKIDEGOA
Arestian aipaturiko K. Santamariaren eta K. Mitxelenaren hitzetan, Euskal Herriko
Unibertsitatearen eta Euskal Unibertsitatearen arteko bereizketa aipatu dugu. Egia
esan, irakasle horiek ez dira bereizketa hori idazgai edo mintzagai izan duten
bakarrak; aitzitik, unibertsitateaz kezkaturik daudenen artean ohikoa izan da kezka
hori, bai bereizketaren alde jarduteko, zein kontra aritzeko. On Jose Migel
Barandiaran, P. Lafitte, Julio Caro Baroja, Jon Bilbao, Antonio Tovar, Txillardegi,
P. Agirrebalzategi, J. M. Torrealdai eta beste asko ere ibili izan dira gaiaren inguru-minguruan. Guztien iritziak eta ikuspuntuak hona ekartzea ezinezkoa zaigu, baina,
adibide argigarria jartzearren, Orella Unzu ē irakaslearena aipa genezake:
«... la vida universitaria en el Pais Vasco vendria a quedar organizada de un modo
institucional paralelo.
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Dos distritos universitarios: uno formado por la Universidad Vasca, y el otro
integrado por la Universidad en el Pais Vasco. Por ser, al fin y al cabo, dos
universidades, no es extraño pensar que cada una tendra un objetivo final diverso: La
Universidad Vasca, el desarrollo de la nacionalidad vasca; la universidad espafiola, el
desarrollo de los valores de la unidad espailola».I
Zentzu hertsian, bada, euskararekiko aitorpena salbu, Euskal Herriko unibertsitate publikoen eta Espainia Estatuko gainerakoen artean ez dago diferentziarik.
Horrela, bat gentozke Orella Unzue irakaslearekin, esaten duenean Euskal Herriko
unibertsitateen helburu behinena Espainiako batasunaren balioen defentsa eta
hedapena dela. Batzuentzat hori horrela dela adieraztea mingarria omen da. Hala
ere, ez dago inolako arrazoirik hori horrela ez denik pentsatzeko. Alabaina, horrela
izanda ere, Euskal Herrian unibertsitatea izatea onuragarria da; okerrago geunden
Euskal Herrian unibertsitate autonomorik ez zegoenean. Harian hari, ezbai honetan
egoki datozkigu K. Mitxelenak idatzitakoak:
«Euskal Herriko Unibertsitatea berehala behar dugu, gerora gabe, eta Euskal Herriko
Unibertsitate ofiziala. Unibertsitate ofizial osoa, bere barruti eta guzti: barruti legeak
alda daitezke Espainian (distrito universitario, izenez eta izanez, Frantziako ressort
aca&mique-tik mailebatua da), baina, lehengoan dirauteino, hor aurkitu beharko du
gureak ere bere bizilekua. Behar bezala jokatzen badugu, ez da Unibertsitate ofizial
hau orain dugun bezain etsai izango, makurrenean ere. Gure ikasle-gaiak, gure
ikasleak eta are gure irakasleak horren premia gorrian daude. Hizkuntzak ere
sarbidea aurki lezake, neurri apalean aurrenik, ikas- eta irakas-gai bezala, noski, eta
agian, zenbait gaitan, ikas- eta irakas-bide gisa.
Ezin dezakegu hor planto egin, Santamaria jaunak ederki erakutsi duenez, gure
hizkuntza "diglosiaren purgatoriotik libratu nahi badugu". Berak bi Unibertsitateak
lerro paralelo gisa ikusten ditu, hots, behar den geometria hautatzen badugu, nonbait
elkar joko duten lerroak. Eta hor datza ene kezka: non, noiz eta nola? Ez ote daiteke
gerta, elkarganatuz joan beharrean, bata bestearengandik gero eta saihestuago
aurkitzea? Orduan, absit, euskara, diglosiaren purgatorioan egon beharrean,
ghettoaren infernuan sartuko genuke» (JAKIN 1. zkia., 33. or.).
Agi denez, Koldo Mitxelena eta Karlos Santamaria bat zetozen helburua
izendatzerakoan: Euskal Unibertsitatea. Bat zetozen ere, Euskal Herrian
unibertsitatea izatea ezinbesteko urratsa zela baina ez zela Euskal Unibertsitatea
izango esaterakoan. Koldo Mitxelenaren kezka, ostera, prozeduran, bidean zetzan.
Gogoeta horiek plazaratu zituztenetik, ia hogeita hamar urte igaro dira. Harez
geroztik, UPV/EHUk hainbat urte eman ditu, eta UPNA/NUPek, bere aldetik,
hamarretik gora. Urte asko ez badira ere, ibilitakoa aztertzeko moduan gaude, ea
euskarak "diglosiaren purkatorioan" segitzen duen, "ghettoren infernu" bidean ote
dagoen edo "unibertsitate-paradisurantz" abiatu ote den.
1. Orella Unzu, J. L. (1977): La Universidad Vasca: Historia, proyectos actuales para su
intplantaciOn. 205. or.
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5. EUSKAL UNIBERTSITATEAREN IRUDIKAPENA GEROARI BEGIRA
Datozen urteotan, unibertsitateek aldaketa sakonak izango dituzte Europa sozialaren
eraketan. Ikasle-irakasleen mugikortasuna areagotuko da, ezagutzaren eta teknologien elkarren arteko trukea geroago eta abiada handiagokoa izango da. Eta horrek
guztiak Unibertsitatearen funtzio behinena eraldatu egin behar du. Unibertsitateak
gizarteak behar dituen osagileak, psikoterapeutak, ingeniariak eta goi-mailako profesional oro prestatu behar ditu, baina, halaber, jakituriaren eta zientzien garapenerako behar diren beste aditu-mota guztiak ere: fisiologo, biologo, fisikari, psikologo,
komunikologo, pedagogo, etab. Nolanahi den, garaiotan, gizartearen aldaketarako
eragilea izan behar du, batez ere. Hau da, gaur egun, pertsonaren prestakuntzak ez
du etenik, ez da nahikoa diplomatura edo lizentziatura eskuratzea.
Datozkigun aldaketak datozela, Euskal Unibertsitateaz hitz egiterakoan,
kanpora begiratzea eta eredu klonikoa gurera ekartzea itsukeria izan daiteke. Puntu
horretan egokiak dira Ortega y Gasseten hitzak:
«... la cuestin de " ,para que existe, esta ahi y tiene que estar la Universidad?", han
hecho lo mas cmodo y lo mas esteril: mirar de reojo lo que se hacia en la
Universidades de los pueblos ejemplares.
No censuro que nos informemos mirando al prjimo ejemplar; al contrario, hay que
hacerlo, pero sin que e110 pueda eximirnos de resolver luego nosotros originalmente
nuestro propio destino. Con esto no digo que hay que ser "castizo" y denMs
zarandajas. Aunque, en efecto, fuesemos todos —hombres o paises— identicos, seria
funesta la Porque al imitar eludimos aquel esfuerzo creador, de lucha con
el problema, que puede hacernos comprender el verdadero sentido y los limites o
defectos de la soluckin que imitamos».2
Dagoenekoz, Euskal Herriko unibertsitate desberdinetan gauden ikasle,
irakasle, ikertzaile eta langileok unibertsitario euskaldunon komunitatea osatzen
dugu. Erkidego zabala eta prestua da. Indarrean dagoen legeriak —eta oraintsu
egin digutena hertsiagoa da—, ez digu zirrikiturik uzten antolakuntza propioa
izateko. Baina horren aitzakian ezin esan dezakegu ezer egiterik ez dagoenik.
Unibertsitateetako garapenean subjektu aktiboa izan behar dugu, aldaketetan
eragin eta gure beharrizanak argitu eta, ahal dela, bete. Bidea aurkitu behar dugu
gure ahotsa helarazteko: unibertsitate-garapeneko erabakiguneetan, administrazioan
eta unibertsitateetan, aldaketetan eta erabakietan esku hartu behar dugu. Baina
horretarako, errotik aldatu behar dugu geure irudikapena. Dauzkagun indarrak eta
aukerak ez ditugu beren gaitasun osoan erabiltzen, batez ere, elkarren berri ez
daukagulako.

2. Ortega y Gasset (1982) MisiOn de la Universidad. 27. or.
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5.1. Garapenerako giltzarriak
Ziur asko, unibertsitario euskaldunen eraketa da edozein aldaketarako aurreneko urratsa. Komunitate bat osatzen dugun ala ez ebatzi behar dugu, komunitate
zabala, irekia eta malgua, baina, azken buruan, komunitatea. Unibertsitario euskaldunok antzeko problemak dauzkagu unibertsitate guztietan; gabeziak, gehienetan.
Gabeziak irakasleriaren prestakuntzan eta ikasmaterialetan; euskaraz ikasten duten
ikasleek ez dute gainerakoek adina aukera, eta, neurri batean, behin-behineko
egoeran ikasten dute. Oro har, badakite euskaraz ikasteko hautuak gabezia-egoeran
jarriko dituela, zenbaitzuetan irakaslerik izango ez dutela, bestetzuetan irakasle
hasi berriak izango dituztela, euskaraz testulibururik edukiko ez dutela, hautazko
irakasgaietan eskaintza murritzago izango dutela, eta abar. Euskaraz ikasteak,
gainera, ez dakarkie inolako ekarpen bereizgarririk titulazioa eskuratzerakoan;
egoera berdinean —edo hobean—, egon liteke Salamancan lizentziatura lortu duen
EGA tituludunak euskaraz ikasi duenak baino —EGA titulua izan ala ez—.
Euskaraz ikasteak ez du aparteko baliorik; ez du aitorpenik edo onespenik,
alegia. Eta hori gure aurkakoa da. Egiten dugun berariazko ahalegina —irakasleok
zein ikasleek— onespena behar du. Euskarazko ikasketak aldarrikatzeak zentzua
badu ikasleak prestakuntza hobea eta osatuagoa jasotzen badute, Euskal Herriak
eta gizarteak goi-mailako tituludunei eskatzen diena betetzeko prestaturik badaude
eta, horrela, dagokien onespena jasotzen badute. Gezurra badirudi ere, euskararen
komunitatearen garapenerako lizentziatu eta goi-mailako tituludunak euskaraz
prestatzea ezinbestekoa dela onartzeko eta onesteko kontzientziarik ez dago.
Unibertsitateek, oro har, ez dituzte bere gain hartu euskararen komunitatearen
garapenerako erantzukizunak; komunitate horren garapenerako ez baita berdina
bere goi-mailako tituludunak euskaraz edo beste edozein erdaratan ikasiak izatea.
Ez da, soilik, euskararen komunitateak euskaraz ikasitako osagileak, erizainak,
abokatuak, informatikariak... behar dituenik, baizik eta, batez ere, euskaraz
ikasitako unibertsitarioek komunitatearen burua osatu behar dutela, euskararen
komunitatearen biziberritzeko eragileak izan behar direla.
Aipatutako arrazoiak nahikoa izan beharko zukeen. Euskararen presentzia
Euskal Herriko unibertsitateetan erdararen parekoa izan behar du, garapen osoa
eta eutsigarria lortzeko bide bakarra delako, unibertsitate barruko bizimodua,
sortzen diren aukerak eta ezartzen diren baliabide berriak hizkuntzatik apartekoak
ez direlako. Adibide bakarra aipatuko dut: Xuxen zuzentzaile ortografikoa.
Unibertsitatetik egindako ekarpen handia da euskararen normalizazioarako,
dudarik ez; baina ezinezkoa izango litzateke horrelako tresna sortzea, atzean
unibertsitario euskaldun prestuak ez baleude. EGA edo titulazio baliokidea
lizentziaturaren edo diplomaturaren osagarri egokia da, baina ezin izan dezake
hiru, bost urte edo gehiago ikasketak euskaraz eginez lorturiko tituluak baino balio
handiagoa. Badakigu, jakin, unibertsitarioen hizkuntza-maila hobetu behar dugula,
baina horren aitzakian ezin jar dezakegu zalantzan unibertsitatearen beraren xedea.
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Geure ikasleak euskaraz jarduteko ondoen prestatutakoak direla guk geuk
—unibertsitatean euskaraz dihardugunok— esaten ez badugu, zeinek esango du?
Euskaraz ikasteak leialtasunaren araberako hautu hutsala izan behar ote du? Nola
eraikiko dugu euskal ezer, horrek Euskal Herriko gizartean islarik ez badu?
Unibertsitario euskaldunen erkidegoaren irudikapena eraiki behar dugu.

Euskal Unibertsitatea giza eta gizarte-zientzietan:
arazo espezifikoak orain eta
etorkizun-estrategiak

J.M. Aizpurua Agirre (UPNA/NUP)
M. J. Apalategi Begiristain (UPNA/NUP)

1. ARGIBIDE BATZUK

1.1. Noiz sortu zen Europan Unibertsitatea?
Zertaz arduratzen dira unibertsitateak? Gaur egun denak bat datoz aitortzean,
mendebaldeko gizarte europarraren edo, nahiago bada, Mendebaldar Kristautasunaren, Unibertsitatea sorkuntza dela. Hortik erator daiteke ezen gaur egungo "Europa
Batuaren asmoa" ez dela erabat berria espazio kultural, politiko eta ekonomiko
komun modura. XII. mendean zabaltzen hasitako iritziaren arabera, ordura arte ez
bezalako toki berezi bat zor zitzaion gizabanakoari Kosmoan, eta arrazionalitate
kritikoa horretarako tresna egokia izango zelako ustea zabaltzen hasi zen, espiritu
eta grina zientifiko berriaren garapenerako Unibertsitatea sortuz (Carrasco, 1996).

1.2. Zer eskatzen zaio gaur egun unibertsitateari?
Labur esanda, bi helburu nagusi betetzea:
1. Goi-mailako ikerketa eginez, ezagutzaren mugak zabaltzea.
2. Irakaskuntzaren bidez, ezagutza belaunaldi berriei transmititzea.
Unibertsitateak lekuan lekuko eta garaian garaiko gizarteen uste eta kezkei
erantzuteko altxatu zirela gehituko genuke guk. Baina, horrek ez du esan nahi,
Unibertsitatea gizartearen menpe egoteko sortu zenik; aitzitik, batak besteari
nolabaiteko erantzukizuna zor diotela esango genuke (Apalategi, 1995b, 2001)

306

Euskal Unibertsitatea-2021

Unibertsitatea edozein hezkuntza-sistemaren gailurrean jartzen da, garatu
behar duen hezkuntza- eta heziketa-funtzio garrantzitsuagatik, hain zuzen ere
(UNESCO, 2001). Erraz uler daiteke irakaskuntza- eta ikerkuntza-esparruen arteko
lanak trukatu beharra, ezinbestez. Hori guztia antolatzeak ahalegin ezberdinak
egitea eskatu du Unibertsitatearen bilakaeran zehar.
2. GIZA ETA GIZARTE-ZIENTZIAK UNIBERTSITATEAN
2.1. Arazo espezifikoak
Ikuspegi zientifiko batetik begiratuta, Unibertsitatearen sorrerak gizabanakoak kosmoaren aurrean hartu beharreko erantzukizunak aztertu eta eskuratzen
laguntzeko bultzatu zuen, eta haren lekuko genituzke giza eta gizarte-zientziak
gaur egun.
Nola dihardu gaur egungo Unibertsitateak zientzia horiekiko?
Gizarte zabalean, beste edozein errealitate aztertzean bezalaxe, oro har, Unibertsitateak oinarrizko erreferentzia bihurtu diren zenbait hitzekin egiten du topo:
• Aldaketa, berrikuntza, kalitatea, bikaintasuna, eraginkortasuna...
• Parte-hartzea, demokratizazioa...
• Globalizazioa...
• Politika ekonomikoak eta teknologikoak...
• Gizabanakoen eskubideak, gizarte- eta kultura-eskubideak...
• Ezagutzaren gizartea...
• Informazioa, komunikazioa...

Hitz-inguru horietan guztietan, gizabanakoak eta gizataldeek, biziari aurre
egiteko aurkitzen dituzten arazo eta zailtasunen arteko inplikazioa gertatzen da.
Giza zientziak: lehenik eta behin, gizabanakoak berarekiko duen ezagupena
gordetzen, sakontzen eta jorratzen ahalegintzen dira; ondoren, gizaldi bakoitzean
ezagutzen den munduari erantzuteko, bera bezalakoak direnekin, irudikatzen duten
kultura ezagutu eta defendatzen saiatzen dira.
Gizarte-zientziak: errealitate sozialaz arduratzen diren zientziak ditugu.
Zientzia: giza eta gizarte-zientzia izenburuakin ezagutzen ditugun unibertsitate-ikasketek, beste batzuek ez bezala, beti izan eta izango dute beren gain,
erantzuteko zaila den funtsezko galdera bat, hots: zientziak ote dira?
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Ez bakarrik Soziologia, Historia, Antropologia, Ekonomia, Pedagogia, Psikologia... baita Politika eta Kazetaritza-ikasketak ere, horiek guztiak zientzia izenaren babesean aurkezten saiatzen gara. Baina, gehienetan, giza eta gizarte-munduaz
arduratzen garenok ez gara saiatzen natur zientziek aurkitu dituzten antzeko lege
eta erregulartasunak aurkitzen; eta gutxitan aztertzen ditugu sakonki —edo gutxienez espresuki adierazten— geure aurreiritzi ideologiloak.
Gure gaurko gizarte honetan, zientzia zalantzan jartzen ez dugun balio positibotzat hartzen dugu. Politikoek —agintzen dutenek zein oposizioan daudenek"egia zientifikoak" erabili nahi dituzte, orain dela gizaldi batzuk, dogmak edo
"jainkoaren nahiak" ematen zieten ziurtasun berdina edukitzeko; eta tamalez, gaur
egun giza eta gizarte-zientzietan aurkitzen dituzte ziurtasun horiek. Garbi izatea
komeni da: giza eta gizarte-mundua ulertu nahian gabiltzanok ezin dugu "egia
zientifikoen" saltzaileen papera jokatu.
Eta gure Unibertsitateak beste Unibertsitateek bezalako arazo espezifikoak
ditu, hau da: arlo honetako titulazioen arduradunek gogorki sakondu behar dugu
gizabanakoa zer-motako gizartean bizi den argituko digun ikerketan, beti ere giza
espeziearen balioen ikuspegia galdu gabe, noski. Mundua aldatuz joan da beti, eta
aldatuz ibiliko da beti, baina, Unibertsitatea —beste erakuntza batzuk bezalaxegizabanakoari eta gizarteei nolabaiteko egonkortasuna emateko asmoarekin sortu
zen, "aldaketa" salbuespena bihur zitekeelakoan... Baina, gaurko munduan maila
guztietan gertatu zaiguna, honako hau da: "aldaketa", arau eta "egonkortasuna"
salbuespen bihurtu zaizkigu.
Orain arte, Giza Eskubideen eta arrazoiaren unibertsalitatearen ideiaren ingurutik bizi izan gara, eta geroago, Touraine-k dioen bezala (1993, 2001), gizarte-eskubideak onartzen hasi ginen, azkenik kultura-eskubideak onartuz. Egoera berri
horren zioa gizabanakoa da, bere errealitate pribatu, sozial eta politikoarekin.
Eta errealitate hori giza eta gizarte-zientzietatik eta Unibertsitatetik ongi
bideratzeko prozesua, orain arte indarrean egon den ekonomiaren objektibitatea eta
kulturaren subjektibitatea berrantolatzetik pasatzen dela uste dugu (Apalategi,
1995a), hots: gizabanakoak mundu objektiboan parte hartu behar du, baina egitasmo kultural bati eutsiz. Gizabanakoa izaki singularra modura onartzetik dator.
2.2. Etorkizun-estrategiak
Maila ezberdinetan ikusten ditugu hartu beharreko "etorkizun-estrategiak".
Alde batetik, giza eta gizarte-zientziak Unibertsitate beraren antolaketa-, kudeaketa-, irakaskuntza- eta ikerkuntza-estrategien baitan daude (Eusko Ikaskuntza,
2001); bestetik, berriz, lehen esan dugun bezala, oro har, gaur egungo gizartearen
parametro .berrietan —eta espresuki euskal gizartearenean— gizabanakoak betetzen
duen zeregina giza eta gizarte-zientziak zientifikoki lantzean dagoela uste dugu.
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Halaber, ekonomiaren, kulturaren eta teknologiaren arteko ikuspegi osoago
bat berrantolatzetik irtenbide egokiak bilatuko direla uste dugu.
Gizabanakoaren betiko kezka izan da hezkuntza; aldatzen joan dena, zer eta
non hezi galderen erantzuna izan da. Ikastetxeak —edozein motatakoak, Unibertsitateak barne— ez dira beti existitu diren erakuntzak, eta ez dakigu bizirik egoteko
adina arrazoirik ikusiko den etorkizunean. Aipatzekoa da, inoiz baino indar
handiagorekin antolatzen ari dela inendebaldeko gizartean «ikastetxetik kanpo edo
familia barruan» hezitzeko sistema (Gerstner et. al., 1996).
Azken mendean, ekonomialari gehienentzat Fisika izan da beren lanetarako
erreferentzia nagusia. Fisikaren metodologiak liluratu egin zituen lehenengo ekonomialariak. Egon dira bai, Ekonomia egiteko era hori gogor kritikatu duten ekonomialariak; baina onartu behar dugu, ekonomiaren teoria egiteko era zabalduena,
matematikak eskaintzen dituen abstrakzioetan oinarritu dela.
Gainera, Ekonomiak erakargarritasun berezia izan du Soziologia, Politika eta
Historia ikasten dutenen artean, eta Ekonomiaren metodoak, neurri batez behintzat,
zabaldu egin dira aipatutako arlo horien artean. Zer esanik ez, abstrakzioak beharrezkoak ditugu zer edo zer ulertu dugula esateko, eta nahitaezkoak ditugu zientzia
egiteko. Gertatu dena, ordea, Ronald Coase eta beste hainbat ekonomialari ospetsuk esan duten bezala, hauxe da, alegia, Ekonomia bere ikasketarako objektu gabe
geratu dela. Ekonomiaren teoria egiterakoan ez ditugu benetako enpresak edo
funtzionamenduan dauden instituzioak aztertzen, ez dugu hezur-mamizko gizabanakoa kontuan izaten. Teorien egileek asmatutako "honzo oeconomicus" delakoaren
erabakiak eta horrek sortutako erakuntzak eta instituzioak bakarrik aztertzen
ditugu, gehienbat, gaurko ekonomialariok.
Joera hori aldatuko den ala ez esatea ez da posible. Orain dela berrogei urte,
Herbert Simon-ek gizakiaren mugak aztertzeko deia egin zuen, baina ez ziren asko
izan horri erantzun zioten ekonomialariek, eta agian gaur ere ez dira asko izango
Reinhard Selten-ek eta beste batzuek egindako antzeko deiari erantzungo dietenak.
Hala eta guztiz, geroago eta atentzio handiagoa ematen diete ekonomialariek
Amos Tversky-k eta beste psikologo batzuek egindako lanei. Horrela, gaur egun
nahiko erraza da arazo ekonomikoak aztertzen dituzten psikologoen lanak
aurkitzea eta, halaber, ekonomialarien lanetan ere xehetasun psikologikoak eta
ikasteko erak duten garrantzia azpimarraturik ikustea. Eta segur aski 2021. urtean
geroago eta harreman estuagoak ikusiko ditugu Psikologoen eta Ekonomialarien
lanen artean.
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Eleaniztasuna gogoetagai: Mondragon
Unibertsitatearen hautua
Javier Arrasate (MU)

Unibertsitatearen zeregina etorkizuneko herritarrak heztea da, alegia, gure agintari,
enpresario, teknikari, eta, oro har, langile izango direnak heztea. Ardura hori egokitu zaigu, beraz, Euskal Herriko unibertsitateetan lan egiten dugunoi. Ez dugu asmatuko heziketa egokia ematen gizarteari bizkarra ematen badiogu, alegia, gizarteko arazoei entzungor egiten badiegu. Horregatik, ezinbestekoa da zehatz-mehatz
aztertzea, zer ezaugarri dituen gure ikasleek aurkituko duten testuinguruak. Hain
zuzen, testuinguruak Europa du izena, eta berau kultura ezberdinez osaturiko
esparru geografiko txikia da. Europa osatzen duten estatuen arteko mugak geroago
eta lausoagoak dira, eta muga horiek zeharkatzen dituzten herritarrak geroago eta
gehiago. Euskal Herriko enpresen merkatua Euskal Herri txikia baino askoz zabalagoa da, eta euskal herritarrok Europan zehar ez ezik, mundu osoan zehar beharko
dugu mugitu. Dagoeneko nabaria da; hasiera baino ez, ordea: gizarteen eta kulturen
arteko difusioa areago egingo da. Ekidinezina da, baina era berean aberasgarria.
Euskararen herrian bizi garenok euskara zabaldu behar dugu, sustatu, jakintza-arlo guztietara eraman, euskaraz mintzatzen ez direnak euskararen mundura
erakarri. Euskal hiztunok bizi garen esparruko erdaldunek euskara maitatzea lortu
behar dugu. Euskal Herriko egoera berezia da oso, eta Euskal Herri integratua lortzea da bete gabe dagoen erronka nagusia. Alegia, herri bakarra, gizarte bakarra, ez
bi hizkuntza-komunitate ezberdinez osaturikoa. Esan nahi baita, gure gizartearen
aniztasuna benetakoa izango da, noiz eta gizartekide orok bi hizkuntzetan hitz
egiteko gai direnean: euskara/gaztelania Hego Euskal Herrian, euskara/frantsesa
Ipar Euskal Herrian. Zein bere tokian, batzuentzat bata ama-hizkuntza, bestea
bigarren hizkuntza. Denok biak maitatuz. Eta helburu hori Unibertsitateak bere
egin behar du.
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Bestalde, gizartearen premiei erantzun behar zaie, horretarako dago Unibertsitatea. Gizarteak hizkuntzetan trebatzea eskatzen digu. Bertoko bi hizkuntzak
nahikoa ez, eta kanpora begira gaude. Ingelesa, frantsesa, alemana... geroago eta
gehiago dira hizkuntza horiek hitz egitea eskatzen dutenak. Badira unibertsitate-arloko ikastetxeak, ohiko gaietan ez ezik, hizkuntzetan ere jendea trebatzen dutenak, Euskal Herrian bertan: Lea-Artibaiko Ingeniaritza Eskola, Bidarteko ESTIA
zentroa, eta Mondragon Unibertsitateko Humanitateak eta Enpresa-ikasketak,
esaterako.
Euskal Herriko Unibertsitatearen gaur egungo hizkuntza-eredua oso desegokia da Euskal gizarte integratua lortzeko, bi unibertsitate elebakar paralelo nahi
baititu eratu eta mantendu: gaztelaniaduna eta euskalduna. Lehenengo eredua beti
egon da ziurtaturik; bestea ez, ordea, eta istiluak sortzen dira: horra hor Nafarroako
kasua. Eredu garesti horrek bi komunitate ezberdin eta isolatu egotea onesten du.
Egon daiteke erdal komunitatean euskarari buruz ezer jakin nahi ez duenik, eta
baita euskararenean gaztelania etsaitzat hartzen duenik ere. Elebakarkeria pobrea
da; itsutu egiten du; elebakarrak pentsaera eta ikuskera mugatua du; zailago du
elebakarrak gizartekidearen kultura begirunez hartzea; elebakarra beie zilborrari
begira bizi da, berea baino ez dago. Kultura ezberdinetarako sarbidea dira
hizkuntzak. Gizartekide eleanitza etorkorragoa da, aberatsagoa da.
Aurreko paragrafoetan azaldu ditut eredu eleanitz baten abantailak eta eredu
klasikoarekin hausteko zergatiak; baina ez dut ezer esan, ikasketa-planetan eredu
eleanitz bat konkretatzeari buruz. Men' deberri izenaz bataiatu du Mondragon Unibertsitateak bere proiektu estrategiko bat, non mende berriko ikasketa- eta irakasketa-prozesua izan behar dena aztertzen ari den. Proiektu horren atal batek eleaniztasunaz dihardu. Ez da horretaz Euskal Herrian egin den gogoeta bakarra. Dagoeneko, gutxienez abian dira bi esperientzia, lehen aipatu baititugu: Lea-Artibaikoa, ESTIAkoa, eta HUHEZIkoa.
Lea-Artibaiko Ikastetxeak, Markinan, Polimeroen Ingeniaritza izeneko ikasketak eskaintzen ditu —lehenengo zikloko ikasketak— eta hizkuntza-eredu berezia
dute: lau ikasturte ditu; laugarrenean, proiektu bat lantzen da, alegia, ez da gela barruko jarduera bat, eta Euskadin zein Euskaditik kanpo egin daiteke; beste hiruretan, hainbat ikasgai daude, beretako batzuk euskaraz nahiz gaztelaniaz ikas
daitezkeenak, beste batzuk gaztelaniaz nahiz ingelesez, eta beste batzuk ingelesez
derrigor; gainera, urtero, Hizkuntza izeneko ikasgaia dago, zeinean ingelesa ala
alemana lantzen den. Laburbilduz: gutxienez bi kanpoko hizkuntza lantzen direnez,
guztira lau hizkuntza lantzeko aukera dago, ikasleak hala nahi badu; ikasketa-planaren barruan, gainera, ikastordu arruntetatik kanpora, akademiaren batean.
Inguruko enpresek berebiziko garrantzia ematen ziotelako hizkuntzari, halaxe
diseinatu zuten plana.
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Bestalde, Bidarten Ecole Sup&ieure de Technologies Industrielles Avanc&s
(ESTIA) ikastetxea dago; Ingeniaritzako bigarren zikloko ikasketak eskaintzen
dira bertan. Akordioak dituzte Bilboko Ingeniaritza Eskola eta Cranfield-eko Unibertsitatearekin. Hala, frantsesez, gaztelaniaz zein ingelesez jasotzen dira eskolak.
Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean
Humanitateak eta Enpresak izeneko ikasketak eskaintzen dira. Ikasle guztiak dira
euskaldun; gai batzuk derrigor gaztelaniaz ematen dira, premiazkoa baita mugituko
diren esparruan gaztelania ere menperatzea; era berean, ingelesa ere funtsezkoa da:
bistan da, geroago eta mundu globalizatuagoan.
Aipaturikoak eredu eleanitzen adibideak dira. Ziur asko badago zer hobeturik,
zeren, esaterako, ESTIAn ez baita ezer euskaraz irakasten. Halaber, eleaniztasuna
Ikastolek duten erronka bat da Lehen eta Bigarren Hezkuntzan nahiz Batxilergoan,
eta abian dira esperientzia aitzindariak ingelesaren eta beste hizkuntza batzuen
irakaskuntzari dagokionez. Nire aldetik, zalantzarik ez dut etorkizuna hortik
datorkigula, eta zenbat eta lehenago heldu arazoari, hainbat hobeto.
Hortaz, azken finean, eredu eleanitz baten helburua ikasleak hizkuntza ezberdinetan trebatzea da. Nola egin modurik eraginkorrenean, horixe da kontua. Horri
dagokionez, merezi du Content-based teaching (Edukietan oinarrituriko irakaskuntza) delako metodologia deskribatzea.
Delako metodologia hori aplikatzen ari da, non eta ikasleak beren arna-hizkuntza ez beste batean eskolak jasotzen ari diren esparruetan. Esaterako, Estatu
Batuetako lurralde askotan ingelesez irakasten zaie ama-hizkuntza modura beste
hizkuntza bat duten ikasleei. Ikasle horientzat ingelesa bigarren hizkuntza da, eta
horretan ongi trebatzeko, modu isolatu batean baino, alegia, ohiko gramatika-lezioen bidez baino, edukien bitartez lantzen da hizkuntza, hots, hizkuntza erreminta
izanik zenbait edukiez jasotzeko. Arrazoi ezberdinak daude planteamendu horri
ekiteko, baina honako hau da garrrantzitsuena: helburua hainbat edukiez jabetzea
izanik, komunikazio-tresnaz ere, zeharka izan arren, egokiro jabetzen da ikaslea.
Horrez gain, helburua hizkuntza bera denean —eta ez, esate baterako, Estatistikako kontzeptu batzuk ikastea—, eskasa da motibazioa. Halaber, errazagoa da ikaslearen eta irakaslearen arteko komunikazioa sustatzea, helburua hizkuntza bera ez
beste bat denean.
Era berean, jakintza-arlo ezberdinek hizkera bereziak dituzte, eta, etorkizunean, ikasle direnek beren lanbidean hizkera berezi hori erabili beharko dute, hizkuntza ezberdinetan noski. Ez dago metodologia hori baino modu hoberik helburu
horretara iristeko. Matematikaz arituko den profesionalak eta Biologiaz arituko
denak hizkera eta erregistro ezberdinak erabiliko dituzte. Jakintza-arlo bakoitzak
bere hizkera du, zeina ezin den landu, adibidez, Hizkuntza delako ikasgai batean,
non gramatika-arauetaz eta abarrez hitz egiten den. Testuinguru batean hizkuntza
erabiltzeko gauza izateak, ez du esan nahi gai izango garenik beste edozein
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testuingurutan ondo erabiltzeko. Hizkuntza helburutzat lantzen denean ikasten
dena eta edukiak lantzen direnean ikasten dena ez datoz bat.
Eskoletan bigarren hizkuntza erakusten duten irakasleak ez dira jakintza-arloetako irakasleak, esan nahi baita, Frantsesa ikasgaia irakasten duena eta Matematika irakasten duena bi pertsona ezberdin dira. Edukietan oinarrituriko metodologia
praktikara eramango bada, ezinbestekoa da koordinazioa. Koordinazio hori lortzeko, aukera ezberdinak daude: Hizkuntza-irakasleak arloko eskolak jaso ditzake;
arloko irakaslearekin batera, arloko materialak aztertu; arloko irakasleak bere
ikasleen gorabeherak jaso ditzake egunero, zein zailtasun dituzten aztertuz, eta
arazoak hizkuntzako irakaslearekin partekatu, horiei buruz hitz egin.
Irakasleek beren jakintza-arloak bigarren hizkuntza batean irakasten dituztenean, bigarren hizkuntzako irakasleak bihurtzen dira. Arloko irakasleak bere egin
behar du hizkuntzaren ardura. Pentsatu ohi da hizkuntza-gaitasuna aldez aurretik
landu behar dela, hau da, arloa jorratu baino lehen. Hala ere, ez da egokia horrelako planteamentua: hizkuntzan nola moldatzen diren, hainbat eduki landu ahalko
dira; maila baxua bada, azalpenak luzeagoak izango dira eta imintzio gehiago egin
beharko dira, bai/ez motako erantzunak bilatzen dituzten galderak eginez eta
edukiei garrantzi txikiagoa emanez; maila altua bada, edukietan areago sakonduko
da, arloko egitura gramatikal bereziak aztertuz, hiztegia aberastu...
Hori guztia dugu gogoetagai Mondragon Unibertsitatean. Gutxienez euskaran, gaztelanian eta ingelesean nahi ditugu hezi gure ikasleak. Euskara, Debagoienean eta Gipuzkoako Goierrian bederen, nagusia izango delarik, gaztelaniari
ere garrantzia emanez, badelako ere bertoko hizkuntza, gurea; eta ingelesa, noski,
arrazoi nabariengatik. Unibertsitatera sartzean hiru hizkuntza horietan nolako
maila duten arabera, ikasketa-ibilbide ezberdinak planifikatu beharko dira helburura iristeko. Hasieran ezberdinak diren hizkuntza-ereduak bata besterantz hurbilduz joango dira, eredu eleanitz bakarrera iritsi arte. Eztabaidatu beharko da euskaraz zer material didaktiko egon beharko den, gutxienez, argi baitago itzulpena
baino areago sorkuntza lehenesten dela eredu horretan.
Ez dugu, hortaz, zeregin makala. Konbentziturik nago etorkizunak arrazoia
emango digula. Lanari ekiteko garaia da.
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Zilbor-hestea eten beharra
Jose lnazio Basterretxea Polo (UPV/EHU, UEU)

Harira, oso harira dator kongresu honetan, Josean Artzek eta Mikel Laboak bere
garaian denon ahoan jarri zuten abesti hura gogora ekartzea. Abestiaren tituluak
"Gogo eta gorputzaren zilbor-hesteak" zioen, eta «bi kate; biak ebaki
beharrezkoak; bat gorputzaren bizitzeko, bestea gogoaren askatzeko» eran hasten
zen. Seguruenik, denok izango dugu gogoan abesti hura. Zilegi bekit maisu horien
berba horiekin segitzea, une batez. Iruditzen zait bihar-etziko Unibertsitate
Euskalduila —Euskal Unibertsitatea, alegia— zenbait kate eta zilbor-heste hautsi
beharrean dagoela, jaio gura baldin badu, jaiotzea nahi baldin badugu. Hautsi
beharreko kateen artean, bi ekarri gura nituzke gogora; honako hauek: gorpuzteerakundetzearena bata (ez dakit hautsi beharreko lehena berau ote den) eta askatzeburujabetzearena bestea (ez dakit, halaber, honek atzetik etorri behar ote lukeen).
Eta hasi, etxetik hasi gura dut. Ondoen ezagutzen dudan unibertsitateak
—Euskal Herriko Unibertsitatea deituak, Mendebaldeko Euskal Herrian publikoa
dugun horrexek— ibilbide luzea egin du bere historia laburrean. Hogeiren bat
urteren bueltan, salbuespenak salbuespen, euskararen egoera hobetuz joan da, nola
kantitateari hala kalitateari begiratuta. Ez gaude egoerarik amestuenean, baina
motzak ziren larreko be,larrak hazten hasita daude. Gogoan dut, esate baterako, nik
ikasten nuen garaian eskola bakarra geneukala euskaraz: "euskal literatura". Hortik
kanpo, ezer ez. Orain kaleratuta dauden irakasle batzuk aritu zitzaizkigun behin
baino gehiagotan itzultzaile-lanetan, erdal irakasleei guk ikasleok egindako zenbait
testu erdaratzen, irakasle horiek gure lanak uler eta kalifika zitzaten. Gaur egun,
gure karrera (komunikazioaz eta kazetaritzaz ari naiz) ezin da erabat euskaraz
ikasi, baina ia-ia. Dena euskaraz ikasteko zer falta da?, galdetuko du norbaitek.
Kateak hautsi beharra, zilbor-hesteak eten beharra; horixe falta da.
Nik uste, unibertsitario euskaldunak honako urrats nagusi estrategiko hau
egin behar du lehenbailehen: bizitza eman zion erakundetik apartatu, bide
propioari ekiteko. Nagusi eta ez-ume izateko tenorean dago euskara
unibertsitatean. Zilbor-hestea eten eta bide .iniziatiko propioari ekin behar dio
euskarak unibertsitatean. Aparta gaitezen; esanda dago: aparta gaitezen.
Hizkuntzen konbibentziak ez du eskatzen leku fisiko berean bizi beharrik. Eraiki
dezagun euskaraz biziko den unibertsitate-eremu berezitua. «Bi kate; biak ebaki
beharrezkoak; bat gorputzaren bizitzeko, bestea gogoaren askatzeko», zioen
abestiak; horixe dio gure leloak ere.
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1. GORPUTZAREN BIZITZEKO
Bere eraikin propioak, bere leku fisiko propioak behar ditu Euskal Unibertsitateak.
Ez da ghettoa erreibindikatzen dudana. Umea jaiotzea umekia eraikin propioaren
jabe egitea da. Abestiak zioen: «adizu ama, badakizu, sortze berean lotzen ninduen
zilbor-hestea sendagileak nola ebaki zuen». Jaiotzean, umeak bere gorputz propioa
garatzen du, ingurukoen artean, horien eraginpean; baina gorputza propioa da,
bere-berea. Amaren aurpegia aterako du, aitaren begiak..., baina gorpuzkera bereberea izango da: atleta izateko, fisikaria izateko, etxegarbitzailea izateko..., baina
gorpuzkera bere-berea izango du. Amesten dugun unibertsitatean, lehenengo
etenak gorputz propioa ekarri behar du, bizitzeko.
Euskal Unibertsitateak' bere gorputzaren jabe izan behar du. Ez du lotsarik
izan behar itsusia baldin bada, ezta harrokeriarik ere ingurukoak baino ederragoa
bada. Baina Euskal Unibertsitateak ikusi egiten den unibertsitatea behar du izan:
bere gorputza behar du, gorputz fisikoa ere (ez bakarrik fisikoa, agian; baina
fisikoa ere bai).
Sinboloak edo ikurrak garrantzi handikoak dira Mendebaldeko gizarte
aurreratuetan. Eta sinboloek gorpuzkera dute, fisikoak eta hautemangarriak dira.
Unibertsitate euskaldunak hautemangarria behar du izan, haragizkoa; harrizkoa,
katedral gotikoak legez; altzairuzkoa, eraikin modernoen moduan. Gizarte
modernoak asko irakurtzen du edukitzaileetan.
Euskal Unibertsitateak euskara hutsezko fisonomia garatu behar du; esan gura
baita, euskaraz funtzionatzeaz gainera, bere paisaia euskarazkoa izango du.
Korridoreetan jarriko diren horma-irudiak euskara hutsezkoak izango dira, edo
behintzat ez dute derrigorrez erdara jakinekin batera egon beharko. Eta
horretarako, Unibertsitate euskaldunak bere gorputzaren jabe izan behar du, bere
eraikinaren jabe izan behar du; bere lege eta bizitza propioak idatzi eta garatzeko,
itzulpenean oinarritutako existentzia fisiko makurra alde batera utzi ahal izateko.
Euskaldunok, unibertsitateetan, nahikoa bular edoskita gaude, nahikoa
eskoletara joanda ere bai... Euskal Unibertsitatean sinesten dugunok geure ibilbide
propioa garatu behar dugu. Bestela, eta honetan zuen arreta neureganatu nahi nuke,
bestela hazkunde- eta garatze-arazoak izango ditugu; atari-atarian dauzkagu horiek
jada, ate-joka. Hazkunde- eta garatze-arazoak diot, zeren erdara mugatzaileekin
batera bizitzeak bere ertzak sortzen baititu: dela ikasleentzako numerus clausus
direlakoak, dela kontratazio-deialdiak egiteko, beti besteekin negoziatzera
kondenaturik gaude. Eta beste horiek erdaldunak dira, eta gehiago dira; eta
negoziaketetan txikiak galtzen du, handia eskuzabal jokatzeko gauza ez denean.
Eta horretaz asko dakigu, jakin, euskaldunok.
Bihar-etzi jaiotzera deiturik dagoen Euskal Unibertsitateak berak ere,
independenteki bizitzera deitua denez, amarengadik apartatzen jakin behar du
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garaiz; behin une batetik aurrera, amak ezin dio ezer gehiagorik eman. Fakultate
batean baino gehiagotan horixe da pairatzen ari garena: errektore-taldeak
—abestiko amak, alegia— mugak eta mugak jartzen dizkio euskararen garapenari;
askatasunaren izenean, errentagarritasunaren izenean, aniztasunaren izenean...
deskuidoan Jainkoaren eta Konstituzioaren izenean.
Unibertsitate euskaldunak bere bide propioak jorratu behar ditu beste unibertsitateen begiratu eta fiskaltza zuzenetik aske. Argitze-bidean, esan dezadan: ondoan, ondo; baina magalean, menpe.

2. GOGO ASKEAREN BILA
Abestiak zioen: «ohar zaite, benetan maite nauzun ama izan nahi baduzu eta nik

zu maitatzea, ni naizena, nik izatea nahi dutana izatera utzi behar nauzula, hau
baita bide bakarra biok elkar sanoki maitatzeko».
Amaren altzotik aterata, beste lagunekin jostaketan dabilela, batzuetan irabazten dakien moduan galtzen ere ikasi behar duelarik, bere bizitza garatu behar duen
unibertsitatea da Euskal Unibertsitatea.
Gorputz propioa zertarako? Gorputz propioa, izakera propioa garatzeko,
mundu oso bat eraikitzeko, munduaren irakurketa propioa egiteko, munduaren
koloreak gure hitzekin izendatzeko; gorputz propioa, geure erara amesteko.
Globalizazioa entzuten da hor-zehar. Mugarik eza aldarrikatzen da hor zehar.
Txanpon bakarra inposatzen da hor zehar. Eta zer?
Mundu globalizatuan, ez al dute handienek beren etxea altxor preziatu
moduan babesten? Ala garai bateko komuna haietara aldatu dira bizitzeko?
Mugarik eza eskatzen duten aldarrikapen ozenen artean, handienek ez al dute
gero eta zorrotzagoak diren inmigrazio-legeak idazten?
Txanpon bakarraren balizko paradisuan, ohe biribiletan hasi al dira orain
amesten?
Bada, aska dezagun geure gorputza; inoiz besteek ere askatu baitute berena.
Gogoaren askatzeko, Unibertsitate euskaldunak bere curriculum propioa garatu
beharko du, gainerako unibertsitateetan dagoenaren antzekoa, baina propioa, berea,
bere beharrizanen araberakoa. Unibertsitate euskaldunean, euskaldunak berak
erabaki beharko du zer irakasgai nahi eta behar dituen. Unibertsitatea unibertsala
da, baina etxekoa ere bai; ezagutza unibertsala da, baina etxekoa ere bai.
Gogoaren askatzeko, Unibertsitate euskaldunak bere ikasleari zer sarrera-eredu ezarri gura dion erabakiko du. Agian, Unibertsitate euskaldunak nahiago
ditu ikasle frantses batzuk espainiar batzuk baino, edo amerikarrak beste barik!
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Eta beste hau ere bai: alegia, eskola-orduetan euskara gune komunikatzaile nagusia
izanik, Unibertsitate euskaldunak berak erabakiko du gainerako hizkuntza
unibertsalei zein leku eman.
Gogoaren askatzeko, Unibertsitate euskaldunak berak erabakiko du zer
langile-mota gura dituen: irakasle, teknikari, bulegari, atezain edo suhiltzaile.
Gogoaren askatzeko, Unibertsitate euskaldunak berak erabakiko du zer
harreman-mota gura dituen gainerako unibertsitateekin.
Gogoaren askapena, beraz, pentsamendu bakarrari aurre egiteko, norabide
bakarrak dakarkeen pentsamendu itsaskorrari ihes egiteko.
Gogoaren askapena, etengabe baimena eskatzen ibili behar ez izateko: egin al
dezaket?, nola ikusiko zenuke?..., eta erantzunak erdaraz ez entzuteko.
Gogoaren askapena, geure buruaz fier izateko, gu ere bagarela sinesteko.
Adinez nagusi garela frogatzeko. Hanka sartuta ateratzen badakigula
erakusteko.
Gogoaren askapena, izena asmatu baldin badugu, izana ere garatzeko.
3. HAS GAITEZEN KATEAK HAUSTEN
Konpromisoak hartzeko garaia ere bada. 2021 jarri zioten antolatzaileek data edo
izenburu kongresuari. Polita eta erraza gogoratzeko. Hara orduko ipurdiak sano
astindu beharko dira. Konpromisoak hartzeko garaia dela diot. Gauzak ez dira
egiten, egin-egiten ditugu. Hiru ataletan sailkatuko nituzke epe laburreko urratsak,
behingoz zilbor-hestea tenkatu eta eteteko.
3.1. Sail euskaldunak sortu behar dira
Euskal Unibertsitatearen gorputza eratzeko eta kudeatzeko, beharrezkoa dugu
gauden egituretan trebatzea, posizioak hartzea, indartzea eta geure buruaren jabe
izaten hastea. Hartara, sail euskaldunak behar ditugu: euskara hutsez funtzionatzen
hasiko direnak, presentzia publikoa izango dutenak, erreferentzia-gune publikoak
izango direnak. Ez dut eskatzen Fakultateko euskaldungo osoa sail hauetara
hurbiltzea, ez. Ona da sail arruntetan euskaldunak ere izatea. Eskatzen dudana da
gune erabakiorrak sortzea, lobbyak, hain zuzen ere; aurreari nola dantzatu
erakutsiko diotenak.
Sail berriak sortzea eskatzen du horrek, edo sailak apurtzea, erdibitzea. Banaketek eta dibortzioek aho latza uzten dute, zer egingo diogu ba! Gaizki begiratuak
izango gara, seguruenik. Antzutasunarekin egingn digute mehatxu. Etorkintn larria
iragarriko digute. Historiaren une eta ordu berrien aurka aritzea leporatuko digute.
Zer gehiago imajinatzen duzue? Bada, horiek guztiak ere bai.
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Bizilagun berriak aurkitzen hasi beharko dugu, eta konturatuko gara uste
baino gehiago direla lagun zaharren artean berriak ere badirenak.
Sail euskaldunak, beraz, burujabetza unibertsitarioan aurrera egiteko; sail
euskaldunak, hizkuntza-burujabetzan aurrera egiteko.
3.2. Irakasgai berezituak sortu behar dira
Berdinak izanik desberdinak bagara, hori erakutsiko duen curriculumaren beharra daukagu. Euskaldunari berezko irakasgaiak eskaini behar zaizkio: unibertsalez gain, etxekoak ere bai. Edo unibertsalak izanik, euskaldunentzat pentsatuak.
Kontua da, euskalduna ezagutzaren armez egokien hornitzea.
Euskaldunari gai berezituak eskaini behar zaizkio: ez bakarrik bere egoera
linguistikoa berezia delako, ez bakarrik balizko irakasleei gai batzuk interesgarriagoak iruditzen zaizkielako, ez bakarrik ikasleek berek eska ditzaketelako, ezpada
estrategikoki komenigarria ere badelako. Zeren berdinak izateko, desberdinak izan
behar baitugu.
3.3. Erakundeen babesa behar da

Guk geuk konpromisoa hartzeaz gain, erakundeetan ere konfiantzazko giroa
sumatu behar da. Instituzio publikoek (Jaurlaritzak, Diputazioek eta Udalek)
finantza- eta lege-ahalbideak sortu behar dituzte Unibertsitate euskalduna sortzeko
eta garatzeko.
Aurrezki-kutxek, bankuek eta lantegiek oinarri ekonomikoak hurbildu behar
dituzte Euskal Unibertsitateak argia ikus dezan.
Alderdi politikoek eta sindikatuek gaia plazaratu eta gizarteratu behar dute,
Unibertsitate euskaldunaren aldeko diskurtso publikoa garatu behar dute, eta giro
baikorra hedatu.
Kultura- eta gizarte-taldeek Euskal Unibertsitatearen arrazonamendu eta
komenentzia azpimarratu behar dute.
Eta Euskal Unibertsitatean sinesten dugun unibertsitariook horietan guztietan
eragin behar dugu. Gure herriaren aberastasun ekonomikoaren zati bat horrantz
hasi behar da bideratzen. Entzun bezate denek: Unibertsitate euskaldunak dirua
behar du, gorputzaren askatzeko, gogoaren askatzeko.
4. AZKEN BERBA
Josean Artzeren eta Mikel Laboaren abestia hitz hauek esanez amaitzen zen: «biok
elkar osoki eta betikoz maitatzeko, zuk zure nortasunaz, nik neureaz, eten dezagun,
lehen gorputzarena bezala, orain gogoaren zilbor-hestea».
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Eten ditzagun, bada, zilbor-hesteak. Egin dezagun posible Euskal Unibertsitatea izatea. Gorputz propioa, gogo propioa.
Eta bidean hasteko: sail berezituak eta curriculum berezitua.
Giroa eta legea. Eta dirua.
Aurrera!

Euska I Posta-Unibertsitatea
Andolin Eguzkitza (UPV/EHU)

1. Biltzar honetan zalantzarik gabe, eta biltzar honetatik aparte ere bai,
aspaldikoa den euskaldun askoren guraria aztertuko da, Euskal Unibertsitate bat
sortzekoa, eta izendapen hori darabildanean zentzu etimologikoan erabiltzen dut,
hau da, euskarazko unibertsitatea adierazteko, edo are argiago esateko, euskaraz
eta euskaraz bakarrik arituko den unibertsitatea izendatzeko.
Izan ere, horretarako sortu zen Udako Euskal Unibertsitatea. Horrelako
unibertsitate bat sortzeko esperantzarekin, edota halako baterako zimentarriak
jartzeko itxaropenarekin, euskaldunon historian gizaldi honetara arte, hain zuzen
ere, burutzear izan ez den proiektua.
Urte hauetan guztietan, munduak eguzkiaren inguruan segitu du mugitzen, eta
euskal unibertsitaterako urratsak gero eta sendoagoak izan dira. Esanak esan arren,
aurrerapen itzelak egin ditugu, Euskal Herriko Unibertsitatea deritzonaren bidez
batez ere, berton gauden hainbesteren lantokian. Hamaika aitzakia jar daitezke
zalantzarik gabe, eta bai zenbatu ahaleko arazo aurkitu ere. Baina datuak hor
daude, eta bai azkenengo errektore-taldeak —euskara-errektorea zen Krez Iglesias
jaunaren bidez bereziki— egindako plangintza ere. Ez ditut datu horiek hemen
errepikatuko, ordea, ez eta dauden oztopoak eta segurutik bidean oraindik orain
topatuko ditugun eragozpenak ere.
Hain zuzen, "Euskal Herriko Unibertsitatea" delakoan —erdaraz "Universidad del Pais Vasco" deritzogun horretan— lorturiko eraginaren ondorioz erdietsi
dira, nire ustez, "Mondragon Unibertsitatea" delakoaren euskalduntze ez zelanbaitekoa, batetik, eta, era berean, Deustuko Unibertsitatean egin diren aurrerapenak bestetik —Zuzenbidean, bertan dauden zenbait irakasleren eraginez lortuak—,
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handiak izan arren oso apurrak direnak Euskal Filologiatik aparteko beste ikasketa
guztietan. Ez du aipatzea merezi Nafarroako unibertsitateetan, hala publikoan nola
pribatuan, dauden zailtasun eta behaztopagarriak, ez eta Ipar Euskal Herriko
sisteman euskal ikasketetatik kanpo ageri den eremu latza ere.
Ez dut aipatu ere eginen unibertsitate horien barne-administrazioan zein gutxi
lortu dugun, zeren gure unibertsitateen barne-euskalduntzearen maila eta Euskal
Herriko edozein enpresa txiki, ertain zein handiren egoera arras baitira antzekoak.
2. Bere aldetik, Udako Euskal Unibertsitateak bere bidea egiten segitu du, eta
liburuak argitaratzeaz gain, funtzio sozial berebizikoa bete du, zalantzatan inork
ezin jar dezakeena, beste unibertsitateetan aritzen garen ikasle eta irakasleok
trebatzeko gune historikoa izatea hain zuzen. Izan ere, seguru asko, jende gutxi
baitagoke unibertsitate horietan, euskaraz lan eginda UEUren ikastaroetatik igaro
ez denik, ez irakasle, ez eta ikaslerik ere. UEUk aurrerapen handiak lortu ditu,
bestalde, hala nola oraintsu Eibarko udaletik jasoriko "Markeskoa" izeneko
egoitza ederra, aurton lehen aldiz magistergo bat eskaintzea ahalbidetu diona.
Baina aurrera eginen badu, oraindik are urrats ausartagoak egin beharko ditu,
euskaldun jendeak demokrazia honetan ghettoan sartzeko joerari aurkakotasun
sendoz erantzunen bazaio, alegia, beharbada gure unibertsoa sortzen eta osatzen
utzi bai, baina erdaldunena den unibertso nagusia ezertan ere inarrosi eta eragin
gabe. Arazoan sartu gabe ere, gogora ditzagun euskararen eginkizuna eta
presentzia, aitzakiak aitzakia, Donostiako Udako Ikastaroak direlakoetan (hutsaren
hurrengo ez, baina kasik), edota azken urteotako egoera politiko latzean
Euskaldunon Egunkariaren eragin-indarra, egunkari horretan hainbat eta hainbat
proposamen eta gogoeta argi eskaini baitira.
3. Bestalde, mundu geroago eta konplexuago honetan, erantzun geroago eta
sofistikatuagoen beharra edonoren buruan da ageri. Pentsa dezagun, esate baterako, lerroan —alegia, on line eran— egiten hasi diren eskolak. Oraindik ez
dakigu zer-nolako aitzineramendua lortuko duten, ez eta arrakasta benetakorik
erdiestera helduko diren ere. Arizonako Unibertsitateak hasiriko "lerroko ikasketak" dauzkat buruan, bertan Ipar Ameriketako Estatu Batu erraldoi guztietako
ikasleak matrikulatu direla kontuan izanik. Eta ez dira ezelan ere bakarrak —hango
unibertsitateak, ezagun denez, autonomoak baitira—, eta eurek dioten bezala, borroka latzean aritzen direlako ikasleen bila, hau da, ikasleak erakartzen, horretarako era guztietako teknikak, dirulaguntzak eta proposamen ausartak erabiliz.
Hona egitera natorren proposamena hori baino askozaz apalagoa da, eta
gainera dagoeneko hainbat herrialdetan erabilia: Euskal Posta-Unibertsitatea sortzea, hau da, gaztelaniaz "Universidad a Distancia" delako horren, edota oker ez
banago, katalanek "Universitat Oberta" deritzoten horren euskarazko ordaina. Eta
proposamenak forma zehatza dauka: Udako Euskal Unibertsitateak Euskal Herriko
Posta-Unibertsitatearen funtzio eta betebeharrak hartu beharko lituzke bere gain.
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Zalantzarik ez, egundaino egindakoak alde batera utzi gabe, baina nire aburuz
guztiz garrantzitsu gerta daitekeen horren ardura ere hartuta.
Zergatik? Posta-unibertsitatea beharrezkoa dela argudiatzea ez dut uste
beharrezkoa denik. Baina argi dago Euskal Unibertsitateak aurrera eginen badu,
erdal unibertsitateari egin behar diola aurre fronte guztietan. Baina ez gaitezen
oker eta engaina! Ez nator gerrarako deirik egitera, ezta gutxiagorik ere. Esan gura
dudana hauxe da, alegia, alor horretan ere euskaraz egitea eta eragitea guztiz dela
beharrezkoa, gero eta jende gehiago baitago, maila ertaineko unibertsitate-ikasketak egitekotan dagoena nahiz eta bestelako lan batean jardun; eta geroago eta
jende gehiago baitago, arrazoi desberdinengatik bere etxean ikastea nahiago duena.
Eta jende horiei guztiei euskaraz egiteko ahalbidea eman behar zaie. Ezin diogu
merkatua erdarari libre utzi, are gehiago horretarako ahalmena daukagunean,
Udako Euskal Unibertsitateak duen moduan. Are gehiago, proiektu hau Europako
Batasunaren baitan gauzatuko bagenu, lehen aldiz lor genezake benetan Euskal
Herri osorako litzatekeen unibertsitate-sistema bat —Euskal Herri osoko ikasleak
matrikula eta inskriba bailitezke bertan—, mundu anglo-saxoian bezala, unibertsitatearen kalitatea litzatekeelarik berak eman litzakeen tituluen ebazpide bakarra.
4. Proiektu honi ekiteko arazo nagusi bi datozkit burura hasiera-hasieratik:
a)Legeztapena: zelan lor Udako Euskal Unibertsitatea Euskal Posta-unibertsitatea bihurtzea eta tituluak eman ahal izatea.
b) Irakasleria: zelan lor horretan arituko diren irakasleak.
Lehenengo oztopoa konpontzeko, era biko ekintzak egin litezke. Alde batetik,
Eusko Jaurlaritzak ontzat jotzea halako proiektu bat, Kataluniako Printzerriaren
gobernuak antza egin duen moduan; jakina, horrek dakartzan betebehar guztiekin,
hau da, Eusko Jaurlaritza izatea legeztapenaren bermea eta, orobat, finantzazioaren
oinarria —halakorik egiteko eskuduntza baldin badauka bederen; eta badaukala
uste dut—. Halakorik ezin egin baledi, Euskal Herriko beste unibertsitateekiko
egiunea izan daiteke beste jokalmoldea; alegia, oker ez banago, UEUk aurton
emanen duen magistergoarekin erabili duten bera, alegia, dagoeneko legeztatuta
dagoen unibertsitate bat —Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea
edota Mondragon Unibertsitatea— izatea titulazio horien bermea. Egiunea ongi eta
lasaitasunez eginez gero, ez dut uste nik arazoa konpontzea lar gatx izan
daitekeenik, hau da, Udako Euskal Unibertsitateak beregaintasuna galdu beharko
lukeenik, ez eta ekintza-autonomiarik ere.
Bigarren arazoa, irakasleriarena, lehenengoarekin dago zuzenean lotuta,
zeren, lehenengoa bermatuko balitz, modu batez edo bestez lortuko litzatekeelako
bigarrenerako oinarrizko azpiegitura ekonomikoa. Gainera, horrelako posta-unibertsitate baterako, beste unibertsitateetako irakasleak ere egon litezke prest,
beti ere postu-pilaketa eta diru-metaketaren oztopoak gainditzeko neurriak hasiera-
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-hasieratik hartzen badira, behiritzat.
5. Laburtu beharrean, halandaze, honetara laburtuko nituzke geure
betebeharrak:
a) Udako Euskal Unibertsitatearen bidez Euskal Posta-Unibertsitatea sortzea,
herritartasunak herritartasun, euskaraz arituko litzatekeen edonor ikasletzat
ontzat joko lukeena.
b)Eusko Jaurlaritzaren bidez zein unibertsitate baten bidez legeztapena
lortzea.
c)Hemendik urte bitara eskolak ematen hastea, hasieran ohikoenak eta
eskatuenak diren titulazioekin.
d)"Markeskoa" egoitza izatea ikasle-irakasleen topagunea eta posta-unibertsitatea beraren oinarri fisikoa.

Egiturazko erdal unibertsitatean ari den euskal irakasle
arrunt baten gorabeherak
Fernando Mijangos (UPV/EHU)

Onura ekonomikorik gabekoa den EIRE erakundeak antolaturiko Euskal Unibertsitatea-2021 kongresu historiko honetan arrazoi ezberdinez parte hartu nahiko
nuke; arrazoi horietariko bakoitzak —argudioz ondo apainduta idatzi eta geroborondatezko posterra, borondatezko komunikazioa edota eskatutako txostena
izateko,maila eta mamia izango luke.
Aurkeztu nahi dudan ekarpen honetan —borondatezkoa eta erabat aske
onartua— neure iritzi propioa luzatu nahi nizueke era metaforikoan, euskal
unibertsitatearen eta UPV/EHUko irakasle baten arteko binomioa kontuan hartuz,
bi kontzeptu horiek uztartuz eta horien inguruan gogoeta eginez. Baina zergatik
egin kontzeptu bien arteko binomioa eta ez beste gehiagoren artekoa ere? Azken
finean, perfume on bat egiteko lehengai usaindun asko eta onak behar diren legez,
eztabaida aberatsa izateko ere eztabaidagai asko eta .onak behar dira.
Euskal Unibertsitatearen gaiari heltzeko bide ezberdinak egon daitezke, eta
ziur badaudela, errealitate poliedrikoaren ponentzia monokromatiko bakoitza
adierazletzat hartuta. Antzina "zenbat buru hainbat aburu" esaten genuen modura,
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gaur egun "zenbat poster, ponentzia eta hitzaldi, hainbat euskal unibertsitate-eredu
ezberdin" esaten omen dugu geure inguru unibertsitariroan. Ez da harritzekoa,
hainbat perfumeren izenak, markak eta usain ezberdinak kontuan hartzen baditugu.
Baina denak dira perfumeak. Beraz, zein lehengai dauzkagu —asko eta onakeuskal unibertsitatea usaintzeko? Horixe galdetzen diot neure buruari.
Betidanik entzun dugu euskararen alde duintasunez aritu behar dugula; kongresu historiko honen berria jasotzean eskatutako ponentziek eta borondatezkoek
adierazten duten bezala. Betidanik euskararen alde borrokatu eta lerrotu naiz, maiz
musutruk, baina ondo ordainduta. Baina euskaraz idatzitako zientzia unibertsitarioak ba ote dauka lekurik UPV/EHUn?
Badakit gaur egun gure artean katedradun eta titular euskaldun ugari daudela,
zorionez; baina inork ez dit nire curriculuma ebaluatu nahi, Ekaia aldizkariaren
2000eko 13. alean idatzi nuenez. Eta niri bezala, irakasle kontratatu asko eta askori
gauza bera gertatzen zaiela esatera ausartuko nintzateke, azken finean euskal
adarreko irakasleria gehienbat irakasle berria, gazte eta ez-funtzionarioa delako, ni
bezalaxe, hain justu. Beraz, euskal irakasleok ba ote dugu lekurik Madrilgo
legean?
Nire jakinduria eskasa bete nahian galdetzean behin eta berriro azaldu didatenez, diskriminazio hura gainditzeko UPV/EHUn bertan sinaturiko akordio sindikalak aurrez aurre egiten omen du topo Madrilgo LRUrekin eta, beraz, guri dagokigu makurtzea.
Eta zergatik bosturtekoak ordaintzen ez dizkidaten galdetzen baldin badut,
erantzuna oso antzekoa da; hala ere, euskaraz aritu behar dugu euskal testugintzan,
geure borondatez.
Azken bolada honetan arazo berria antzeman dut Universidad del Pais
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen dikotomia honetan; alegia, ea euskal
irakasleok, erdal irakasleek egindako eta azaldutako programen bat-bateko
itzultzaileak izan behar ote dugun. Unibertsitateko maila berean azaltzen diren
irakasgai berberek programa berbera izan behar al dute euskaraz eta erdaraz? Jakin
badakit gai honi buruzko eztabaida luze, sakon eta aberatsa izan daitekeela, baina,
izotza apurtu nahian, neure iritzi propioa botako dut: No, of course. Harro baina
harropuztu gabe aldarrikatu behar dugu geure profesionaltasuna, geure programa
propioak sortu eta burutzeko. Eta baldin "La Real Sociedad Española de Historia o
Quimica" direlakoak ados ez badaude, zer egingo diogu, bada? Betikoa, ez digute
kinkeniorik, ez sexeniorik, ez osagarri lotsagarririk ez antzekorik ordainduko;
baina, berriz ere, borondateZko lanak egingo ditugu euskararen alde.
Noizean behin Almeriako unibertsitatean edo Errioxakoan zenbat ikasle/irakasle eta AZPko langile dauden begiratzen dut kuriositatez —zientifikoen sena
omen da hori—, eta, harriduraz, euskal adarreko kopuruak haiena adinakoa dela
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egiaztatzen dut. Galdera berehala datorkit burura: zergatik ezin da euskal adarra
bereiztu? Eta hau publiko egitean, goiko erantzunaren antzekoa entzun behar izan
dut maiz, jakina: Madrilek transferitu ikastegiak, mahaiak, arbelak eta abar
transferitu ditu; baina, ez ditu transferitu ikasleak, AZPko langileak eta irakasleak,
horiek espainolak baitira.
Burumakur egoteko arazo sakon asko aurkeztu ditudala dirudien arren,
baikorra naiz etorkizunarekin, nahiz eguneroko ordaina gogorra izan. Liburuak
euskaraz idazten ditudanean, itzulezinezko aurrerapausoa ematen dugula uste dut,
euskal unibertsitateari darion usain freskagarria usaindu ahal izateko; eta gauza
bera eskola euskaraz gauzatzen dudanean —programa berbera edo zeharo
ezberdina izanda ere—, Ekaia eta Elhuyar aldizkarietan musutruk egindako
borondatezko artikulu zientifikoak idaztean bezalaxe. Euskal adarrean gero eta
ikasle gehiago matrikulatzen direla jakiteak poztasun handia ematen dit, azken
finean, eleaniztasunak azkartasuna dakarrela ulertu eta onartu baitu gizarteak
bederen. "Matrikulatu zure seme-alabak euskal lerroan" izan beharko luke
Kongresu honen aldarrikapenetako bat.
Oztopo gaindiezinez beteriko ibilbidea aurkitu dut graduondoko ikastaroren
bat euskara hutsean eskaini nahi izan dugunean, edo Interneten bidezko unibertsitate birtuala eskainita. Ezin izan ditugu oztopo guztiak gainditu, nahiz euskararen
normalizazioarako programa indarrean egon. Normalizaziorako programa bera ote
da jomuga? Testuliburu ospetsuen itzulpenak egitea ote da bide bakarra?
Ametsak errealitate nola bihur daitezkeen, Udako Euskal Unibertsitateak frogatu dit urtero-urtero zientzia euskaraz sortuz, zabalduz eta idatziz. Lanean jo eta
ke. Euskal Unibertsitatea eraikitzeko arkitektoez, langileburuez eta abarrez gain,
langileak beharko ditugu; eta horrelakoak egon, badaude. Gertatzen dena da, eraikuntza horretan nik sarri planoez inguratutako pertsonaia asko ikusi ditudala eta
langile gutxi, baina tira!
Langileen eskubideak defenditzeko eta aldarrikatzeko, ekintzaileok guztiok
batera egoteko grina berezia sentitu omen dugu betidanik. Eta horretan oinarrituta
gauza asko aldatu dira historian, guztien onerako. Euskal Unibertsitatea eraikitzeko euskal irakasleok euskal sindikatuetan afiliatuta egongo bagina, seguru aski
beste zutabe garrantzitsu bat eraikita edukiko genuke, baina errealitateak sarri
esaten dit, langileak baino gehiago intelektualak garela.
Euskal unibertsitatearen ezaugarriez —hau da, herrian txertaturik egotearenaz,
kalitatezkoa izatearenaz, osoa izateaz eta abarrez— ez naiz arituko, zeren maiz
uste baitut porlana bota aurretik hormak zer-nolako argazkiz apaindu nahi ditugun
eztabaidatzen ari garela. Dena dela, Euskal Unibertsitateaz hausnartzean eta bere
diseinuaz aritzean sarri entzun behar ditudan dikotomia bi plazaratu nahi nituzke:
bata, publiko/pribatu izatearen ingurukoa, eta bestea, lurraldekotasunaren ingurukoa.
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Publiko/pribatu izatearen inguruko sasieztabaida horretan, agian UPV unibertsitate publiko erdalduna zer ote den zehaztu beharko genuke, Udako Euskal Unibertsitatea publiko/pribatua zer ote den eztabaidatu beharko genukeen bezala, edo
Ikastolen izaera zein den.
Baina are interesgarriago jotzen dut lurraldekotasunari buruzko aipamena egitea, EIRE edota UEU onura ekonomikorik gabeko erakundeei beren lana eta ahaleginak eskertzeko batik bat, Ipar Euskal Herrian, Nafarroan eta Euskal Autonomia
Erkidegoan aritzen baitira. Eskerrak gure lur-zatiketa gainditzen duten erakundeak
geratzen zaizkigula, —lurralde osoan aritzen diren erakundeak onura ekonomikorik gabekoak dira; ostera, lur-zatiketan aritzen direnak etekin ekonomikoa atera
behar ote dute?—.
Irakasle despedituen garaian ikasitako irakasgai batez amaitutzat eman nahi
nuke borondatezko ekarpen hau. Errealitateari egokitzen zaio legea: esate baterako, abortuak egiten zirelako onartu zen gero legea, edo hondartzan batzuk biluzik ibiltzen zirelako, biluzik egon ahal izateko eskubidea. Euskal Unibertsitatea
erreala egiten badugu, partida gurea duk/n.
ONDORIOAK
Eraiki, nahi dugun Euskal Unibertsitatean, euskaraz idatzitako testuliburuak,
artikuluak, hitzaldiak eta abar behar-beharrezkoak izango dira; beraz, arlo horretan
dauden hutsuneak hain nabarmenak baldin badira, zergatik ez dira testuliburu
gehiago euskaraz idazten?
Ene ustez, idazten dihardugunok amateur modura aritzen gara, sekula santan
konpensazio ekonomikorik jasoko ez dugula oilartuta. Gainera, testuliburuak idaztea oso lan neketsu, luze eta korapilotsua dela sarri esaten dugu ahalegin minimoena egin gabe. Eta, maiz pentsatzen dugunez, hobe beste batek egingo balu!
Euskal Unibertsitatea etengabe eraikitzen ari gara geure euskal testuekin,
ikerkuntzarekin eta abarrekin, eraikuntzan adreiluak behar diren bezalaxe. Eta
eraikuntza horretan UEU edo EIRE elkarteek ametsak errealitate nola bihur
daitezkeen eguneroko lanaren bidez frogatzen digute: lanean jo eta ke.
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Euskal Adarraren Garapenaz
Antxon Mendizabal (UPV/EHU)
Euskara ez dakiten irakasleen zentralitatean eraikita dagoen
Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan, euskalduntzearen
aldeko leloa betetzeko gauzatu zen "euskal adarra". Bilakaera
konkretuak, nabarian utzi ditu hezkuntzan, ikerketan, ikas-Materialetan, ikasleen eskarian, irakasleriaren baldintza
sozio-laboraletan eta irakasle horien lanbide-garapenean
sortutako zenbait arazo.
Komunikazio honetan dinamika hori aztertzen da, gaur egungo testuingurua behatuz, egondako politikak azaleratuz, egin
ditzakegun politikak analizatuz eta aukera estrategiko berriak
proposatuz.

Euskara ez dakiten irakasleen zentralitatean eraikita dagoen Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan, euskaldunizazioaren aldeko leloa betetzeko gauzatu zen
"euskal adarra". Bilakaera konkretuak, nabarian utzi ditu hezkuntzan, ikerketan,
ikas-materialetan, ikasleen eskarian, irakasleriaren baldintza sozio-laboraletan eta
irakasle horien lanbide-garapenean sortutako zenbait arazo. EIREko Kongresua
dela eta, dinamika hori komunikazio honetan azaleratu nahi nuke, aipatutako
arazoei buruz hausnarketa/eztabaida proposatuz.
Unibertsitateko zenbait lekutan gauzatzen dabilen euskal adarraren hazkundearen prozesuak aukera ezin hobea ematen digu euskal irakasleok orain arte
daramagun jarduerari buruzko politika berrikusteko, eta euskalduntze-prozesuari
begira birplanteamendu orokorra egiteko.
Daukagun testuingurua definitzeko hiru elementu berezi aipatuko nituzke:
• Euskal adarraren hazkundea
Aspalditik, Euskal Herriko Unibertsitatean daramagun hizkuntza-politikari
jarraituz, giza baliabide berririk gabe, euskal adarraren handitze-prozesua
gertatzen ari da. Eta aipatutako euskal adarraren hazkunde-prozesuak irakasgai horietan diharduten irakasleentzat ekoizpena gehitzea ekarriko luke.
Erreferentzia gisa lantegi bat erabiliko bagenu, atal batean produkzioa handitu edo bikoiztu da; beste ataletan, berriz, langileek garbi zehaztu dituzte
lan-baldintzak: lanorduak, lanaren zama, eskabide sozialak eta abar. Horrelako zerbait gertatzen ari da euskal irakasleon artean?

328

Euskal Unibertsitatea-2021

• Hego Euskal Herriko gizartea

Alde batetik espainiar hizkuntza daukagu, gizaldietan zehar Espainiako
inperioak, estatu-nazioak eta frankismoak inposatu diguna, Hego Euskal
Herrian jaun eta jabe dena, Hego Euskal Herriko biztanleen promoziorako
ezinbesteko baldintza dena —promozio ekonomiko, sozial eta politikorako
baldintza—, estatu-nazioaren hizkuntza —eremu horretan gehienek hitz
egiten dutena—, zibilizazioaren hizkuntza —gizaldietan oinarritutako
jarduera inperialista baten bitartez garatu dena—, eta nazioarteko hizkuntza
—munduko herri-kopuru garrantzitsuak eta munduko biztanlengoaren zati
esanguratsuak hitz egiten duena–.
Beste aldetik, euskara, Hego Euskal Herriak historikoki mintzatu duen hizkuntza, gaur egun erabilpen sozialik gabekoa —euskara menderatu gabe,
Hego Euskal Herrian bizitzea posible da—, orain dela gutxi bateratua,
espainiar inperialismoak, estatu-nazioak eta frankismoak ia sakailatua,
internazionalizazio-prozesuaren eta globalizazioaren erasoa pairatzen
duena, landu gabe dagoena, ekoizpen zientifiko propiorik ia ez duena eta
diskriminazio positibo larriaren beharra erakusten diguna.
Hori horrela bada, "diskurtso demokratikoa" faltsua da. Hemen ez daude
berdinen arteko aukera berdinak; euskararentzat abiapuntua ikaragarri desfaboragarria delako. Egoerak, aldiz, benetako demokrazia edo tamainazko
diskriminazio positiboa eskatzen du. Planteatzen den beste diskurtsoa ere
—zeinean, ikasle euskaldunek hainbesteko portzentajeak irakasle euskaldunen beste hainbesteko portzentajea beharko duen—, faltsua eta iruzurtia
da. Euskal adarraren benetako funtzionamenduak "erreserban" dauden
irakasleak, eta bereziki, "klima" berria eskatzen duelako.
• Irakasle elebidunen gauzatze-prozesua

Irakasle elebidunek unibertsitate euskaldunaren subjektu estrategikoa
osatzen dute. Jatorri ezberdinak dituzten taldeez osaturik dago: irakasle
euskaldun zaharrak —zeintzuk esfortzu galanta egin behar duten—;
euskaldun berriak —horiek oraindik esfortzu gehiago— eta belaunaldi
berrian ikastolatik etorritako gazteak —horiek baldintza hobeak dituzte,
baina kontratazioen murrizketa dagoela eta, iturri natural horrek eman
dezakeena galdu egiten da—. Dena den, unibertsitateko hezkuntzan, muga
objektiboak dituen —lehen aipatutako muga politiko-kulturalei produkzio
zientifikorik eza, kontzeptu zientifikoaren gabezia eta hizkuntz hedapenaren eskasia gehituz— hizkuntza berri baten ezarpenak tratamendu, baliabide eta errekurtso bereziak eskatzen ditu —lan hori egiten dutenak diskriminazio positiboaren bitartez sarituz—.
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1. EGON DIREN POLITIKAK
Ildo historikoa aztertuz gero, honela banatuko nituzke egondako politikak:
• Euskara ez dakiten erdal irakasleek markatutako politika.

Irakasle horiek erdal irakasle hutsaren "zentralitatea" ezarri dute unibertsitate berriaren eraikuntzaren oinarrian —iragana eta egoera politiko eta kulturala lagungarri dutela—. Unibertsitatean, oro har, funtzionamendu arrunta
"erdara hutsean" ziurtatuz, eta euskal adarraren garapena ghetto-bantustan
baten eremuan eraikiz, unibertsitate ofizialaren 'mende. Gainera, ghettoaren
dinamika baldintzatzen dute: irakasle elebidunen kontratazioa eskasa
eginez --zeinak euskal hezkuntzaren egiazko eskariarekin zerikusirik ez
duen—; adarraren zama, problematika eta ardura —unibertsitatearen plangintzaren ardura izan beharko litzatekeena— irakasle elebidunei leporatuz
—arazo estruktural horrek dakartzan arazoak irakasle elebidunen eskubideekin konfrontatuz—.
Horretarako, euskara ez dakiten irakasleek "saileko interesak" era zinikoan
erabiliko dituzte egiazko diskriminazioa justifikatzeko —berentzako onartezina den politika-moldea irakasle elebidunei inposatzen saiatzen dira—.
Politika-molde horren ondorioz, bi irakasle-mota garatu dira unibertsitatean: ikerketa egiten duen --edo egin beharko duen— euskara ez dakiten
irakasleak —irakasleriaren promoziorako "ikerketa" ardatza izanez— eta
hizkuntza landu eta hezkuntza gauzatu behar duten irakasle elebidunak.
Funtzionamendu orokorraren artekak eta hutsuneak ezabatzeko kontratu-aldaketak oztopatzen dira —irakasle elebiduna "beltza" bihurtuz— eta
diskriminazioa justifikatzeko, irakasle elebidunek plaza berriak errazago
ateratzen omen dituzten ideia erabiliko dute argudio ideologiko gisa
—nahiz eta egindako azterketa berdina izan eta doktorego-tesiak eta
ikerketak egiteko denbora eta ahalbide gutxiago eduki—.
Irakasle horien eraginaren ondorioz, bi irakasle-lerro gauzatu dira. Ikerketa
egiten duen —edo egin beharko duen— euskara ez dakien irakasle
internazionalizatuak, alde batetik; eta hizkuntza landuz klaseak ematen
dituen bertako irakasle lokala, bestetik.
Gainera, erabakiguneak kontrolatzen dituzten euskaraz ez dakiten irakasleek "ongia eta gaizkia" ezarriko dute; eta horrekin batera, baita irakasle
onak zein diren eta irakasle txarrak zein diren ebaluatzeko irizpideak.
Euskararen eta herriaren kalterako den unibertsitate-eredua birsortuz.
• Irakasle elebidunek markatutako politika.

Horretan bi jarrera bereizi beharko genituzke:
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–

Gehienen jarrera: Gehienek markatutako norabidea hauxe da: alde batetik, egunerokotasunak dakartzan arazoei aurre egiteko ekimen ezberdinak bideratzea; beste alde batetik, euskara ez dakiten irakasleek inposatutako ghetto-bantustanaren eremua onartzea. Normalki, irakasle horiek, goi-mailako boterean euskara ez dakiten irakasleen errekonozimendua bilatuko dute, "irakasle onak" direla erakusteko asmoz. Zentzu
horretan oso bitxia da, kontrataziorako politika zein gutxi salatu dugun
ikustea. Are eta harrigarriagoa, irakasle elebidunen kontratazioa ekiditen dituzten jarduera praktikoak noraino eraman ditugun ikustea,
irakasle elebidunek euskara hutsean klaseak ematea —eta materia bat
baino gehiago, gainera— arrunta izan delako, horrela, aurretik baldintzaturik zegoen ghettoaren eremua gehiago autobaldintzatuz. Konklusio gisa: irakasle elebidun gehienak eramandako jardunbide praktikoa edo estrategia euskara ez dakiten irakasleen estrategiaren osagarria
izan da.

– Gutxienen jarrera: Horiek unibertsitateari eta plangintzarik ezari leporatu diete arazoa. Sailaren interesen defentsan inposatutako jardueraren
pean, batzuen hipokrisia eta interes pribilegiatu propioak daudela
salatuz, ghettoaren aurka jokatuz eta irakasle elebidunen eskubideak
defendituz. Errealitatean izan duten eragina txikia izan da, eta, normalki, sailek —unibertsitate ofizialean dagoen logikari jarraituz— disidentzia guztiei inposatutako bazterketa aplikatu diete irakasle horiei.
2. EGINGARRI DIREN POLITIKA-MOLDEAK
Euskal adarraren bikoizketak dakarkigun egoera berriaren aurrean, gure jarrera eta
joera berrikusi beharko genituzke. Nire ustez, bi politika egin ditzakegu:
• Euskal adarraren garapenaren zama irakasle elebidunok eskuratzea.

Horrela, orain arteko kontratazio-politika legitimizatuz eta euskararen
ghettoa sendotuko genuke. Gainera, politika horrek irakasle elebidunen eskubideentzat dakarren erregresio soziala aipatu beharko genuke —lehengo
adibidearekin jarraituz, "beltzez" osaturiko lantegiaren atalek, edo beraien
ordezkariek, lantegiaren interesaren izenean ekoizpen berria erdiesteko,
beren lanaldia gehitzea edo bikoiztea erabakitzen dute—. Zentzu horretan,
zenbait sailetako euskal adarrean hiru irakasgai ezberdin ematen dabiltzan
irakasle elebidunek —larunbatean eta igandean lan egiten duten langile
"beltzak" ugazabentzako erreferentzia bihurtuz— kalte handia egiten
digute.
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• Gure eskubideak mantendu eta unibertsitateko agintariaren plangintzari leporatu euskal adarraren garapenaren ardura.
Politika horrek, Hego Euskal Herriko Unibertsitatearen eraikuntzan, irakasle elebidunak eduki beharko lukeen "zentralitate" estrategiko berria aldarrikatuz, euskararen aldeko "frontea" eskatzen du: kontratazio berrien alde,
IRALE berriaren alde, erdal irakasleen birziklaiaren alde, irakasleriaren
promoziorako irizpide berriaren alde, presioa sartuko lukeen frontea.
Jakina, euskararen normalizaziorako dinamika horrek euskara ez dakiten
irakasleen estatus linguistikoa ukitzen du, euskalduntzea denon arazoa dela.
planteatuz. Euskararen normalizazio-prozesuan euskara ez dakitenek ulertzeko gaitasuna eduki beharko lukete hasieran. Progresiboki, EHUko irakasle guztiek gaitasuna eduki beharko lukete erkidegoko bi hizkuntzetan
irakaskuntza emateko.
Euskararen adarrarekiko dauden hutsuneak, unibertsitateko plangintzari
leporatuko liokeen politIka berriak, irakasle elebidunen eskubideei emango
lieke lehentasuna, irakasle elebidunen eskubide eta eginbeharrak definituko
lituzkeen "arauketa berria" eskatuz —aspalditik euskara ez dakiten irakasleen eskubide eta eginbeharrak arautu dituzten modura—. Euskara hutsean
lan egiten duten irakasleen kontratuen ezabaketa ere eskatu beharko
genuke, ghettoaren aldeko "harrapagailu" ikaragarriak direlako.

3. ONDORIOAK: HIRU A UKERA ESTRATEGIKO
Hausnarketarekin jarraituz, aplikatu ditzakegun politiken mugarrian hiru aukera
estrategiko aurkitzen ditugu.
1. Erdal irakasle hutsean oinarritutako unibertsitatea, euskal ghettoa
gauzatu. Hasierako testuinguruan aipatu dugun euskararen kokapena kontuan hartzen badugu, nire ustez, politika horrek unibertsitatea euskalduntzeko dauden tendentzia "estrategikoak" oinarrian ebakiko lituzke. Baita
erdal unibertsitatearen pean giza errekurtsoak eta baliabideak eskuratzeko
formularik txarrena ere —edo gutxiago lortzeko formularik onena izango
litzateke—. Gero eta gehiago bigarren motako irakasleekin osaturik, gerO
eta onura gutxiagorekin, gero eta desprestigio handiagoarekin, euskal adarraren etorkizunari iraupen "kaxkarra" emango genioke —eta unibertsitateak gizartearen euskalduntzean duen eragina ere kontsideratu beharko
genuke, euskararen balioa indargabetuko lukeelako—.
2. Irakasle elebidunetan oinarritutako unibertsitatea garatu. Nire ustez,
ghettoaren aldeko jarrera gainditzeko, euskara aurrerago eramateko eta irakasleria garatzeko, proiektu integratzaileena eta onena izan daiteke; uniber-
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tsitateak ezarritako estatutuei zuzenki dagokiena eta borroka ideologikoa
bideratzeko errazena. Baina orain arte unibertsitate ofizialak pilatutako
dinamika historikoak zalantzan jartzen du proiektuaren bideragarritasuna.
Unibertsitate ofizialak duen ereduak —zeinak ezker eta eskuma zabala
dituen— euskara ez dakiten irakasle-pilo bat kontratatu ditu, barneko
demokrazia errepresentagarriaren erakundeak kontrolatzen ditu, barneko
dinamikak eta irakasleriaren promoziorako irizpideak inposatu dizkigu,
bere intereserako diren sartze/esklusio-dinamikak ezarriz, eta ohitura
endogamiko, pribatizatzaile eta baztertzailea funtzionamendu arruntean
sendotuz. Gainera, irakasle elebidunek egindako ghettoaren aldeko
dinamikak proiektua bideratzeko behar dugun "giza errekurtso minimoa"
gutxitu du. Konklusio gisa, hemen daukagun proiektua, integratzaileena eta
onena izan daiteke, baina beranduegi gabiltza agian.
3. Unibertsitate euskalduna sortu. Unibertsitate ofizialak pilatutako ozto-

poek gaur egungo unibertsitatearen euskalduntzea ezinezko bihurtzen
badigu, unibertsitate euskaldunaren sorkuntza da gelditzen zaigun aukera
bakarra. Gaur egungo errealitatean horren aplikazio zuzenak baditu bere
arriskuak: "ez da" Hego Euskal Herriko errealitate soziologikoari dagokiona, ez eta irakasleria garatzeko sistemarik onena eta proiekturik integratzaileena ere. Dena den, irakasleria euskalduna osatzen dugunok elebidunak
garenez gero, euskara hutsean funtzionatuko lukeen unibertsitate elebiduna
ezar genezake, edo —Ipar Euskal Herriko errealitatea integratuz— euskara
hutsean funtzionatuko lukeen hirueletako unibertsitate nazionala —adibide
gisa: neederlandera hutsean funtzionatzen duen Lovainako unibertsitateak
ingelesez eskaintzen ditu karrera osoak—.
Jakina, unibertsitate euskaldunaren sorkuntzak gaur egungo errealitatean
zubi aproposak ezartzea eskatzen ditu. Eta, nire ustez, ghettoaren aldeko
politika da zubi hori ezerezean gelditzeko arriskurik handiena dakarrena.
Hemen ere, irakasle elebidunengan oinarritutako unibertsitatearen garapenaren esfortzua izan daiteke euskal unibertsitatearen sorkuntza abia dezakeena. Gainera, hizkuntza asko dituen mundu globalizatu batean, irakaskuntzak gero eta askotarikoagoa izan behar du hizkuntzaz, oinarrian dagoen izaera iraunkorra edukiko lukeen bertako hizkuntza ezarriz eta nazioarteko zenbait hizkuntza ere erabiliz.
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Euskal unibertsitateak bete beharreko
gutxieneko baldintzak
Alberto Bilbao Garzon (UPV/EHU)
Laburpena: Unibertsitateak, publikoak zein pribatuak, sortzeko eta
ezagutaraziak izateko betebeharreko baldintzak. Proiektuen bideragarritasun finantzarioa bermatzen duten oinarrizko ikerketa ekonomikoak eta beharrezko finantza-bermeak. Gaur egungo Euskal Unibertsitateen eta sor daitezkeen era berrien aukera ezberdinen arteko
hautaketa, ala gizarte euskaldunak, bere etorkizunera begira, eskatzen
duen Euskal Unibertsitate Sistema Osoaren beharra.
Hitzak: Gizarte euskalduna. Unibertsitatea. Sistema Osoa. Komunikazioa.
I. SARRERA

Euskal Herria zatikatuta dago bi estaturen artean. Unibertsitate-Sistemen aldetik
Frantziakoa zentralizatua da; Espainiakoa, ordea, graduren bat deszentralizatua.
Bestalde, Hego Euskal Herriko unibertsitateetan euskara hedatuz doa, askoz gehiago Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateetan Nafarroako unibertsitateetan baino, azken lurralde horretan dagoen borondate politiko eskasagatik.
Espainian, Unibertsitateen eta Zentroen sorrera eta aintzat hartzea, indarrean
dauden 11/1983 Lege Organikoak eta bere menpeko 557/1991 Errege-Dekretuak
eta 485/1995 EDak arautzen dute l . Alabaina, 2000-VII-31ko Espainiako
Kongresuko Aldizkari Ofizialak Unibertsitateen Lege Organikoaren Proiektu
herria argitaratu zuen, proiektu horretan espresuki 11/1983 LOa indatgabetuz.
Datozen ataletan oraindik indarrean dauden 557/1991 eta 485/1995 EDak eskatzen
dituztenak azalduko ditugu.
2. UNIBERTSITATEEN SORRERA ETA AINTZAT HARTZEA
Unibertsitateak publikoak edo pribatuak dira, titulartasunaren arabera. Titulartasuna unibertsitate publikoan Estatuak edo Erkidego Autonomoak dauka;
Unibertsitate pribatuan, ordea, izaera pribatuko pertsona fisikoak edo juridikoak.
Ondorioz, unibertsitateak sortuko ditu (publikoak) eta aintzat hartuko ditu
(pribatuak): a) ezarriko den lurralde-esparruko Erkidego Autonomoko Legebiltzarraren Legeak edo b) Espainiako Parlamentuko Legeak, aurretiaz Gobernbak
proposatuta, unibertsitatea jarriko den lurraldeko Erkidego Autonomoko Gobernu-Kontseiluarekin ados.
1. Orella Unzue, J. L. (1977): La Universidad Vasca: Historia, proyectos actuales para su
itnplantacin. 205. or.
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Bestalde, 4. artikuluaren arabera, Unibertsitateak, Zentroak eta Irakaskuntzak
sortzeko edo aintzat hartzeko, kontuan hartuko dira: a) ikasle-biztanleria, b)
sektore profesional ezberdinen beharrek eta aurrerapen zientifikoek sortutako adar
berrien garapena, eta c) hirigintzako araudiaren arabera inguru geografikoan
izango duen eragina.
2.1. Unibertsitate publikoei zein pribatuei dagozkien baldintza komunak
Titulu ofizialak. Unibertsitateak, publikoak zein pribatuak, Espainiako lu-

rraldean balioko titulu ofizialak lortu ahal izateko beharrezko irakaskuntza-egitura
edo sailak izan behar ditu. Gutxienez, ondoko akreditazioetako izaera ofizialeko 8
titulu lortzeko moduan: diplomatura, arkitektura teknikoa, ingeniaritza teknikoa,
lizentziatura, arkitektura edo ingeniaritza; horietatik, gutxienez 3 irakatsiko dira 2.
zikloan, eta azken horietatik, bat gutxienez zientzia esperimentaletakoa edo ikasketa teknikokoa izango da.
Irakasleak. Irakasleen kopurua bere ikasle-kopuruarekin alderatuz, erlazioa

ez da 1/25 baino txikiagoa izan behar. Bestalde, mailari dagokionez, irakasleria
mota honetakoa izan behar da gutxienez: 1. zikloan %30 doktore, 2. zikloan %70
doktore eta 3. zikloan % 100 doktore. Dena dela, doktoreen kopuru osoak ez du
izan behar irakasleriaren %50 baino txikiagoa.
1. eta 2. zikloetako gainerako irakasleria lizentziatua, arkitektoa edo ingeniaria izan behar da; baina Unibertsitateen Kontseiluak izaera orokorrarekin jakintza-arlo zehatz batzuentzat hala erabaki duenean, nahikoa izango da diplomatua,
arkitekto teknikoa edo ingeniari teknikoa izatea.
Bestalde, Unibertsitate berriek bere irakasleen %60k denbora osoan jardungo
dutela bermatuko dute, eta antzeko araubidean Unibertsitate pribatuetan.
Azkenez, Unibertsitate pribatuetako irakasleak ezin izango dira unibertsitate
publikoan destinoa duten unibertsitateko irakasle-taldeko funtzionario aktiboak
izan.
Administrazio-zerbitzuetako langileak (AZL). Unibertsitateak administrazio eta zerbitzuetako langileriaren kopuru nahikoa bermatu beharko du.
Betebehar materialak. 557/1991 EDaren eranskineko betebehar materialen
moduluen arabera, unibertsitate bakoitzak bere gain hartuko duen funtzioak egoki
erabiltzeko beharrezkoa den ikerketarako egitura jarri eta bultzatu beharko du, eta,
bereziki, unibertsitate-ikasketen 3. zikloa irakasteko ikerketa-laguntzen zerbitzu
orokorrak eduki.

Sortu bernak chren umbertsnateek eta honen zentroek gutxtenez //1991
EDaren eranskinean agertzen diren gune eta azalerak izan behar dituzte,
irakaskuntza-motaren arabera eta ikasle-kopuruaren arabera.
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Programak eta Txostenak. Bere jarduera hasi ahal izateko eta, aldizka gero,
unibertsitateak bere ikerketa-jardueraren lerroak definituko dituen programa
prestatu beharko du. Eta urtero zenbait urtetarako programazioaren barruan
egindako bere irakaskuntza- eta ikerkuntza-jarduerak dituen txostena aurkeztu behar
die eskudun diren hezkuntza-administrazioari eta Unibertsitateen Kontseiluari.

2.2. Gutxieneko betebehar materialak
557/1991 Errege-Dekretuaren eranskinean hauexek zerrendatzen dira:
1. Irakaskuntzako eta ikerkuntzako guneak. Beren kopurua eta azalera aldi

berean erabiliko duten ikasle-kopuruak zehaztuko ditu hurrengo moduluen
arabera:
A) gelak: 40 ikasleraino 1,5 metro karratu ikasle bakoitzeko, eta 40
ikasletik aurrera 1,25 metro karratu ikasle bakoitzeko.
B) irakaskuntzako laborategiak: 7 metro karratu ikasle bakoitzeko.
C) ikerketetarako laborategiak: 15 metro karratu irakasle edo ikertzaile
bakoitzeko.
D) mintegiak: 2,5 metro karratu ikasle bakoitzeko.
2.Liburutegia. Eraikinak edo dagozkion unibertsitate-liburutegiko

zerbitzuek gaitasun nahikorik izan behar dute, beren osotasunean ikusita,
gutxienez aurreikusitako ikasle-kopuru guztien %10ek aldi berean erabiliak
izateko. Irakurtzeko gelak, artxiboa eta mailegu-sistema izango ditu, astero
gutxienez berrogeita hamar orduko erabilera bermatuz. Era berean, bermatu
egin beharko ditu irakatsiko diren irakaskuntzen garapen zuzenerako
beharrezko liburu-kopurua izatea eta horien erabilera ezohiko euskarrian
egin ahal izatea, eta, halaber, irakaskuntza horien esparruetako jakintza-arlo
bakoitzeko aldizkari zientifiko nagusiak egotea.
3. Ekipamendua. Unibertsitatearen eta bere zentroen jardueren bilakaera

zuzenerako beharrezkoak diren ekipamenduetan inbertsioa aurreikusi behar
da.
4.Betebehar bereziak. Osasun-zientzietako irakaskuntzetan ondokoak

bermatu beharko dira:
A) Unibertsitate publikoetan, dagokion osasun-erakundearekin hitzarmen
egokia izatea, ekainaren 28ko 1558/1986 Errege-Dekretuan aurreikusitakoarekin eta hura garatzeko emandako xedapenekin ados.
B) Unibertsitate pribatuetan, dagozkion osasun-erakundeak edo erakundea
erabilgarri izatea, edo dagokion osasun-erakunde batekin (edo batzuekin) hitzarmena, baldin eta aurreko apartatuan aipatutako araudian
eskatzen diren helburuak eta baldintzak betetzen badira.
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C) Odontologiako irakaskuntzetan, beharrezko baliabide klinikoak norberaren zentroan erabilgarri izatea.
5. Kirol-instalazioak. Campusak gutxienez eskari handienetariko bost kirol

praktikatzeko beharrezko kirol-instalazioak eta zerbitzu osagarriak izango
ditu. Instalazio horiek ikasleek, irakasleek eta administrazio eta zerbitzuetako langileek kirola praktikatzeko aproposak izango dira, Kiroletarako
Kontseilu Nagusiak onartutako moduluen arabera.
6. Zerbitzu komunak. Unibertsitateak gutxienez hurrengo zerbitzu komunak

ematea bermatuko ditu:
A) Jatetxea eta kafetegia. Jatetxearen eta kafetegiaren zerbitzuek unibertsitateko ikasle, irakasle eta beste langileen kopuruaren %10ek erabiltzeko
eskaintza bermatu behar dute.
B) Informazio-zerbitzua.
C) Zerbitzu informatikoa.
D) Hitzaldi-aretoa.
E) Zerbitzu mediko-asistentziala.
Zerbitzu horiek eta unibertsitateko taldeek eska ditzaketen beharrizan objektiboek (ikasleen egoitza, kultura-zerbitzuak, etab.) bat etorri behar dute
erabiltzaile-kopuru posiblearekin eta haien helburuekin.
2.3. Unibertsitate Publikoei dagozkien berariazko baldintzak
Unibertsitate Publikoa sortzeko proiektuaren bideragarritasuna ziurtatzeko,
beharrezkoa izango da, baldintza komunez gain, ondoko aurreikuspenak dituzten
oinarrizko ikerketa ekonomikoak egitea:
A) Dagozkion irakaskuntzak osorik ezartzerakoan, irakasleriaren %70ek irakasle-taldeko funtzionarioak izan behar dute, gutxienez; bere jardueraren
hasieran portzentaje hori %30ekoa izango da.
B) Bere ikerkuntzaren garapena ziurtatzeko aurrekontuko partidak.
2.4. Unibertsitate Pribatuei dagozkien berariazko baldintzak.
Unibertsitate Pribatua aintzatesteko, beharrezkoa da, baldintza komunez gain,
jarraian adierazitako ondoko baldintzak betetzea:
A) Unibertsitatearen jarduera eta autonomia arautuko dituzten antolakuntzaeta funtzionamendu-arauak konstituzio-abiaburuekin ados ziurtatu eta
katedra-, ikerketa- eta ikasketa-askatasunetan azaleratzen den askatasun
akademikoaren abiaburua era osoan eta benetan bermatu eta errespetatzea.

Unibertsitate-baldintzak euskal lerroan eta eleaniztasuna

337

B) Unibertsitatea eta bere zentro bakoitza gutxieneko aldi batean funtzionamenduan mantentzeko konpromisoa gauzatzea, nolabait bertan ikasten
hasi diren aprobetxamendu akademiko arrunteko ikasleek beren ikasketak
buka ditzaten.
C) 557/1991 Errege-Dekretuaren aurreikuspenen barruan, proiektuaren bideragarritasun finantzarioa ziurtatzeko, oinarrizko ikerketa ekonomikoak
aurkeztea, beste partida batzuen artean honako hauek ziurtatuz: betebehar
materialen ataleko ikerkuntzaren bilakaera, eta ikasketa- eta ikerketa-laguntzei eta bekei zuzendutako portzentajea, diru-laguntzen kasuan
ikasleen baldintza akademikoak eta sozioekonomikoak kontuan hartuz.
D) aurreko C) letrak aipatzen dituen finantzaketa ekonomikoa ziurtatzeko
moduko finantza-bermeak aurkeztea.
Bestalde, Konstituzioaren 27.8. artikuluaren ondorioetarako, botere publikoek
aldizka ikuskatuko dute ea unibertsitate pribatuek dagozkien arauak betetzen
dituzten.
Eta bere jarduerak hasiz gero, botere publikoek unibertsitate pribatu batek
antolamendu juridikoak eskatutako baldintzak betetzen ez dituela nabaritzen
badute, bereziki 557/1991 Errege-Dekretuarenak eta aintzatespena eskatzerakoan
hartutako konpromisoak, administrazio eskudunak egoera epe zehatz batean
erregularizatzea eskatuko dio.
Jarritako epea unibertsitateak erregularizazio hori egin barik igaroz gero,
berari eta Unibertsitateen Kontseiluari aurretik entzun ondoren, ezbetetzea
jakinaraziko zaio unibertsitate pribatua aintzat hartu zuen organo legegileari,
aintzatespena ezeztagarria izan daitekeelakoan.
2.5. Unibertsitateen sorrera, aintzatespena eta funtzionamenduan jartzea.
Unibertsitateak sortzeko edo aintzatesteko espedienteak justifikazio hauek
eduki behar ditu:
A) 4. artikuluaren markoaren barruan, jardueren hasieran unibertsitate berriak
izango dituen irakaskuntzen eta zentroen kopuruaren justifikazioa,
ikastaroz ikastaro errendimendu osoa bete arte zenbat ikasle-kopuru bete
nahi duen adieraziz; halaber, aipatutako jarduerak hasiko diren ikasturte
akademikoa eta irakaskuntzak osotasunean ezartzeko egutegia.
B) Betebehar materialak atalaren aurreikuspenen barruan, unibertsitate berria
osatzen duten titulazio ofizialekin lotuta dauden arlo zientifikoetako ikerkuntza-programen eta helburuen justifikazioa; halaber, helburu horiek
.ziurta ditzaten berariazko egiturak.
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C) Jardueraren hasierako irakasleriaren justifikazioa; halaber, urteroko gehikuntzaren aurreikuspena, dagozkion irakaskuntzak osotasunean ezarri
arte. Unibertsitate publikoen kasuan, hasieran %30ek funtzionario izan
behar dute, eta osotasunean ezartzean, %70ek.
D) Jardueraren hasierako, administrazio eta zerbitzuetako langileriaren justifikazioa, hasieran proiektatuta daudenak; halaber, urteroko gehikuntzaren aurreikuspena, dagozkion irakaskuntzak osotasunean ezarri arte. Dena
dela, hasieratik eginda dauden eta egiteko asmoz proiektatutako eraikin
eta instalakuntzen deskripzio fisikoa egingo da, haien gaineko titularitatea
justifikatuz.
E) Unibertsitate pribatuen kasuan, sustatzaileen pertsonalitatea egokiro akreditatu behar da, eta berariazko baldintzetan eskatutako dokumentazioa
ekarri.
Justifikazioak ekarriz gero Unibertsitatea sortzeko edo aintzatesteko dagokion
lege-proiektua tramitatzeko, eskudun den administrazioak unibertsitate berriaren
proiektuak 557/1991 Errege-Dekretuaren aurreikuspenak betetzen dituenetz
egiaztatuko du.
Unibertsitate publikoa sortu ondoren, eskudun den hezkuntza-administrazioak
bere jardueren hasiera baimenduko du, aldez aurretik Unibertsitateen Kontseiluak
irakasteko direh irakaskuntzen ikasketa-planak homologatu ondoren.
Unibertsitate pribatuak funtzionamenduan jartzeko, ordea, behin aintzat hartu
ondoren, eskudun den administrazioak baimena emango du, gehienez sei hilabeteko epe barruan, aldez aurretik titularrak hartutako konpromisoak bete diren
egiaztatuz, eta Gobernuak titulu ofizialak homologatu ondoren, aurretiaz Unibertsitateen Kontseiluaren txostena aurkeztuta.

2.6. Zentroen sorrera, atxikimendua eta aintzatespena eta irakaskuntzen
zabaltzea
Unibertsitateetan zentro berriak —bereak edo osatuak— sortzeak edo aintzat
hartzeak eta Unibertsitate publikoei titularitate publikoko edo pribatuko zentro
pribatuen atxikimenduak, titulu ofizialak lortzeko ikasketak irakasteko eta hauek
zabaltzeko adierazitako baldintzak betetzea eskatuko dute, eta eskudun den
administrazioak baldintzak betetzen direla egiaztatuz baimenduko du, Gizarte
Kontseiluak eskatuta, edota, unibertsitate pribatuen kasuan, unibertsitateak berak
eskatuta, aurretik Unibertsitateen Kontseiluaren txostena dela.
Dena dela, antolatuko dituzten ikasketak ziklo osokoak izango dira, "Titulu
ofizialak" atalaren arabera.
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Hala ere, zentroen atxikimenduak unibertsitatearekin aurretiko hitzarmena
eskatzen du, unibertsitateko estatutuetan aurreikusitakoaz batera eta 557/1991
Errege-Dekretukoa kaltetu barik.
Irakasleen kopurua ikasleen kopuruarekin alderatuz, atxikitako zentroak , ezin
du 1/25 erlazioa baino txikiagoa eduki, eta atxikimenduaren hitzarmenean bere
antolamendu eta funtzionamendu-arauak arautuko dira.
Zentroen sorrera, aintzatespen eta atxikimendurako espedienteek unibertsitateen espedienteen A, B, C, D eta E apartatuetako justifikazioak eduki behar dituzte.
Zentroak eta irakaskuntzak funtzionamenduan hasteko, eskudun den hezkuntza-administrazioak emango du baimena, Unibertsitateentzat adierazitako eran.
Ezin izango dira Unibertsitate publikoei atxiki titular berarenak diren zentro
berriak, irakasten den irakaskuntza-kopurua edo irakatsi nahi dena, unibertsitatea
izateko gutxieneko 8 titulu ofizialak edo gehiagora badaramate.
Bestalde, Gobernuari dagokio titulu ofizialak lortzeko irakaskuntzan arituko
diren unibertsitate publikoen menpeko zentroak Espainiako lurraldetik kanpo sortzea, Hezkuntza, Zientzia eta Kanpo-Harremanetako Ministroek baterako proposamena egin ondoren, Gizarte-Kontseiluaren proposamena ikusita, eta eskudun
den administrazioak baietsita.
2.7. Apirilaren 7ko 485/1995 Errege-Dekretua
Apirilaren 7ko 485/1995 Errege-Dekretuak aldatu egin du 557/1991 Errege-Dekretua eta honelaxe geratu da Lehen Xedapen gehigarria: «Errege-Dekretu hau
Konstituzioaren 149.1.1 eta 149.1.30 eta 11/1983 LOaren menpean xedatu da, hurrengoetan aipatutakoa izan ezik 12, 13.2, 14, 15 eta 16.1, lehen parrafoa "in fine",
3, 4 eta hirugarren xedapen gehigarria, aplikazio orokorrekoak izango direlarik,
goi-hezkuntzako gaietan arauen eskuduntza duen Erkidego Autonomoaren
berariazko erregulaziorik izan ezean».
3. PROIEKTUEN BIDERAGARRITASUNA
Kontuan hartu behar da, etorkizunera begira, Europar Batasuneko Estatuen
Ministerioek sinatutako Bolognako Adierazpenak (1999) Goi-Hezkuntzako
Europar Eremuaren garrantzia azpimarratzen duela 2010erako. Hauexek .dira
adierazpen horren helburu nagusienak:
• Titulazioak erkatzeko sistema, beste batzuen artean Diploma Osagarria
jarriz.
• Bi zikloko sisteman oinarrituta: graduaurrea eta gradua. Lehen zikloko
tituluak balio zehatza izango du Europako lan-merkatuan eta bigarren
zikloak Masterra edota Doktoregoa lortzera eramango du.
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• ECTS sistemaren antzeko kreditu-sistema, ikaslearen lanean oinarrituz
(ECTS = 60 kreditu), eta ez Espainiako presentzia-orduetan oinarritutako
kreditu-sistema.
• Europar kooperazioa sustatu, kalitate-maila berma dezaten irizpide eta
metodologia konparagarriak garatzeko.
• Goi-hezkuntzan europar dimentsio beharrezkoa sustatu, bilakaera kurrikularrean enfasi berezia eginez.
Orain egokitzapen-fasean gaude, beraz. Espainian bi fasetan egingo da prozesua: Lehenean, hiru puntu garatuko dira: kreditu-sistema europarra, kalifikazio-sistema egokitzea ECTS sistemako kalifikazio eta graduetara errazago aldatzeko
eta Diplomaren Osagarria ezartzea. Bigarren fasean, sistema europarra jartzearen
ondorioz, lau puntu hartu beharko dituzte kontuan: eduki eta eskuduntzetan oinarritutako kurrikulu berrien sarrera eta berraztertze posiblea; jakintza-arlo bakoitzeko edukien definizioa eta soslai profesionala; Estatuan mota (arlo) berbereko
titulazioen homogeneotasuna; eta kalitate-mailen balioespena (Europako Estatuen
arteko parametroekin) .
Baina kontuan hartu beharko da gaur egungo Legeria, 11/1983 LO eta hori
garatu duten errege-dekretuak; 1497/1987 ED non Espainiako lurraldean balioko
izaera ofizialeko unibertsitate-tituluen ikasketa-planen gida-lerroak jarri ziren, eta
hura partzialki aldatu zuten errege-dekretuak: 1267/1994 , 2347/1996, 614/1997,
eta 779/1998.
Jartzen diren mugen artean honako hauek daude: «kredituak 10 ordu ditu»,
«ikas-zama astero 20 eta 30 orduren artean egongo da praktikak barne, eta ikasturte akademikoa 60 eta 90 kredituen artean egongo da», «astero ikasketa teorikoak ez dira inoiz 15 ordu baino gehiago izango», «ezin izango dira aldi berean sei
irakasgai baino gehiago irakatsi», «baina ikasleek ahal dute, berek aukeratuta, aldi
berean irakasgai gehiago ikasi», «lizentziatu ala ingeniari-titulua lortzeko, gutxienez 300 kreditu egin behar dira, Medikuntzan lizentziatua ala arkitekto-titulua lortzeko izan ezik», «bi zikloko irakaskuntzetako lehen zikloan, gutxienez Unibertsitateko derrigorrezko eta aukerazko kredituen %15 titulazioarenak ez diren eta
izaera osagarria duten gaientzat gordeko da», «kreditu askeko portzentajea ezin
izango da titulua ateratzeko ikasketa osoen %10 baino gutxiago izan», «kreditutan,
enborrezko gaiei dagokienez, ikas-zama gutxienez ikasketa-plan osoaren irakaszamaren %30ekoa izango da lehen zikloan, eta bigarren zikloan %25ekoa. Portzentaje horiek aldatu ahal izango dira 2. apartatua betetzeko, baldin eta gidalerroak aldatzen ez badira».
Bestalde, proiektuen bideragarritasuna ziurtatzeko, espedientean sartu behar
ditugun lau justifikazio orokorrak kontuan hartuko dituen espedientea sortuko
dugu.
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3.1. Irakasleen kopurua
Demagun 8 titulazio eskaini nahi ditugula: 3 goi-mailakoak (horietatik bat
esperimentala), 320 kreditukoak (80 kreditu ikasturte bakoitzean, 4 urtetan); eta 5
lehen ziklokoak, 210 kreditukoak (70 kreditu urtero, 3 urtetan). Guztira 2010 kreditu.
1. ikast
2. ikast
3. ikast

1. D
70 kre
70 kre
70 kre

2. D
70 kre
70 kre
70 kre

3. D
70 kre
70 kre
70 kre

4. D
70 kre
70 kre
70 kre

5. D
70 kre
70 kre
70 kre

1. ikast
2. ikast
3. ikast
4. ikast

1. Lesp
80 kre
80 kre
80 kre
80 kre

2. L
80 kre
80 kre
80 kre
80 kre

3. L
80 kre
80 kre
80 kre
80 kre

Demagun 5 diplomatura eskaintzeko kontratazioak hauexek direla: denbora
osorako 19 doktore eta 15 irakasle ez-doktore, eta denbora partzialeko 12 irakasle
ez-doktore. Guztira 46 irakasle.

Doktoreak 24 kre
Ez-doktore 30 kre
Partziala
12 kre

1. D

2. D

3. D

4. D

5. D

4
3
2

4
3
2

4
3
2

4
3
2

3

.

3
4

Bestalde 3 Lizentziaturen 1. zikloan irakasteko: denbora osoan 11 doktore eta
4 irakasle ez-doktore, eta denbora partzialeko 10 irakasle ez-doktore. Guztira 25
irakasle 1. zikloan. Eta 3 Lizentziaturen 2. zikloetan: denbora osoan 16 doktore eta
3 irakasle ez-doktore eta denbora partzialeko 2 irakasle. Guztira 21 irakasle 2.
zikloan.

1. zikloa
2. zikloa

Doktoreak 24 kre
Ez-doktoreak 24 kre
Partzialekoak 12 kre
Doktoreak 24 kre
Ez-doktoreak 24 kre
Partzialekoak 12 kre

1. L (esperim)
4
1
4
5
1
1

2. L
3
2

3. L
4

3

3

6
1
0

5
1
1

i

Banaketa hori titulazio bakoitzeko egin beharko da, irakasgai bakoitzaren
deskripzioarekin titulazioak homolagatzeko moduan, ikasturtez ikasturte. Nahiz
eta, hemen gertatzen denez, ikasle bat titulazio ezberdinetan egon daitekeen.
Guztira hauexek ditugu: 1. zikloan 30 doktore; 71 irakasleekin alderatuz,
%42,25 (%30 baino handioagoa). 2. zikloan 16 doktore; 21 irakasleekin alderatuz,
%76,19 (%70 baino handiagoa). Eta osotara begiratuz, 46 doktore; 92 irakasleekin
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alderatuz, %50 (hain zuzen, eskatzen den gutxienekoa). Baina datu horiek guztiak
titulazioak osotasunean garatuta daudenean eduki beharko genituzke, portzentajeak
titulazio bakoitzeko gordez.
Horrez gain, unibertsitatea publikoa izango balitz, hasieran %30ek funtzionario izan beharko zuten; ordea, titulazioak osotasunean garatzean, %70ek. Eta hasieran %60 denbora osoan aritu beharko lirateke, irakasleM urtez urteko bilakaera
justifikatuz.
3.2. Ikasleen kopurua ikasturtez ikasturte titulazio bakoitzeko
Irakasleen eta ikasleen arteko ratioa 1/25 dela, 92 irakasleri gutxienez 2.300
ikasle dagozkie titulazioak osotasunean garatzean bideragarria izateko. Baina
denbora partzialekoen ordez osokoak kontratatuz, irakasle gutxiago beharko genituzke; beraz, ikasle-kopurua txikiagoa izango zen, baina kostuak handiagoak. Horrela, Lizentziaturetan 12 partzialeko irakasleren ordez denbora osoko 4 ez-doktore
eta 2 doktore kontratatuko bagenitu, 6 irakasle gutxiago izango lirateke. Eta
Diplomaturetan 12 partzialeko irakasleren ordez denbora osoko 6 ez-doktore
kontratatuz gero, beste 6 irakasle gutxiago edukiko genituzke. Guztira 12 irakasle
gutxiago bider 25 ikasle, 300 ikasle gutxiago, eta kasu horretan, 80 irakasleei
gutxienez 2.000 ikasle legozkieke. Horra hor unibertsitatea sortzeko masa kritikoa.
Beraz, heme'n lehenik honako hauek justifikatu beharko ditugu: ikasleen
eskaria ikasturtez ikasturte titulazio bakoitzeko, sektore profesionalen beharrak eta
ingurune geografikoan izango duten eragina. Zeren masa kritiko hori ez balego, ez
luke zentzurik izango unibertsitatea sortzea; gehienez, unibertsitate publiko baten
zentro atxikia izango litzateke, titulazioak eskariaren arabera banan-banan
eskainiz, geroago unibertsitatea izateko baldintzak bete arte.
3.3. Betebehar materialak
Betebehar materialak ere kontuan hartu beharko dira aldi berean erabiliko
dutenentzat. Beraz, goizeko eta arratsaldeko ordutegia jarriko balitz, betebehar batzuk erdira etorriko lirateke. Hau 557/1991 EDaren eranskineko zerrenda jarraitzea
izango zen: adibidez, irakaskuntzako eta ikerkuntzako guneak, aldi berean erabiliko zuketen ikasleen kopuruaren arabera. Ahaztu barik ikerketarako beharko duen
egitura eta ikerketa-jardueraren lerroak definituko dituen Programa, eta hurrengo
urteetan irakaskuntza eta ikerkuntza jardueren Txostena.
Publikoa bada, ikerkuntzaren garapena ziurtatzeko aurrekontuko partidak
zehaztu behar ditu unibertsitateak. Eta pribatua bada, ikerkuntzarako materialen
bilakaerari eta ikerketa-laguntzei eta bekei zuzendutako portzentajea baldintzak
—akademikoak zein sozioekonomikoak— azalduz, proiektuaren alde ekonomikoa
analizatuz, finantzarioki bideragarria dela ziurtatzeko.
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3.4. Administrazio eta zerbitzuetako langileria
Horren bilakaera justifikatu behar da, eraikinak eta instalazioak deskribituz.
Unibertsitate pribatuaren kasuan, berariazko baldintzetako dokumentazioa eta
sustatzailea egoki akreditatu beharko lirateke.
4. EUSKAL UNIBERTSITATEA
Gaur egun Euskal Unibertsitatearen parte —zentzu zabalean ulertuta— euskaraz
irakasten duten unibertsitateak dira. Baina euskaldun baten ikuspuntutik, unibertsitatean euskaraz ikastea titulazioa osorik euskaraz ikastea izango litzateke. Eta hori
lortzeko, gizarte euskaldunak bultzatu beharko du, unibertsitate bakoitzean titulazioak osorik euskaraz izan arte. Baina, aldi berean, hor daude Ipar Euskal Herriko
euskaldunak, euskaraz ikasteko gaztelaniazko azterketak egin behar dituztenak.
Beraz, euskaldunak euskaraz ikasteko dugun hizkuntza-eskubidea ez dago beteta
kasu batzuetan, eta urratuta dago besteetan.
Nola konpondu arazoa? Euskal unibertsitate-sistema osoa eta osatua behar
dugu, Unibertsitate bakoitzaren autonomia eta nortasuna gordez, euskara bultzatzeko helburuaz, Sistema Osoa osatuz: gestioan, ikerketan zein irakaskuntzan, eta
Administrazioaren bidetik kontratu-programen bitartez Sistema Osoa Euskal Sistema izatera bideratuz.
Premiazkoa da ikerketak euskaraz egitea, horretarako euskaraz lan egiteko
ikertzaile-taldeak sortuz unibertsitate bakoitzean eta euskal unibertsitate desberdinetako ikertzaileen artean; gero ikerketetan agertutako ezaguerak ikasleei zein
gizarteari bideratzeko.
Premiazkoa da, halaber, euskal unibertsitateek euskal kultura bultzatu nahi
dutenean euskaraz egin dezaten, arrotza edo hankamotz izango baitzen kultura
norberaren hizkuntza barik.
Beharrezkoa da Euskal Unibertsitateen arteko Kontseilua sortzea irakaskuntzan, ikerkuntzan eta kultura zabaltzerakoan euskara erabiltzeko, baita gizarte
euskaldunak behar dituen ikerketak koordinatzeko eta bultzatzeko ere.
Halaber, interesgarria izango litzateke Euskal Herrian berton eta kanpoan
dauden euskaldunak Unibertsitatean euskaraz sartzeko Urrutiko Euskal Hezkuntzaren Unibertsitatea zabaltzea, sistema integratu batean dauden eta sor daitezkeen
Euskal Unibertsitateak eta euskal unibertsitarioak lotzeko, hezkuntza birtualean
zein presentziazko irakaskuntzan.
Nire ustez, hauxe da unea Unibertsitatearen lege propioa ateratzeko eta lege
horretan Euskal Unibertsitatearen Sistema Osatua bideratzeko, gizarte euskaldunak
dituen hezkuntza-eskubideak unibertsitatean ere betetzeko, eta batez ere Urruneko
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Euskal Hezkuntzaren Unibertsitatea euskal kultura euskaraz zabaltzeko EAEtik
kanpora; adibidez, erbesteko euskaldunei zuzentzeko.
Bidea posible da, kontuan hartuz Europan unibertsitate-eremu bakarra aldarrikatzen hasi direla eta Espainiak jada bere barruti bakarra ezarri duela. Nola ez
dugu izango euskaldun guztiok gure unibertsitateetan euskaraz ikasteko eta ikertzeko eskubidea? Hau bakarrik lor dezakegu gizarte euskaldunaren betebeharrei
begiratzen duen Sistema Oso eta osatu batean, euskara urriko unibertsitateak
finantzazio-sistemekin euskarara bultzatuz.

5. ONDORIOAK
1. Euskal Unibertsitate-Sistema Osoa eta osatua behar dugu, unibertsitate
bakoitzaren nortasuna eta autonomia errespetatuz, ikasi, ikertu eta lanak
norberaren unibertsitatean zein unibertsitateen arteko ikertaldeetan euskaraz sortzeko, unibertsitateek euskal kultura euskaraz bultzatzeko eta
ikertutakoa gizarteari euskaraz eskaintzeko.
2. Beharrezkoa da Euskal Unibertsitateen arteko Kontseilua sortzea irakaskuntza, ikerkuntza eta kultura zabaltzean euskara erabiltzeko, eta baita
gizarte euskaldunak behar dituen ikerketak planifikatzeko, koordinatzeko
eta bultzatzeko ere.
3. Unibertsitatearen lege propioa behar da Euskal Unibertsitatearen Sistema
Osatua bideratzeko, finantzazio-sistema egokiak sortzeko eta kudeatzeko
tresnak arautuz. Interesgarria izango litzateke lege horretan Euskal Herrian
berton eta kanpoan ere dauden euskaldunak unibertsitatean euskaraz
sartzeko bidea izateko Urruneko Euskal Hezkuntzaren Unibertsitatea sortzea eta zabaltzea, sistema integratu batean sor daitezkeen euskal unibertsitateak eta euskal unibertsitarioak lotzeko helburuaz, hezkuntza birtualean
zein presentziazko irakaskuntzan, batez ere ikerkuntza, irakaskuntza eta
kultura euskaraz bultzatzeko.
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Komunikazioa: Euskal lerroaren izaera
Juanjo Arrospide (UPV/EHU)
I. HELBURUA.
UPV/EHUren barruko euskal lerroaren egoeraren gaineko hausnarketa egitea eta
hobetzeko neurriak proposatzea.

2. GAUR EGUNGO EGOERA
UPV/EHUko Psikologia Fakultateko egoera da gure abiapuntua. Hori ezagutzen
baitut ongien, nahiz eta besteak nolatan diren ere zerbait badakigun. Bertan
jazotzen dena UPV/EHUren gainerako ikastetxeetara zabal daitekeelakoan gaude,
neurri batean bederen, eta, agian, Euskal Herriko beste unibertsitateen esparrutara
ere bai. Errektore-taldetik gutaz darabiltzaten paperetan, dagoeneko gure
Fakultateak erdietsi ditu II. Hizkuntz Normalizazio-planak 2003-2004
ikasturterako ezarritako helburuak. Beraz, pozez lehertzen egon beharko ginateke.
Baina egiteko geratzen den hobetze-lana itzela da.
Euskal lerroari dagokionez, ezin da ahaztu orain arte eginikoa. Izan ere, batetik testuinguruak bultzatuta eta bestetik hainbat irakasleren eta ikasleren kontzientzia eta sentsibilitatea zela medio, euskal lerroa indartzen joan da urterik urte.
Baina ez da gauzatu euskal lerroaren diseinurik edota plangintza orokorrik estrukturalki. Ematen zaion izena bera ere nahiko adierazgarria da; zergatik "euskal
adarra"? Horrek adierazten du nonbaiten badagoela enborra; erdal enborra, noski.
UPV/EHUn badugu "Euskararen erabilpenaren normalizaziorako II. plana",
eta bere ezarpena abian da jadanik. Normalizazio-planak onura asko ekar litzake.
Esate baterako, sail eta jakintza-arlo bakoitzerako euskaraz eskaintzen diren
irakasgaien kopurua handitzea, agian gaztelaniazko lanpostua betetzen duen
irakasleren bat euskaldundu eta irakasle elebiduna bihurtzea, ikasmaterial eta
testuliburu batzuk euskaratu edo euskaraz sortzen laguntzea. Horrek guztiak
egoera hobera eraman lezake euskal lerroa, zalantzarik gabe.
Baina ez da inon ezer esaten kudeaketaz, antolaketaz, euskal lerroaren premietan oinarritutako diseinu, plangintza, erabaki-hartze, berrikuntza edo ebaluaketari dagokionez.
Erdal zein euskal lerroentzat plangintza bakarra egin da, bezeria homogeneoa
eta bakarra balitz bezala, eta bezero horiek guztiek behar nahiz igurikapen berdinak izango balituzte bezala. Gainera, ikastetxez ikastetxe plangintza horiek diseinatu dituzten taldeak elebidunez eta elebakarrez —bi hizkuntza ofizialei dago-
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kienez— osatuta zeuden. Horrek gehiengoen eta gutxiengoen arteko testuingurua
ezartzen du, eta, dakigunez, horrelakoetan bakoitzak egokitzat jotzen dituen eranzun, lehentasun eta premien bila abiatzen da. Garbiago esateko, euskara hizkuntza
minorizatua denez, aipatutako taldeetan ere minorizaturik dago, salbuespenak salbu.
Eguneroko eszenategian euskal lerroa beste lehentasunen artean ezkutatuta eta zokoratuta dago, eta indar nagusiek inoiz ez dute agendaren lehenengo tokian ipintzen; gauza bera suertatu da aipatutako diseinu berrietan jarduten zuten taldeetan.
Duela urte batzuk eginiko ikasketa-plan zaharraren azterketa/ebaluazioak
ohiko jarrerei jarraitu zien; hau da, ez zen aztertu zelan gauzatu zen euskal lerroan
indarrean egondako plangintza, bestelakorik zelako lehen mailan.
Gure kezka nagusiaren adibide ezin egokiagoa da plangintza berriak ezartzera
zihoazenean idatzitakoa. Hain zuzen, 1997ko azaroaren 12an Unibertsitateko
gehigarrian 14. orrian, Euskaldunon Egunkarian "Euskaratu ala Euskal Plan berriak sortu?" izenburupean idatzitakoa jasoz, hona hemen Josu Amezaga irakasleak
emaniko erantzunak zer dioen: «Erdarazko Plan Berriak euskaratzen saiatu beharrean, Euskal Plan Berriak sortu, geure baitatik, geure behar eta baliabideetatik».
Iritzi bat besterik ez da, baina ezinegona zabal barreiatuta zegoen, eta jende anitz
zebilen irtenbideak aurkitzeko galdera egokiak asmatzen.
Orduan esaten genuen: «Orain arte ez da ikustatzen zelan emango den euskal
lerroaren garapena, 3. zikloaren oinarriak eta praktika propioa kasu». Geroztik ezer
gutxi aurreratu da izaera aldetik.
Euskal irakasleek euskal irakaskuntza/ikerkuntza prestatzeko gauza dira.
Euskal lerroko irakasleek antolatzen dituzte euskaraz ematen diren eskolak, praktikak, azterketak, ikerketak; eta ondoren, aurrera eramaten dituzte. Aipatutako
eginkizun horietan ez dute interferentzia larregirik maila operatiboan. Baina bestelakorik gertatzen da maila estrategikoan, unibertsitateko antolakuntzari dagozkion gainerako zereginetan, hau da, fakultate-batzarrean, dekanotzan, sailetako
organoetan. Erdal eta euskal lerroko eragileek nahasirik aztertu eta erabakitzen
dituzte gai guztiak, nola erdal lerroari dagokiona, hala euskal lerroari dagokiona,
edota biei dagokiena.
Bagaude zenbait eragile (ikasle nahiz irakasle) egituraketa beste era batera
egon behar lukeela uste dugunok. Gaur egungo egituraketak, gehienez ere, lerro
handienaren —erdal lerroaren— kopia izatera eramaten gaitu, adibidez curricula
mailan. Eta beste askotan euskal lerroaren premiak eta lehentasunak erabat
ahaztuta eta baztertuta gertatzen dira, edota gutxienik bigarren mailan.
Euskara da euskarazko unibertsitatearen barrutia, eta arrunt logikoa da barruti
hori zerbitzatzeko izan behar duela euskarazko unibertsitateak. Barruti horretan
sortzen diren galderak, premiak eta helburuak dira euskarazko unibertsitateak
bereziki erantzun beharrekoak, galdera unibertsalak ahantzi gabe, jakina.
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Aldiz, gauzak oso bestela gertatzen dira, eta horretan lagunduko duen eredua
aurkitu beharrean gaude. Prozesuen bidez eginiko kudeaketa litzateke horretan
lagun gaitzakeena.
Helburuak euskal lerroaren izaera eraiki eta onartzea behar du izan. Euskal
lerroak izaera lortzen duen neurrian, dagozkion eskumenak eta konpetentziak ere
onartuko zaizkio.
Gaur egungo kudeaketa eguneratuena eredutzat hartuz —hau da, prozesuen
kudeaketari lehentasuna ematen diona eredutzat hartuz—, edozein erakunderen
kudeaketa bertan ematen diren prozesuen arabera egin behar da, efikazia eta
efizientzia nagusi izan dadin, kalitatea lortzearren.
Gure Fakultateetan une berean BI PROZESU nagusi gertatzen dira. Batean,
erdal lerroko ikasleak abiatzen dira lehen ikasmailan, eta sarrien bost maila edota
dagozkien kredituak bete orduko, prozesuaren amaierara iristen dira, hau da, erdal
lizentziatuak izatera. Beste prozesuan, euskal lerroko ikasleak abiatzen dira, eta
dagozkien kredituak burutu ostean prozesuaren amaierara iristen dira, hau da
euskal lizentziatuak izatera. Gainera, prozesu bati eta besteari balioa eransten
diotenak desberdinak dira. Kasu batean euskaraz eskolak ematen dituzten
irakasleak, eta bestean erdaraz ematen dituztenak. Azken batean, garrantzizkoa da
bi nozio kontuan hartzea, BI PROZESU direla, eta PROZESUAREN JABEAK
ere BI MULTZO desberdin direla, kasu batean eta bestean ERAGILEAK edo
agenteak desberdinak direlako.
Grafikoki irudikatuz, honelaxe ikusiko lirateke kudeaketa bien eskemak:

Indarrean dagoen kudeaketa:

Fakultateak
A

Sailak
B

C
Erdal lizentziatuak
eta
Euskal lizentziatuak
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Kudeaketa berria
Fakultateak
A

Sailak
B

Erdal lizentziatuak

Euskal lizentziatuak
Gaur egun oso urrun gabiltza kudeaketa berri horretatik. Horregatik, abiatzeko politika/metodologia/tresnen premian gaude.
3. ONDORIOAK
Euskal lerroak ez du izaerarik, eta ez da aintzakotzat hartzen, nahiz eta hainbat
ikaslez eta irakaslez, hainbat tesiz eta ikerketaz hitz egin. Euskal lerroa ez da
esistitzen. Beraz, lehenbailehen egituratze-lana erreibindikatu eta eraiki beharko
dugu, eta bide horretan, estrategikoki, argigarri eta lagungarri izan daiteke kalitate
osoko kudeaketaren esparruak eta ereduak eskainitako zilegitasunari eta
metodologiari atxikitzea.
Euskal lerroaren normalizaziorantz eta hobekuntzarantz abiatu eta egin
beharra dago. Normalizazioa aipatzen denean ondokoa adierazi nahi da: Euskal
lerroaren diseinuan eta kudeaketa akademikoan, azterketa/ebaluazioan eta
garapenean, bere bezeroen premiak asetzera begira egina izatea.
Horretarako, oso kontuan hartu behar dira honako puntu hauek:
1. Euskal bezeria aintzakotzat hartu behar da.
2. Berak ezartzen du prozesuaren funtsa.
3. Euskal lerroak badu bere prozesu propioa.
4. Prozesuaren jabeak euskal ikasleak eta euskal irakasleak dira.
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Irakasle-antolakuntza propiorik gabe ez dago
Euskal Unibertsitaterik
Jose Ramon Etxebarria Bilbao (UPV/EHUtik kaleratutako irakaslea)
Jexuxmari Zalakain Garaikoetxea (UPV/EHUtik kaleratutako irakaslea)

Laburpena
Edozein herrik du bere hezkuntza/irakaskuntza-sistema propioa izateko eskubidea; gureari —Euskal Herriari— ez zaio gutxiago zor. Hezkuntza/irakaskuntza-sistemak egiturazko zenbait oinarri ditu, funtsezkoak direnak: horien artean garrantzi handikoa da irakasleak antolatzeko gaitasuna izatea, bai kontrataziorako, eta bai barneko irakasleak
bete beharreko funtzioak definitzeko ere. Komunikazioaren egileen
ustez, benetako irakaskuntza-sistema propioa izateko, guztiz desegokia da oraingo unibertsitate publikoetako eredu funtzionariala, bereziki eredu erabat hierarkikoa delako, irakasleen benetako irakaste-askatasuna mugatzen duelako, eta beti ere agintean dagoen gobernuaren menpekoa delako, disidentzia eta krisia agertzen direnean bereziki. Horrexegatik, egileek eredu ez-funtzionariala proposatzen dute,
jadanik pausoak emanez, Euskal Herri osoa —EAE, Nafarroa eta Ipar
Euskal Herria— bamean hartuko duen Euskal Unibertsitaterantz. Horrela, deia zabaltzen dute irakasle-eredu ez-funtzionarialaren inguruko
eztabaidarako, eta horren aldeko mugimendua sortzeko.

"Euskal Unibertsitatea" gaitzat hartuta antolaturiko kongresua bera prestatze
hutsarekin, bistan da EIREk egina duela Euskal Unibertsitatearen aldeko hautua,
preseski unibertsitate . horren ezaugarri nagusia euskararen erabilera normala eta
normalizatua izango dela adieraziz, inplizituki eta esplizituki.
Ez dirudi, beraz, inolako arazorik dagoenik, Euskal denominazioaren barnean funtsean eta nagusiki euskaraz funtzionatuko duen unibertsitatea aldarrikatzen dugula esateko; horretan, duela hogeita bost bat urte Karlos Santamariak
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eginiko definizioa onartu dugula dirudi, hots, "euskaraz arituz euskal kulturaren
`alma mater"' izango den unibertsitatea bilatzen ari garela, kultura unibertsala eta
ikerkuntza ere bultzatuko duena. Argi dagoenez, Santamariak aldarrikatutako bide
horretatik abiatu nahi dugu, are indar handiagoz, gainera, euskarak berak bide
luzea egin baitu ordutik hona, praktikan eta benetan unibertsitate-premietara
egokituz. Hortaz, gaur egun, euskararen gaitasunarena ez da zalantzan jartzen den
gaia; eztabaidatzekotan, euskararen erabilera normala beste hizkuntzen erabilerarekin nola konbina daitekeen zehaztea da eztabaidagai, beti ere pentsatuz eguneroko
jardunean euskaraz buruturiko ekintzei beste hizkuntzen bidez kanporako proiekzioa nola eman diezaiekegun, edota inguruko unibertsitateetako irakasleekin eta
ikertzaileekin esperientziak nola truka ditzakegun eta zer-nolako harremanak izan
ditzakegun.
Nolanahi den, aurreko puntua aipatzean, horren atzean dagoen beste elementu
baten inguruko eztabaida alboratu da orain arte, euskal unibertsitate horretan
lanean jardungo duten irakasleen antolakuntzarako egitura, hain zuzen; zeren, gure
iritziz, euskararen onarpen horrekin batera, euskara hori erabiliko duten irakasleen
eta ikertzaileen izaera baitago. Eta unibertsitateko irakasleen betebeharra bi arlotan
—irakaskuntzan eta ikerkuntzan— aldi berean —baina neurri desberdinean, irakasleen izaeraren eta nortasunaren arabera— gauzatu behar dela kontuan harturik,
irakasle-ereduaren inguruko eztabaida eta planteamendua guztiz funtsezkoa
delakoan gaude. Horixe da, hain zuzen, gure komunikazioaren ardatza.
I. UNIBERTSITATE-SISTEMA PROPIOA EUSKAL HERRIAN
Edozein herrik du bere hezkuntza-sistema propioa sortzeko, eratzeko eta kudeatzeko eskubidea. Ez dakigu hori espresuki inongo nazioarteko aldarrikapenetan
horrela adierazita dagoen, baina, ez balego ere, gauza nabaria da, une batetik
aurrera bere herri-izatearekin bizitzea erabakitzen duen herri orok eskubide hori
izan behar duela. Guk geuk inolako zalantzarik gabe aldarrikatzen dugu eskubide
hori Euskal Herriarentzat, eta, gainera, aldi berean, eskubide horren aurkako
planteamenduei zilegitasuna ukatzen diegu, zeren planteamendu horiek gure
herriaren etorkizuna oztopatzen baitute, eta gure nortasunaz bizirautearen aurkako
eraso suntsitzaileak baitira. Argi eta garbi diogu: Euskal Herriari eskubide hori
ukatzen dion planteamendu oro gaitzesten dugu, eta herri gisa ditugun eskubideen
aurkako eraso modura salatzen dugu. Argi diogu, beraz, espainiar eta frantziar
administrazioetatik eta legeetatik egiten diguten ukapena gure eskubideen aurkakoa dela, eta Euskal Herriak bere hezkuntza-sistema propioa izan dezan jartzen
diren oztopo legalak —beti ere espainiar eta frantziar legeen bidez egiten diren
ukapenak— desagertzea dela eskubide hori errespetatzeko bide bakarra.
Euskal Herrian herritarren ekimenez sortu zen aspaldi hezkuntza-sistema
propioaren hazia den lehen egitura: ikastola-mugimendua. Oztopo legalak gaindi-
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tuz, sarri definitu gabeko egoera alegaletan aritzera behartuta egonik herritarren
ekimen pribatutik abiatuz, finantzamendurako herritarren diru-laguntzan oinarrituz,
eta lan militantean oinarrituriko kalitatezko lanean finkatuz —hasieran bederen—,
ikastola-mugimenduak praktikan lortu du herritarren eta erakunde ofizialen onespena, unibertsitatera iritsi arteko egitura sendoa gauzatuz. Nolanahi den, eta gaur
egun benetako errealitatea izan arren, ez ditugu ahantzi behar tartean egitura hori
deusezteko eginiko saioak, beti ere euskal hezkuntza-sistema propioa eratzearen
aurka azaldutako alderdi politikoen eskutik eginikoak, saio horien puntu gorena
ikastolak banan-banan "eskola publiko/pribatu" aukera bikoitz faltsuaren inguruan
erabakia hartzera behartu zituztenean azaldu zelarik, 1993. urtean hain zuzen.
Dena dela, orduko erabakien ondorioak oraindik ere erabat gainditu gabe dauden arren, sistema propioaren aldeko aldarrikapena gero eta sendoagoa dela esan
dezakegu. Izan ere, beren buruak abertzaletzat dituzten gizarte-taldeek (alderdi
politikoek, sindikatuek, gizarte-mugimenduek...) zalantzarik gabe aldarrikatzen
dute Euskal Herriari bere hezkuntza- eta irakaskuntza-sistema propioa zor zaiola,
eta horren aldeko ekimenen alde agertzen dira. Hitzez bederen. Kontua da, sistema
horren definizioa egiterakoan, talde horien arteko dibergentziak agertzen direla, eta
hitz bera —"sistema propioa" denominazioa— indefinizioaren eremuan erabiltzen
dela kontzeptu desberdinak adierazteko. Une egokia da, beraz, sistema propio horren elementuak definituz joateko. Guri dagokigunez, balizko sistema propio horren elementu bat aztertuko dugu bereziki —besteak baztertu gabe, noski, sistema
bere osotasunean hartu behar baita—. Elementu hori irakasleen antolakuntzari
dagokiona da, irakasleen izaera eta betebeharrak definitzearekin zerikusia duena,
hain zuzen, eta guk "Irakaslego Propioa" izen edo kontzeptu orokorraren barnean
biltzen duguna.
2. IRAKASLE-SISTEMA FUNTZIONARIALA, ORAINGO SISTEMA
ESTATALAREN FUNTSA
Bistakoa da irakasle-egiturak baldintzatu egiten duela erabat sistema osoaren
egitura. Izan ere, gaur egun, gure inguruko unibertsitate publikoei dagokienez,
erabat hierarkizatuta dago irakasle-sistema; eta, gainera, Espainiar zein Frantziar
Estatuei begira, hots, erabat zentralizatuta. Espainiar Estatuari dagokionez, sistema
horren definizioa unibertsitate-erreformarako legean ("Ley OrOnica de Reforma
Universitaria", 1983, LORU siglez ezagutua) bultzatutako ereduan oinarrituta
dago i . Oso hitz gutxitan laburbil dezakegu sistema horren muina. Batetik, irakasle
guztien %80 mugaraino, Espainiar Estatu osorako "irakasle funtzionarioen gorputz

1. Kongresu hau egin ostean eta komunikazio hau argitaratu bitartean, unibertsitate-lege berria
onartu dute Espainian, hemen aipatzen diren portzentajeak aldatuz. Dena den, ez da komunikazioaren
muina aldatzen, eta gainera, sistema funtzionarialaren ezaugarriak bere horretan iraungo dute, are
espainiartuago.
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bakarra" dago, bi kategoriatan egituratuta: katedratikoak eta irakasle titularrak. Irakasle horiek —eta soilik horiek— eskubide guztien jabe dira, "oposizio-sistemaren" langa pasatu ondoren, lan-bizitza osorako "funtzionario-izendapenaren jabe"
izanik. Bestetik, bigarren mailako irakasle kontratatuak daude, nagusiki "irakasle
lagunak", eta horiekin batera, are maila baxuagoan prestakuntza-fasean dauden
"irakasle laguntzaileak". Irakasle horiek denboran mugaturiko kontratu administratiboak dituzte2, eta aurrekoek baino eskubide murriztuagoak dituzte —nahiz lan-betebehar berberak izan—; eta, eskubide osokoak izateko, etorkizunari begira
duten bide bakarra "funtzionarioen" kategoriara pasatzea besterik ez da. Badira
bestelako kategoria batzuk, aipatzerik ere ia merezi ez dutenak, oso kopuru
txikietan azaltzen baitira. Dena den, gure analisirako nahikoa da lehenengo bi
multzoak kontsideratzea, alegia "funtzionarioak" eta "ez-funtzionarioak", zeren,
eskubide eta betebeharrei dagokienez, hortxe baitago gaindiezineko muga, eta
komunikazio honen gaia.
Esan bezala, sistema osoaren funtsa egitura hirerarkikoa da, diziplinarako
araua funtzionario estatalena izanik, krisi-garaietan bete-betean aplikatzen dena,
UPVko irakasle lagunen borrokaren kariaz agerian geratu denez. Piramidearen
goialdean, katedratikoen sailean, estatuko gobernuaren politika praktikara eraman
behar duten funtzionarioak daude. Horrela, oinarri-oinarriko kontraesana ageri da,
ezinezkoa baita benetako "autonomia unibertsitarioa" bultzatzea; eta "katedra-askatasuna" bera ere erabat mugaturik geratzen da, gobernuak irizpide ideologikoak
inposa baititzake hierarkikoki, berriki historia-liburuen kasuan ikusi denez, edota
curriculumak antolatzeko unean bere edukiak ezarriz egin dezakeenez.
Zer esanik ez, hierarkiaren piramidearen goi-aldean erabakigune guztiak
Espainiar Estatuaren menpe egonik, Euskal Herrirako Unibertsitate nazionala
sortzeko ekimen guztiak jaio aurretik hildako proiektuak dira, bai unibertsitate
publikoetan zein pribatuetan, nahiz eta gobernuarekiko autonomiarik eza are nabarmenagoa den unibertsitate publikoen kasuan. Azken batean, funtzionarizazioaren zama gobernu espainiarraren kontrol erabatekoaren arazoarekin baitago
lotuta, beti ere aldiko gobernuaren interesen menpeko politika bideratzeko. Azken
aldion, are nabarmenago utzi nahi da kontrolaren gai hori, estatu osorako barruti
bakarraren planteamendurekin eta irakasleentzako froga zentralizatuekin.
Baten batek galde dezake zer egin dezakeen gobernu autonomoak —Gasteizkoak zein Iruriekoak-- espainiar gobernuaren erabakien aurrean. Zinez, interesgarria da ikustea, autonomia-estatutuen letraren eta eguneroko praktikaren arteko kontraesana. Izan ere, estatutuen letrari jarraituz, hezkuntzarako eskuduntzak
legebiltzar autonomikoen eskuetan dauden arren, eskuduntza horiek mugaturik
2. Kongresua egin ondoren onarturiko lege espainiarraren arabera, kontratu berriak laboralak
izango dira. Nolanahi den, eskubideei dagokienez —ordezkaritza-eskubideak barne— desberdintasun
handiak daude funtzionarioen eta kontratatuen artean.
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daude erabat praktikan irakasleriari dagokionez, eta, bestalde, estatutua onartu
zutenetik ez da inolako borondate politikorik azaldu, ez gobernarien aldetik ezta
horien laguntzan izan diren alderdi politikoen aldetik, eskuduntza horiek garatzeko. Potentzialki autonomia-estatutuaren barnean ere zereginik dagoen arren, orain
arteko praktika politikoa ez da bide horretatik abiatu. UPVko irakasle lagunen
borrokaren prozesuaren barnean, guk beti defenditu dugu arlo hori lantzearen premia, eta hortik ere Irakaslego Propioaren problematika aurrerantz bultza daitekeela. Hala ere, orain arteko praktika autonomikoa sistema funtzionariala tabutzat
hartzearena izan da, eta espainiar gobernuaren menpeko funtzionaritza-sistemari
buruzko kritikarik ez egitea. Eta horrela ez da inolako biderik urratu euskal irakasle-egitura propioaren alde.
Esandako arrazoiengatik argi ikus daiteke, gobernuaren interesen menpe
egongo ez den irakasle-egitura sortzearen premia, unibertsitateek erakunde autonomo modura jokatu ahal dezaten. Eta premia hori are garrantzizkoagoa da, gurea
bezalako herri baten kasuan, zeinean irakaskuntza-sistema propioa sortzearen
premia hil ala bizikoa den.
3. SISTEMA PROPIOAREN FUNTSA, IRAKASLE-EGITURA
Aurreko ereduaren akatsak'eta Euskal Herriari dagokionez jartzen dituen oztopoak
kontuan izanik, bistakoa da Euskal Herriaren zerbitzurako eraiki nahi den Euskal
Unibertsitatearen sistema propioaren funtsetako bat irakasle-egitura propioa izan
behar dela. Zer esanik ez, hori ez da oinarri bakarra, zeren, horrekin batera, oso
ardura handiz finkatu beharko baitira euskal curriculumaren definizioa eta osaketa,
finantzaketa-bideak, autonomia unibertsitarioarekin batera legebiltzarretiko
finantzaketaren kontrolerako bideak eta abar. Dena den, gure komunikazioaren
helburua irakasle-egituraren inguruko hausnarketa egitea denez, ez gara beste
oinarriez arduratuko, eta zuzen-zuzenean aipatuko ditugu guk azpimarratu nahi
ditugun puntuak.
Gure ikuspuntuaren arabera, guztiz desegokia da irakasle-egitura funtzionariala, zeinean berdinen arteko kontraturik gabe, goitik beherako "izendapena" egin
behar den —estatuaren izenean, eta estatuaren zerbitzurako, preseski—, tartean
hierarkiaren onarpen erabatekoa eskatuz, izendapenean bertan sinbolikoki egiten
den legearen defentsaren aldeko zin-egiteaz bermatu nahi dena, eta gaur egun
espainiar konstituzioaren aldeko zin-egitea egitera behartzen duena. Gure ustez,
zin-egite horrek ez du zerikusirik ekimen unibertsitarioarekin, eta muga ideologiko
hutsa da, are nabarmenagoa eta latzagoa dena une honetan, Euskal Herrirako
irakaskuntza-sistema propioaren eskubidearen aldarrikapena bera oztopatzen baitu.
Eta zin-egite horren aurreko ukazioa izan zen, 1988. urtean UPV-EHUko zenbait
irakaslek aurkeztutako dokumentuaren muina, zeinean beren kontzientzia-eragozpena aurkeztu zuten publikoki, aitortuz ezen ezetz esan behar ziotela
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funtzionario izateari, nahitaez behartutako zin-egite hori beren kontzientzien
aurkakoa baitzen. Muga ideologiko latza baitzen berentzat.
Funtsezkoa deritzogu, beraz, irakasle-egitura ez-funtzionarialaren sorrerari,
horrek irakasleen lanerako askatasun-eremu berria irekitzen baitu, aurreko oztopo
ideologiko hori gaindituz. Bistan da, hortaz, antolatu beharreko irudi berria irakasle ez-funtzionarioarena dela, nahiz eta gure ikuspuntutik, funtzionario/ez-funtzionario izate soilak ez duen arazoa konpontzen. Izan ere, gure ikuspuntutik, Euskal
Herri osoa eraikuntza nazionaleko prozesu batean sarturik dagoela, irakasle propioak prozesu horretan parte hartu beharko baitu eta prozesu horretarako baldintza
bereziak bete beharko ditu, kontratu soil batean bil ez 4aitezkeenak eta kontratu-forman ipin ez daitezkeenak. Zernahi gisaz, horrek ez du esan nahi aldi berean
bestelako kontratu-mota berririk eratu behar ez denik.
Beraz, funtzionario izatearen ezaugarri negatiboak gainditzeko ahaleginean
—bereziki, menpekotasun ideologikoa, irakasteko askatasun baldintzatua, unean
uneko araudien menpe zinpean estatuaren zerbitzurako egotea...— hasteko,
irakasle ez-funtzionarioaren irudia definitu eta sortu behar dela uste dugu, beti ere
betebehar eta eskubide berdinekin, baina izendapen hierarkikoaren ordez, lan-baldintza duinak bermatuko dituen parteen arteko kontratu iraunkor batean oinarrituz.
Zer esanik ez, mota desberdinetako irakasleek izango duten desberdintasun bakarra
unibertsitatearekiko lotura egiteko kontratu edo izendapenaren izaera juridikolaboralean egongo da, lanari eta ekimenei dagokienez betebehar eta eskubide
berberak izan beharko dituztelarik. Dena den, funtzionario izatea guztiz definiturik
dagoenez —de facto definiturik dagoen irudi bakarra izanik—, proiektu berrian
egin beharrekoa, izaera laboraleko kontratuaren definizioa eta espezifikazioak
zehaztea da.
4. IRAKASLE PROPIOAREN EZA UGARRIAK
Gure geroko proposamena irakasleentzako eredu kontraktual batean gauzatuko
dugun arren, "Irakaslego Propioa" kontzeptua darabilgunean, hori baino zerbait
gehiago adierazi nahi dugu, hitzen mugetatik harago dagoen proiektu bati egiten
baitiogu erreferentzia. Izan ere, Euskal Herriaren eraikuntza sozial, kultural,
linguistiko eta politikoa prozesu modura ulertzen dugun era berean, Euskal Unibertsitatea bera ere prozesu modura ulertzen baitugu —zer esanik ez, unibertsitate
euskalduna egiteko dagoen une honetan; baina baita balizko etorkizunean legalki
egituratuta egon dadinean ere—, prozesu horretan unibertsitate askatzailea
etengabe eraikitzeko. Nolanahi dela, "Irakaslego Propioa" Euskal Herriko
etorkizuneko unibertsitaterako eredu espezifiko eta propioaren atala izango da,
etengabeko definizioan egongo dena, nahiz eta pausoka zenbait konkrezio izango
dituen, kontzeptuaren ahalmen aldatzailea mugatuko ez dutenak.
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Beraz, "Irakaslego Propioa" formulazioarekin aurpegi desberdineko eredua
adierazi nahi dugu. Alde batetik, gaur egungo konkrezioan autonomia unibertsitariotik eta erkidego autonomoaren gaitasun legegiletik abiatuz, forma kontraktual
berria esan nahi du, eta zer esanik ez, horrekin batera joango den erregimen juridiko-laboralaren definizioa, funtzionaritza-sistema estatala —eta autonomikoagaindituz, berdinen arteko kontratu-forma izango duena, mota desberdinetako
eskubideak bermatuz eta errespetatuz, hala nola egonkortasuna, eskubide
ekonomikoak, laboralak eta sindikalak, negoziazio kolektiborako eskubidea, eta
beste. Baina beste aldetik, formulazio hori ez da mugatzen konkrezio horretara, eta
horregatik, oraingo akatsak gainditzera zuzenduko den unibertsitate berri baten
eraikuntzarako prozesua buruan dugula, ezaugarri kualitatibo batzuk ere adierazi
nahi ditugu. Izan ere, ezaugarri kualitatibo horiek izan ezean, forma kontraktual
berria oraingo funtzionaritza-sistemaren kopia bihur daiteke; eta, hain zuzen ere,
sistema horren akatsak dira gainditu eta zuzendu nahi ditugunak.
'Bestelako ezaugarriak alde batera utzi gabe, guk geuk irakasle propioen ezaugarri kualitatibo batzuk aipatuko ditugu, zerrenda modura aurkeztuz:
Zer esanik ez, irakasle propioek euskalduntasun praktikoa izan behar dute
laneko ekimenetan. Euskararen jakite hutsa gaindituz, lehen hizkuntza modura lanean euskaraz jardungo duten irakasleak beharko dute izan, bai
irakaskuntzan zein ikerkuntzan. Dena den, atal hori ez dugu komunikazio
honetan landuko, Euskal Unibertsitatearen barneko ezaugarri behinena
delakoan.
Kategoria bakarreko irakasleak izango dira irakasle propioak —gaur eguneko hirerarkizaziorako lasterketak saihesteko—, unibertsitate-barneko
kargu administratiboei dagokienez aldian aldiko erantzunkizunak hartuko
dituztenak, beti ere prozesu demokratikoetan oinarriturik, eta ez kategorien
hierarkizazioan.
Kontrol demokratikoaz lan egingo duten irakasle ez-funtzionarioak. Periodikoki ikasle-irakasleek osaturiko batzordeek burutuko dute egindako
lanaren eta ekimenen kontrola.
– Euskal Herriaren eraikuntzaz arduraturiko irakasleak. Gure herriak hil ala
bizikoa duen une honetan, funtsezkoa da irakasle bakoitza bere jakintza-arloan herri-nortasunaren eraikuntza sozial, linguistiko eta kulturalaren
ekintzaile izatea, izan ere, ezer izango bada, Euskal Unibertsitatea eraikuntzarako eta nortasunaren sendotzerako lagungarri eta tresna izan behar
baita, edo, behinolako Santamariaren hitzak hona ekarriz, Euskal Herriaren
jahntza eta kulturaren alma mater.
– Eta, aipatu gabeko beste zenbait ezaugarri ahantzi gabe, justiziaren aldeko
ekintzaileak. Izan ere, Euskal Unibertsitatearen proiektua orain existitzen
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ez den justizia-egoera lortzeko prozesu modura ikusten dugu, orain aitortu
gabeko egoera berri batera eramango gaituena, eta Euskal Herriak
—munduko beste herriek bezala— bere etorkizuna lantzeko eta kudeatzeko
duen eskubidea gauzatzeko izango dena, berdintasunean eta errespetuan
oinarrituz. Horregatik, injustizien aurka eta eskubideen berdintasunaren
alde lan egingo duten irakasle ekintzaileak izan beharko dute irakasle
propioek, oraingo egoera birsortu nahi ez badugu bederen.
Esandako ezaugarri horiek ez dute agortzen etorkizunean sor daitezkeen
arazoen aurrean hartu beharreko bide zuzentzaileak, baina beti ere kontuan izanik
prozesu ireki batean abiatu nahi dugula, etorkizuneko gizartea —eta unibertsitatea— egingai baitago.

5. IRAKASLE EZ-FUNTZIONARIOEN E,GITURA ARAUTU BEHARRA
Beraz, gure proposamenean bi maila daudela esan dezakegu: batetik desiderata
modura formulatuta dagoena, Euskal Herriari bere eskubidea onartuko zaion
egunari begira egina (horixe da hain zuzen, aurreko atalean "Irakasle Propioa"
deitu dugunaren ezaugarriak definitzean aipatu duguna), eta bestetik, jadanik egin
daitekeena, EAEn gutxienez abian jar daitekeena, unibertsitate-arloan izandako
eskakizun eta lorpenak kontuan hartuz egiterik badagoena. Lehen proposamenaren
oinarriak aipatu berri ditugun ezaugarriak dira; ez dira, beraz, lege-forman
ematekoak. Bigarrenekoak, ordea, jadanik abiatzekoak, lege-forman ematea
komeni delakoan gaude.
5.1. EAEko autonomia-estatutua
Geure planteamendua gaur egungo Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitate publikoan izandako esperientzian oinarriturik egiten dugunez, egoki deritzogu
autonomia-estatutuaren aipamenarekin hasteari, bertako , letratik abiatuz argi baitago hezkuntza-arloko eskuduntzak —"maila guztietan", horrelaxe baitio testuakerkidegoari dagozkiola. Baina gauza bat testuaren letra da, eta beste bat, eguneroko
izatea eta egintzak.
UPV/EHUko estatutuak egin ziren garaietatik hasita (1985. urtea), unibertsitate horretako Klaustroak eta kudeantza-organoek behin eta berriro erakutsi dute
beren borondatea, eta horrela 1987. urtean Klaustroak erabaki bat hartu zuen unibertsitateko estatutuen aldaketa eskatuz, hain zuzen ere kontratu laboraldun irakasle egonkorra sortu ahal izateko, eta horren ondorioz, orduko errektore-taldeak
gutun-eskari bat bidali zuen Gasteizko gobernura, horrek Eusko Legebiltzarrera
irakasle-irudi hori era legalean arautu zezan eskatuz. Argi zegoen, unibertsitatearen arabera, Autonomia Estatutuak horretarako eskuduntzak eskaintzen
zituela, eta gobernuak bide hori har zezakeela. Eta orduan horrela bazen, orain ere
horrela da.
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Geroago, Klaustroaren eskariz Gobernu-Batzordeak berak zenbait azterketa
juridiko egin ondoren, bertatik sorturiko batzorde batek aurreproiektu zehatza prestatu zuen "Propuesta de memoria que eleva la Junta de Gobierno de la Universidad
del Pais Vasco al Parlamento Vasco sobre el Profesorado Propio" izenburupean;
eta batzar batean aztertu eta onartu ondoren, proposamen hori errektorearen
eskuetan geratu zen, sei hilabeteko epean Eusko Legebiltzarrera bideratzeko
erabakiaz. 1995. urteko urria zen, eta, guk dakigula, proiektu hori oraindik Eusko
Legebiltzarrean aztertu gabe dago.
Edozein modutan, aipatutako proposamen hori jorratu beharreko arloa dela
uste dugu; baina horretarako, presionatu egin beharko dira, unibertsitateko errektoreaz gain, Eusko Legebiltzarra eta Gasteizko Gobernua kudeatzen duten alderdi
politikoak, hitzez defenditzen omen dutena —irakaskuntza-sistema propioapraktikan ere defendi dezaten. Zer esanik ez, irakaskuntza-sistema propioa sortzen
hasteko bultzada etor daiteke bertatik, eta horretarako unibertsitate publikoak
berak onartu eta aurkeztutako proposamena horretarako lehen pausoa izan daiteke.
5.2. Unibertsitate-lege propioa ezarri beharra
Aurreko azpiatalean adierazitakoaren arabera, bistakoa da —gure ikuspuntutik— bultzatu egin beharko dela Eusko Legebiltzarra aurrerapausoak ematera;
eta, azken batean, Gasteizko Gobernuak badu zeresanik horretan.
Nolanahi den, 1995ean UPV-EHUk prestaturiko aurreproiektua gaur egungo
egoerari jarritako adabakia baino ez litzateke, nola edo hala oraingo egoera itogarrian arnasa pixka bat hartzekoa. Izatekotan, lehenengo pausoa litzateke, behin-behinekoa, geroago prestatuko den proiektu osotuagoaren bidean eman beharrekoa. Zeren, benetan egin beharrekoa, unibertsitate-lege propioa sortzea baita, herri
modura zor zaizkigun eskuduntzak praktikara eramatea ahalbidetuko diguna.
Prozesu korapilatua izango dela dakigun arren, jadanik batzuek aldarrikatzen duten
Unibertsitate Nazionalerako bidean —naziotzat Euskal Herria hartuz, noskiEuskal Autonomia Erkidegoa bera ere has daiteke unibertsitate-lege hori prestatzen, bertako lurraldeko mota guztietako unibertsitateei zuzendurik —publikoei
zein pribatuei—, bertako herritarren eta nazio osoaren zerbitzurako ordenamendu
orokorra ezarriz. Gure ustez, premiazkoa da jadanik bide horretatik abiatzea.
6. PROPOSAMENA
•

Azaldutakoa oinarri hartuta, oso labur formulatuko dugu geure proposamena, bi
pausotan. Gainera, proposamen hau Euskal Unibertsitatea gaitzat hartu duen Kongresuan aurkeztean, uste dugu ezen, kongresuaren beraren erabakien artean, guztiz
egokia litzatekeela proposamena onartzea eta horrela kongresukideen izenean
ofizialki aurkeztea, edota ondorioen aldarrikapenean kongresuak proposamena
bere egitea, eta horren aldeko ekimenak bultzatzea. Hona, bada, bi pausoko

360

Euskal Unibertsitatea-2021

proposamen modura egiten dugun eskaria:
I. Hasteko, EAEko Hezkuntza-Kontseilaritzak serioski aztertu beharko luke
1995eko urrian UPV-EHUk "Propuesta de memoria que eleva la Junta de
Gobierno de la Universidad del Pais Vasco al Parlamento Vasco sobre el
Profesorado Propio" izenarekin prestaturiko proposamena, eta behar diren
parte-hartzeak izan ondoren, proiektu hori —edo proiektu osatua— legebiltzarrean aurkeztu, bertan lege osagarri eran prestatua eta onartua izan
dadin. Irakaslegoari dagokion atala ezinbestekoa eta saihetsezina da unibertsitate-lege batean. Eta irakasle-antolakuntza propiorik gabe ez dago Euskal
Unibertsitaterik.
II.Aldi berean, Euskal Herriaren autodeterminazio-eskubidea ezagutua eta
onartua den neurrian, Euskal Herri osorako unibertsitate propioa eta osoa
prestatzen hasi beharko litzateke.
Horregatik, Euskal Unibertsitateari buruzko kongresutik eskari formala
egiten diegu honetan interesa duten guztiei —unibertsitateko zein gizarteko
taldeei, politikariei eta Euskal Herriko era guztietako instituzio eta erakundeei— Euskal Herri osorako unibertsitate-lege propioa prestatzen has
daitezen, irakaskuntza-sistema osoaren atal modura pentsatua eta mamitua.
Berriro diogu: gure ustez, egokia litzateke Euskal Unibertsitatearen Kongresutik proposamen hau bultzatzea eta behar den seriotasunez Eusko Jaurlaritzan,
Nafarroako Gobernuan, Udalbiltzan eta egoki ikusten diren beste instituzioetan era
ofizialean eskari modura aurkeztea. Horixe da komunikazio honen sinatzaileek
kongresuaren ondorio gisa eskatzen duguna.

Euskal Barrutia
Jose Miguel Campillo Robles (MU)

Gaur egun, Euskal Herriko sistema unibertsitarioak hutsune nabarmenak dauzka arlo desberdinetan. Zenbait arazo aipatzearren, hona
hemen batzuk: ikerkuntza-politika baten falta, irakasleriaren kudeaketa desegokia, finantzazio-arazoak, beka-sistema eskasak, curriculum
atzerritarrak, euskalduntze-prozesu eraginkorraren gabezia, liburugintzaren planifikaziorik eza, titulazio-maparen diseinu desegokia...
Eta nondik datozkigu arazo horiek? Euskal Herriak erabakiak hartzeko duen askatasun-falta da arrazoi nagusia. Euskal Herriak munduko
beste edozein herriren moduan bere burua antolatzeko eskubidea du.
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Herri baten egituraketan unibertsitatearen antolaketa oso garrantzitsua
da. Zoritxarrez, gaur egun Euskal Herriak ez dauka bere burua antolatzeko aukerarik, ez unibertsitatearen arloan, ezta bestelakoetan ere.
Estatu Espainiarrak eta Frantziarrak antidemokratikoki inposatzen
dizkigute beren unibertsitate-markoak.
Ezintasun horrek nazio-ikuspegia galtzea dakar. Horregatik, Euskal
Herriko barruti unibertsitario bakarra funtsezko tresna izan daiteke
gaur egun dauzkagun arazoak konpondu edo, gutxienez, bideratu ahal
izateko.
Komunikazio honetan, Euskal Herriko barruti unibertsitario bakarraren beharra
aztertzen da. Horretarako, lau zatitan banatuta dago idazkia. Lehenengo zatian,
barrutiarekin loturiko gogorapen historiko laburra egin da. Bigarrenean, gaur egungo euskal sistema unibertsitarioa aztertu da, agertzen diren arazoen nolabaiteko
zerrenda eginez. Hirugarrenean, gaur egun pairatzen ditugun arazoen jatorria
analizatu da. Azkenik, laugarren zatian, egoera hau gainditzeko proposamen
zehatzak azaltzen dira.
I. HISTORIA PIXKA BAT
Gure historian gune unibertsitario desberdinak egon dira Euskal Herrian. Nagusienak Oñatikoa (1540-1901), Iratxekoa (1597-1824, Salamancako Unibertsitatearen menpe) eta Iruñekoa (1630-1771, Alcal&o eta Zaragozako Unibertsitateen
menpe) izan dira. Zentro horiek era batean edo bestean iraun zuten, baina azkenean
desagertu egin ziren. Nolanahi den, Euskal Herri osoan eragina izango zuen
unibertsitate-barruti indartsurik ez da inoiz egon. Zalantzarik gabe, horrek gure
herriaren bizitza unibertsitarioa erabat murriztu eta baldintzatu du historian
zeharl'2'3.
Euskal Herriaren historian, nolabaiteko barruti unibertsitarioa sortzeko
ahaleginak egin ziren zenbait aldiz. Baina proiektu guztiek porrot egin zuten. Hona
hemen adibiderik aipagarrienak:
Karlistak unibertsitatearen premia asetzen ahalegindu ziren. Karlos VII.ak
(1848-1909) horretarako zabaldu zuen aginduak honelaxe zioen: «Las cuatro provincias vasco-navarras formathn para fines acadëmicos un distrito
universitario del que seth centro y cabeza la antigua Universidad de
Oñate». Hala ere, gerra galduta, dena ezerezean gelditu zen.
– 1866ko irailaren 25ean Iruñeko Udalak Euskal Unibertsitatea egiteko behar
ziren lursailak dohainik ematea erabaki zuen. Proiektuan Hego Euskal
Herriko lurralde guztiak kontuan hartzen ziren; baina proiektu hura ez zen
gauzatu.
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Eusko Ikaskuntzak ere proposamen argia plazaratu zuen (1918-1919).
Bertan diseinaturiko barrutiak Hego Euskal Herriko lau lurraldeak hartzen
zituen. Proiektu hura ere ez zen gauzatu.
1931. urtean Bilboko Udalak ikerketa-batzorde bat eratzea erabaki zuen.
Hego Euskal Herriko lau herrialdeak batuko zituen Unibertsitatea abiatu
nahi izan zuen. Ekimenaren atzean lau Foru Aldundiak bildu zituen, baina,
berriro ere, ezin izan zen ezer lortu.

Gure garaietara hurbilduz, 1977. urtea oso garrantzitsua izan zen barruti
unibertsitarioaren aferan. Urte hartan Estatu Espainolak, frankismoaren erreforman
murgildurik, Hego Euskal Herrian barruti bat ezartzeko asmoa azaldu zuen.
Euskaldunon aldarria Hego Euskal Herriko lau herrialdeak hartuko zuen barrutia
sortzea zen. Har ditzagun, adibidez, Koldo Mitxelenaren hitzak: «Euskal Herri
osora (sic) hedatzen den barrutia. Ez dut uste gutiago onhar dezakegunik eta
gutiagorekin kontenta daitekeenak ez du, nik uste, gure herriaren alde jokatzen»4.
Garai hartan Udako Euskal Unibertsitateko agiri batek ere ondokoa zehaztu zuen:
«UEUk, beraz, Euskal Unibertsitatearen aldeko burrukan lehen eta derrigorrezko
urrats bezala zerauk kontsideratzen ditu: Unibertsital Barruti bakarra eta Euskal
Herriko Unibertsitatea»3.
Mugimendu hori kontuan hartu gabe, Madrilgo dekretu batek Baskongadetako barrutia ezarri zuen 1977ko irailaren 23an, bertan Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoa bilduz. Zalantzarik gabe, aurrerapauso bat izan zen, lehen aldiz historian
Euskal Herriak unibertsitate-barruti bat baitzeukan. Baina, Nafarroa Garaia,
Nafarroa Beherea, Lapurdi eta Zuberoa barruti horretatik kanpo geratu ziren.
Erreakzio modura, 1977ko azaroan UNEDen bildutako unibertsitateko irakasle-talde handi batek gaitzetsi egin zuen agiri baten bidez barruti partzial hori2,3.
1. Irudia

1976. urteko pegatina. I.A.M. = Ikasle Abertzale Mugimendua5.

P
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Hortik aurrera, ekimen desberdinak burutu dira, baina inolako koordinaziorik
ez planteamendu komunik gabe. Eta zoritxarrez, aldarria motelduz joan da. Baina
azken urteotan, zenbait ekimenen bitartez, gaia berriro berpiztea lortu da. Adibidez, 2000ko otsailean UPV/EHUko errektoretzarako hauteskundeetan zerrenda
herritarrak barrutiaren alde aurrera eramandako ekimena aipa daiteke. Hor
daukagu, halaber, 2000ko urtarrilean, Nafarroako zenbait hautetsik bultzaturik,
Euskal Herriko unibertsitate desberdinetako 150 ordezkari unibertsitariok Euskal
Herriko barruti unibertsitario baten alde sinatutako agiria. Azkenik, 2000-2001
ikasturtean Euskal Herrirako barruti unibertsitario bakarraren aldeko mugimendu
antolatuaren sorrera azpimarra daiteke.

2. eta 3. Irudiak

NAPARRoA NAVARRA
UNMERTSITAL tiNfi
SARRUI`IAN
NERSITARIO
8AI

1977. urteko zenbait irudi. Garaiko espiritua jasotzen da beraietan6.
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2. GAUR EGUNGO HISTORIA
Gaur egun Euskal Herria hiru barruti unibertsitario desberdinetan banaturik dago:
Baskongadetako barrutia, Nafarroakoa eta Pirinio Atlantikoak izeneko departamenduari dagokiona. Guztira, Euskal Herrian dauden unibertsitate-mailako erakundeak sei dira. Horietariko hiru publikoak dira: UPV/EHU (Bilbo, Donostia eta
Gasteiz), UPNA/NUP (Iruñea) eta Pabeko Unibertsitatearen menpeko zentroak
(Baiona). Hiru unibertsitate pribatuetako bi katolikoak dira: Deustuko Unibertsitatea (Bilbo eta Donostia) eta Nafarroako Unibertsitatea (Irutlea eta Donostia). Hirugarren unibertsitate pribatua mugimendu kooperatibistatik datorkigu: Mondragon
Unibertsitatea (Arrasate). Unibertsitateko zentro horiez gain, UNEDeko zentroak
ere badaude.
Eredu unibertsitario anitz dauzkagu Euskal Herrian, eta eredu bakoitzak bere
problematika zehatza dauka. Baina desberdinak iruditu arren, euskal unibertsitariook (ikasleak, irakasleak, langileak, ikertzaileak...) erro berdinak dituzten
arazoen aurrean gaude. Aipaturiko arazoak unibertsitatearen hainbat arlotan
aurkitzen ditugu. Jarraian, sakonki aztertu gabe, arazo batzuk aipatuko dira:
Euskalduntze-prozesua. Unibertsitate gehienetan, euskararen egoera
normalizatzeko plangintzarik ez dago. Gainera, euskalduntze-prozesua
duten unibertsitateetan, plangintzak nahiko motel doaz aurrera, edo geldi
daude. Aipatzekoa da, prozesu horiek beti ikasleen eta irakasleen zenbait
sektoreren bultzadari esker jartzen direla martxan. Agintari unibertsitarioen
eskutik ez da euskararekiko inolako konpromiso argirik ikusten; are
gehiago, normalean oztopoak baino ez dituzte jartzen.

Curriculuma. Gaur egungo ikasketa-planak Madrilen eta Parisen eratzen
eta finkatzen dira. Horren ondorioz, hemengo unibertsitateek ez dute
askatasunik ikasketa-planak definitzeko; parterik handiena, gehiena,
jadanik finkaturik dute aldez aurretik. Gainera, curriculumak estatu
espainolaren eta frantsesaren interesen arabera prestatuta daude. Hau da,
Euskal Herriaren beharrak ez dira behar den moduan islatzen hemengo
unibertsitateen edukietan.
– Ikerkuntza-politika. Herri baten garapenean garrantzi estrategikoa duen
arlo honetan erabakiak hartzeko ahalmena, berriro ere, Madrilen eta
Parisen eskuetan dago. Hala ere, ikerkuntza-politika Baskongadetako
Estatutuaren eskumen bat da, letraren arabera; baina Espainiak ez du
transferitu nahi izan. Horren ondorioz, Josu Jon Imazek onartu zuen
moduan, Baskongadek azken hamarkadan 120.000 milioi pta (4.800 milioi
libera edo 722 milioi euro inguru) galdu dituzte7.
Unibertsitateetako egitura antidemokratikoa. Euskal Herrian dauden
unibertsitateetan demokrazia-falta nabarmena da erabakiak hartzeko unean.
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Adibidez, nabarmentzekoa da unibertsitate guztietan ikasleek erabakiguneetan duten ordezkaritza txikia. Irakasleen artean ere diferentzia handiak
daude. Hego Euskal Herriko unibertsitate publikoetan, lan berdina egin
arren, irakasleak sailkatuak izaten dira, eta Espainiako funtzionarioak direnek ordezkaritza-mailarik altuena daukate. Unibertsitate pribatuetan arazo
hau areagotuta dago, eta zuzendaritza-organoak nahiko ilunak izaten dira
normalean.
– Irakasle-eredua. Arlo honetan ere, Madrildik eta Paristik finkatzen dira

irizpide guztiak. Hego Euskal Herriko unibertsitate publikoetan irakasle
batek bere ibilbide profesionalean finkotasuna lortu nahi baldin badu, Espainiako funtzionario bihurtu behar du. Unibertsitate pribatuetan irakasleriaren irudiak finkatzeko askatasun handiago daukate.
– Liburugintza. Gure historiaren ondorioz, euskarazko material unibertsita-

rio gutxi dago. Hori dela eta, material hori sortu beharrean gaude, itzulpenen bidez edo material berria prestatuz. Zoritxarrez, ez dago plangintza
orokor komunik Euskal Herri osorako, ezta marko egokirik ere horretaz
berba egiteko. Horrela, unibertsitate bakoitzak bere materiala ekoizten du,
bere beharren arabera.
Finantzazioa. Harritzekoa den zerbait topatzen dugu arlo honetan. Hego

Euskal Herriko unibertsitate publikoetan funtzionario espainolak diren irakasleen soldata autonomia-erkidegoetatik ordaintzen da. Hau da, erabakitzeko orduan ez dugu inolako gaitasunik, baina dena guk ordaindu behar
dugu. Metropoliaren langilea izan eta bertakook ordaindu behar izateak
sinestezina dirudi.
– Beka-sistema. Ikuspegi nazionala eta herritarra duen beka-sistema falta

zaigu.
– Lurraldetasuna. Normala ote da Ipar Euskal Herriko ikasle asko (7000

ikasletatik 6300)8 Frantziara joan behar izatea ikastera? Euskal Herriko
edozein ikaslek Euskal Herriko edozein unibertsitatetan ikasteko eskubidea
izan behar du, eta gaur egun hori ez dago bermatuta.
– Gizartearen parte-hartzea erabakietan. Gizarteak ez dauzka era

eraginkorrean euskal sistema unibertsitarioan parte hartzeko aukerarik.
Gaur egun existitzen diren organoak ez dira egokiak hori bideratzeko.
– Titulazio-mapen diseinua. Euskal Herrian dagoen titulazioen banaketa-

-moduari erreparatzen badiogu, ikaragarrizko desorekak daudela ikusiko
dugu. Inolako ikuspegi nazionalik gabe egindako maparen aurrean topatuko gara.
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Irakasle, ikertzaile eta bestelako langile unibertsitario askoren lana baldintza prekarioetan burutzen da sarritan. Irizpide sasiekonomikoz bultzaturik, agintari unibertsitarioek sortzen dituzte egoera horiek.

– Prekarietatea.

3. ZER GERTATZEN DA?
Nondik datoz arazo horiek guztiak? Gure sistema unibertsitarioak pairatzen dituen
arazoek bi ezaugarri berezi dituzte. Alde batetik, arazo horiek Euskal Herri osoari
eragiten diote, hau da, era batean edo bestean Euskal Herriko unibertsitate guztiei
eragiten diete. Hori bai, unibertsitate desberdinetan era desberdinean azaleratzen
dira, baina arazoen muinak funtsean berdinak dira. Beste alde batetik, arazo horiek
ez dira egoera puntual bati loturikoak; aitzitik, arazo estrukturalak dira, kanpotik
inposaturiko egitura unibertsitarioak sortutakoak. Beraz, arazoa nazionala eta
estrukturala da, eta ondorioz, konponbidea ere nazionala eta estrukturala izan
beharko da.
Espainiak eta Frantziak beti oztopatu dute gure herriaren garapena egituraketa-maila guztietan, eta unibertsitatearen arloa ere horren adibidea da. Era horretan, historian zehar euskaldunok ikasketa unibertsitarioak burutzeko asmoa izanik,
atzerrira joan behar izan dugu. Horren aurrean, euskaldunontzat unibertsitaterik ez
izatea hobe zela esaten zuen Unamunok, zeren, horrela, etxetik irten beharrean
baikeunden eta horrek mentalitatea ireki egiten baitzuen, aberastu, zabaldu...9.
Baina horren ondorioz, euskal unibertsitarioak arroztu egin dira. Iztuetak oso ondo
azaldu du gai hori: «Euskal intelligentsiaren arroztasuna modu askotara gertatu da:
eliteak atzerriko Unibertsitateetan prestatuz, unibertsitate-intelektualak etxetik
kanpora unibertsalizatuz eta profesionalak Gaztelako gorte-zerbitzuan enplegatuz.
Euskal elite intelektualak horrela saldu du bere kosmopolitismoa atzerrian»10.
Gaur egun Euskal Herrian daukagun sistema unibertsitarioa gurea denik ezin
dugu esan. Sistema unibertsitario koloniala daukagu, Espainiak eta Frantziak
antidemokratikoki inposatuta. Euskal Herriak ez du inoiz bere unibertsitate-eredua
eztabaidatzeko eta martxan jartzeko aukerarik izan. Euskal Herriak erabakiak
hartzeko duen askatasun-falta da arrazoi nagusia. Euskal Herriak munduko beste
edozein herriren moduan bere burua antolatzeko eskubidea du. Herri baten egituraketan oso garrantzitsua da unibertsitatearen antolaketa. Zoritxarrez, Euskal
Herriak ez dauka bere burua antolatzeko aukerarik ez unibertsitate-arloan, ezta
bestelakoetan ere, Espainiak eta Frantziak ukatzen baitigute eskubide hori.
Horrela, gaur egun indarrean dauden unibertsitate-ereduek ez dituzte Euskal
Herriaren behar kulturalak, linguistikoak, sozialak, zientifikoak, ekonomikoak...
asetzen, eredu horiek interes arrotzen zerbitzuan jarrita baitaude.
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Azken garaiotan, gainera, testuingurua gero eta zailagoa jartzen ari da. Hor
daukagu, adibidez, Madrildik datorkigun "Unibertsitate-Legea". Lege hori,
Madrilen zein Parisen asmo uniformizatzaileen barruan kokatu behar dugu. Politika horrek aipaturiko arazoen areagotzea ekarriko digu euskal unibertsitarioei.
Adibide modura, aipaturiko lege espainol horrek estatu espainoleko unibertsitarioen mugikortasuna areagotuko du, eta ondorioz, euskalduntze-plangintzak
—dauden tokietan— aurrera ateratzeko oraindik zailtasun handiagoak izango
ditugu. UPV/EHUko errektorea den Monterok ere hori onartu du: «UnibertsitateLegearen aurreproiektuak ez du euskarazko lerroa bermatzen»11.
Euskaldunok egitura unibertsitario duina lortzen ahalegindu gara, baina
askotan ez dugu jakin sistema unibertsitarioaren problematikari ikuspegi nazionala
ematen. Martxan jarri nahi izan diren barruti-proiektu guztietan Hego Euskal
Herriko lurraldeak baino ez ziren kontuan hartu; hau da, Ipar Euskal Herria
baztertua geratu izan zen beti. Era horretan, proiektu horien bitartez gure herriaren
desartikulazio nazionala bultzatu dugu, arazoari oso-osorik heldu gabe. Nolanahi
ere, inposaturiko egitura unibertsitarioa gainditzen duten ekimenak ere abiatu
ditugu euskaldunok. Udako Euskal Unibertsitatea da horren adibidea. Sortu
zenetik (1973. urtea) aurrera egindako lanaren bitartez gaur egungo barrutien
eskema gainditu du, ikuspegi nazionala mantenduz. Duela gutxi sorturiko EIREk
ere gauza bera egiten du; eta Euskal Adarraren mugimenduaz berdin esan daiteke.
4. HEMENDIK AURRERA ZER?
Esan bezala, hutsuneek edo gabeziek Euskal Herriari osoari eragiten dioten heinean, konponbideak ere bere osotasunean hartu behar du Euskal Herria. Iztuetak,
ildo beretik, ondoko baieztapen hau egin du: «Euskal irakaskuntzak duen arazorik
larriena da, eta orain arte planteatu izan ez dena, ez duela inoiz osatu bere hezkuntza-sistema propioa, hots, nazio gisa formalki eta morfologikoki egituratua»111.
Horregatik, gaurdanik hasi behar dugu ikuspegi nazionalaz eraikitzen etorkizuneko
euskal sistema unibertsitarioa. Horretarako, funtsezkoa da lehenengo urratsa
Euskal Herri osorako barruti nazional bat eratzea. Euskal Barrutiak kanpotik ezarritako banaketa politiko-administratiboa gaindituko du, gure sare unibertsitarioa
era eraginkorrean egituratuz. Hortaz, Euskal Barrutiak Euskal Herriko unibertsitateen arteko harremanak sustatuko ditu. Gainera, Euskal Unibertsitatearen
sorrerarako nahitaezko urratsa da Euskal Barrutia.
Argi dago, Madrildik eta Paristik ez digutela ezer oparituko, are gutxiago
Euskal Herrian dauzkagun politikarien jarrera ikusita. Alde batetik, Nafarroako eta
Ipar Euskal Herriko politikarien jarrera kolonialista daukagu. Politikari horien
jarrera metropoliaren aldekoa da, argi eta garbi, eta ez dute inolako lotsarik hori
erakusteko. Bestetik, Baskongadetako politikari erregionalisten jarrera beldurtia
daukagu. Batzuetan, politikari horiek metropoliaren aurrean mehatxuka ageri
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zaizkigu: «Ikerkuntza eskumena jaso ezean, kupotik dagokion dirua eskatuko du
Oliverik» 12, « Unibertsitate Legearen aurreproiektua atzera botatzeko eskatu du
Jaurlaritzak» 13 . «Oliveri amenaza con una legislacion propia si Madrid no negocia
la Ley de Universidades" 14, «Unibertsitate Lege propioa egitearen alde azaldu dira
Intxaurraga eta Montero" 15 , « Urtarrilerako Unibertsitate lege proiektu propioa
prestatuko du Jaurlaritzak" 16 . Baina azkenean, berezko iniziatibak aurrera
ateratzeko ausardiarik ez dute erakusten. Gainera, arazoei konponbidea jartzeko
asmoa erakusten dutenean, inoiz ez dute zalantzan jartzen kanpotik inposaturiko
markoa. Era horretan, benetako arazoari heldu gabe, sasikonponbideak
proposatzen dituzte, botere zentralaren aurrean behin eta berriro makurtuz. Horren
lekukoa da historia. Hor daukagu, adibide modura, 1998. urtean Baskongadetako
gobernuak garaturiko Unibertsitatea Antolatzeko Legea. Lege hori euskal komunitate unibertsitarioari bizkar emanez prestatu zen, eta sektore zabalen protesta eragin zuen: «Suspenso univ,ersitario a la LOU» 17 . UPV/EHUko Gizarte Kontseiluko
burua ere horren kontra azaldu zen: «Unibertsitatea Antolatzeko Legeak hutsuneak
dituela dio Larreak»18.
Argi dagoenez, Euskal Herriak botere politikoa izan beharko luke, konponbide egokia eta eraginkorra ezarri ahal izateko. Zoritxarrez, gaur egun Euskal
Herriak ez dauka botere politiko hori. Baina euskal unibertsitarioek ezin dugu
onartu egoera zapaltzaile hori luzaroan; horregatik, orain bilatu behar ditugu konponbideak. Unibertsitateak Euskal Herrirako erreferente argia izan behar du,
bestelako eremuetan ere egituraketa nazionalak gauzatuz joateko.
Unibertsitateko sektore asko dira azterketa honekin bat egiten dutenak, baina
gauza jakina da indar horien artean dagoen koordinazio-falta. Hau da, esan
dezakegu unibertsitateetan badagoela masa kritiko zabala gaur egungo eredu
unibertsitarioekin ados ez dagoena, baina erabat sakabanatuta dagoena, inongo
erreferente zehatzik edo alternatibarik ikusten ez duelako. Beraz, indar sakabanatu
hori aktibatu behar da proiektu ilusionagarri baten inguruan, eta proiektu hori
Euskal Barrutia izan daiteke.
5. PROPOSAMENAK
Ageri diren gabeziak gainditzeko pauso eraginkorrak eman behar dira. Barruti
nazionalaren aldeko ekimen zabala aurrera eraman behar da, helburua Euskal
Barrutia sortzea izanik. Horretarako, ondoko bideak jorratzea proposatzen dugu:
Sozializazio- eta interlokuzio-dinamika martxan jarri behar da. Barruti
nazionalaren aldeko apustua berriro gizarteratu eta mahai gainean jarri
behar da. Horretarako, ezinbesteko baldintza da, ez soilik unibertsitarioek,
baizik eta gizarte osoak ere ekimen honen berri izatea. Alegia, gizartea
eragile bihurtu behar dugu prozesu horretan. Horretarako, egokia litzateke
barruti nazionalaren planteamendua unibertsitateko eta gizarteko eragile
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ezberdinei (alderdi politikoak, enpresak, sindikatuak, herri-mugimenduak...) iritsaraztea eta horrekiko posizionamendu bat lortzea; helburua
ahalik eta babes gehien jasotzea izanik, betiere.
– Eguneroko lanaren bitartez, indartu egin behar dira inposatzen dizkiguten
barrutien eskema gainditzen duten ekimenak (UEU, EIRE, Euskal Adarra).
– Erakunde unibertsitario nazional eraginkor bat sortu behar da. Erakunde
unibertsitario hori unibertsitate guztietako ordezkariz (unibertsitateetako
"hautetsiz") osatuta legoke, Udalbiltzaren moduan. Horrela, ekimen
isolatuen dinamika gaindituko genuke, euskal unibertsitarioen bilgunea
sortuz. Erakunde horretan euskal sistema unibertsitarioaren arazoen
diagnosia egingo litzateke, konponbiderako plangintzak eta neurriak ere
prestatuz. Unibertsitateetako ordezkariak erakunde nazional horretatik
ateratzen diren proposamen eta ekimen ezberdinen "mezulariak" eta
eragileak izango lirateke. Horiek izango lirateke gaur egungo unibertsitateen organo erabakitzaileetara (fakultate juntak, sailak, klaustroak,
gizarte kontseiluak,...) erakunde nazionalean erabakitako iniziatibak
eramango dituztenak, eta bertan eztabaidatu eta aurrera aterako dituztenak.
Erakunde nazionalaren helburu nagusia Euskal Unibertsitatearen sorrera
izango litzateke.
Beraz, egiteko dagoen lanaz eta apustuaren benetako dimentsioaz eta
beharraz ohartuta, unibertsitateko eta gizarteko sektoreek horren alde ager daitezen
eta lanera ekin diezaioten lortu behar da. Euskal Herriak eta euskal unibertsitarioek
hori behar dugu.
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Euskal unibertsitateak eta gatazkaren konpobidea
Txema Ramirez de la Piscina (UPV/EHU)

Azken mendeotan, herri eta gizarte guztietan, unibertsitatea ardatz
nagusia izan da, bai zientzia eta kulturaren garapenean, bai tokian
tokiko arazoak ikertzerakoan. Komunikazio honen xedea garbia da
oso: Euskal Herriko gatazka politikoaren konponbidean gure unibertsitateek jorratu, duten ibilbidea autokritikoki aztertzea. Hartara, bi
helburu nagusi izan ditugu: alde batetik, azken urteotan euskal
unibertsitateen ekarria zein izan den ikertzea, eta, bestetik, gugandik
urrun dauden hainbat gatazkatan beste unibertsitate batzuek bete
duten funtzioa arakatzea. Ekarpen honek ere ondoko galdera hauei ere
erantzuna eman nahi die: Zer egin dugu unibertsitariook gatazka politikoaren konponbideak bilatze aldera? Kanpoko zientzialariek bakarrik
iker ote dezakete "gurea"? Egon al gara denok egoerak transmititzen
duen larritasun horren parean? Zer egin beharko genuke etorkizunari
begira?
I. SARRERA
Mende eta gizaldi guztietan unibertsitateak xede nagusia izan du beti: zientziaren,
teknikaren eta giza jakintzaren garapena bultzatzea, ikertzaileak prestatuz eta haien
jarduera indartuz. Euskal Herrian ditugun zazpi unibertsitateek i , modu batera edo
bestera, helburu bera aipatzen dute beren estatutuetan2.

1. EHU/UPV, Deustuko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, Nafarroako Unibertsitatea,
NUP/UPNA, UEU eta Baiona eta Paueko Unibertsitatea.
2. Ikus, besteak beste, EHU/UPVko estatutuen lehen artikulua, Nafarroako Unibertsitate
Publikoko estatutuen 2. artikulua eta Deustuko Unibertsitatearen egitasmo unibertsitarioa.
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EHUko estatutuen lehen artikulua zehatzagoa da oraindik, bertan erakunde
kultural batek bere herriari egin diezaiokeen zerbitzurik garrantzitsuena betetzea
aholkatzen baitzaio unibertsitateari: «euskal gizarteak dituen betebehar historiko,
kulturalak eta politikoak asetzea», alegia. Inork gutxik ukatuko du, gaur egun Euskal Herrian bakea lortzea lehen mailako premia dela, justizia eta gizalegea aintzat
hartuko dituen bakea, alegia. Deustuko Unibertsitateak ere helburu bera azpimarratzen du bere egitasmo unibertsitarioan 3, «gizartearen zerbitzuan» egon nahi duela,
«eta bereziki bera kokatuta dagoen ingurukoen zerbitzuan», alegia. Egitasmo unibertsitario horren atal batean hauxe ere esaten da: «Hori lortuko badu, Komunitate
unibertsitarioak, askatasun eta elkartasun izpiritu osoz, elkarrenganako errespetua, diziplinarteko elkarrizketa zintzoa eta norbanakoaren eskubideen babesa
izan beharko ditu ezaugarri».
Bestalde, EHUko errektore Manuel Monterok, bere karguz jabetu zenean,
helburu bera azpimarratu zuen Ajuria Enea Jauregian, EAEko lehendakariaren aurrean, egin zuen agerraldian4. Bere aburuz, EHUk euskal gizarteari «konponbideak
eskaini behar dizkio» eta honako hau gaineratu zuen kazetari guztien aurrean:
«UPVk ahalegin guztiak egin behar ditu gizarte honek exijitzen dion mailaren
parean egoteko». Ez hori bakarrik. Monteroren beraren gobernu-programan
helburu bera egotzi zion EHU/UPVri: «gizarteko justizia eta munduko bake
kulturala lortzen lagunduko dugu5».
Komunikazio honetan ez dugu EHU/UPV bakarrik gogoan hartu„Euskal Herrian dauden zazpi unibertsitateak baizik. Jakin nahi genuen zer egin duten gure
unibertsitateek —hau da, zer egin dugun guk unibertsitariook— euskal gatazkaren
konponbidea argitzeko lanetan, eta, aldi berean, alderatu gure ahaleginak mundu
osoko beste unibertsitateek egiten dituzten saiakerekin. Hartara, Internet sarearen
bitartez, mundu osoan gatazken konponbidearen (conflict resolution) eta bakearen
ikasketen (peace studies) inguruan eratuta dauden unibertsitate, ikerketa-zentro,
gradu-ondoko ikastaro eta masterrak aztertu ditugu. Arreta berezia jarri dugu ez
soilik Euskal Herriko unibertsitateetan; horrez gain, arrazoi desberdinak direla
medio, Espainia, Frantzia, Erresuma Batua eta Irlandako unibertsitateek auzi
horien inguruan egiten duten eskaintza ere aztertu dugu.
2. PEACE STUDIES MUNDU OSOAN
Askotxo dira mundu osoan bakearen inguruko ikasketak edota gatazken
konponbidea lantzen eta aztertzen dituzten unibertsitateak. Era askotako ikasketak
topa daitezke Internet sarean: masterrak, doktorego-ikasketak, gradu-ondoko

3. Ik. Deustuko Unibertsitateko web-orria: www.deusto.es/euskara/unibertsitatea
4. Ik. Deia egunkaria (2000-03-21)
5. Ik. Monteroren gobernu-programa (www.ehu.es)
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ikastaroak, diploinaturak, lizentziaturak... Ikastaro horietako asko, gainera, on line
eran ere eskaintzen dira6.
Gatazken sakoneko arrazoiak zeintzuk diren ezagutzea eta, diziplinarteko
ikuspuntu batetik hartuta, konponbiderako giltzak eskaintzea izan ohi dira
programa horien guztien helburu nagusiak. Bertan parte hartzen duten ikasleek
aukera paregabea dute gatazken inguruko gogoeta sakona egiteko, baita horien
ikerketetan abiatzeko ere. Programa horietan ikuspuntu ugari hartzen dira gogoan;
ez soilik ikuspuntu politikoak, bakearen lorpena aldaketa sakona exijitzen duen
prozesu luzea baita. Horregatik, prozesu hori gizarte-zientzien ikuspuntutik
aztertzen da, bereziki bakearen alde etikoak eta filosofikoak kontuan hartuz.
Lkastaro horietan parte hartzen duten ikasleen kopuruak oso aldakorrak dira,
unibertsitate batetik bestera. Normalean ikastaro horietan matrikula asko murrizten
da (20-30 bitarteko ikasle-kopurua izaten da ohikoena). Ikasleak mundu osokoak
izan ohi dira, eta gauza bera gertatzen da aztertzen diren gatazkekin ere. Aukera
paregabea da, beraz, "norberaren auziaz harago" joateko, munduan gatazkak nola
konpondu diren aztertu eta gero askoz errazagoa baita "gurean ere" gauzak nola
adostu behar diren ulertzea. Unibertsitate horietako askok hamarnaka urte
daramatzate ikasketa horiek antolatzen mundu osoko ikasleei begira. Horietako bat
Uppsala-ko Unibertsitatea (Suedia) da, non Bakearen eta Gatazken Ikerketa Saila
1971z geroztik ari den horrelako ekimenak aurrera ateratzen.
2.1. Amerikako Estatu Batuen nagusitasuna
Dena den, eta egia esan behar badugu, zeregin horietan ere, AEBetako unibertsitateek aurrea hartu diete mundu osoko beste unibertsitateei, ez bakarrik
Europakoei. Coloradoko Robin's directory delakoak mundu osoan eskaintzen diren
bake-ikasketak azaltzen ditu bere web-orrian 7 . Horren arabera, gaur egun mundu
osoan eskaintzen diren programa guztietatik (166) %70,5 AEBetan ematen dira
(117). Bigarren postuan, baina oso atzetik, Europa dago (26 programa, %15,6), eta
jarraian Kanada (11 edo %6,6). Gainerako guztiak askoz ere atzerago: Australia 4
ikastaro (%2,4), Erdialdeko Amerika eta Hego Amerika 3 (%1,8), Asia beste 3
(%1,8) eta bestelakoak8 2 (%1,2). Grafikoki azalduta, nabarmenago gelditzen da
AEBen nagusitasuna.
Europako programen artean, oso nabaria da Erresuma. Batuko eta Irlandako
unibertsitatCen presentzia. Guztira hamar programa desberdin eskaintzen dira: sei
Ingalaterrako unibertsitateetan (Lancaster-en bi, Liverpool-en beste bi, Canterbury-n bat eta Brighton-en beste bat), beste bi Ipar Irlandan (Derry-n biak) eta beste
6. Ik.: http://csf.colorado.edu/peace/academic.html
7. Ik.: http://csf.colorado.edu/peace/academic.html
8. Kategoria horren barruan sartu ditugu Nazio Batuen Unibertsitatea (Japonian du egoitza
nagusia) eta Bakerako Unibertsitatea, zeinak hiru egoitza desberdinak dituen Costa Rican, Suitzan eta
EEBBetan.
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bi Irlandako Errepublikako unibertsitateetan (Limerick-en eta Dublin-en). Begibistakoa da programa horietan Ipar Irlandako gatazkak duen arreta.

Bake-ikasketak mundu osoan I
Asia
Ertamerika eta H. Amer.
Australia
%6,6

%1,8

%1,8%
%2,4

Bestelakoak %1,2

%15,6

%70, 5
Iturria: Robin's directory (Colorado. AE13)

Aipatu dugun Europako 26 programa horietatik, Euskal Herrian ez dago bat
bera ere. Gauza bera gertatzen da Frantziako estatuan: ikastaro bat bera ere ez.
Robin-en direktorioan, berriz, Espainiako estatuko bi unibertsitate agertzen dira:
Granadako Instituto de la Paz y los Conjlictos Unibertsitate-institutua eta Castell6
de la Plana-ko Universitat Jaume I-ak bere mende duen Bancaja International
center for Peace and Development. Guk dakigula, behintzat, bi-biek Mediterraneoko gatazketan pausatu dute beren arreta eta ez "gure gatazkan".
Espainiako programei dagokienez, informazioa sakonago eskaintzen du Gernika Gogoratuz gizarte-mugimenduak bere web-orrian 9. Aipatu ditugun Granadako
eta Castell6ko programez gain, beste hiru eskaintza ageri dira. Ez dira unibertsitateak —horregatik ez dira Robin-en direktorioan agertuko, ziur aski—, baina hirurek dute lotura zuzena unibertsitatearen munduarekin. Hauexek dira: B artzelonako Centro Pau i Trevall eta Escola de Cultura de Pau eta Alacant-eko Instituto
Interuniversitario de Investigackin sobre la Pazio.

9. Ik.: http://www.gernikagogoratuz.org
10. Komunikazio honen idazketa amaitzen ari ginela, berri pozgarri bat izan dugu: Bartzelonako
Unibertsitate Autonomoan badago "La comunicaci6 del conflictes i la Pau" izenburua daraman
gradu-ondoko diplomatura bat. Xavier Giro irakasleak koordinatzen du. Bejondeiola. Hemendik gure
zorionik zintzoena.
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Bake-ikasketen eta gatazken konponbidearen inguruko programez aparte,
unibertsitatearen munduak beste hainbat lan egin ditzake: txostenak prestatu, lan-jardunaldiak eta mahai-inguruak antolatu... Azken urteotan, adibidez, nazioartean
oihartzun handia izan dute, besteak beste, Chiapasko eta Ipar Irlandako gatazkek.
Bada, horien inguruan txosten interesgarriak egin dituzte Chicago-ko eta Glasgowko unibertsitateek. Kanpoko unibertsitateren batek egin beharko ote du antzeko
zerbait gure gatazkaren inguruan?
2.2. Euskal Herriaren urritasuna
Lehen aipatu dugun bezala, gezurra badirudi ere, Espainiako zein Euskal
Herriko hedabideetan egunero hainbeste espazio bereganatzen duen "ditxosozko
euskal gatazka" horrek ez du aparteko arretarik sortu, ez gure arteko unibertsitateetan ezta kanpoko unibertsitateetan ere. Gutxienez, ez dugu gure artean inon ere
aurkitu gatazken konponbidea monografikoki aztertzen duen zentrorik edo programarik: ez masterrik, ez gradu-ondoko ikastarorik, ezta doktorego-programarik ere.
Gure artean badira, noski, euskal gatazkaren alde bat edo beste aztertu duen
ikerketaren bat 11 , edota horren inguruko doktorego-ikastaro bakan batzuk. Une
honetan, EHUren baitan badira —guk dakigula, behinik behin— lau doktorego-ikastaro gatazken konponbidearen inguruan. Bik lotura zuzena dute euskal
gatazkarekin: Paz y medios de comunicacidn en el Pais Vasco eta Kazetagintza eta
Bakea Euskal Herrian izenburukoak dira horiek. Petxo Idoiaga katedradunak
ematen du lehena; komunikazio honen egileak, ben-iz, bigarrena —irakasle biak
elkarrekin ari dira lanean gorago aipatu dugun ikerketa-proiektu horretan—.
Hogeita hamar orduko ikastaro horien antolatzaileak EHUko Ikus-entzunezko
Komunikazioa eta Kazetaritza Sailak dira, eta ikasturte honetan ere eskainiko dira.
Horrez gain, aipagarriak dira halaber, Francisco Javier Quel eta Ramon Alzate irakasleek Participaci6n de las Naciones Unidas en los conflictos. eta Aspectos
psicol6gicos de la resolucidn de conflictos izenburupean eskainiko dituzten
doktorego-ikastaroak —hogeita hamar ordukoak horiek ere—. Doktoregoprogramaren titulu orokorra hauxe da: Cooperacidn, Integracidn y Conflictos en la
sociedad internacional contempordnea, eta antolatzailea Nazioarteko Zuzenbide
Publikoa Saila da. Dena den, lehen aipatu dugun modura, ez dago doktorego-programa oso bat gai horren inguruan. Noiz arte, ordea?
Deustuko Unibertsitateari dagokionez, ezer gutxi dago aipatzeko, ez baldin
bada bere menpe dagoen Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuak garatzeko asmo dituen helburuak. Horien artean aipatzen da "Bakea eta gatazken konponbidea". Oraingoz —guk dakigula behintzat— ez dute ezer antolatu espresuki gai
11. Komunikazio honen egilea, lantalde zabal batekin batera, buru belarri ari da azken hiru
urteotan ikerketa hoi-ietako bat burutzen EHUren baitan. Horren emaitzak agertzen hasi badira ere,
espero dugu 2002. urterako, gutxienik, liburu bat izatea kalean.
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horren inguruan. Euskal Herrian dauden b e ste unibertsitate guztiek eskaintzen
dituzten programak aztertu ditugu, eta ez dugu ezer aipagarririk aurkitu12.
Bestalde, azken urteotan ugaritu egin dira euskal unibertsitate desberdinen
babespean —eta euskal gatazka aintzat hartuta— antolatu diren Lan-Jardunaldiak,
mahai-inguruak eta hitzaldiak. Ekimen horiek guztiak txalogarriak badira ere, oso
baxu jarri dute gure uztaren balantzea. Garbi esan behar dugu: gatazkaren
konponbideari dagokionez gure unibertsitateek egin duten ekarpena, urria izateaz
gain, berandu etorri da. Horixe da gure egoera. Horixe gure miseriaren
adierazgarria. Horixe ere gure gabeziaren erakuslea. Unibertsitateko agintariek
dute erantzukizun handiena, bai; baina, ez gaitezen gure gabeziak alferrik zuritzen
ahalegindu, Unibertsitatea denok egiten baitugu, egunez egun.
Euskal Herritik irten gabe, baina Unibertsitateko eremutik kanpo, badira,
zorionez, aipatu beharreko zenbait ekimen interesgarri. Gizarte-mugimenduen
esparruaz ari naiz. Horra hor, besteak beste, Elkarri gizarte mugimenduak eta
Gernika Gogoratuz Bakerako Zentroak azken urteotan eratu dituzten ekimenak.
Elkarri, esaterako, Reno-ko Unibertsitateko Center for the-Basque Studies
delakoarekin batera, Euskal Herriko bake-prozesurako Nazioarteko batzordea
osatzen ahalegindu zen 1995ean. Horrez gain, talde horrek lankidetza-hitzarmenak
ditu Derry-ko (Ipar Irlanda), Harvard-eko (AEB) eta Bartzelonako (Katalunia)
unibertsitateekin. Gernika Gogoratuz taldeak, bere aldetik, lankidetzako
hitzarmen-puntualak ditu Klagenfurt-eko (Austria), Antioquia-ko (Kolonbia),
Murtziako (Espainia), eta Ramon Llul (Katalunia) unibertsitateekin13.
Atal hau ezin dugu amaitu, duela hamar urte —1991ko irailean, alegiaeuskal gatazkaren konponbidea bilatze aldera izan zen ekimena aipatu gabe.
Gernika Gogoratuz taldearen bitartez gauzatu zen eta Washington-go George
Mason unibertsitatea izan zen babesle eta antolatzaile. Euskal Herritik 8.000
kilometrora, telebistako kameretatik urrun, lehenbiziko aldiz, euskal alderdi
guztietako ordezkariak bilduta egon ziren astebetez euskal gatazkaren konponbidea
aztertuz. Topaketa hark ez zuen segidarik izan eta, bistan denez, ez zuten
akordiorik lortu. Dena den, bertan parte hartu zuten politikari guztiak bat etorri
ziren ekimen haren baliagarritasuna onartzean.

12. Agian salbuespena izan daiteke aurten EHUko Udako ikastaroen barruan Violencia, victimas
y reconstrucci5n social titulupean antolatu den ikastaroa. Bertan, besteak beste, Adolfo Perez
Esquivel Bakearen Nobel saridunak parte hartu du. Duela sei urte, Udako Euskal Unibertsitateak ere
landu zuen gaia Iruftean, 1995eko ikastaroetan, Filosofia sailaren baitan.
13. Horrez gain, aipagarria da Gernika Gogoratuz taldeak azken urteotan eratu duen "Gatazken
tratamendurako trebakuntzan gaikuntza ikastaroa" izeneko ekimena. Eskola-komunitatearen baitan
sortzen diren gatazkak konpontzea du helburu ikastaro horrek. Dagoeneko, hamar ikastaro antolatu
ditu.
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3. ONDORIO NAGUSIAK
1. Premia handia izan arren, Euskal Herriko unibertsitateek ezer gutxi
egin dute euskal gatazkaren konponbidea, maila akademikotik, bilatze
aldera. Euskal gatazkaren inguruko ikasketek oso isla txikia izan dute
—orain arte, behintzat—: zenbait ikerketa, doktorego-ikastaro bakan batzuk
eta aldian behin antolatzen diren lan-jardunaldiak eta mahai-inguruak.
Horixe da jaso dugun uzta osoa. Unibertsitatearen itzalak ez du ikerketa-zentrorik babestu, ez masterrik edo doktorego-programarik antolatu, ezta
gradu-ondoko diplomaturarik ere. Manuel Montero EHUko errektoreak
bere kargu-jabetze ekitaldian EAEko lehendakariaren aurrean esandako
hitzek hutsaren hurrengo balioa dute gaur egun. Unibertsitateetako
agintariek erakutsitako arduragabekeria handia bada ere, ez dezagun ahantz
unibertsitatea unibertsitario orok egiten dugula egunez egun. Beraz,
autokritika sakona egin behar da, baina guztiontzat. Denok publikoki
aitortu behar dugu ez garela egon euskal gizarteak —gai honen inguruanexijitzen digun mailaren parean. Gure gabezia barkaezina da.
2. Euskal gatazka ezezaguna da mundu osoko unibertsitateetan. Alde
horretatik, Internet sarean egin dugun arakatze-lanaren ondorioz, ezer gutxi
topatu dugu. Dauden ekarpenak, oso bakanak izateaz gain, ez daude
sistematikoki maila akademikoan kokaturik. Euskal gatazka ez dago, ez
euskal unibertsitateen agendan, ezta munduko unibertsitate garrantzitsuenen agendan ere. Ez da gauza bera jazotzen, adibidez, Ipar Irlandan,
Ekialde Ertainean eta Chiapasen gertatzen ari diren gatazkekin, ugari
baitira horien inguruan dauden ikasketak eta programak. Euskal gatazkarekiko kanpoko ikertzaileen eta unibertsitarioen arreta piztea helburu izan
badaiteke ere, horrek ez du estali behar gure unibertsitateek duten ardura
eta konpromisoa.
3. Bake-ikasketen eta gatazka-konponbidearen inguruan AEBetako
unibertsitateek duten nagusitasuna kezkagarria da. Ezin dugu inolaz
ere ahaztu gaur egun munduan dauden gatazka askoren atzean AEBetako
enpresen eta Gobernuen interesak suma daitezkeela. Bestalde, horrek munduko beste unibertsitateen gabezia uzten du agerian. Adibidez, Europako
unibertsitateen presentzia oso bigarren mailakoa da, programa guztien
%15,6 baino ez baitute bereganatzen. Are eta lazgarriagoa da Asiako, Hego
Amerikako eta Afrikako eta unibertsitateek erakusten duten ezintasuna,
gatazka horietako asko eta asko lurralde horietan gertatzen ari baitira.
DOKUMENTAZIO-ITURRIAK
– Euskal Herriko unibertsitateak:
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• Deustuko unibertsitatea: http://www.deusto.es
• EHU: http://www.ehu.es
• Mondragon Unibertsitatea: http://www.muni.es
• Nafarroako Unibertsitatea: http://www.unav.es
• NUP-UPNA, Nafarraoako Unibertsitate Publikoa:
http://www.unanavarra.es
• UEU, Udako Euskal Unibertsitatea: http://www.ueu.org
•

Baionako Unibertsitatea: http://www.bay.univ-pau.fr

– Inguma datu-basea: http://www.inguma.org
– Coloradoko Robin's directory: http://csf.colorado.edu/peace/academic.html

– Gizarte-mugimenduak:
•

Elkarri: http://www.elkarri.org

•

Gernika Gogoratuz: http://www.gemikagogoratuz.org

Sistema unibertsitario euskaldun eta nazionalaren alde
Karmelo Landa (EHU/UPV)
Arantza Urkaregi (EHU/UPV)
Fito Rodriguez, (EH U/UPV)
Juan Mari Elortza (Batxilergoko Matematika irakaslea)

1. HERRI GUZTIEK DUTE BERE UNIBERTSITATE NAZIONALA

Bere buruaren jabe diren herri guztiak sistema unibertsitario nazional eta berezkoa
antolatzen saiatzen dira. Esan daiteke Unibertsitatea funtsezko azpiegitura dela
herri baten biziraupenerako. Izan ere, Unibertsitateak betetzen dituen funtzioak
herritarren goi-mailako prestakuntzarako eta herri horren kultura, hizkuntza eta
identitatearen transmisio, garapen eta ikerkuntzarako lehen mailako tresna soziala
bihurtzen dute Unibertsitatea.
Euskal Herriaren kasuan —hau da, eraikuntza-prozesuan murgilduta dagoen
eta hizkuntza eta kultura minorizatuak dituen herri batentzat—, Unibertsitate
nazionalaren premia are larriagoa da, gure etorkizuna bermatzeko.
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Horixe izan da azken hogeita bost urteotan Euskal Unibertsitatearen alde aritu
garen irakasle eta kolektibo guztien asmoa eta iparra, borroka luze bezain gogorra
aurrera eramanez. Bada garaia, beraz, lortu duguna aztertu, ondorioak atera eta
bide berriak proposatzeko.
Hasteko, ondo etorriko zaigu perspektiba historikoari begirada bat botatzea.

2. EUSKAL HERRIARI HISTORIKOKI UKATU EGIN ZAIO UNIBERTSITATEA
Euskal Herriari bere egituraketa politikoa ukatu izan zaion neurrian, zenbait Instituzio ere ukatu egin zaizkio historikoki. Ukapenik nabarmenena unibertsitatearen
ukapena da. Azterketa historiko xume batek argi eta garbi erakutsiko digu hemen
esandakoa.
Europako eredu kulturalaren ezaugarria dugu Unibertsitatea. Erdi Arotik hona
garatutako goi-mailako irakaskuntza eta estatuetako eliteak sortzeko gizarte-tresna.
Hasiera batean Eliza katolikoak emandako baimenaren arabera sortuak izan arren,
XVIII. mendetik aurrera Estatu-Nazioak hartu zuen unibertsitateak sortzeko eta
kudeatzeko eskumena. Euskal Herriaren kasuan, Nafarroako Erresumari behin eta
berriz ukatu zioten unibertsitatea izateko eskubidea Erdi Aroan, eta 1546, 1565,
1576, 1586 eta 1590. urteetan egindako saiakerak ekidin edo zapuztu egin ziren.
Modernitatearekin batera, Euskal Herriko Unibertsitate bakarra Zuazola
apezpikuak Oñatin sortutakoa da, eta hura ere itxi egin zuten frantsesek (1794) eta
Espainiako Carlos IV.ak. Espartero-k berak unibertsitate-izaera kendu zion
1 842an, eta 1901ean behin betiko ixtea lortu zuten.
Ilustrazio-garaiko giro berriak eredu deskoordinatu batzuk eman zizkion
Euskal Herriari (Bergarako Mintegia, Deustua, Real Colegio de Medicina del
Reino de Navarra), baina Euskal Herria eremu gisa hartu gabe eta euskara
irakaskuntzako hizkuntza zela onartu gabe.
XX. mendeko saiakera ugariak ere ez dute gauzapenik izan. Horela, 1924an
egindako eskaerari Madrilek ezezko biribila eman zion, eta antzera gertatu zen
beranduxeago Bilboko Udalak eta lau foru-aldundiak bultzatutako ekimenarekin.
Lizarrako Estatutuan (1931) —Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako alkateek
onarturik— Euskal Herri osorako hezkuntza-sistema euskalduna aldarrikatu zen,
unibertsitatea barne. Zoritxarrez, Estatutua ez zen indarrean jarri.
Franco Errepublikaren kontra garaile atera eta gero, unibertsitate publiko eta
euskaldunaren ukapena nabarmenagoa izan zen. 1960an Opus erakundearen
unibertsitatea jaio zen, 1968an Bilbokoa legeztatu zen, eta 70eko hamarkadan bi
ikastetxe unibertsitario sortu ziren Baionan.
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1975etik aurrera —lehen esan bezala—, Euskal Unibertsitatearen aldeko
mugimendu zabal eta indartsua garatu zen Euskal Herrian zehar. Testuinguru
horretan sortu zen UEU, inolako babes legalik eta instituzionalik gabe. Azken
hogei urteotan, UPV-EHU, UPNA-NUP, Mondragon Unibertsitatea eta beste
unibertsitate batzuek ikusi dute argia Euskal Herrian.
Ahalegin horiek guztiek argi eta garbi erakusten dute Euskal Herri osorako
unibertsitate euskaldunaren aldarrikapena ez dela gaurko eskakizuna, euskaldunon
aspaldiko aspirazioa baizik.
3. GAUR EGUNGO ERREALITATEA: EUSKAL UNIBERTSITATEA, GAUR
Zalantzarik gabe azken urteotan lan asko eta ona egin da Euskal Unibertsitatearen
alde, hau da, erreferentzia nagusitzat Euskal Herria eta euskal gizartea hartuko dituen eta oinarritzat euskara eta euskal kultura izango dituen unibertsitatea eraikitzearen alde. Hala ere, urte hauetako balantzea egiterakoan, ezin dugu ezkutatu geure desadostasuna eta dezepzioa euskal irakaskuntzak gaur egungo unibertsitateetan
bizi duen egoeraz, eta, oro har, aurrera egiteko perspektiba garbiaren gabeziaz.
Alde batetik, euskal irakaskuntza eta ikerkuntza ez dira garatu gaur egungo
unibertsitateetan duela hogei urte pentsa zitekeen bezala. Arlo ez unibertsitarioan
D ereduak eta euskal ikastetxeek euskal lurralde guztietan izandako arrakastak eta
hedapenak ez dute beren isla izan Unibertsitatean. Ez, behintzat, espero zitekeen
neurrian. Eta hori grabea da. Gaur egun, euskal irakaskuntza oso urruti dago oraindik bere normaltasun-egoeratik arlo unibertsitarioan, eta hainbat kasutan, gutxieneko baldintzak ere —hau da, euskaldunen oinarrizko eskubideak— ez dira betetzen.
UPV-EHUri dagokionez, bi Euskara-Plangintza izan ditugu azken urteotan,
eta gaur egun ez dugu ikusten horizonte garbirik gure hizkuntzak behar duen
lehentasunezko tokia izan dezan. Laurogeita hamarreko hamarkadan zehar garatu
zen I. Euskara-Plangintza gure hizkuntzaren normalizazio-bidean UPVn eginiko
lehen saiakera sistematikoa izan zen, baina, oro har, ez zen nahikoa izan euskal irakaskuntzaren hedapenerako oinarri sendoak eta ibilbide progresiboak ziurtatzeko.
Plangintza hura eragozpenez beterik ezarri zen, giza nahiz ekonomia-baliabideen urritasunak baldintzatu baitzuen: ikas-materiala sortzeko dirulaguntza eskasak, irakasle zein langile elebidunak kontratatzeko oztopoak, erreziklajerako trabak, hizkuntza-eskakizunen inguruan izandako gorabeherak, sektore boteretsuenak
jarritako mugak, Administrazioaren borondate ahula aurrekontuetarako... Beraz,
presio sozialari erantzun nahian eta pertsona zehatz batzuen lanari esker gauzatutako programa izan zen I. Plangintza hura, baina inolaz ere ez nahikoa ikasle
euskaldunen andanaren beharrei aurre egiteko; are gutxiago, euskal irakaskuntzaren normalizaziorako oinarri sendoak jartzeko.
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II. Plangintza 1999koa izanik, oraindik ez dago perspektiba nahikorik haren
eragina neurtzeko; baina begi-bistan dago antzeko bidetik abiatu dela, eta errektore-talde berriaren eraginez inboluzioa eta atzerakada gerta daitekeela euskal
irakaskuntzaren egoeran.
Argi eta garbi esan nahi dugu, euskarazko unibertsitatearen inguruan, ez
agintari politikoek, ez akademikoek ez dutela borondaterik erakutsi normalizazio-prozesua abian jartzeko, eta urteen poderioz egoera hobetu beharrean, degradatuz
doala, ikasle, irakasle eta departamendu askoren lana hor badago ere. Beraz, ez da
borondate pertsonalen arazoa, unibertsitatearen norabide akademiko eta politikoarena baizik.
Nafarroako unibertsitateetan euskarak jasotzen duen tratamendua benetan
iraingarria da. Opus-en ikastetxea alde batera utzita, aipatu beharra dago ezen,
UPNA-NUP unibertsitate publikoan azken lau urteotan Hizkuntza-Normalizaziorako Batzordea formalki aritu bada ere, azkenean ez dela Plangintza minimo bat
burutzeko ere gauza izan, agerian utzirik euskararen normalizaziorako agintarien
aldetik dagoen borondate-falta. NUPeko agintarien euskararekiko politika eta
Nafar Gobernuarena elkarrekin doaz, eta agintari unibertsitarioek azken horiekiko
duten menpekotasun ikaragarria adierazten du, argi eta garbi. Plangintzarik ezaren
ondorioak begi-bistan daude: euskarazko irakasgaiak murriztea (ia guztiak Magisteritzan), irakasle euskaldunak ez kontratatzea, euskararen presentzia gutxitzea,
sektore euskaltzaleen aurkako errepresioa...
Aldiz, Nafarroan ere euskal irakaskuntzaren beharrak geroago eta handiagoak
dira. Gaur egun, ikasleen artean, %25ek ondo dakite euskaraz —ikasketak hizkuntza horretan jarraitzeko moduan, alegia— eta beste %13k badute euskararen
ezagupen-mailaren bat. Eta kopuru horiek handituz doaz urtetik urtera. Nafarroan,
beraz, bertako hizkuntza baliogabetu nahi duen Gobernu baten aurrean gaude.
Azkenik, Ipar Euskal Herriari dagokionez, bertan dauden unibertsitate-ikastetxeak Bordele edo Paueko unibertsitateetako zatiak izanik, ezinezkoa egiten
da euskal irakaskuntzaren garapen minimoa ziurtatzea, hango hainbat erakundek
askotan galdegin dutenari muzin eginez.
Hori guztia oso kezkagarria da Euskal Unibertsitatearen errealitatea eraiki eta
ikusi nahi dugunontzat. Asko gara geure eguneroko lana helburu horretara bideratzen dugunak (irakasleak, mintegiak, ikasleak, UEU, argitaletxeak, aldizkariak...)
baina unibertsitateetako norabide politiko eta akademiko nagusiak indargabetu eta
ahuldu egiten dute ahalegin kolektibo eskerga hori. Azken batean, Euskal
Unibertsitatearen garapen progresiborako estrategia eta borondaterik eza ari gara
salatzen.
Horrez gain, ezin dugu ahaztu hezkuntza unibertsitarioan legeriak eta marko
juridikoak duten eragin nabarmena. Espainiako eta Frantziako Konstituzioak,
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EAEko Autonomia Estatutuak eta Nafarroako Foru Hobekuntzak, LRUk eta gainerako Lege organiko eta errege-dekretuek lehendik ere mugatzen eta oztopatzen
dute Unibertsitate propio eta euskaldunaren eraikuntza; baina Madrilgo Gobernutik ezarri nahi zaizkigun Lege berriek ezinezkoa bihur dezakete asmo hori, eredu
unibertsitario bakarra inposatuz.
Orain arte Gobernu autonomikoek ez dute iniziatiba handirik hartu hezkuntza
unibertsitarioa arautzeko: irakasleria, ikerkuntza, titulazioak, hizkuntza-politika...
Alde horretatik Autonomismoaren hogei urteak aukera galdua baino ez dira izan.
Baina, lasai! Urtarrilerako lege unibertsitario propioa izango dugu eta. Gutxienez,
baskongadook.
Analisi xume hau amaitzeko, ez genituzke aipatu gabe utzi nahi, azken urteotan esperientzia unibertsitario euskaldun berriak abian jartzeko eginiko ahaleginak: Ikasgu Nagusia, UEUko master eta postgraduak, etab. Garbi dago, gure
ustez, Euskal Unibertsitateak era horretako ekarpenak behar dituela, eta aurrerantzean ekimen horiek areagotzea eta indartzearen aldekoak gara.
Dena den, Euskal Unibertsitatearen aldeko borrokan murgilduta gaudenok
ezin ditugu saihestu errealitatearen aurpegi horiek, eskaintzen diguten argazkia
gure gustukoa ez bada ere.
4. EUSKAL SISTEMA UNIBERTSITARIO NAZIONALAREN ALDE
Aurreko hitzetatik ondorio garden batzuk ateratzen ditugu, gure etorkizuneko
jardueraren oinarri izan beharko direnak:
a) Euskal Herrian dauden unibertsitateek menpekotasun juridiko eta politiko
nabaria erakusten dute Frantziako eta Espainiako Estatuekiko. Menpekotasun-egoera horrek baldintzatzen ditu unibertsitateetako hezkuntza-politika,
curriculumak, ikerkuntza, antolakuntza, eta, oro har, plangintza unibertsitarioaren atal nagusiak. Horrek garbi erakusten digu esparru politiko berri eta
nazionalaren beharra.
b) Gure Herriak Euskal Unibertsitatea behar du, hau da, gure hizkuntzari eta
kulturari lehentasunezko tokia emango diena, eta Euskal Herriko errealitate
nazional eta sozialari egoki erantzungo diona, bai Irakaskuntza-alorrean,
bai Ikerkuntzarenean.
c) Euskal Unibertsitatea ezin da izan soilik izan une bakoitzean unibertsitate
ezberdinetan euskaraz irakasten eta lantzen diren gai eta titulazioen
bilduma. Horrela ez goaz inora. Euskal Unibertsitateak bere ikerkuntza-politika, bere irakaslego-eredua, bere garapenerako estrategia... izan behar
ditu. Beraz, helburuak zehaztu behar dira eta estrategia bat markatu.
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d)Euskal Unibertsitatea errealitate bihurtuko badugu, herri-ekimenari eta
borrokari esker izango da. Herri-ekimen hori gaur egungo unibertsitateetan
eta unibertsitate horietatik kanpo ere garatu beharra dago. Alde batetik,
gaur egungo unibertsitateetan ikasten eta lanean ari den unibertsitate euskaldunen kolektiboa subjektua izango da Euskal Unibertsitatearen eraikuntzan. Beste alde batetik, gaur egungo unibertsitateetatik at burututako herri-ekimenak ere beharrezkoak dira. Gaur egungo Udako Euskal Unibertsitatea funtsezko akuilua da etorkizuneko unibertsitate propio horren bidean
teorian zein praktika mailan aurreratzeko. Halaber, interesgarria izango
litzateke ikastolen mugimenduaren tamainako herri-ekimena aurrera
eramatea, eta horretarako guk jarri behar ditugu bideak.
e) Gaurko unibertsitateak eta etorkizuneko Unibertsitatea ez dira zeregin
kontrajarriak, gaurkoa etorkizunekoaren abiapuntu eta oinarria izango
baita. Hortaz, zeharo antzua da ustez diferente diren proiektu bi aurrez
aurre jartzea, gure arteko banaketa areagotuz.
f) Dagoenekoz Euskal Herri osoko unibertsitate publiko bakarraren aldarrikapenak ez du zentzurik. Euskal Herria independentea izango bada ere, ez du
unibertsitate publiko bakarra izango. Ez, behintzat, askok ulertzen duten
eran. Bihar-etziko Euskal Herriak bere barruti unibertsitarioa izango du,
burujabetasunez arautua eta antolatua, baina bere baitan, seguru, unibertsitate bat baino gehiago izango dira, publikoak zein pribatuak. Horrela,
Euskal Unibertsitatearen eskakizuna prozesu dinamiko atzeraezin modura
ulertu behar dugu. Euskal Unibertsitaterantz egunez egun urratsak eman
behar ditugu, erdibideko helburuak mahaiaren gainera ekarriz, eta unibertsitateetako sektore abertzale eta aurrerakoi guztiak haien inguruan antolatuz.
g) Oinarri modura, alde batetik, euskararen eta euskal kulturaren garapena,
eta, bestetik, Euskal Herri osoaren erreferentzialtasuna dituen unibertsitate-proiektu honek —formalki Unibertsitate bat izan daitekeena edo ezunibertsitateetako jendearen eta sektore politikoen elkarlana eta estrategia
konpartitua eskatzen du, gaur egungo sakabanaketa gaindituz, Euskal
Unibertsitatearen aldeko urrats kualitatibo berriak eman ahal izateko.
Printzipio horietan oinarrituz, eta txostenaren esanahia laburbiltzeko, hauxe
aldarrikatu nahi dugu:
ALDARRIKAPENA
Euskal Herriak sistema unibertsitario nazional eta euskalduna behar du, premia
handiz, euskal herritar guztiei goi-mailako prestakuntza eskaintzeko gai izango
dena, bazterkeria sozialik gabe, eta bere jarduera eta eguneroko lana euskaran eta
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euskal kulturan oinarrituko duena. Sistema unibertsitario berri horren eraikuntzak
eskatzen ditu, alde batetik, indar politiko abertzale eta aurrerakoien ekimena, eta
bestetik, unibertsitate-arloko kolektibo, instituzio eta kideen atxikimendua eta
iniziatibak. Sistema unibertsitario nazionalak Euskal Herria du erreferente
nagusitzat, eta bere irakaskuntza- eta ikerkuntza-politikak euskal herritarren
beharren zerbitzura egongo dira. Sistema unibertsitario nazionalaren eraikuntza
prozesu demokratikoa da, non euskal instituzio politiko eta akademikoek, eta
unibertsitate-erkidegoak erabakiko duten nolako Unibertsitatea eduki nahi duten,
inposaturiko ereduei tinkotasunez aurre eginez.

Kulturaren botere sinbolikoa. Euskal intelligentsia
akademikoaren premiari buruzko gogoeta
Ane Larrinaga (UPV/EHU)
1. KULTURA
Jakina denez, kulturaren kontzeptuak dimentsio ontologikoa eta fenomenologikoa
biltzen ditu bere baitan. Horrela, badago kultura generikoa —osagarria, unibertsala, gizatasunari lotua—, baita talde-kultura ere —plastikoa eta adierazpen anitzekoa, nitxo etniko eta sozial ezberdinetatik azaleratzen dena, aniztasuna eta erlatibitatea baieztatzen dituena—. Bigarren zentzu horretan, giza talde oro bere berezko
esangura-mundua ekoizten duen heinean baino ez da osatzen talde gisa, alegia,
bere bilakaeran erreprodu7itu eta eraldatu egiten duen mundu sinbolikoa sortzean,
ez bestela. Bestalde, kultur produkzioa era kontzientean bereizi eta areagotu da
gizarte konplexuetan; era horretan, gizarteko eremu guztiak bustitzeaz gain,
berariazko arloa eratu du kulturak modernitatearen testuinguruan. Horixe dugu
kontzeptuaren hirugarren adiera. Kulturaren berariazko arlo hori hainbat
agentziaren eta agenteren bilbean oinarritzen da, eta bertatik arautzen da gaur egun
ordena sinbolikoaren sorkuntza eta birsorkuntza, ezagutza zientifikoen produkzioa,
igorpena eta berrikuntza, bai eta horien guztien aplikazioa ere gizartean.
Hori hola izanik, jarduera intelektualak —kultur produkzioa eta ezagutza
zientifikoari lotutako jarduerak, oro har— erabat instituzionalizaturik agertzen dira
gizarte bereizietan, kultur produktuak ezinbestekoak baitira instituzio zein gizarte
osoaren funtzionamendu eraginkorra bermatzeko. Gizarte bereiziek geroago eta
betebehar intelektual berezi gehiago eskatu eta eskaintzen dute; zeregin horiek
gizakia unibertsoan kokatzen laguntzen dute, naturarekin erlazionatzeko tresnak
ematen dituzte, belaunaldi berriak sozializatzen dituzte gizarte-arauetan eta
etorkizuneko gizarte-garapenaren norabidea interpretatu eta orientatzen dute,
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besteak beste. Hori guztia burutzeko, eginkizun intelektual eta tekniko bereiziak
eta profesionalizatuak sortzen dira etengabe.
Unibertsitatea dugu gaur egungo gizarteetan sortu den kultur produkzioko
arloaren eszenatoki instituzional handienetakoa —agian, handiena—. Ezagutzaren
sortze- eta transmisio-zentro da, ikerkuntzara eta goi-mailako hezkuntzara zuzendua, jardun intelektualaren eta zientifikoaren erreferentzia, eta arestian aipaturiko
kulturaren dimentsio guztiak gauzatu eta elkartzen dira bere barnean: ezagutza
espezializatuak sortuz eta akademiaren bitartez sozializatuz, unibertsitateak kultura
unibertsalaren ondareari eta kultura partikularrari egiten dizkie ekarpenak,
instituzio hori gizarte zehatz bati eta bere eskariei estuki loturik agertzen baita beti.
Hala ere, Unibertsitatea ez da agortzen ofizialki egotzita dituen betebeharretan.
Barne-ikuspegi batetik, Unibertsitatea botere-arlo bat da l ; bertan aritzen dira
agente desberdinak, egitura hierarkikoetan kokapen bereizgarriak dituztenak eta
asimetrikoki banatutako baliabideekin dihardutenak. Eta, gizarteari begira ere,
Unibertsitatea botere-zentroa da, ez botere politiko konbentzionalen antzera
eraturik dagoelako, ezpada botere sinbolikoa sortzeko gune garrantzitsua delako.
Azken aspektu hori azpimarratu gura dugu bereziki, oinarrizkoa baita txosten labur
honetan aurkezten den ikuskera ulertzeko.

2.

KULTURA ETA BOTERE SINBOLIKOA

Harreman sozialak indar-harremanak direla —hots, botere-harremanak—, horixe
da soziologiak Marx-engandik jaso duen ekarpenetariko bat. Aldiz, Weber-engandik ikasi dugu harreman sozialak zentzu-harremanak direla, hau da, gizarte-errealitatearen eraikuntzan irudikapenek eta hizkuntzak ere parte hartzen dutela, nahiz eta
errealitate osoa osatzen ez duten. Alabaina, Marx-en eta Weber-en ondorenak hain
desberdinak eta itxuraz kontrajarriak izanik, osagarri gisa interpreta daitezke. Izan
ere, indar-harremanak nabarmentzen direnean —hots, ustiapen- eta meneratze-harremanak beren esangurarik gordinenean, eta aintzat horiek bakarrik hartzen
direnean—, ez da posible izaten errealitatearen eraikuntza sinbolikoa azaltzea. Eta,
alderantziz, gizartea zentzuzko harremanetara —eta horietara soilik— murrizten
duen beste muturreko ikuspegian, ezinezkoa izaten da errealismo-izpirik aurkitzea,
saihestu egiten baitira botereak eta gizarteko egitura objektiboek ezartzen dituzten
hertsadurak. Bada, boterea eta zentzua, biak agertu behar zaizkigu, elkarren arteko
ezinbesteko harreman estuan, errealitate sozialaren elementu eratzaile gisa.
Zalantzarik gabe, bi kontzeptu horiek estalgabetzen dute politika eta kulturaren
dimentsio komuna —sarritan ezkutukoa— gizartearen egituraketan.
Izatez, kultura —ezagutza— eta boterea ez dira gertakari isolatuak, gizarte
modernoetan arlo autonnmoak osat7en hadituzte ere. Botere-mota orok dakar eta
1. Ideia hori P. Bourdieu-k garatu du, unibertsitatea bi arlotan kokatzen duenean; alde batetik,
boterearen arloan, bestetik, arlo zientifiko-intelektualean (P. Bourdieu, 1984: 25).
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sortzen du ezagutza, eta ezagutza orok dakar eta sortzen du boterea. Esan nahi
baita, boterea —gizartean eta talde sozialen artean modu desberdinean banaturik
dagoena— ezin dela indar hutsean oinarritu, luzera begira bederen. Hori dela eta,
indar-harremanak —iraun irauteko— itxuraldatuz, zentzu-harreman bilakatzen
dira askotan. Horixe besterik ez da botere sinboliko guztien funtsa. Kultur produkzioaren arloko agenteak —Unibertsitatea bezalako erakunde zentralak barnebotere-mota horien sortzaile eta erabiltzaileak izaten dira, gizartean eraginkortasun
handiz funtzionatzen duten baliabide kognitiboak sortu, metatu eta zirkulazioan
jartzeko gai diren neurrian.
Dudarik gabe, espazio sozialak espazio sinboliko gisa jarduteko joera du. Are
gehiago, mundu soziala —egonkortasun eta gatazka gabeko egoeraren itxurapean
ere— etengabeko borroka sinbolikoen emaitza eta eszenatoki dugu. Borroka
horiek kognitiboak eta politikoak2 dira era bereiztezinean; borroka sinbolikoetan
agente sozialek beren irudikapenaren ezarpena bilatzen dute, berentzako mesedegarrienak izan daitezkeen errealitate sozialaren elaborazioaren printzipioak ezarri
nahi baitituzte arau legitimo modura. Borroka kognitiboaren xedea mundu sozialaren zentzuaren ezagutza legitimoa inposatzeko autoritatearen onarpena lortzea
izaten da, mundu horren oraingo esanahia eta baita etorkizuneko norabidea ere
kontuan hartuz. Zeregin horretan, kultur produkzioaren arloek —izatez helburu
politikoetara orientaturik ez badaude ere— errealitate sozialaren egitearen eta
ebaluazioaren printzipioak sortu eta inposatzeko baliabideak eraikitzen dituzte.
Unibertsitatean ere gisa horretako errekurtsoak ekoizten dira. Unibertsitatean,
alegia, ezagutza-mota berezia sortu, metatu eta transmititzen da: ezagutza zientifikoa. Ezagutza horrek indar sinboliko handia du. Nondik datorkio, bada, indar
hori? Edozein kultur produkturen zientifikotasuna —sozialki ezagututako zientifikotasuna, azken batean— ez da eratortzen bere egiaren barne-indarretik; alderantziz, haren indarra egiaren sinesmenean datza, egon baitago sinesmen bat egiaren
itxura sortzen duena. Zientziak, hortaz, eraginkortasun sinboliko handia duen
ezagutza-mota osatzen du, berez soziala den indarra eskuratzeko posibilitatea
dauka eta. Horrela, gizarte modernoetan ezagutza zientifikoa sozialki legitimaturik
agertzen zaigu egiazko ezagutza gisa; eta, ondorioz, errepresentazio sozialen
arteko borroka kognitiboan, zientifiko legez ezaugarritutako —eta onartutakoirudikapenak —hau da, egiazkotzat azaltzen denak— berezko indar soziala biltzen
du bere baitan. Mundu sozialaz ari garela, zientziak ikuspuntu legitimoaren
monopolioa eta aurreikuspen autoegiaztatzailearen boterea ematen dizkio hari
atxikirik dagoenari, edo itxura hori ematen duenari, behintzat.
2. Gatazka politikoa ez da ulertu behar, testuinguru honetan, ohiko zentzuan, hau da, hizkera
arruntean erabiltzen den zentzuan, hots, gobernu-erakundeen kontrola lortzeko asmoz burutzen den
eztabaida alderdikoi gisa. Ez gara mintzo joko politiko konbentzionalaz, baizik eta errealitate
sozialaren definizio legitimoari buruz etengabe gauzatzen diren eztabaida kognitiboez. Eztabaida
horiek izan izaten dute adierazpen "politikoa" ere, baina ez dira gune horretan agortzen.
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Hartara, ezagutzaren gizartea deritzan honetan, talde sozialak, agintari politikoak eta gizarte-mugimenduak etengabe baliatzen dira zientziaz beren diskurtsoak eta egintzak legitimatzeko. Mundu sozialaren baitan geroago eta agente
gehiago dago beren praktikan eta mundu sozialari buruzko errepresentazioen
sortze-lanean jakintza-aditu eta zientifikoak erabiltzen dituztenak, eraginkortasun
sozial eta politiko handiagoa lortzeko xedearekin. Zenbaitetan, egintza horiek
gauzen ordena mantentzera zuzendurik daude, alegia, ordena hori hautemateko
dauden kategoriak kontserbatzera; beste zenbaitetan, ordena iraultzea izaten da
helburua, horretarako hautemate-kategoriak eraldatuz. Baina, azken asmoa edozein
izanda ere, ezagutza zientifiko legitimatuaren erabilerak boterearen bilaketa-prozesua iragartzen du; mundu sozialaren hautemate- eta ebaluazio-eskemen
gaineko botere-nahia antzematen da ariketa horretan, mundu-ikuskera ezartzen
duten tresnen gainekoa, sailkapen-eskemen gainekoa, sozialki izateko edo
existitzeko gaitasuna ematen duen boterearena, azken finean.

3. KULTUR SORTZAILEAREN BOTERE SINBOLIKOA
Borroka sozialetan erabiltzen diren bitarteko zilegiak kultur baliabideak izanik,
ezin da ahaztu baliabide horiek gizakien kategoria sozial batzuen baitan biltzen
direla bereziki. Beren heziketari esker, bildutako eskola-kapitalari esker, kulturaren
goi-mailetara iristeko izan duten aukerari esker, edota Unibertsitatea bezalako
instituzioetako kide izateari esker, gizaki batzuk kapital sinboliko indartsuaren jabe
izaten dira; ondorioz, beren produktu sinbolikoei beren aldeko balio-eskalarik
mesedegarriena jartzeko egoera hobean daude, beste gizaki-kategoria batzuen
aldean. Arlo kulturalean eskuratzen diren gaitasun tekniko eta ezagutza berezituek
sozialki ezagutua den autoritatea ematen dute, hainbestekoa ezen autoritate horren
jabe direnek mundu sozialari buruzko diskurtsoak egiteko gaitasun handiagoa
izaten baitute; hortaz, munduaren gaineko egintza kontzientea burutzeko ahalmen
handiagoa. Giza kategoria horien —kultur sortzaileen, intelektualen— egintza
kontziente eta sistematikoa izaten da mundu sozialak bere irudikapena osatzeko
erabiltzen duen bitartekaritza bat.
Badago, beraz, kultur gaitasunak ematen duen zilegitasuna, baliabide kulturalak kapital politiko bihurtzea ahalbidetzen duena. Era horretan, ezagutza zientifiko eta jakintza adituaren ekoizpena eta transmisioa bideratzeko ahalmena dutenak, ahalmen hori bide dela (beste batzuek ez bezala), diskurtso legitimoen ekoizpenerako tresnen jabe izaten dira, eta horiei sarritan gizartean arazo eta iritzi
legitimoak definitzeko gaitasuna onartzen zaie.
Hala eta guztiz ere, kultur sortzaile guztiek ez dute posizio bera izaten kultur
produkzioaren arloan. Eremu hori harreman objektiboen sareetan antolatzen den
posizio-anizkoitasunean datza. Posizioek determinazio zenbait inposatzen dizkiete
okupatzaileei, bai kultur sortzaileei, zein kultur erakundeei: besteak beste, botere-
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-mota desberdinen banaketa —botere kulturala eta politikoa— eta, horren ondorioz,
beren produkzioei egindako balio-egozte bereizgarriak —zilegitasun, prestigio eta
autoritate bereizgarriak, beraz—; egiazki, horrek guztiak eragina izaten du beren
produktuen eraginkortsun sozialean. Izan ere, kultur arloa testuinguru sozialean
integraturik dago, eta azken horrek badu ondoriorik haren funtzionamenduan.
Gauzak horrela, beste botere sozial eta politikoei buruzko hurbiltasunak —edo
urruntasunak—, talde sozial batzuetako edo besteetako kide izateak, zenbait
instituzio zientifiko, akademiko edo intelektualekiko harremanak, komunikazio-esparru publikoan sarbidea izateko ahalmenak..., faktore horiek guztiek baldintzatzen dute, besteak beste, kultur sortzaileen jarduna. Bai eta kulturgilea kokatu
ere ordena hierarkiko.batean, non, gaitasun kultural eta akademikoan onarritutako
ordenamenduaren itxurapean, botere sozial eta politikoetan dauden sarbide-posibilitateetan oinarritutako hierarkia antzematen den.
Ildo berari jarraituz, Unibertsitatearekin duen loturak ere ez du den-dena esaten kultur sortzailearen inguruan, zehaztasun gehiagorik eman ezean. Egia da
Unibertsitatea pribilegio sozialez hornitutako erakundea dela, duda-izpi barik,
eszenategi instituzional mesedegarriena akademikoen zein intelektualen jarduerari
begira. Zentzu horretan, konsagrazio intelektualerako instantzia dugu: Unibertsitateak lan-saria eta segurtasun ekonomikoa eskaintzen ditu, ikerkuntzarako aukerak,
baita sortze-lanerako, komunikaziorako eta truke intelektualerako espazioak ere.
Hala eta guztiz, haren autonomia eta prestigioa ez daude zalantzaz kanpo azken
urteotan. Alde batetik, autonomiaren auziari dagokionez, aro modernoan autonomiaren konkistan eratu bazen ere, gaur egun kontrol sozial eta, batez ere, politiko
ugari jasaten du Unibertsitateak. Ordena sozialaren iraupenerako goi-mailako
hezkuntzak eta ikerkuntzak duten balio estrategikoa kontuan hartuta, modu batean
edo bestean instituzio horren jarduna arautzeko ahaleginak gauzatzen dituzte
estatuek etengabe. Kultur sortzaile akademikoek zuzen-zuzenean bizi dute
autonomiaren eta kontrolaren arteko tentsio hori, azken finean, beren eguneroko
lanaren askatasun-tarteak eta kultur produkzioaren izaera baldintzatzen baititu
interbentzioak. Eta, prestigioari dagokionez, azken garaiko "masifikazio"-egoeran,
zilegitasun kulturala beste instantzia batzuekin lehian duela —gaur egun ikerkuntza-zentro zientifikoak, enpresa pribatuak eta "kultur industriak" ditu aurrez
aurre—, Unibertsitateak kultur munduan zeukan zentralitatea eta behinolako
prestigio soziala galdu ditu, hein batean. Akademikoaren lana bera "profesionalizatu" egin da, baita errutinizatu ere, langile industrialaren zereginaren antzera.
Horren ondorioz, geroago eta gehiago, merkatu-irizpideen arabera baloratu ohi da
haren zeregina. Bestetik, unibertsitateen unibertsoan kokatzen bagara, unibertsitate
guztiek ez dute prestigio bera izaten. Unibertsitate bakoitzari egotzitako prestigio-maila, berak unibertsitate munduan duen posizioaren araberakoa eta gizartetik eta
gizarte-botereetatik jasotzen dituen begirune eta babesaren tamainakoa izaten da.
Hortaz, unibertsitate partikularrean kokaturiko kultUr sortzaileak ere, unibertsitate
horri atxikitako baldintzapen politikoak, "marka" sozialak eta kategoria akademi-
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koak jasotzen ditu beretzat. Azkenik, Unibertsitatearen barneko botere-harremanen
sareetan duen kokapenak baldintzaturik agertzen da akademikoa: botere
akademikoak zein unibertsitate-botereak instantzia desberdinetan duten sarbideak
badu zerikusirik kulturgileak jasotzen duen prestigio- eta autoritate-mailan.
Orain arte esandakotik ondoriozta daitekeenez, kultur sortzailea ezin da ulertu
gizaki isolatu modura, ezta barne-trinkotasunik gabeko gizaki-multzo bateko kide
modura ere —hau da, agregatu estatistiko gisara osaturiko multzo baten kide modura—. Hori pentsatzea kulturgilea "linbo" ez sozialean kokatzea litzateke, besterik gabe. Kultur sortzaileak, ordea, gizarte bateko kideak izan ohi dira, gizarteko
harreman eta talde sozialetan inplikaturik daude, eta, gainera, kultur arloko agente
gisa dihardute, bertan ere elkarrekin erlazionaturik egonik bilbe formal zein informal desberdinen bitartez. Gizarte bateko kultur sortzaileek partekatzen dituzten
elementu komunen eraginagatik —maila soziala, kapital kulturala, tradizio intelektualak, harremanak, etab.— eskuarki intelligentsia bat osatzen dute; horrek esan
gura du, gizarte bateko kultur sortzaileek nolabaiteko egitura soziala izaten dutela,
eta talde bat eratzen dutela hainbat harreman infotmal zein bilbe instituzionalen
inguruan: bilbe horretan korapilo funtsezkoa izan da egundainotik unibertsitate-sistema, hots, goi-mailako sistema akademikoa. Gizarte bateko intelligentsia, beraz, diziplina eta akademia-espezializazioak, kultur erakunde desberdinetako kidetasunak eta gaitasun kulturalen eta botere sozialen banaketak gorabehera, gizarteko
kultur tradizioaren testuinguru batean taxuturik egoten da; hau da, bilakaera
historikoan garatu diren kultur elementu komunetan parte har dezake, "tradizio
intelektualak" deitu ahal ditugun eredu kognitibo eta moraletan, alegia 3 . Tradizio
horiek zehazten dituzte, hain justu ere, kultur sortzaileen belaunaldi berriek beste
testuinguru batzuetan beren rolak eraikitzeko baliagarriak izan daitezkeen eredu
idealak, denboran zehar, tradizio guztiak bezala, aldatu egiten direnak.
Gizarteko eta arlo kultural bateko kide izateak eta tradizio intelektual eta kognitiboetan parte hartzeak sozialki eta historikoki kokaturiko agente gisa ezaugarritzen dute kultur sortzailea. Gizartearekiko lotura horrek har dezakeen moldea edo
itxura, haatik, kultur jarduerako forma desberdinek ezarritako bitartekaritzak
egokituta agertzen da. Kultur sortzailea eta gizartea, pentsamendua eta egintza,
teoria eta praktika, eta gisa horretako binomio klasiko horien arteko tentsioari

3. Tradizio intelektualaren kontzeptua E. Shils-ek landu du. Honako hau da berak ematen duen
definizioa: «Son las tradiciones inmanentes de la actividad intelectual, el conjunto aceptado de las
reglas de procedimiento, las normas de juicio, los criterios para la seleccien de materias y problemas,
los modos de presentacien, los cMiones para la valoracion del merito, y los modelos de logros
anteriores y de posible emulacien. Todos los campos de la actividad intelectual (...) tienen una
tradicien cultural semejante (...). Sin la tradicien, llamada metodo cientifico en cada campo
determinado de la ciencia y de la erudicien, y tecnica en los terrenos de la creacien literaria y otras
artes, entre ellas las plsticas, ni siquiera podrian ser eficaces los genioS rris grandes y creadores»
(Shils, 1977: 142. Ikus, baita ere Shils, 1976: 35).
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irtenbidea aurkitzen ahalegintzen diren formulek era askotako adierazpenak izaten
dituzte. Mutur batean ezagutza "purua" eta jardun akademiko hutsera zuzendutako
egintza kokatuz eta, bestean, unean uneko gai sozialetan zuzenago inplikaturiko
kultur egintza, kultur sortzailea posibilitate-sorta zabalaren aurrean dago bere jardun sortzailearen eta testuinguru sozialaren arteko loturak ezartzerakoan, hau da,
"intelektual" modura —kontzeptuaren adiera klasikoan— aritzeko orduan. Zenbait
kasutan, tradizio akademiko eta diziplinarrek mugatuko dituzte aukerak; beste zenbaitetan, gizarte eta garai bateko intelligentsiaren baitan indarrean dauden tradizio
intelektualek; azkenik, kulturgileak berak bere baldintzapen eta interesetatik
abiatuz garatzen dituen orientazioek. Faktore horiek guztiek dute eragina kultur
sortzaileak gizartean bere botere sinbolikoa erabiltzeko duen moduan.
4. KOLOKAKO KULTURAN, KOLOKAKO INTELLIGENTSIA ERATZEA
Jakina da ezen, izan eta iraun gura badu, giza elkarte orok —hizkuntza-komunitateak, kultur komunitateak edo nazioak, esaterako— behar dituela birsorkuntza
sinboliko eta kulturala burutzeko tresna egoki eta eraginkorrak. Nolanahi ere,
modernitatearen testuinguruan, premia hori larriagoa da giza elkartea politikoki
osatuta ez dagoenenan. Egiazki, eraketa politikoa —estatua— da gaur egun birsorkuntza-mekanismo legitimoen iturri, sozializazio-prozesu erabakigarriak determinatzeko duen ahalmena —"errealitatea sortzeko" duen boterea, azken fineanbeste edozein instantziarena baino askoz handiagoa delako. Horregatik, bere absentzian —estaturik ez egotean, alegia—, birsorkuntza era prekario eta problematikoan burutzen da. Kultur arloa bera, nekez osa daiteke normaltasunez botere
politikorik ezean.
Esandakoak esanda, gure kultur baldintzak eta Euskal Herrian dauden unibertsitateen zirkunstantziak xehetasun gutxirekin deskribatzea zaila bada ere, ez da
hain zaila egoeraren larritasunaz ohartzea, gabeziak nabarmenak baitira, bai Unibertsitateari bai, oro har, kultur arloaren eraketari dagokienez. Euskal Herriak,
eraketa politikorik ez izatean, ez du historia modernoan euskarazko eskola-sistema
bateratu eta propioa sortzea lortu. Euskal —euskarazko— unibertsitateari buruz
hitz egitea —hauxe baita Biltzar honetan biltzen gaituen gaia—, absentzia bati
buruzko gogoeta egitea da, beraz. Forma positiboagoa erabiliz, proiektu baten inguruko hausnarketari heltzea dela ere esan dezakegu 4. Eskolari buruz egindako
4. Kultur proiektuak, Euskal Herrian, proiektu politikoekin uztarturik agertzen dira maiz
historian zehar, nahiz eta lehenengoak ez diren askotan bigarrenak bezain argi zehazten. (Gogoratu
behar da, bestalde, hezkuntza-sistemaren inguruko ekimen politikoak ez direla gehienetan
elebakartasunean oinarrituta egon). J. L. Orella historialariak erakutsi du, esaterako, XIX. eta XX.
mendeetan hegoaldeko euskal gizartearen eskakizun politikoak eta kulturalak —unibertsitate
propioarenak barne— elkarrekin loturik joan direla: «Siempre que Ios vascos pidan una reintegracin
foral, o en el supuesto de que 6ta no sea concedida, una mayor autonomia, sea en forma de concierto
econmico o de estatuto, junto a esta peticin de autonomia politica, se suscitara en el pais la
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baieztapen bera egin daiteke euskal —euskarazko— intelligentsiaren inguruan ere.
Izatez, gaur egun, estatuko eta zuzenbideko hainbat esparrutan garatu diren unibertsitateetan lan egiten dute euskal unibertsitate-akademikoek, hain zuzen ere politika linguistiko eta kultural euskaldun komunaren gidaritza ezagutzen ez duten erdal
unibertsitateetan. Haien baitan txertatzen da irakaslego elebidun "gutxitua", unibertsitate-egitura, ikastetxe, sail eta ezagutza-eremu desberdinetan sakabanatua.
Tokian tokiko hizkuntza-egoerak ere desberdinak dira. Euskal Herrian kokaturik
dauden unibertsitate batzuetan azken urteotan elebitasunaren bidetik aurrerapauso
esanguratsuak egin badira ere, beste batzuetan, edo ez da batere aitzina egin, edota
egindakoa galtze-bidean dela egiaztatu ahal da. Edozelan ere, oro har, arlo zientifiko eta teknikoak gutxi garaturik agertzen dira oraingoz gurean, eta goi-mailako
sozializazio-esparruak ez daude bermaturik osotasunean euskaraz. Hori gutxi balitz, irakasleria euskalduna —talde modura hartuta— era negatiboan agertzen da
definiturik prestigio-zeinu instituzionalizatuen jabetzari dagokionez, baita unibertsitateko botere-maila desberdinen kontrolari buruzko aspektuetan ere. Diagnostikoa, horrenbestez, ezaguna eta nabaria da: berezko arlo kulturalaren gabeziak —eta
horren adierazle agerikoa dugu unibertsitate euskaldunaren existentziarik ezakultura euskaldunaren botere sinbolikoaren eskasia uzten du begi-bistan, eta bai
bere aldameneko kultura nagusien testuinguruan kultura euskaldunak duen balio
eta eraginkortasun sozial urria ere. Beste modu batean esanda, gizarte-gabeziak
—gizarte batek berezkoak dituen botere eta ahalmenez ezin baliatu izateakagerian uzten ditu gizarte horri egokituko litzaiokeen arlo kulturala osatzeko
zailtasunak, esanahi-espazioa eta mundu sinboliko osatu eta integratua finkatzeko
ezintasunak, besteak beste.
Orain arte adierazitakoarekin kultur arloaren gabeziak nabarmendu badira
ere, ez da gure asmoa euskal kultura eta unibertsitate-kulturgileen inguruan ariketa
antzu eta errukarria egitea, abiapuntutzat hartzen dugun egoeraren mugak —hortaz,
egoeraren aldaketarako posibilitate errealak— zeintzuk diren azpimarratzea baizik.
Zentzu horretan, txostenean gorde den arrazoitze-hariari jarraiki, behin-behineko
intelligentsia euskalduna eratzeko bidean, interesgarria deritzogu unibertsitate
desberdinetan lan egiten duten kultur sortzaile euskaldunak egituratzeko eta taxutzeko saioari; baina, betiere jakinik ezen, kultura eta kultura sostengatzen duten
koordenada sozialak aldatu ezean, intelligentsia horrek izaera prekarioa eta kolokakoa izango duela halabeharrez. Betiere ezaguturik, arlo kulturala ezin daitekela eraiki botere sozial eta politikoen gabeziaren gainean5 . Kontziente izanik ezen,
exigencia formulada de una institucin universitaria que corporalice las necesidades culturales vascas
(...) solo quiero subrayar la coincidencia polftico-cultural de las reivindicaciones vascas tanto en el
terreno de la autonomia politica como en la autogestin universitaria» (Orella, 1977: 11).
5. Botere sozialik gabe, giza talde baten kultura —bere unibertso sinbolikoa— kolokan gera
daiteke boteredunak diren beste batzuenaren aldean, eta kultura horren aldeko argumentu eta
arrazoibideek, berek soil-soilik, ez dute erabateko eragina izaten behin-behinekotasunezko egoera
horri buelta emateko. Oso era adierazgarrian azaltzen dute hau P. Berger eta T. Luckmann-ek: «El
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azkenean, Euskal Herriko unibertsitateetako irakasleria elebidunak oinarri sendoagoak eraiki behar dituela erabateko interes komunak partekatzen dituen talde
gisa aritzeko, murgildurik baitago bere zereginean nagusiak diren interes-talde,
hizkuntza-talde, eta diziplina-, kultur eta akademia-harremanen sare askotarikoen
barruan, eta horiekin guztiekin lehiatu/partekatu beharra baitauka "osagai" euskaldunak.
Eragozpenak eragozpen, EIRE elkarteak Biltzar honen bitartez mahai gainean
jarri duen gogoeta-erronkari erantzun apal bat emateko, euskal inrelligentsia talde
baten trinkotze-bidean, gaur egun Euskal Herrian dauden unibertsitateetako kultur
sortzaileen aldetik burutu daitezkeen egintza-mota orokorrak zehazten dira ondoren, hainbat jarduera-mailatan bereizirik.
Lehen maila batean, euskal kulturan tradizio nagusiki literariotik tradizio akademiko-zientifikorako iraganbidea ahalbidetzera zuzendurik dauden egintzak kokatu behar dira, gure ustez. Jakina denez, gutxi garatutako gizarteetako elite kulturalek izaera —soilik— literarioa edukitzen dute funtsean. Gurean ere literaturak
bildu du —eta biltzen du—, adibide bat ipintzearren, oraintsu arteko euskal
liburugintzaren parterik handiena 6 . Unibertsitate-akademiko euskaldunek duten
erronkarik nagusienetarikoa, hortaz, kultur produkzioaren espektroa ezagutza
zientifikora eta ikerkuntzara zabaltzearena da, alor zientifiko eta tekniko guztietan;
hau da, oraindik ez dagoen tradizio bat sortzearen ardura hartu behar dute, tradizio
horrek bermatu ahal izango duelakoan, aldi berean, ondorengo belaunaldientzako
euskarazko sozializazio-testuinguru normalizatuagoa eratzea.
Bigarrenik, unibertsitateetatik akademiko euskaldunen "zirkulu intelektualak
era daitezke. Eszenatoki instituzional desberdinetatik abiatuta bada ere, irakasleria
euskaldunaren artean zirkulu intelektual akademikoak eratzeko orduan, uztardura
instituzional eta ez-formalak egokitzeko aukerak ematen ditu unibertsitate-sistemak. Arlo akademikoan, "ikastetxe edo elkargo ikustezinak", komunikazio-sareak
edota milieux intelektualak, interesgune eta egitura anitzen inguruan taxu daitezke:
diziplina espezializatu edo diziplinarteko argitalpenen inguruan, institutu eta lankidetza-hitzarmenen bitartez, ikerkuntza-programa, foro, biltzar eta mintegien bidez;
hau da, bai bizitza akademikoak berez bideratzen dituen gertakariak, eta bai sor
daitezkeen eta horrez gero sortuta dauden elkarteak profitatuz 7, euskal intelektuaenfrentamiento de universos simbOlicos alternativos implica un problema de poder: (:, cuffi de las
definiciones conflictuales de la realidad social habth de quedar adherida en la sociedad? (...) La
cuesti6n de cuffi de las dos prevaleceth dependeth inâs del poder que de la habilidad te6rica de los
legitimadores respectivos (...) E1 resultado histOrico de cada lucha de dioses lo decidian los que
blandian las mejores armas nris que los que poseian los mejores argumentos. Lo mismo puede
decirse, por supuesto, de los conflictos de esta indole que ocurren en el seno de las sociedades»
(Berger eta Luckmann, 1979: 140).
6. Ikus P. Iztueta, 1996: 349-350.
7. Zentzu honetan aintzindari eta eredu dugu Udako Euskal Unibertsitatea.
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litate akademikoaren trinkotze-prozesua egon dauden baliabide sinbolikoak biltzeko lehen pauso bihurtzen da. Urrats zailagoak eginez, lobby gisako jardunean ere
islatu ahal da zirkulu akademiko trinkoenen sendotasuna, zeren euskararen normalizazioaren inguruko gaietan akademiko euskaldunen adostasuna eta talde modura
egindako presioa garrantzitsuak izan baitaitezke. Bide horrek, ordea, unibertsitatearen botere-maila desberdinen erdiespenari lotutako erabaki estrategikoak
garatzea eskatzen du, baita lekuan lekuko botere-instantzia desberdinekin talde
kohesionatu gisa negoziatu eta harremanak garatzeko gaitasuna izatea ere. Auzia
da, kohesio-maila hori lortzeko euskara beste interes batzuen gainetik dagoen
indar-biltzaile bilakatu ahal den ala ez.
Hirugarren eta azken maila batean, unibertsitateetatik esparru publiko sozialean aritzen diren zirkulu intelektualak sendotu daitezke. Izan ere, unibertsitate eta
zientzia-mundutik at, komunikazio-esparru publikoa izaten da intelektual akademikoaren jardunaren guneetariko bat 8. Horrek ez du esan nahi unibertsitario guztiek
bide horretatik jotzen dutenik —ezta jo behar dutenik ere—, zeren, azken finean,
unean uneko gai sozialekin inplikazio estuagoa eskatzen duen jarduera baita horixe. Hala ere, errealitatearen definizio gatazkatsuak legitimatzerakoan jakintza-adituak duen geroago eta erabilera handiagoak eraginda, kontuan hartuta gainera
akademikoari —ezagutza horien eramale gisa— onartzen zaion autoritate sinbolikoa, jarduera intelektualaren mota hori geroago eta lotuago agertzen da unibertsitate-munduarekin. Espazio publikoa taxutzen duten prentsa, argitalpen ez-espezializatu eta beste hedabide batzuen inguruan elkartzen dira esparru desberdinetako
kultur sortzaile eta kultur igorleak, unibertsitarioak eta literaturgileak, kazetariak,
artistak eta argitaratzaileak, baita politikoak ere, besteak beste. Tamalez, mundu
euskaldunean zirkulu horiek ere ahulak eta mugatuak dira oso, bereziki gogoan
hartzen badugu , esparru horretan errekurtso intelektual zein komunikaziozkoen
etengabeko aktibazioa burutzen dela gaur egun, eta euskal kulturari egiten zaizkion
eraso mediatikoak ere bertan gauzatzen direla9.
Ikusten denez, egintza-mota horiek nabarmenki mailakaturik agertzen zaizkigu; norberak bere kokalekuan bere diziplina garatzeko egin ahal duen lanetik hasita, unibertsitateen arteko kultur sortzaile euskaldunen lankidetza eta talde-osaketarekin jarraituz, gizarteko eztabaida publikoetan esku-hartzera arte, jauziz beteriko
bidea dago. Horrek erakusten digu hainbat inplikazio-maila duela aukeran euskal
akademikoak, eta puntu desberdinetan koka dezakeela bere burua —eta zereginaunibertsitatetik gizartera doan ibilbide horretan. Izan ere, unibertsitatearen eta gizartearen arteko harremanen auziari inoiz era sinplifikatuan ezin heldu izan bazaio,
are gutxiago egin daiteke hori gurean. Euskal Herrian ez baita auzia ohikoa, hau
8. Bide beretik doa, funtsean, M. Zubiagak ere intelektual "propioaren" premiaren inguruan egin
duen proposamena (M. Zubiaga, 2001: 76-79).
9. Ikus, adibidez, J.M. Torrealdaik euskararen normalizazioa dela eta oraintsu bildu dituen
hizkuntza-politikaren aurkako iritzi argitaratuak (Torrealdai, 2001: 11-64).
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da, zelan uztartu unibertsitatea bezalako gune kultural autonomoa gizartean, edo
nola lotu kultur sortzailea, kultur arloko kide gisa, gizartearekin. Hemen eta orain,
arazoa askoz ere konplikatuagoa da, (euskarazko) kultur arloa, euskal unibertsitatea barne, bere osotasunean, eratzeke dagoelako, eta gizarte euskaldun normalizaturako baldintzak urrun daudelako. Hori dela eta, kultura eta hizkuntza nagusiaren eta menperatuaren artean lekututa dagoen kultur sortzaile elebidunaren (eta
kulturbidunaren?) lana nekeza egiten da gurean, sarritan hizkuntza eta kulturarekiko jarrera eta bizipen anbiguoz josia, askotan kontraesanez eta frustrazioz betea.
Errealitate horren egiaztapenetik ondorioztatzen da gure gogoetaren tonuaren gazi-gozoa ere. EIRE elkartearen asmoak iragartzen duen bidetik, intelligentsia
akademikoaren premia azpimarratzea izan da komunikazio honen helburua, alde
batetik; bestetik, oraingo baldintzetan, asmo hori burutzeko dauden mugak agerian
uztea. Lehenengo helburua lortzea —euskal intelligentsia akademikoa
trinkotzea— erdiespen handia litzateke. Horretarako, baina, nabarmendu diren
eragozpenei erreparatu behar zaie, eta aztertu, horrela proiektu orok ezinbestekoa
duen bideragarritasuna bermatzeko, eztabaidari eta hausnarketari atea irekiz.
5. ONDORIOAK
Unibertsitatea kultur baliabide legitimoak —hau da, gizartean indar sinboliko handiz erabil daitezkeen baliabide kognitiboak— sortzeko eskumenak biltzen dituen
instituzioa da. Kultur baliabide horiek, hortaz, unibertsitateari loturik dauden kultur sortzaileen baitan batzen dira bereziki. Hori horrela bada, euskarazko kulturaren ahalmen sinbolikoan eta eraginkortasun sozialaren sendotze-prozesuan, unibertsitateko kulturgile euskaldunen trinkotzeak eragin positiboa izan ahal duelakoan
gaude. Premia hori azpimarratzen da txostenean, eta hiru mailatan bereiztutako
egintzak proposatzen dira intelligentsia akademiko euskalduna trinkotzeko xedearekin. Aldi berean, baina, saio horren behin-behinekotasuna edo izaera ezegonkorra nabarmentzen da. Izan ere, hizkuntza-egoera eta arlo kultural ez normalizatuan aritzeak —azken finean, botere sozialez desjabeturiko kulturan lan egiteakzaildu egiten baitu lehentasunezko bilgune gisa euskara hartzea, beste interes
batzuen gainetik.
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Euskal Unibertsitatea eta euskararen garapena
Jesus Rubio (UPV/EHU)
1. SARRERA
EHUko gure ikasgeletan ordenagailu ahaltsuenak erabiltzen ohituak gara, eta
aurrerakuntza informatiko esanguratsu guztiek gure geletan beren isla izaten dute.
Ordenagailu-programekin ere antzekoa gertatzen da, bertsio aurreratuenak ez dira
falta izaten; izan ere, bertsio zaharkituagoek berekin daramaten efizientzia-galera
saihesteari erabat egokia irizten diogu. Eta ondo dago hala izan dadin; bistan
deriez, gure ikasleentzako onena nahi baitugu.
Hala ere, euskal klaseetan erabiltzen den tresna nagusiarekiko ez gara irizpide
bera erabiltzen ohituak. Baina, euskarri informatiko batekin antz handiak dituen
gure euskarri informatibo garrantzitsuenaren (euskararen) ahalmenak zein
ahuleziak ere aztertzen hasi beharko ginateke. Esan nahi baita, gure hizkuntza,
tresna komunikatiboa den aldetik, ikuspuntu tekniko batetik ere aztertzen ohitu
beharko ginatekeela, eta detekta genitzakeen behar esanguratsuak asetzen
ahalegindu. Uste dut, gainera, ideia eta jarrera hau hil ala bizikoa dela gure
hizkuntzarentzat.
2. ZER DUGUN
Imajina dezagun testu-prozesatzaile bat, non soilik esaldi-osagarri laburrez sortutako esaldi laburrak erabil ditzakegun. Esan nahi baita, testu-programa hori erabiltzekotan idatzi beharko ditugun esaldi-osagarriak eta esaldiak eurak derrigor motzak
izan beharko direla, zeren bestela, programak porrot egingo baitu eta ez baitu
emaitzarik emango, ez bada ERRORE dioen pantaila bat, non azalduko baitzaigu
gure okerraren zergatia: esaldi-osagarriak edo/eta esaldi luzeegiak idatzi izana,
esaldi konpreniezinak programaren aburuz.
Bertsolariak bagara, ez dugu arazo handirik izango, izan ere bertsolaritzan
esaldien osagarriak eta esaldiak eurak ere laburrak izan behar baitira; baina, adibi-
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dez, unibertsitate-irakasleak bagara, agian programa ahaltsuago baten ametsetan
hasiko gara. Izan ere, lan didaktikoak (besteak beste) biziki eskertzen du xehetasun
eta ñabardurez beteriko esaldiak (erraztasunez) eman ahal izatea. Bai, egia da,
soilik esaldi laburren bidez ere edozein mezu eman genezake, edozein ideia azaldu,
baita edozein hizkuntza-testuingurutan ere; baina horrek ez du kentzen, batzuetan
—eta hizkuntza-testuinguru exijenteetan batzuetan baino gehiago— esaldiak luzatu ahal izatea, esaldi-osagarri luze eta aberatsak erosotasunez eman ahal izatea
oso lagungarria izan daitekeela —euskararen kasuan, kritikoki lagungarria, esango
nuke—.
Pentsa, nondik eta latinetik datorkigun gaztelaniak lanak egin behar izan zituen lan didaktiko exijentera hobeki egokitzeko, eta lan horiek non eta esaldi zabalagoak, malguagoak eta aberatsagoak osatu ahal izateko aukeretan bereziki zentratu ziren:
La labor de Alfonso X capacito al idioma [gaztelanial para la exposicin didktica.
Tuvieron que ser abordados dos problemas fundamentales, referentes a la sintaxis y
al
Se requerla disponer de una frase inas amplia y variada que la usual hasta entonces.
El pensamiento discurre en ella con arreglo a un plan riguroso, de irreprochable
lgica aristotlica, con perfecta trabazn entre los miembros del perfodo.
al encabezamiento, exposicin de una idea general, sucede el estudio de los
aspectos parciales... La frase se alarga, complicada en oraciones incidentales, sin que
flaquee la solidez del razonamiento ni se pierda el hilo de la idea directriz.
Esta frase, relativamente tan compleja, necesitaba conjunciones y locuciones
conjuntivas especiales para cada tipo de relacii5n entre las oraciones... Asi la sintaxis
ganaba flexibilidad y riqueza de matices [R. Lapesa, 1991: 242-243].
Bistan da, lan didaktikoa exijentea da, eta lan horretarako hizkuntza-baliabide
egokiturik gabe, gure azalpenetan errepikapen antzuetan ibili beharko gara,
txiribuelta deserosoetan, zeinek azken buruan gure irakaskuntza-lana zailduko
duten; justuki, gorago imajinatu dugun software imajinario mugatu eta desegokitu
horrekin gertatuko zitzaigun bezala. Esan nahi baita, batzuetan osagarri luze baina
ondo antolatu batean bil daitekeen informazioa ez dela hain erraz biltzen ahal
osagarri laburrez osatutako esaldi koordinatuetan (gainkostuak daude).
Demagun orain, gure hizkuntzan baliabide landuez ondo hornituta gaudela,
eta hortaz esaldi luze eta konplexuak era ulergarrian emateko aukera egokiak baditugula. Bistan denez, egokiera linguistiko horretan gorago irudikatuko software
mugatu horren erabiltzaileak bagina, segituan konturatuko ginen bere ahuleziez,
eta akaso programaren enpresari gutun bat bidaliko genion esanez, mesedez, esaldi
luzeagoak kabi daitezen moduko bertsio zabaldua atera ezazue. Jakina, inor ez
litzateke horregatik asaldatuko. Dudarik gabe, eskakizun horretan programaren
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erabiltzaile guztien arteko adostasuna ia erabatekoa izanen zen, azken buruan esaldi luzeak idazteko aukerak ez baitu inola ere murrizten (soilik) esaldi laburragoez
baliatzeko aukera. Bistan da, informatikaren munduan praktikotasuna da nagusi,
eta tradizioa bezalako kontzeptuak ez dira mahai gainean jarri ere egiten.
Baina itzul gaitezen orain gure ikasgeletara. Bada, hor, bistan denez, tresna
informatiko guztiak baino garrantzitsuagoa eta erabiliagoa den lan-tresna komunikatibo bat daukagu: euskara —ikasgelan erabil litezkeen beste baliabide guztien
erabilera baldintzatzen du—, eta euskarari tresna tekniko komunikatibo moduko
azterketa egin geniezaioke, beste software bati egin geniezaiokeen bezala.
Hor hasten dira gure komeriak, izan ere azterketan hasi eta lasterrean konturatzen baikara gure klaseetako euskarak software komunikatibo modura ikusita
bere mugak badituela, muga esanguratsuak hain zuzen. Gaztelaniari —eta zer esanik ez latinari— noizbait tokatu zaion garapen-lan hori orain suertatu zaio euskarari, hots testuinguru exijenteetan —non esaldien luzera eta konplexutasuna biziki
eskertzen baitugu— agertzen zaizkigun arazoei irtenbide egokia eta egokitua
ematea.
Adibide baterako, euskaraz subordinazioa nekeza egiten da askotan, eta esaldi
motzen koordinaziora jo behar izaten dugu:
Gaztelaniak errazago du menpeko esaldi luzeak egitea; euskarak, ordea, ez:
perpausen arteko loturak esaldiaren bukaeran joan ohi direnez, ulerkaitz bihurtzen
dira menpeko esaldiz osatutako kate luzeak [HAEE, 1997].
Euskara den teknologia komunikatibo horretan, esaldi-osagarriak ezkerretara
luzatu ohi ditugu, eta horrek osagarri horien luzera baldintzatzen du erabat, ulergarritasuna kontuan hartuko bada —programa komunikatiboak emaitza egokirik
emanen badu—.
Euskaraz, adibidez, izenen osagarriak izenaren beraren aurretik kokatu behar
ditugu, ez baitugu, besteak beste, eskuinera luzatzen den baliabide genitiborik. Eta
halako ordenak osagarri motzetan inportantziarik ez badu ere, izen-osagarri luze
edo/eta konplexuetan ez da berdin gertatzen, izan ere esaldi horietan ordenak
izugarrizko garrantzia baitu. Egokiera horretan euskararen egituraren arazo larriak
agerian geldituko zaizkigu:
Kontrara antolatuta daude euskararen egitura eta informazioaren harilketa, nolabait
esan ordena "antiinformatiboa" du euskarak [J. M. Agirre, 1994].
Bistan da, erabiltzen ari garen software komunikatiboak muga larriak baditu,
eta muga horiek atzera-karga deitu zaion arazo horren iturburuan daude. Berezko
atzera-karga duela euskarak esango digute Zubimendik eta Esnalek:
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euskal prosak berezkoa du atzera-karga. Auzoko erdarek ez bezala, euskarak
atzean eramaten du mezuaren giltza [J. R. Zubimendi eta P5 Esnal, 1993: 205].
Hala ere, eta nahiko harrigarriki, gure software komunikatibo maite honen
ahuleziak eta gabeziak begi-bistan izanda ere, betiko ahozko euskararen defenditzaileak nagusituko dira gure bazterretan —esfera linguistiko ahaltsuetan ere bai—,
normalean tradizio txarto ulertu bati eutsiz. Adibidez, aipatu estuasun komunikatibo —potentzialki arazotsu— horiek konpontze aldera, Herri Arduralaritzarako
Euskal Erakundeak (HAEEk) honakoa aholkatzen du:
Ahaleginak egin behar ditugu, hortaz, ahozko eta idatzizko ereduen arteko etena
txikiagotzeko, hots, idatzizkoa ahozkora hurbilarazteko [HAEE, 1996: 48].
Ez al da lur eta zur gelditzeko modukoa? HAEEk ez du duda-izpirik ere
idatzizko eta ahozko ereduaren arteko etena txikiagotzeko harremanak nondik nora
joan behar duen. Euskararen estuasunen konponbiderako, beraz, betiko ahozko
euskararen eredura jo beharko dugu. Baina, ez al zetozen euskararen ahozko eredu
horretatik konpondu nahi diren estuasun horiek? Ez al da konponbidetzat
aholkatzen ari arazoen iturburura garamatzan bide hori berbera? Ez al gara txango
horretatik joan garen bezain estu itzuli behar?
3. ZER EGIN?
Gure software komunikatiboa kritikoki mugatuta badago, bistan da muga horiek
aztertu eta gero, zabaltzen saiatu beharko dugula. Azter dezagun, bada, hitz
gutxitan, arazoaren gakoa, segituan soluziobideak proposatzeko.
Non datza euskararen gainkostuen arazoa? Hain zuzen ere, euskarak orokorrean bere esaldi-osagarriak ezkerrera garatzeko duen sakoneko joerak eragiten
du arazoa; izan ere, ezkerrera luzatzen den edonolako osagarria derrigor motza
beharko baita, ulergaitza nahi ez bada. Hori muga bat da, diskurtsoa baldintzatzen
duen muga bat, garapen edo azpigarapen diskurtsiboa erabakitzen duen garrantzi
handiko muga bat, hizkuntzaren garapena edo azpigarapena diagnostikatzeko balio
digun irizpidea.
Eskuinera luzatzen edo garatzen diren gaztelaniak edo frantsesak gainditu
egin dute muga hori. Izan ere, esan genezake ezen, gaur egungo gaztelania eta
frantsesa bezalako indoeuropar hizkuntzetara ailegatzeko, hizkuntza indoeuropar
zaharraren egunetatik luzatzen den desdoblamendu-prozesu geldo baina konstante
bat burutu dela, non esaldi-osagarriak ezkerrera garatzeko jatorrizko joera batetik
—euskararena bezalakoa— eskuinera garatzeko joera batera pasatu baita. Bilakaera luze horretan latina erdiko estadio bat baino ez zen izango, eta gaztelania eta
frantsesa —hala nola beste hizkuntza asko ere— azken katebegiak.
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Argi esan behar dugu: euskarak ez du hizkuntza baten garapenerako kritikoa
den muga hori oraindik era egokian gainditu —bide horretan abiatu bazen ere—,
eta horixe da jatorrizko arrazoia zerengatik gaur egun ez den erabiltzen euskara
hainbeste nola espero genezakeen. Euskarak gure beste hizkuntzek ibili duten
bidetik kilometro batzuk baditu egiteke, eta hor datza arazoa. Beraz, kirol-jantziz
irabaz dezagun euskararentzat zor diogun garapen osoa, hizkuntza-baliabide
prepositiboak eman diezaizkiogun, daukagunetik ezer ere galdu gabe —esan nahi
baita, hizkuntza-baliabide prepositibo horiek osagarriak liratekeela—.
Ez bazaio prestutasunez eta eraginkortasunez aurre egiten euskararen
desegokitasun, funtzionaltasun-falta edo ez-adaptazio-arazo horri, euskara gero eta
gutxiago erabiliko da, ez soilik aipaturiko esparru berezitu horietan, baizik, islaz,
esparru guztietan ere —esparru oso babestuetan salbu—.
3.1. Hasi lanean
Has gintezke geure tradizio literarioan topa ditzakegun saio garatzaile bezain
askatzaile guztiak onartzen, laudatzen eta horien erabilera bultzatzen.
Has gintezke, adibidez, erlatibo anaforikoak mugarik gabe onartzen, esan nahi
baita ez soilik osagarri erlatibo ez-murriztaileetan, baizik-eta murriztaileetan ere.
Has gintezke euskaraz noizbait erabili diren forma konparatibo guztiak
ezagutzera ematen eta jendeen eskura jartzen.
Has gintezke, laburrean esateko, daukagun guztia lantzen eta lanean jartzen,
gure uzta hobea izan dadin.
3.2. Segi lanean
Segi genezake euskaraz existitzen diren mekanismo sortzaile-garatzaileak
aztertzen eta emankor bihurtzen.
Segi genezake, adibidez, euskaraz hainbat erabileretan existitzen diren eredu
sintaktiko bikoitzak eredu hartuta —esan nahi baita eredu sintaktiko prepositiboa
eta eredu sintaktiko pospositiboa, hala nola "baizik(-eta) ..." prepositiboa eta "...
baizik" pospositiboa, beste posposizioak preposizio moduan erabili ahal izateko
moldatzen. Esan nahi baita "-(r)en ordez" baliabide pospositiboaren ondoan balio
bereko "ordez(-eta) ..." baliabide prepositiboa erator eta erabil genezakeela, eta "(r)i buruz" baliabide pospositiboaren ondoan "buruz(-eta) ..." aukera prepositiboa
oso lagungarria izango litzatekeela batzuetan.
Zeren-eta esaldi-osagarri luze edo konplexuak emate aldera, eta irizpide komunikatibo huts batetik, ezin uka baitaiteke ulergarriagoa dela, askoz eraginkorragoa dela, baliabide prepositibo aurkezle bat ezen ez bere kide pospositiboa. Gustatu dakiguke edo ez, zoritxarrekoa iritzi diezaiokegu edo ez —euskararen tradi-
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zioaren ikuspegitik—, baina halaxe da —gainera tradizioak ere aldakorrak dira—.
Ikus, adibidez, Edorta Espatia itzultzaileak Administrazioa Euskaraz aldizkarian
eskaintzen digun adibidea —administrazio-testu batetik aterea— eta horri buruzko
azalpena:
Onartutakoen behin behineko zerrendetatik kanpo geratu diren izangaiek hamar
eguneko epea izango dute eskabidean egindako akatsak zuzentzeko, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
Legeak ezarritakoaren arabera [E. España, 1999: 24].
Ikus, iragarri bezala, autoreak berak argudiatzen duen arazo komunikatiboa:
Testua zuzena da, ezbairik gabe; gramatikala, beraz. Baina zuzentzekotik araberara
arte, tarte luzea dago, eta informazio asko oroitu behar dugu funtsezkoa den hitzera
heldu arte [Ibidem.].
Eta hortxe dago koxka. Hortxe dago euskarak zenbait testuinguru linguistikoetan azaltzen dituen gainkostuen koxka. Aurreko argudiabide horretan, azken
bururan.
Proposatzen den garabidearen arabera, honako alternantziak erabil genitzake:
(i) "... baizik" = "baizik(-eta) ..."
Adibidez:
Egokiera hau ez da euskararen berezitasuna, baizik-eta munduan eta
historian zehar hainbat hizkuntzek gainditu duten egokiera bera.
(ii) "... salbu" = "salbu(-eta) ...
Adibidez:
Laguntza denei eman behar zaie, salbu-eta, jakina, horren beharrean ez
daudenei edo laguntzarik espresuki nahi ez dutenei.
(iii) "... -(r)en ordez" = "ordez(-eta) ..."
Adibidez:
Komunikaziorako hainbat hobe litzateke, baldin menpeko esaldi-kateetan
tresna preposizionalez loturiko osagarriak erabiliko bagenitu ordez-eta nekez
katea daitezkeen osagarri posposizionalak.
(iv) "... -(r)i buruz" = "buruz(-eta) ..."
Adibidez:
Gaur mintzatuko gara buruz-eta baliabide linguistikoak zeinen bitartez lor
genezakeen ahalmen komunikatibo nabarmenki handiagoa, horrek dakarren
guztiarekin.
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Gainera, posposizioaren erreferentziazko hitza izena izan beharrean aditza
denean ere berdintsu joka genezake. Adibide batera:
(v) "... -n bitartean" = "bitartean(-eta) ..."
Adibidez:
Irakaslea ikasgelan egongo da bitartean-eta klaseko delegatua edo azpidelegatua aukeratzeko bozketa garatzen den.
Bistan da, gure ikasgeletako tresna komunikatibo nagusiak arazoak ditu.
Baina eskura daukagu, nik uste, arazo horiek konponbidean jartzea. Eta, argi dago,
euskara gure ikasgeletan erabiltzen dugun bitartean behintzat, ahaleginak merezi
duela. Has gaitezen, bada, behar diren berrikuntzak lehenbailehen egiten. Egin
dezagun euskara funtzionalagoa. Zeren, ez baita dudarik, euskararen funtzionaltasunarekin batean doa bere zeregin soziala, ez soilik momentu honetan. dagokigun
esparru unibertsitarioan, baizik orokorrean ere.
3.3. Harik eta hizkuntza egoki garatu arte
Ahaleginetan hastea ez da gutxi, baina erlatibo pospositiboak zein prepositiboak askatasun osoz erabiltzea, edo/eta posposizioak preposizio-aukeran ere eman
ahal izatea ez da aski. Ezinbestekoa da atzizki deklinatiboak modu preposizionalean ere emateko aukera izatea. Adibidez, euskaraz ezin da falta genitiboan doazen
izen-osagarriak eskuinerantz luzatzeko aukera erraza; euskarak aukera hori izan
behar du, edo ez da hizkuntza garatua izanen —ez da software komunikatibo
egokia izanen, gaurko egunerako—. Ondo dago ezkerretarako aukera; baina
eskuinerakoa, gaur egun, ezinbestekoa da.
Aurrena izena eta segituan izenari dagozkien izen-osagarriak ematea irizpide
komunikatibo batetik zuzenagoa da; baina itsatsi nahi dugun izen-osagarria luzea
denean, edo/eta bere barnean beste izenak eta beste azpiosagarriak daramatzanean,
ez da soilik zuzenagoa baizik-eta beharrezkoa, ezinbestekoa —beti ere ikuspuntu
komunikatibo huts batetik, zein baita artikulu honetan dagokiguna—.
Aipatu izen-osagarri genitiboak eskuinera erosotasunez luzatu ahal izateko
modurik egokiena, euskal atzizki deklinatibo genitiboa desdoblatzeko bide bat
aurkitzea litzateke. Ez dut uste, hala ere, aukera hori erraza denik. Nik, horrelako
kasuetarako, beste hizkuntzetatik —ingelesetik, adibidez; edo latinetik— preposiziorik mailegatzea deritzot egokiena. Esan dezadan, puntu honetan, 1997ko irailean aurkeztu nuen nire doktoretza-tesian, tituluan bertan ingelesetik mailegatutako
"in" preposizioa osagarri inesibo bat aurkezteko erabili nuela (alternatiboki euskararen inesibotik desdoblaturiko "an" preposizioa erabil genezake). Instrumental
eta genitiboetarako euskarazko interpretazio instrumentala izan dezakeen "on"
ingelesetiko preposizioa erabil genezake (euskararen genitibo hurbilaren desdoblamendutzat ere jo dezakegu).
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Bide hau zaila da, aitor dezagun, baina ez dut uste beste biderik dagoenik:
Gauden egoera ez dut uste epe luzera bideragarria denik. Gainera, euskarazko unibertsitatea eraikitzen ari den une hau euskararen behar sintaktiko berriei erantzun
egokia emateko momentu aproposa da. Agian euskararen bideragarritasun
linguistikoa lortzeko azken trena.

4. ONDORIOAK
Komunikazio honetan planteatu dut, geure unibertsitateko ikasgeletan erabiltzen
dugun bitarteko —programa edo software— komunikatiboa den euskara garapen-beharrean dela. Bere barneko egitura sintaktikotik edaten duten estuasun komunikatiboak, —mila eta bat aldiz aitortuak han eta hemen— konponbidean jarri
behar ditugu. Konponbide osagarriak eman behar dira, baliabide linguistiko
prepositiboak aukeran eman behar dira, eta orain.
Euskara unibertsitatean sartu zenetik 20 urte bete direlarik, aurrerapausoak
eman behar dira erretolika antzu guztien gainetik. Euskararentzako garapena
eskuratu behar dugu. Garapen horrekin berarekin doa euskarak gure unibertsitatean
—hala nola gure sozietatean ere— epe luzean jokatu behar duen papera.
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Espezialitateko itzulpena: hainbat okerbide
lñaki Ugarteburu (UPV/EHU)

Ez da uste bezain erraza espezialitateko testua zer den zehaztea. Hitz gutxitan esan
daiteke espezialitateko testua espezialistak sortutako testua dela, oro har, dentsitate
kontzeptual eta terminologiko handikoa. Eta testu horren berezitasun nagusia
erreferentea dugu: espezialitateko gaia. Hau da, forma edo terminologia baino
gehiago gaia bera da testu horien bereizgarri nagusia eta, aldi berean, espezialitate
horretakoa ez den irakurlearentzat testua zail eta ilun bilakatzen duena.
Baina aurrera jarraitu aurretik, bizpahiru kontzeptu azaltzea komeni da.
a) Espezialistatzat hartuko dugu formazio-plan arautu baten bidez ikasi duena.
Hau da, ez da espezialista gai horretarako zaletasuna duena eta horretaz irakurri duena, gai horretako formazioa —arautua— jaso duena baizik. Garrantzi handikoa da bereizkuntza hori: izan ere, gaur egun maiz sortzen dira
ika-mikak espezialisten eta itzultzaileen artean, baita intrusismo-salaketak
ere. Onartu beharra dugu, dena den, itzulpen espezializatuak egiteko orduan
oso zaila gertatzen dela aukera egitea: hizkuntza-formazio sendoko eta
espezialitateko jakintza apaleko itzultzailea, edo espezialitatean ongi jantzita dagoen baina hizkuntza-formazio berezirik ez duen espezialista. Egoerarik onenean, bien arteko lankidetzak erantzungo dio ongien itzulpen-lanari. Lankidetza horrek antolatua eta arautua izan behar du, bi partai-de
horietako bakoitzak bere zeregin berezia izango baitu lan horretan: hizkuntza-jarduera (birformulazioa, kode-trukaketa, testugintza) itzultzailearen
esku egongo da, eta gaiaren antolamentua, kontzeptuen azalpena eta terminologia espezializatua espezialistaren esku. Dena den, ez da erraza egoera
hori bideratzen, eta onartu beharra dugu maiz hizkuntza-formazio sendoa
duen espezialista (horretarako planak egin behar izaten dira, baina), nahiz
espezialitate bateko jakintzan ongi jantzita dagoen itzultzailea (itzultzaileen
espezializatzea eskatzen du horrek, eta merkatu-arazoa plazaratzen du,
hortaz) gerta daitezke une jakin batean itzultzailerik onenak.
b)Espezialistak sortzen du testua, baina ongi dakigu espezialisten artean ez
dela zientziaren zabalkundea lehentasunetako bat. Gizarte-egiturak berak
bultzatzen du espezialista, jardun hori alde batera utzi (baita testu
didaktikoen prestatzea ere) eta ikerketan murgiltzera. Eta ikerketa ingelesez
bideratzen da gure gizarteetan gaur egun. Are gehiago, ingelesak bakarrik
bermatzen du goi-mailako ikerketaren ebaluazioa eta hartatik eskura
daitezkeen onurak (izena eta aukerak). Beraz, espezialistak gutxi idazten du
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eta asko itzultzen du. Gure inguruan, bestalde, ingelesa ez denean, auzo-erdaretako bat dugu erreferentzia ia beti, eta, oraindik ere, erdaraz jaso
dute beren formazioa gure espezialista gehienek. Gainera, espezialista batzuen hizkuntza-gaitasunak berak bultzatzen ditu etengabe itzultzera,
kontzienteki ez bada ere.
c) Espezialitateko testuez ari garenean, testua bera hartu behar dugu unitatetzat. Eta testu hori adierazpen-unitate txikiagoetan bana daiteke, mikroegiturara iritsi arte. Hau da, itzulpen-prozeduraz ari garenean, hortaz, zein
mailatan ari garen zehaztea garrantzi handikoa gerta daiteke. Goreneko
mailan (testuan) erabakiko dira estiloaren eta testuaren nondik norako
nagusiak (hartzailearen eta asmoaren arabera); eta beheko mailan, berriz,
terminologia eta sintaxi-arazo zehatzak.
d)Testu horien ezaugarri nagusiak dentsitatea eta kontrol kontzeptuala dira.
Espezialista bera da, testuan azaltzen diren kontzeptuak ulertzen, lantzen
eta azaltzen dituena; eta kontu handia izan behar dugu testua aldatu eta
birformulatzean. Kezka handia dugu gaur egun, zientziaren zabalkundea
herritarrengana zuzen iristen ote den eta kontzeptuak ulergarri gertatzen ote
diren. Izan ere, osasun-arloko agindu edo kontsignc oso aldrebesturik jaso
ditzake herritarrak kontzeptu horiek argi aurkezten ez badira (esate baterako, antibiotikoak erabili behar ote dira birusen eragindako eritasunetan?)
e) Testu horien berezitasun nabarmenetako bat dugu terminologia. Hau da,
ohiko hiztegi eta lexikografia-lanek jasotzen ez dituzten hitz eta unitate
terminologikoak biltzen dira testu horietan. Izan ere, bildu ez ezik, maiztasun handiz ageri dira (ohiko testuetan baino askoz ere maizago). Terminologiak estandarra izan behar du, komunikazio eraginkorra eta nazioarteko
proiektu- eta iritzi-trukaketa bermatuko bada: nomenklatura bateratua,
normalizazio-arauak...
Azter ditzagun orain —horixe baita lan honen helburua— espezia' litateko
testuen itzulpenean gertatzen diren hainbat okerbide arrunt, eta ikus dezagun zein
izan daitezkeen okerbide horiei aurre egiteko proposamenak.
2. LEHEN OKERBIDEA
Aztertu nahi dugun lehen okerbidea kontzeptuen gehiegizko kontrola dei genezakeena da. Hau da, espezialistak gaia (errealitate konplexua, bestalde) ongi ulertzen
du, eta nahikoa du oinarrizko elementu lexikoak jaso edo ematearekin, testua
ulergarri izan dadin. Beste era batera esanda, azter dezagun honako esaldia:
1) *Fleming penizilina aurkitu zuen
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Esaldi oker (agramatikal) horretan berehala identifika daiteke aditzaren subjektua, esaldiaren aurrean doalako, hau da gure inguruko erdaren egitura bera duelako; eta gainera subjektuaren eta objektuaren egiturak beste aukerarik eskaintzen
ez dutelako. Ez da gauza bera gertatzen, ordea, subjektuaren eta objektuaren tasunak edo ezaugarriak (kategoria eta azpikategoria, esate baterako) bat datozenean:
2) *A pieza B pieza gogor estutzen du (?)
Hau da, ez dago perpaus hori deskodifikatzerik (barne-egitura zein den jakiterik) ez badugu pentsatzen perpausaren hasieran egotea dela (eta ez da halakorik,
berez, euskal hizkuntzan) subjektuaren marka.
Hori dela eta, hainbat esalditan gertatu ohi zaigu erdarara (sorburu-hizkuntzara) jo beharra euskal esaldia ulertzeko, nahiz eta esaldia batzuetan gramatikala
den. Hona hemen adibide bat:
3) Zenbatekoa da `honenbesteko' tenperaturako neutroi-gas baten
batezbesteko energia zinetikoaren berdina den energia zinetikoa duen
neutroi baten de Broglie-ren uhin-luzera?
Okerbide horren ezaugarri nagusiak honako hauek dira: mimesia (erdal egituren kopia), (2) adibidean ikus daitekeen bezala; itzulpen sekuentziala (atalez atal
itzultzea), itzulpen-unitatea zein den identifikatu gabe; hiperneologismoa batzuetan
(ikertzaileak berak sorturiko edo ikasiriko zabalkunde urriko neologismoak
egunero erabili eta entzunez finkatuta daudela uste duelako) edo mailegu zuzenak
besteetan (lexikografia- edo terminografia-lanetan kontsulta egiteko aukerarik,
astirik edo ohiturarik ez duelako).
Proposamena: espezialistaren hizkuntza-formazioa. Formazio horrek antolatua izan behar du, helburu zehatzen bila (itzulpena, zabalkundeko testuak idaztea, testu didaktikoak prestatzea...) eta etengabea, urratsez urrats bideratuko dena.
Formazio-plan horietan espezialista eta hizkuntzalari edo itzultzaileek osaturiko
taldeak izango dira gidari. Bestalde, formazio-plan horietan nahikoa aurreratuta ez
dagoen espezialistak itzultzaile profesionalarengana jo beharko luke garrantzizko
itzulpen-proiektuetan.
3. BIGARREN OKERBIDEA
Adierazpen-unitateen kontrolik eza edo unitate horiek antzemateko zailtasuna.
Izan ere, espezialista ez direnen itzulpen-arazo nagusienetako bat dugu hitz edo
unitate lexiko konplexuen balio terminologikoa bereiztea: sistema
signo
prueba diagn6stica... Hortaz, gaztelaniatik itzultzen ari den eta gaia ezagutzen ez duen itzultzaileak laster ikusiko du "sistema Umbico" ulertzeko laguntzarik ez duela RAEren hiztegian (ez "limbo", ez "Umbico", ez "sistema" sarreretan) eta terminografia-lanetara jo beharko du. Arazo handia gertatzen dira arlo
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horretan espezialitatean adiera bereziarekin erabiltzen diren unitate lexiko birsemantizatuak: ataque, crisis, signo, alteraci6n... Horrekin batera, aditzen erregimena eta erdal sintagma batzuen itzulpena (seguir la respuesta al tratamiento,
kasurako) oso zailak gertatzen dira.
Hona hemen adibide bat:
4) Laborategia: Nahiz eta birika-funtzioaren frogak (PFP) ez izan diagnostikoak, oso baliagarriak dira butxadura bronkialaren intentsitatea juzgatzeko eta tratamenduari erantzuna jarraitzeko, egoera kronikoetan nahiz
larrietan.
Oro har, lexikoaren deskodifikazio-arazoak izan ohi ditu espezialista ez den
itzultzaileak, eta horiekin batera birsemantizazio-gertaeren identifikazioa eta
mailegutzara edo bide patrimonialera (elkarketa eta eratorpena) jo behar ote den
zalantza neologia-lanetan (ohiko lexikografia- eta terminografia-lanek erantzuten
ez dutenean, behintzat). Gainera, neologia iluna erabiltzen da maiz: hitzak asmatu
egiten dira, bezeroak epeak jartzen dituelako eta iritziak trukatzeko astirik ez
dagoelako. Halakoetan, ezinbestekoa dugu teknologia berriez baliatuz, besteak
beste, eztabaida-taldeetan itzulpen-arazoa agertzea, eta terminologiako datu-baseetan kontsulta egitea.
Proposamena: arazo horiei aurre egiteko, ezinbestekoa da itzultzailearen
formazioa espezialitatean, nahiz eta euskal itzulpenean beste hizkuntza batzuetan
baino zailagoa gertatzen den. Izan ere, itzultzaile-talde handi eta finkoak dituzten
enpresa publikoak eta pribatu batzuk dira errazen molda daitezkeenak, baina nekez
bere kontura merkatuaren legearen arabera ari den itzultzailea. Hortaz, itzultzaile
horrek espezialitate-gradu handiko testuaren aurrean, hari uko egin eta behar den
lekura bideratzen ikasi beharko luke.
4. HIRUGARREN OKERBIDEA
Kalitate-kontrola: arazo hau ez da, berez, espezialitateko itzulpenarena. Itzultzea
ez da nahikoa: itzuli aurretik, itzuli bitartean eta itzuli ondoren ere neurriak hartu
behar dira kalitatea bermatzeko. Hona, kasurako, argitaratuta dagoen osasun-arloko
aldizkari bateko adibide bat:
5) Hondartza-inguruari dagokionez, horrelakotzat bainatzeko ura inguratzen
duen guztia hartuta, eta burutu beharreko jarduketak lege-ikuspuntutik
argikiro aipatuta ez badaude ere, Osasun Sailak uste du ezen, bainuzonetara joaten den erabiltzaile kopurua dela eta hondartza-inguruetan
hondartzako egonaldirik handiena pasatzen dugun zona hondartza
ingurukoa dela eta, beharrezkoa dela osasun-zaintza, zertarako-eta
osasunarentzako arriskuak saihestu eta txikitzeko.
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Begi-bistan dago gramatikalitate-arazo nabarmenik ez badago ere, testu
horrek beste itxura bateko antolamendua behar zuela, nahiz eta ez dugun hemen
zehatz aztertuko zein den aukerarik egokiena. Beste era batera esanda, itzuli gabe,
testua antolatu beharra zegoen paragrafo horren aurrean, eta nahikoa da itzulitako
testua irakurtzea egitura horrek komunikaziorako oztopo larriak jartzen dituela
konturatzeko.
Kalitatearen bila goazela, ezinbestekoa dugu estandarizazioa gogoan hartzea
(unitateak, nomenklatura...), konbentzioak ezagutzea (erakunde-izenak...) eta
terminologiako datu-baseak kontsultatu eta erabiltzea. Horren ondoren (lexiko- eta
terminologia-arazoak ebatzita) testu osoa eta koherentea eraikitzen saiatu beharra
dago, testuaren egitura komunikatiboa kontziente egiten, alegia.
Proposamena: lexikografia- eta terminografia-lanak sendotzea, estandarizazio-batzordeak eratzea eta itzulpen-lanetan normalizaziorako eta kalitaterako
neurriak aztertzea.
5. ONDORIOAK
Hainbat neurri hartzea komeni da, euskarazko testu espezializatuen itzulpenean
txukun jokatu nahi bada. Honako hauek ditugu oinarrizkoenak:
a) Diziplinartekotasuna gogoan hartu. Testuak espezialitatekoak izan arren,
badituzte bestelako ezaugarriak; esate baterako, fisikako testu bat, ikerketa
baten berri emateko edo ikasleei irakasteko izan daiteke; medikuntzako
testu bat, lankideei (mediku edo erizainei) zerbaiten berri emateko edo
gaixoen informaziorako nahiz administrazio-arazoen berri emateko izan
daiteke. Hortaz, fisikari edo mediku horiek beste espezialitate batzuetako
profesionalekin harremanetan (administrazio, irakaskuntza edo beste arlo
batzuetakoekin) jardutea komeni da halakoetan. Gainera, lexiko-arazoak
ere ez dira beti espezialitatekoak: alde batetik, badira arazoak hiztegi
orokorrak erantzun beharrekoak, eta beste batzuetan, transespezialitateko
edo interespezialitateko hitzak ditugu arazo.
b)Lankidetza bultzatu, espezialisten eta itzultzaileen artean. Hainbat dira
hartarako erabil daitezkeen ereduak, baina ezin dugu ahaztu biek bat egiten
dutela espezialitateko itzulpenaren une jakin batzuetan.
c)Estandarizazioa bilatu, taldeen eta lanen bidez. Bestalde, ez da nahikoa
estandarizazio-lanak egitea: arazo handiagoa gertatzen da, gero, lan horiek
adostea eta erabilera bultzatzea. Ezinbestekoa dugu horretarako erakundeen
arteko harremana eta lankidetza. Horrekin batera, neurriak hartu eta planak
egitea komeni da, betiere kalitatearen bila.
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d)Etengabeko prestakuntza-planak eta ekimenak bultzatu. Plan horiek malguak izan behar dute, behar zehatzei erantzungo dietenak eta ebaluazioaren
arabera moldatuak.
e) Azkenik, sortzailearen (idazle edo itzultzaile) eta hartzailearen edo bezeroaren arteko harremana bilatu behar da. Hau da, bezeroak iritzia eman dezan bilatu behar da, itzulpen-lana eragile horren arabera ere moldatzeko,
eta lehiakor izateko.
Oharra: Erabili diren testuak EHU-UPVko Zientzia eta Medikuntza fakultateetako
eskola-apunteetakoak edo liburuetakoak (itzulpenak) eta Osasun Publikoa
aldizkarikoak (erdarazkotik itzuliak) dira.
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Unibertsitatea eta hizkuntza-politika Katalunian.
Iraultza digitalaren larrialdiaren aurreko
ikuspegi berriak

Enric Marin i Otto (Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa)
Marta Estella i Clota (Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa)
LABURPENA
Mendearen bukaera honetan Kataluniako gizarteak erronka historikoak ditu. Globalizazio ekonomikoak, politikoak eta kulturalak (Europan eta munduan), Estatu-Nazioaren krisiak eta Komunikazio-teknologia berrien agerpenak aukera zein
zalantza ugariz beteriko etorkizuna eskaintzen dute. Agertoki berri honetan diagnostiko eta erantzun berriei ekin behar diegu, gizartze-analisiaren lanabesak berrituz: teoriak, metodoak eta ereduak, batez ere pentsaera kritikotik abiatuta. Azken
urteotan kultura gero eta gehiago nahastu da ekonomiarekin, eta, gaur egun, komunikazio-teknologiei esker, ekonomiaren aurreko sektorea bilakatu da. Ekonomia
kultura- eta komunikazio bilakatu den bitartean, kultura eta komunikazioa ekonomia bilakatu dira. Gertaera hori kultura demokratikoaren bidegurutzean egotekoaren sustraian dago, Mendebaldeko kultura demokratikoa ez baita egokitu bigarren
iraultza industrialekoez guztiz desberdinak diren baldintzetara. Komunikazioaren
eta Informazioaren Teknologiek sakontze demokratikoaren aukerak eskaintzen
dituzte, baina planteamendu oligarkikoei jarraituz, erabiliak izan daitezke. Gauza
bera gertatzen da kultura-aniztasunaren eremuan, globalizazioak aniztasunaren
berpiztea edo txirotze uniformatua eragin baitezake.
Demokraziaren eta riortasunaren kontzeptuak gizartearen eta politikaren
eztabaidaren ardatz izango dira XXI. mendearen sarreran. Batetik demokrazia,
bere kontzeptu unibertsalaren beraren krisia (hazkundearen krisia, espero dugu),
estatu-nazioaren krisia (estatu espainiarrarena, guri dagokigunez) eta Europaren
eraikitze demokratikoaren egitasmoa direla eta. Bestetik nortasuna, zeren gure
komunitatearen etorkizunari irekitako jarraipena gizarte-aldaketak ulertzeko
gaitasunaren menpe egongo baita.
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Universidad y politica Iingistica en Cataluña.
Nuevos enfoques ante Ia emergencia de Ia
revoluci6n digital
Enric Marin i Otto (Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa)
Marta Estella i Clota (Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa)

1. INTRODUCCION
En este final de siglo, la sociedad catalana tiene planteados una serie de retos de
dimensinn histnrica singular. E1 proceso de globalizacin econnmica, politica y
cultural (mundial y europeo), la crisis del estado-nacinn y la emergencia de lo que
con poco rigor se ha popularizado con el nombre de Nuevas tecnologias de la
comunicaci6n 1 , perfilan un horizonte lleno de posibilidades, pero tambi61 de
incertidumbres. En este nuevo escenario hay que formular nuevos diagnnsticos y
nuevas respuestas. Hay que renovar las herramientas de annlisis social: teorias,
m&odos y modelos. Particularmente desde el campo de la reflexinn critica. En los
nitimos años, la cultura no ha parado de secundarizarse, hasta que el peso de su
industrializacinn mediante las tecnologias de la comunicacinn la ha convertido en
el sector punta de la economia: la economia se ha hecho cultura y comunicacinn y
la cultura y la comunicacinn se han hecho economia. Este fennmeno estn en el origen de la encrucijada en la que se encuentra la cultura democrntica y, tambi61, en
la transformacinn de las condiciones que gobiernan la produccinn y reproduccinn
de las identidades culturales. La cultura democrntica occidental todavia no ha
sabido adaptarse a unas realidades bien diferentes de las que se generaron a partir
de la segunda revolucinn industrial. Las Tecnologias de la InformaciOn y la
Comunicaci6n (TIC) ofrecen posibilidades muy snlidas de profundizacinn democrntica, pero tambi&I pueden ser instrumentadas desde- planteamientos olignrquicos. Y lo mismo podemos decir en el campo de la diversidad cultural: la globalizacinn puede hacer posible un resurgimiento democrntico de las diversidades o un
empobrecimiento uniformado.
Los conceptos de democracia e identidad sernn los ejes vertebradores del
debate social y politico en la entrada del siglo XXI. Democracia, por la propia crisis (de crecimiento, esperamos) "universal" del concepto, por la crisis del estadonacinn (español, en lo que concierne a nosotros) y por el proyecto de construccinn
democrkica de Europa. Identidad, por el hecho de que nuestra continuidad como

1. Todas las tecnologias son nuevas en el momento de su aparicidn. Lo que es relevante en el
actual cambio tecnolOgico es la conectividad, la digitalizacidn y el potencial de interactividad. De
hecho seria rris correcto referirse a Tecnologias interactivas de la comunicaci6n o bien a
Tecnologias de la informackin y la ComunicaciÓn (TIC).
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comunidad nacional abierta al futuro dependeth, en parte, de la capacidad de
entender los cambios sociales.
2. LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION
En este contexto, la Universidad juega un papel critico. Sin una presencia normalizada de la lengua propia en los procesos de produccin y apropiacin de
conocimientos especializados, el futuro de cualquier lengua esta en entredicho.
La naturaleza y la velocidad de las transformaciones têcnicas en el campo de
las comunicaciones hacen necesario un seguimiento ajustado y puntual de sus
aplicaciones sociales. La sociedad catalana vive una situacin de retraso relativo,
tanto en tth-minos de extensin social del uso, como en t&minos del potencial de
investigacin (empresarial y acadmica) sobre las posibilidades positivas y
eventualmente "negativas" abiertas por el mencionado desarrollo tecnol6gico. El
momento actual esta marcado por la excepcionalidad de la situacin española con
la irrupcin simultklea de Internet, el cable y las tecnologias de digitalizacic5n
(te1evisin digital por satffite, te1evisin digital terrestre, digitalizacic5n de la
radio...). Y todo eso en un contexto de liberalizaci6n de las concesiones y con el
referente de las implicaciones econ6micas, politicas y culturales derivadas del
proceso de unificacin europea.
Podemos afirmar que en los Ultimos años han significado a la toma de
conciencia "masiva" del valor estratgico politico, econmico y cultural de las
TIC. La denominada "guerra de la TV digital", la ruptura del monopolio de
Teleffinica y la aparicin de nuevos operadores, o la popularizaci&I del fenmeno
Internet han modificado las estrategias de tematizaci6n de los medios de
comunicacin (a menudo implicados directa o indirectamente en los conflictos de
intereses). La consecuencia es obvia: la opinion publica ha incorporado
plenamente la nocin de cambio cultural asociada a la emergencia de las TIC.
La ya dUsica sentencia macluhaniana "el medio es el mensaje" ha renovado
su actualidad: las TIC modifican la experiencia del tiempo, del espacio y de
relacicin con la informacin; es decir, las relaciones entre las personas y entre las
personas y el medio social y natural. Pero estos cambios no serthl "fatalmente"
positivos. En lo que concierne a las TIC, el determinismo social tecnolc5gico es una
perspectiva atractiva pero falta de fundamento. La calidad de las aplicaciones
sociales de las nuevas tecnologias dependeth de las opciones econmicas y
polliticas que consigan abrirse camino. El protagonismo corresponde a las
personas, a los sujetos sociales. Dicho de otra manera: si queremos que las nuevas
tecnologias sirvan para profundizar en la cultura democrkica y en la cultura de
respeto a la diversidad, nos hath falta intervencin social. Necesitamos politicas
culturales y comunicativas cultas, innovadoras y progresistas.
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3. IMPACTO SOCIAL DE LAS TIC Y IDENTIDAD
se concreta esta necesidad en el caso de la lengua y la cultura catalanas? El
reto que tenemos delante es muy claro: intentar. aprovechar todas las posibilidades
que abren las TIC para conseguir una recreaci6n abierta y democthtica de nuestra
identidad cultural. Nuestra lengua ha conseguido sobrevivir, en condiciones
bien adversas, las dos oleadas de innovaci(in t&nica comunicativa anteriores: la
comunicaci6n impresa industrial y la comunicaci6n audiovisual electrnnica. Ahora
se trataria de procurar trabajar con el viento a favor. Sin embargo, i ,podemos tener
el viento a favor? :,De quē forma estan impactando las tecnologias interactivas de
la comunicaci6n sobre el tejido social? Podemos destacar los siguientes aspectos
y/o tendencias:
1. Reforzamiento de la simultaneidad de las 16gicas de globalizaci6n de los
mercados culturales y de una nueva emergencia de la diversidad, favoreciendo una redefinici6n de la dial&tica global/local.
2. Ruptura de las pautas de difusi6n cultural en el sentido de relativizar la
continuidad de los espacios culturales: "desterritorializaci6n" de la cultura
(satffites, Internet...).
3. Ruptura de las pautas lineales de experiencia del tiempo favorecidas por la
concepci6n industrial de la producci6n informativa propia de la cultura de
masas y la organizaci6n "taylorista" del trabajo.
4. Modificaci6n de los sistemas de producci6n y transmisi6n del conocimiento, desde el periodistico al escolar y universitario. Las figuras del periodista, el maestro o el profesor/investigador estn en proceso de mutaci6n
radical.
5. Agudizaci6n de las limitaciones de los sistemas de representatividad
democratica heredados de la "politica de masas" y articulados sobre los
partidos "tradicionales".
6. Reformulackin de las identidades (individuales y colectivas) de acuerdo
con las realidades multiculturales y los procesos de hibridaci6n y mestizaje
cultural.
7. Acelerackin de la crisis del modelo de reproducci6n cultural asociado al
estado-naci6n.
Desde la perspectiva de las naciones sin estado, los cambios a los que hemos
hecho referencia ofrecen un campo de posibilidades que no podrn ser explotadas
sin una modificaci6n de la perspectiva desde la que se han diseñado las politicas
lingriisticas y culturales en los ultimos años. Podriamos hallarnos intentando poner
en practica politicas inspiradas en modelos propios del estado-naci6n, cuando los
propios estados se ven obligados a revisar estas recetas, que cada vez se revelan
ms obsoletas. Este cambio de perspectiva afecta a todas las politicas pblicas en
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el campo de la enseñanza. Desde los ciclos formativos iniciales a la Universidad.
A partir de la experiencia catalana, intentaremos mostrar la renovada necesidad de
polfticas lingrifsticas claramente definidas y comprometidas.
4. EL USO DE LA LENGUA EN LA UNIVERSIDAD
En las universidades de Cataluña, la mayoria de las clases se imparten en cataMn.
Sin embargo, el uso de la lengua catalana varla sensiblemente entre universidades
y tambin entre centros y titulaciones dentro de una misma universidad.
Asimismo, se dan diferencias entre los usos orales y escritos del idioma.
Por lo que respecta a la Universidad Autnoma de Barcelona (UAB), los
datos correspondientes al curso 2000-2001 son los siguientes:
El 64,54% de las clases de primer y segundo ciclo se imparten en cataMn, el
29,88% en castellano y el 5,52% en otras lenguas. 2 En las anotaciones en la
pizarra, transparencias, etc., el porcentaje de uso del cataMn es del 58,68%. Por lo
que respecta a materiales escritos por el profesorado —como libros de ejercicios,
guiones de prncticas—, el uso del cataMn desciende al 54,04%. No se tienen datos
sobre el tercer ciclo, aunque se puede dar por cierto que, en los programas de
doctorado, 1. sters y cursos de posgrado, la presencia de la lengua catalana es
mucho menor, debido al nmero importante de estudiantes procedentes de otros
paises, asi como la presencia de profesores invitados.
Las diferencias entre 'centros son notables. La Facultad de Ciencias de la
Educacin es la que registra un mayor uso del cataMn (el 83,12% de las clases se
imparten en esta lengua), y la Facultad de Derecho y de Ciencias Econmicas y
Empresariales donde es mas minoritario (46,78% y 45,77%, respectivamente).
Estas cifras se mantienen bastante estables desde hace unos diez años, por lo
menos, a pesar de que durante ese periodo se han producido en el entorno universitario cataMn varios cambios que aparentemente deberlan tener repercusiones
en los usos lingliisticos. Asi, se ha producido una internacionalizacin creciente de
la Universidad, dentro del marco de mundializacin general, lo que conlleva una
presencia cada vez mayor de estudiantes (y tambi ēn profesores e investigadores)
procedentes de otros paises, la inmensa mayorla de los cuales llegan a la
Universidad con un conocimiento nulo de la lengua catalana (1198 estudiantes
extranjeros durante el curso 1999-2000, sobre un total de 50.036 estudiantes en el
conjunto de la Universidad). 3 Otro factor relevante es la progresiva incorporacin
de profesorado que, por edad, ha tenido el cataMn como lengua vehicular en la
2. Gabinet de Llengua Catalana de Ia UAB. Els usos lingiiistics a la do~ia a la UAB: curs
2000-2001, 2001. En estos datos se incluyen las asignaturas de filnlogfa y traducci6n.
3. En los 1198 no se incluyen los estudiantes procedentes de las zonas del Estado español no
catalanohablantes; entre los 50.036 se incluyen los alumnos de los cursos de especializaci6n.
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enseñanza primaria y. secundaria y, por lo tanto, tiene una competencia te6rica suficiente en lengua catalana. Entre este mismo profesorado, sin embargo, el porcentaje de personas que tienen el catalan como lengua materna es mas reducido que en
generaciones anteriores, 4 fruto de las migraciones de los años cincuenta y sesenta
y, en menor medida, del proceso de mundializaci6n. Parece, pues, que estos distintos factores contrarrestan mutuamente su influencia, con lo que los resultados se
mantienen, a grandes rasgos, invariables. Cabria reseriar otros hechos asimismo
importantes, pero mas dificiles de valorar en lo que respecta a su posible influencia
en los usos lingufsticos en la Universidad, como son los efectos de las campañas
mediaticas que cuestionan la politica lingiiistica de las administraciones catalanas
o el creciente nUmero de hablantes que se consideran bilingiies en el sentido de
tener dos lenguas maternas o dos lenguas propias, mayoritariamente catalan y
castellano.
Con relaci6n a las tesis doctorales, predomina el uso del castellano, aunque se
registran diferencias importantes segun los ambitos de investigaci6n. Durante el
curso 1999-2000 se leyeron 297 tesis doctorales en la UAB, de las cuales el
33,67% fueron en catalan, el 51,85% en castellano, el 13,13% en ing16 y el 1,34%
en otras lenguas.
Hay un aspecto digno de menci6n por su cambio de tendencia con el curso de
los años: la lengua utilizada por los estudiantes en las pruebas de aptitud para el
acceso a la Universidad, puesto que se ha registrado un uso creciente de la lengua
catalana, que no obstante se ha estancado en los Ultimos tres años; del 52,3% de
respuestas en catalan el año 1991 se pas6 al 92,35% el 2000 para los alumnos de la
LOGSE.5
5. EL MARCO NORMATIVO
La politica lingiiistica de las universidades de Cataluña se rige por el marco legal
que constituyen, ademas de la Constituci6n española, el Estatuto de Autonomia de
Cataluña y la Ley de Politica Lingiiistica.
E1 Estatuto, aprobado el año 1979, establece que el catalan es la lengua propia
de Cataluria, y que asimismo es la lengua oficial, junto con el castellano:

4. En el curso 1992-93, el 59,7 del profesorado de la UAB manifestaba tener como lengua propia
el cataMn; el 26,7%, el castellano, y el 8,8%, ambas (AnWisi de les necessitats i els lilibits lingilistics
del professorat de la UAB en 17unbit universitari. Gabinet de Llengua Catalana de la UAB, 1993).
5. Fuente: Departamento de Universidades, InvestigaciOn y Sociedad de la InformaciOn de la
Generalidad de Catalunya. Metn&ia estadistica: curs 2000-2001 y Departamento de Cultura de la
Generalidad de Cataluña. Web de la llengua <http://cultura.gencatesillengcat>.
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Articulo 3
1. La lengua propia de Cataluña es el cataMn.
2.

El idioma cataM.n es el oficial de Cataluña, asi como tambi6n lo es el
castellano, oficial en todo el Estado espaiiol.

3.

La Generalidad garantizath el uso normal y oficial de ambos idiomas,
adoptath las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creath
las condiciones que permitan llegar a su igualdad plena en cuanto a los
derechos y deberes de los ciudadanos de Cataldria.
[...]

Cuatro años despu6s, en 1983, se aprueba la Ley de Normalizaci6n Lingftistica, que define el catalån como la lengua propia de la enseñanza en todos los niveles educativos. Se establece que los alumnos no sean separados en centros distintos
por raz6n de lengua. Por lo que respecta a la enseñanza superior, tambi6n se
garantiza el derecho de profesores y alumnos a utilizar la lengua oficial de su
elecci6n. Estos dos preceptos llevaffin a un sistema docente de modelo 6nico: en la
enseñanza primaria, tras unos primeros años en que coexistieron varios modelos
lingiiisticos para los centros escolares, se acaba adoptando el cataMn como lengua
vehicular —la lengua en que se imparten la gran mayoria de asignaturas— para
todos los centros. En la enseñanza secundaria, el uso del cataMn es mayoritario
tambi6n, aunque menor que en la etapa anterior. En las universidades, el catalAn
tambi6n es mayoritario, como hemos visto, y la lengua en que se imparten las
asignaturas depende de la elecci6n de cada profesor. En Cataluña, la inmensa
mayoria de la poblaci6n (94,9%)6 entiende el cataMn y no existen zonas donde
tradicionalmente se haya hablado el castellano, lo que facilita ese sistema de
modelo 6nico.
En 1998 se aprueba la Ley de Polftica Lingiftstica, que consolida y amplia
estos criterios lingiftsticos para la enseñanza, e incorpora el despliegue realizado de
la ley de 1983 mediante varios decretos. Se amplia especialmente el capitulo
destinado a la enseñanza superior, en el que se mantiene la libertad de elecci6n de
lengua oficial para el profesorado y el alumnado, pero se introducen dos
novedades importantes: el requisito para el profesorado de conocer las dos lenguas
oficiales y la obligaci6n de las universidades de regular sus usos lingftisticos.

Articulo 24
[...]
3. El profesorado de los centros de enseñanza universitaria de Cataluña debe
conocer suficientemente las dos lenguas oficiales, de acuerdo con las
6. Encuesta oficial de poblaciOn, 1996.
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exigencias de su tarea docente. La presente norma no es aplicable al
profesorado visitante y a otros casos anMogos. Corresponde a las
universidades establecer los mecanismos y los plazos pertinentes para el
cumplimiento del presente precepto.
Articulo 9
[...]
3. Las corporaciones locales y las universidades deben regular el uso del
cataWn en el thnbito de las competencias respectivas, de acuerdo con ,lo
dispuesto en el apartado 1. Tambi6) deben regularlo, en el mismo sentido,
todas las dems corporaciones ptiblicas.
Otra diferencia importante, de carkter general, de la ley de 1998 con respecto a la de 1983 es el hecho de ahondar en la explicaci6n de los t&minos lengua
propia (el catalk)) y lengua oficial (el cataMn y el castellano). El cataMn, como
lengua propia, es considerado la lengua de todas las instituciones de Cataluña
(Administraci6n de la Generalidad, local, empresas pftblicas, enseñanza, etc.), asi
como la lengua utilizada preferentemente por la Administraci6n del Estado en
Cataluña, por las otras instituciones y, en general, por las empresas y entidades que
ofrecen servicios al pUblico. El cataMn y el castellano, como lenguas oficiales,
pueden ser utilizados indistintamente por la ciudadania en todas las actividades
publicas y privadas sin discriminaci6n. Los ciudadanos tienen tambi&) el derecho
a ser atendidos en la lengua oficial de su elecci6n. Se establece, pues, el deber de
la Administraci6n, en su sentido mãs amplio, de utilizar la lengua propia y el
derecho de los ciudadanos a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales.
En el knbito de competencia de las universidades, las referencias al estatus
de las lenguas catalana y castellana se encuentran en primer lugar en los Estatutos
de las mismas universidades. En todos se hace referencia al carkter del catalk)
como lengua propia de la Universidad, asi como, bien sea de manera explicita bien
sea remitiendo a la legislaci6n vigente, al carkter de doble oficialidad del catalk)
y el castellano. 7 Es tambi61 general el compromiso de las universidades respecto
al fomento de la lengua catalana. Algunas universidades (Universidad de
Barcelona o Universidad Rovira i Virgili) se refieren tambi&I a la Comisi6n de
Polftica Lingriistica, y la de Barcelona incluye una referencia al hecho de que la
Junta de Gobierno «determina en la convocatoria [de plazas de profesorado] los
requisitos de capacitaci6n lingiiistica apropiados».
Los inicios de la politica lingiiistica en las universidades catalanes se
remontan al final de la dictadura franquista e inicio de la transici6n. Por aquel
7. La Universidad Rovira i Virgili define el cataUn como lengua propia y no hace referencia a
lenguas oficiales, aunque remite a los derechos linghisticos que se derivan del Estatuto de Autonomia
de Cataluña.
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entonces habia tres universidades en Cataluña: Universidad de Barcelona (UB),
Universidad Autnoma de Barcelona (UAB) y Universidad Polit&nica de
Cataluña (UPC). En marzo de 1975 se convoca un Claustro General en la
Universidad Autnoma de Barcelona del que surge el Manifiesto de Bellaterra,8
que aboga por una universidad realmente autemoma, democråtica y catalana, y en
el que se reivindica la cooficialidad del catalan junto al castellano. A partir del
curso siguiente, la Junta de Gobiemo constituye la Comisin de Normalizackin del
Catalan, presidida por el rector, que organiza un programa de cursos de catalan
para estudiantes, profesores y personal de administracin y servicios, y un ciclo de
conferencias sobre la historia de la lengua y cultura catalanas.
En mayo de 1978, el Claustro General aprueba iniciar un plan de normalizaci(in lingiiistica y la Junta de Gobierno acuerda rotular en catalan la serializackin
exterior, notificar a todos los centros que las comunicaciones escritas deben
hacerse en catalån, establecer la obligatoriedad para la comunidad universitaria de
conocer el catalan y asimismo, para la administracin, la obligatoriedad de
utilizarlo. Se constituye el Gabinete T&nico de Normalizacin del Catalan para
dar apoyo t&nico a este programa. '
Ese mismo año, en la Universidad de Barcelona se crea la Comisin de Sociolingnistica, que decide organizar unos cursos de catalan para la comunidad universitaria. En 1985, la Junta de Gobierno aprueba la constitucin de la Coniisii5n
de Politica Lingiiistica y en 1988 se crea el Servicio de Lengua Catalana.
En la Universidad Polit&nica de Cataluña, en 1977, el Claustro General
aprueba una mocin sobre la normalizaciin del uso del catalan en la cual se
establece que las actuaciones de caracter pablico en la Universidad se realizarn
prioritariamente en lengua catalana y que se evitara, exceptuando casos
excepcionales, la duplicidad de documentos; se reconoce el derecho de profesores
y alumnos a utilizar el catalan en la docencia y la investigacin. En 1979 se crea el
Servicio de Catalan.
Ademas de estas iniciativas individuales de cada universidad, en 1981 el
Consejo Interuniversitario de Cataluña aprueba una recomendacin sobre la
normalizaci6n del catalan. En este documento se reconoce el derecho de los
ciudadanos a expresarse en catalan o castellano, asi como el hecho de que no se
puede obligar a nadie a utilizar una u otra lengua, con lo cual se concluye que «es
necesario que todos los universitarios conozcan ambas lenguas». Se recomienda
tarnbi&I el empleo del bilingiiismo pasivo en una primera etapa de norma1izacin.
Entre las actuaciones concretas mencionadas en el texto cabe destacar el uso
exclusivo del catalan en la setializaci& y los escritos oficiales, excepto los que se
8. La informacin que sigue sobre los inicios de la normalizacnin lingnistica en las universidades
catalanas se ha extraido de Normalitzaci6 lingiiistica universitria, edici6n a cargo de Rafael
Alemany, Universitat d'Alacant, 1990.
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dirijan a la Administraci6n del Estado, el reconocimiento de la comprensi6n de las
dos lenguas oficiales como m&ito para la selecci6n del personal (se entiende el
personal no aca&mico), la creaci6n de servicios de correcci6n y traducci6n y la
organizaci6n de cursos de catalftt para el personal que lo necesite.
En 1989, la UB y la UPC aprueban un plan de normalizaci6n con
el objeto de disponer de un instrumento de planificaci6n que incluya los distintos
ffitibitos de actuaci6n en materia de politica lingiiistica.
Los años noventa marcan el inicio de una nueva etapa en la politica lingilistica de las universidades de Cataluña, en consonancia con los cambios que se producen en la sociedad catalana en general y particularmente en la universidad: internacionalizaci6n creciente, auge de las tecnologias de la comunicaci6n, la consolidaci6n del concepto de lengua propia como lengua de uso normal por parte de la
Administraci6n en su sentido itts amplio, que incluye tambi ēn la enseñanza, y una
cierta sensaci6n de estancamiento por lo que respecta al avance del uso social de la
lengua catalana.
Paralelamente, en esa decada se incrementa notablemente el nmero de
universidades en Cataluña; de las tres existentes hasta entonces se llega hasta las
once actuales. El aumento no es s6lo cuantitativo, sino cualitativo tambi&I, ya que
se crean universidades fuera del area metropolitana de Barcelona, 9 universidades
privadas y una universidad semipresencial. La ampliackin del mapa universitario
supone tambithi una diversificaci6n en las polfticas lingiiisticas universitarias, que
van desde la adopci6n de un modelo de liberalismo ling con una
intervenci6n minima de los 6rganos de gobierno, a la apuesta decidida por medidas
activas de fomento de la lengua propia.
En 1991, la Universidad de Barcelona aprueba el documento Los usos
lingiiisticos en la Universidad de Barcelona. En este documento se regula el uso
del cataMn en todos los ftnbitos de la Universidad: usos lingiiisticos internos,
externos, personal docente y actividades aca&micas y personal de administraci6n
y servicios. En 1993, en el seno de la Comisi6n de Normalizaci6n Linghistica del
Consejo Interuniversitario de Cataluña se inician los trabajos de redacci6n de un
modelo de reglamento de usos lingiiisticos para las universidades catalanas,
trabajos que se suspendern despu6 de varios años por la imposibilidad de
alcanzar una propuesta de consenso.
En 1996, la Universidad Aut6noma de Barcelona aprueba el documento
Medidas de politica lingiiistica en la UAB para el bienio 1996-97. 10 Este texto
introduce por primera vez en Cataluña el requisito de conocer suficientemente la
9. Anteriormente existian centros en Gerona, Urida y Tarragona, pero dependientes de las
universidades que tienen la sede en el kea metropolitana de Barcelona.
10. Posteriormente, se ratificath el documento con caracter indefinido.
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lengua catalana para el profesorado universitario, y se acomparia de dos documentos posteriores en los que se desarrolla este precepto. Se crea un certificado de
suficiencia en lengua catalana para el personal docente e investigador y se
establecen sus equivalencias con los certificados de la Junta Permanente de
Catalki. 11 Se fijan dos convocatorias anuales del examen que permite obtener el
certificado y se organiza un plan de formaci6n linghistica para el profesorado. La
medida no afecta al profesorado que ya forma parte de la plantilla de la UAB en la
fecha de aprobaci6n del documento, ni tampoco al profesorado visitante. Se
establece asimismo que el profesorado dispone de dos años, a partir de la toma de
posesi6n o firma del contrato, para acreditar el nivel de lengua. En todas las
convocatorias de plazas de profesorado publicadas a partir de ese momento, se
incorpora este requisito, que hace referencia al conocimiento de la lengua por parte
de los candidatos, pero no a su uso en la actividad docente. E1 profesorado, de
acuerdo con la Ley de politica linghistica, puede utilizar cualquiera de las dos
lenguas oficiales en el ejercicio de su actividad docente.
Tambi6n en 1996, la UB aprueba una nueva versicin del documento Los usos
lingufsticos en la Universidad de Barcelona, con unas disposiciones sobre el
profesorado en t6rminos muy parecidos a los de la UAB. En este aspecto, ambas
universidades se avanzan a lo que establecera en 1998 la Ley de Politica
Linghistica sobre el conocimiento de las dos lenguas oficiales por parte del
profesorado universitario. La inclusi6n de este precepto en la Ley sirve de estimulo
a otras universidades para iniciar el desarrollo de procesos similares a los de la
UAB y la UB.
Esta situaci6n se ve truncada, sin embargo, en 1999, por la impugnaci6n ante
los tribunales del reglamento aprobado por la Universidad Rovira i Virgili (URV),
universidad del ärea de Tarragona, muy semejante al de la UB y a las medidas
aprobadas por la UAB. Al año siguiente es impugnado el documento de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), del &.ea de Barcelona, Medidas para la regulaci6n
y el fomento del uso del catalcM en la Universidad Pompeu Fabra, a pesar de
distanciarse sensiblemente de los documentos anteriores en lo que respecta al uso
general del catalån como lengua de la universidad y a la acreditaci6n de un nivel
de catalk por parte del profesorado. 12 La sentencia 50/2001 del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña sobre el contencioso de la URV, aun sin cuestionar la Ley
de politica linghistica ni el carkter de lengua propia del catalån, considera que
11. La Junta Permanente de CataMn es un organismo de la Administracin que administra
certficados de los distintos niveles de cataMn, y es el organismo de referencia para acreditar los
conocimientos de catal.n en la selecchin de personal para la Administracin pblica.
12. Por ejemplo, el documento de la UPF estipula que el catalUn es «la lengua que se debe utilizar
preferentemente en todos los âmbitos de actuachin de la Universidad» (la cursiva es nuestra) o que
«despuës de un año de haber accedido a una plaza 1docentel se entendera que los profesores de los
cuerpos docentes y coñtratados, excepto los visitantes que permanezcan en la UPF por periodos cortos, conocen suficientemente las dos lenguas oficiales para atender las necesidades de la docencia».
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algunos articulos vulneran el principio de cooficialidad, puesto que «disponen del
uso del cataMn de forma imperativa, sin dejar margen de actuaci6n a la otra lengua
oficial», asi como que el articulo referente a la exigencia de un nivel de catalãn al
profesorado no se ajusta a la ley. Aun sin estar cerrado del todo el contencioso
legal, este proceso ha supuesto un freno al desarrollo de una normativa lingiiistica
en las universidades catalanas, aunque no haya conllevado un retroceso en el uso
del catalån como lengua propia de la universidad. En el caso de la UPF, se espera
que el juzgado de Barcelona que lleva el caso dicte sentencia hacia final de año.
Tambith) en el Pais Valenciano se han producido contenciosos por las normativas de las universidades; en ese caso, con la Generalidad Valenciana, que se neg6
a aprobar los Estatutos de la Universidad Jaume I (Castell6n) por utilizar el
no Patis Valenciano y reconocer que el valenciano es "aca&micamente cataUn", y
los de la de Valencia por ese segundo motivo y por exigir como requisito al profesorado el conocimiento de la lengua propia.
Adems de las medidas rris normativas, la mayoria de universidades Catalufia y del resto del dominio lingiiistico cataMn han adoptado medidas de fomento de
la lengua propia. En algunos casos dentro del marco de planes de politica lingiiistica o de calidad lingiiistica; en otros, como medidas puntuales. Entre las medidas
de fomento cabe destacar varias convocatorias de ayudas: para la reda-cci6n de
tesis doctorales en cataMn," para organizar (o asistir a) congresos en que el cataMn
sea la lengua vehicular para redactar materiales docentes en cataMn, para proyectos
de dinamizaci6n lingiiistica y para traducir al castellano la documentaci6n aca&mica que de debe presentar para las convocatorias de plazas de profesorado, con el
objetivo de que el candidato la pueda escribir en cataMn aun habiendo miembros
del tribunal que no entienden esta lengua.
Otro aspecto destacable es la existencia en muchas universidades de programas de voluntariado lingiiistico, mediante los cuales la comunidad universitaria,
principalmente los estudiantes, pueden participar en actividades de promoci6n de
la lengua o en la acogida e intercambios lingiiisticos con estudiantes extranjeros y
de las zonas no catalanohablantes del Estado español. En las universidades del Pais
Valenciano, donde si que funcionan lineas lingiiisticas, cada año se realizan campatias para fomentar que los estudiantes se matriculen en las lineas en la lengua
propia. Asimismo en varias facultades de distintas universidades del dominio
ling istico cataMn funcionan comisiones de politica lingiiistica, que actilan como
difusoras de la politica lingiiistica de la universidad en su centro y como detectoras
de necesidades lingiiisticas especificas de ese thnbito. Todas las universidades
disponen asimismo de servicios de correcci6n y traducci6n y de una oferta de
cursos de lengua, que en muchos casos va nri.s alla de los antiguos cursos de normalizaci6n lingiiistica, enfocados a un aprendizaje general del idioma. Se imparten
13. Y tarnbin para tesis de licenciatura, proyectos de fin de carrera y memorias de investigacin.
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cursos de lenguajes de especialidad (t&nico, juridico, cientifico, etc.) o con fines
especificos (redaccinn t&nica, correccinn fon&ica, etc.). Asimismo se ha realizado
una tarea irnportante de divulgacinn terminolngica, con la edicinn de varios
vocabularios basicos multilingnes, destinados al alumnado, de muchas de las
disciplinas que se imparten en las universidades.
En los nitimos años se ha dedicado una atencinn preferente a las acciones
relacionadas con el alumnado procedente de programas de intercambio, para los
cuales existe una oferta especifica de formacinn lingnistica en las mismas
universidades, asi como el programa Intercat <http://www.intercat.gencates>, un
paquete de recursos pensado para que los estudiantes tomen un primer contacto
con la lengua catalana desde sus lugares de origen.
Algunos proyectos y actuaciones se realizan conjuntamente entre varias
universidades, como es el caso de los vocabularios basicos o del proyecto Intercat.
Existen varios organismos de coordinacinn interuniversitaria: el Instituto Joan
Lluis Vives es la red de las universidades del dominio lingnistico catalan, que
agrupa 18 universidades de Cataluña, Pais Valenciano, Islas Baleares, Andorra y
Cataluña Norte (Estado francês), y tiene una Comisinn de Lengua. En Cataluña
existe la Comisinn de Normalizacinn Linsnistica del Consejo Interuniversitario de
Cataluña y las universidades valencianas mantienen regularmente reuniones entre
si y con los responsables de politica lingnistica de la Generalidad Valenciana.
6. BALANCE DE LAS MEDIDAS DE POLITICA LING(IISTICA
Las medidas de politica lingnistica adoptadas por las universidades del ambito
lingnistico catalan han tenido efectos positivos en el fomento del uso de esta lengua. La intervencinn de los gobiernos de Cataluña, Pais Valenciano e Islas Baleares 14 en la polftica lingnistica universitaria ha sido practicamente nula, sobre todo
si se compara con los otros niveles de enseñanza. Por tanto, los avances que se han
producido en el uso del catalan en las universidades, han sido debidos mayoritariamente a las politicas adoptadas por las mismas universidades. La capacidad normativa de las universidades, sin embargo, se halla limitada por el marco legislativo
vigente y condicionada por las campañas mediaticas y los contenciosos judiciales
producidos en los nitimos años en relacinn con la politica lingnistica en las universidades. Tambi&1 hay que destacar las dificultades que conlleva la aplicacinn de
algunas medidas adoptadas, como es la exigencia de un conocimiento suficiente de
catalan para el profesorado, puesto que no se han establecido ni resulta prudente
14. Casos aparte son los de la Universidad de Andorra y la de Perpifian. La Ley de Universidades
de Andorra, de julio de 1997, dice en el articulo 7 «Ia lengua oficial de los centros de enseñanza
superior es el catalan. Ademas del catalan, se pueden utilitzar como instrumento vehicular de la
ensefianza, otras lenguas». En la Universidad de Perpifian, el uso del catalan es puramente
testimonial.
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polfticamente establecer medidas sancionadoras para las personas que no acrediten
dicho conocimiento.
Las medidas de fomento, como pueden ser las ayudas para las tesis en catalk
o el servicio de correcci6n y traducci6n de documentos, son utiles en cuanto al resultado final: asegurar la calidad linguistica en catalk, pero deben ir acompariadas
de medidas de dinamizaci6n que estimulen al personal a aumentar su autonomia
lingufstica en la lengua propia, ya que el objetivo ultimo debe ser que la comunidad universitaria estē capacitada para comunicarse eficazmente con el minimo de
asistencia posible. Por otro lado, estas medidas suponen unos costes inasumibles
para la universidad si se pretende que abarquen la totalidad de documentaci6n que
6ta genera. E1 desarrollo de herramientas para la traducci6n asistida puede
contribuir a reducir bastante estos costes.
Otro aspecto que interesa resaltar es que el creciente nmero de estudiantes
procedentes de territorios no catalanohablantes ha provocado que en Cataluña se
empiece a cuestionar el modelo puro de libertad de elecci6n de lengua por parte
del profesorado. Se empieza a plantear en algunos centros la conveniencia de ofrecer algunos grupos o incluso itinerarios en castellano o en Ing16 en los primeros
cursos, y ya hay alguna experiencia en. este sentido. 1VMs diffcil parece que se
llegue a plantear la conveniencia de fijar un nUmero determinado de grupos en
catalk para aquellos centros en que el uso de esta lengua es muy minoritario. Aun
asi, en alguna universidad se ha empezado a debatir la posibilidad de autorizar la
docencia de algunos grupos en ing16 (u otra lengua no oficial) para aquellos
centros que tengan un porcentaje de clases en catalk igual o superior a la media
de la universidad o que desarrollen algun plan de dinamizaci6n linguistica para
fomentar el uso de la lengua catalana. En junio de este año, el Consejo Interuniversitario de Cataluña aprob6 el Programa de Formaci6n en Terceras Lenguas en la
Universidad, que establece la obligatoriedad de conocer- una tercera lengua para
obtener un titulo universitario, lo cual podria contribuir a fomentar el desarrollo de
medidas como la que se acaba de citar. sentido la politica de fomento del
multilingiiismo en el nuevo contexto de mundializacide?
7. EL FUTURO DE LA LENGUA Y LA IDENTIDAD: POSIBILIDADES Y
DIFICULTADES
La suerte de las lenguas y las identidades culturales estš fuertemente condicionada
por la evoluci6n de los aspectos econ6micos y politicos de los ecosistemas
comunicativos.
Desde la perspectiva de las naciones sin estado, la nueva situaci6n ofrece un
campo de posibilidades que no podrk ser explotadas sin una modificaci6n de la
perspectiva desde la que se han diseñado las politicas linguisticas y culturales en
los ultimos años. Podriamos hallarnos intentando poner en prktica politicas
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inspiradas en modelos propios del estado-nacirin, cuando los propios estados se
ven obligados a revisar estas recetas, que cada vez se revelan mris obsoletas.
El mismo concepto de "normalizacirin", que ha sido ritil en el proceso de salida del franquismo con el fin de programar la recuperacin de la lengua catalana,
puede girarse en contra. Por normalidad podemos entender dos cosas, brisicamente: o bien el establecimiento de un espacio lingliistico homoOneo, o bien la
fijaci6n de un bilingriismo perfecto y sim&rico entre el espariol y el catalrin. La
segunda opci6n es la que abonaria una lectura generosa del marco legal español,
desde la constitucirin a la reciente ley del catalrin, pasando por las diferentes
sentencias del Tribunal Constitucional ls . La primera opci6n es la lrigica de acuerdo
con el modelo franc6, italiano, alemrin, portugu6..., es decir, de acuerdo con el
modelo de estado-nacirin, y es la mris coherente, radical y rigurosa desde una
perspectiva de viabilidad sociolingrifstica. Pero ninguna de las dos es ritil y realista
en la nueva situaci6n.
El ideal del bilingriismo "constitucional" tiene el inconveniente de que es puramente teririco. Nunca se ha de dar ningrin caso de bilingiiismo sim&rico desde el
punto de vista del uso social, y la realidad catalana tampoco es ninguna excepcirin:
la lengua hegemrinica en Cataluña y en el resto de los Paises Catalanes es el espafiol, tanto si consideramos el uso, como si consideramos el conocimiento. Aunque
se llegara a una situaci6n sim&rica dentro del espacio lingrifstico catalrin la
vinculacirin al espacio econ6mico, legal-polftico y cultural estatal decantaria esta
precaria simetria a favor del español. De hecho, el espacio bilingrie catalrin serfa un
subsistema cultural dentro del sistema espario1 16. El bilingiiismo estricto tiene otro
inconveniente menos dramritico: suponiendo que fuera viable, significaria una
opcirin corta, localista. El español es un idioma con mucha presencia internacional,
pero subsidiario en el contexto de la comunicacirin global. En conclusi6n: el ideal
del bilingiiismo simarico no es realmente sim&rico, ni es viable como solucirin
estable, ni tan solo deseable.
Pero la utopia de la normalizacirin radical del catalrin en linea con el modelo
estado-nacirin tampoco es viable. Verimoslo
El ideal de espacios lingriisticamente y culturalmente homogêneos dentro de
unas fronteras administrativas "duras" estri perdiendo actualidad para los estados
tradicionales. El efecto combinado de la renovacirin de los movimientos migratorios, la cimulacirin mundial de la informacirin y la globalizacirin de la econonria
crean las bases de lo que hemos denominado hibridacirin y desterritorializacirin de
15. Una lectura menos generosa'a favor del catalan nos condena a un tipo de bilingiiismo
asim&rico a favor de la "lengua coman", es decir, de la lengua del estado.
16. Este hecho es lo que ignoran sistematicamente los defensores del bilingbismo en nuestra
casa: el bilingilismo o el multilingbismo tienen que plantearse a escala estatal para ser creibles, de
acuerdo con referentes como el suizo o el canadiense.
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la cultura. La emergencia de las culturas "locales" (indigenas en Amffica Latina,
histnricas en Europa, tradicionales en y la aparicinn de espacios politicos
y econnmicos supraestatales (Uninn Europea, p. ej.) ayudan a hacer verosimiles
los planteamientos de multiculturalidad de espacios politicos y econnmicos
homoOneos. Estas nuevas unidades econnmicas y politicas supraestatales ya no
pueden concebirse de acuerdo con el modelo de estado-nacinn hegemnnico estos
dos nitimos siglos. De hecho, el proceso de vaciado de competencias de los
actuales estados en la doble direccinn instituciones supraestatales e instituciones
locales y "regionales" genera una doble linea de tensiones, pero el proceso no
parece reversible. Los actuales estados son demasiado pequeños y demasiado
grandes. Demasiado pequeños para afrontar los retos de la globalizacinn y
demasiado grandes para resolver los retos derivados de las nuevas formas de la
politica y de la emergente diversidad cultural. E1 chovinismo del nacionalismo de
estado esta perdiendo su base objetival7.
De manera muy esquematica, podemos afirmar que en el mapa lingnistico
mundial se estan perfilando tres categorias de lenguas:
• Tenemos, en primer lugar, la "lengua franca", la lengua internacional: el
ing16. E1 inglCs es el latin de nuestros dias, y no parece que el creciente
protagonismo de las TIC pueda limitar este protagonismo. A1 contrario.
otra cosa es que junto a este "ing16 internacional" asptico y despersonalizado se desarrollen formas locales genuinas y distanciadas del referente de
"lengua franca".
• En segundo lugar, nos encontramos con que de forma genffica podemos
decir lenguas regionales 18 : arabe, español, franc6, aleman, ruso, portugu6,
chino... Se trata de lenguas de ambito supranacional o vinculadas a un
estado multinacional de gran peso demografico. La situacinn de las lenguas
de este segundo paquete es muy diversa. Hallamos lenguas en progresinn o
con una situacinn snlidamente estable (arabe, aleman, espariol...) y lenguas
en regresinn o con una situacinn de estabilidad precaria (franc6, ruso...)
• Finalmente, en el tercer grupo encontramos el resto. Aqui la casuistica
todavia es mucho mås diversa. Hay lenguas con tradicinn literaria y sin
ella; lenguas estatales y lenguas sin estado; lenguas habladas por millones
de personas y lenguas habladas por centenares o millares de personas. En
este tercer paquete se hallan lenguas con capacidad de reproduccinn garantizada y lenguas amenazadas de extincinn a corto, medio o largo plazo.
17. Eso no significa que su potencial homogeneizador y destructivO desaparezca repentinamente.
Es perfectamente posible que las actitudes defensivas estimuladas por las nuevas situaciones generen
tensiones recurrentes.
18. Aqui no nos referimos a regin en el sentido convencional de parte de una nacin o de un
estado. Nos referimos en el contexto mundial (Amffica latina, Sur-este
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La eventual desaparici6n de un n6mero importante de estas lenguas serfa
(i,serP) el resultado de su desplazamiento por la lengua internacional o por
una lengua regional en expansi6n. En cualquier caso, es muy dificil la supervivencia de ninguna de las lenguas de este grupo sin la implementacicin
de politicas lingiiisticas y culturales que hagan jugar sincronizadamente la
fuerza del mercado y la intervenci6n civica y administrativa. Ēste es nuestro caso.
Las politicas lingiiisticas y culturales estth) fuertemente condicionadas por la
adscripci6n a uno de estos tres grupos. Para un ingl6s, un norteamericano "WASP"
o un australiano de origen europeo la opci6n monolingrie puede aparecer como
"natural". El conocimiento de una segunda lengua seth un hecho excepcional. Otra
cosa seth c6mo se hace compatible la evoluci6n del ingl6s local con la fijaci6n del
ingl6s internacional o, todavia mås importante, e6mo se respetan los derechos de
las minorfas lingtifsticas no-angl6fonas.
Para los hablantes del segundo grupo, el conocimiento de la lengua franca
cada vez seth rits imprescindible. En consecuencia, tendethn a un bilingiiismo asim6trico, con el idioma "regional" como primera lengua, y la lengua "internacional" como segunda lengua. En este caso tambi6n se vive la tensi6n entre las
variantes territoriales o dialectales y la koird o variante cormin estndar. Y se ariade la presi6n de la lengua internacional sobre las estructuras lingtifsticas propias.
Otro elemento de tensi6n es y seth la relaci6n con las lenguas locales susceptibles
de ser desplazadas y/o sustituidas.
Finalmente, para los hablantes del tercer grupo, la situaci6n deseable seth un
esquema multilingrie en el que la base lingrifstica minima seth el conocimiento de
tres idiomas: el propio, el regional de influencia mas directa y el internacional. Si
el propio no tiene suficiente fuerza seth desplazado por el regional. Tambi6n puede
producirse una situaci6n de bilingliismo lengua local / lengua internacional. La
situaci6n dominante en Europa es la primera, sin embargo. Ēste es el caso del
cataMn, pero tambi6n del portuguës (regional, pero local respecto al español), del
dan6s, del neerland6s, del checo, del esloveno, del finës, del sueco, del polaco, del
vascuence, etc.). El español, el franc6s, el alemi y el ruso son las cuatro grandes
lenguas regionales del Para una lengua con el peso demogrnfico del catalån,
vinculado a un sistema lingtifstico potente como el español, el esquema ling fstico
mås "prnetico" y viable es el que hoy ya empieza a ser visible en Holanda,
Dinamarca o Suecia: la lengua propia de un holand6s es el neerland6s, sin embargo
la vinculaci6n al espacio econ6mico y cultural germthlico fomenta el conocimiento
del alemän, sin renunciar al ingl6s.
Trasladar este esquema a nuestra realidad significa romper con el ideal
monolinge (eataMn o español), pero tambi6n con el ideal bilingrie. La raz6n es
elemental: el edificio stilo es verosimil garantizando la condici6n hegem6nica de la
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lengua catalana. Si la lengua catalana no se vuelve hegem6nica en el espacio
lingiiistico propio serU desplazada por la lengua regional de referencia: el español.
Dicho de otro modo: la doble presi6n de la lengua regional de referencia y de la
lengua internacional hace completamente imprescindible garantizar la hegemonia
efectiva (conocimiento y uso) ,de la lengua propia. Sin esta hegemonia, ,e1 catalUn
no se convertith en una lengua efectivamente y realmente presente en todo tipo de
comunicaciones. De lo que se trataria es de que para un valenciano, un barcelon6s
o un mallorquin el catalUn sea la lengua imprescindible, el castellano una lengua
prUctica y necesaria y el ingl6s una lengua Util. Ē ste deberia ser el comUn
denominador. En este contexto, saber idiomas significaria ir mUs alla de este
estadio minimo.
Hacer del catalUn la lengua dominante en el Urea linguistica catalana es, pues,
un objetivo irrenunciable para hacer compatible el objetivo de la defensa de la
propia identidad y la apertura al mundo. La cuesti6n clave es, pues, saber qu6
herramientas tenemos al alcance para hacer efectivos estos hitos. Creo que
podemos destacar tres variables:
a) Las posibilidades abiertas por las TIC.
b)La dinUmica de los mercados.
c) E1 peso de las administraciones y de la sociedad civil.
Sin politicas culturales que sepan actuar simultUneamente sobre estas tres
16gicas no hay posibilidades de obtenci6n de resultados razonablemente
satisfactorios a medio plazo. Ni la acciOn "espontUnea" de las TIC, ni la lOgica
"natural" de los mercados, ni la intervenci6n politica al margen de la economia y
de los cambios tecnolOgicos y culturales pueden garantizar nada.
En primer lugar, las TIC abren un nuevo campo de posibilidades rompiendo
el sentido territorial de la cultura, estimulando la producci6n cultural descentralizada, proporcionando herramientas culturales como el software de traducci6n, facilitando los procesos de aprendizaje, etc. Sin embargo estas perspectivas tan
estimulantes no se materializarUn sin el estimulo del mercado (las expectativas de
rendimiento econ6mico de las inversiones culturales en este campo) y sin el
impulso de las administraciones y de la poblaciOn. La edici6n catalana de El Peri6dico de Catalutia es una demostraci6n del papel positivo de las TIC y del peso
del mercado. De hecho ha sido la iniciativa mUs importante para dar credibilidad a
la lengua catalana desde la puesta en marcha de la Corporaci6n Catalana de Radio
y TelevisiOn.
En segundo lugar, conviene no perder de vista el hecho de que una lengua es
un mercado. Esta es la raz6n por la cual fragmentar el espacio lingUistico es
fragmentar su mercado cultural. La fragmentaci6n de un mercado cultural reduce
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las posibilidades de reproducci6n del sistema lingriistico: cuanto rirs grande es un
mercado cultural lingiiistico, menos necesaria es la intervenci6n "proteccionista"
de las administraciones; e, inversamente, cuanto mãs pequeño, rris imprescindible
es la intervenci6n de las administraciones. El reconocimiento prãetico de este hecho
explica que, desde ciertos ambientes, se defienda la unidad transnacional del español
al tiempo que se niega la unidad linguistica basica del cataMn. iNingutia inocencia!
En tercer lugar, una lengua local sin un minimo de apoyo institucional est
condenada a la subalternidad y, eventualmente, a la extinci6n. La emergencia de la
comunicaci6n local, la crisis del estado-naci6n, la globalizaci6n econ6mica y politica y los procesos de descentralizaci6n... Todos este fen6menos a los que ya nos
hemos referido hacen que ya no sea necesario pensar en el clasico estado-naci6n
para garantizar la supervivencia de una lengua local. Pero, cualquier lengua necesita un suficiente grado de reconocimiento institucional, es decir, plena oficialidad.
Y a6n asi, esta no es condici6n suficiente, aunque se tratara de oficialidad estatal
de nivel exclusivo. Sin aprovechamiento del mercado y sin profundizaci6n de las
posibilidades abiertas por las TIC, una lengua local con estatus de plena oficialidad
estatal tambi&I puede estar condenada a la subalternidad y la desaparici6n. Sin
embargo, una lengua nacional sin estado propio, pero con plena oficialidad y con
apoyo de las administraciones (municipales, universitarias, "auton6micas", supranacionales...) podria conseguir un marco propicio a su consolidaci6n y recreaci6n
implementando politicas culturales que supieran leer y aprovechar las posibles
sinergias entre la dinthnica de la "revoluci6n digital", los mercados y las politicas
priblicas.
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9. ANEXOS
9.1. Competencias lingdisticas en Cataluña (1996). Datos sobre el conocimiento
del catalan
Cataluña

Barcelona

Gerona

Urida

Tarragona

1991

1996

Lo entiende

93,8%

94,9%

94,3%

96,7%

98,3%

96,6%

Sabe hablarlo

68,3%

75,3%

72,4%

84,4%

88,4%

81,5%

Sabe leerlo

67,6%

72,3%

70,3%

79,9%

82,1%

75,5%

Sabe escribirlo

39,9%

45,8%

44,2%

53,7%

51,1%

47,7%

Fuente: IDESCAT, censo de poblacinn (1991) y encuesta oficial de poblackin (1996).
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9.2. Evolucian del conocimiento del catalan en Cataluña (1986-96)

Fuente: padr6n municipal de habitantes (1986) y encuesta oficial de poblackin (1996).

9.3. Comiietencias lingiiisticas de los estudiantes universitarios
UPF (1995)
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Fuente: Instituto de Sociolinghistica Catalana. Elaboracioin propia a partir de los datos
facilitados por las universidades.
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9.4. Datos sociolingilisticos de la Universidad Autnoma de Barcelona,
9.4.1. Uso de las lenguas para impartir la clase

otras
10,26 °/0
castellano
31,12%

catalàn
58,68%

9.4.2. Uso de las lenguas en la pizarra, proyecciones, etc.

castellano
29,88%

otras
5,52%

9.4.3. Uso de las lenguas en los materiales docentes (apuntes del profesor, guiones
de preicticas...)
otras

castellano
34,60%

catalan
54,04%
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9.4.4. Uso de las lenguas por centros
Facultad de Filosofia y Letras
Uso de las lenguas

CataMn

Castellano

Otras

Uso de la lengua oral

61,04%

27,24%

11,72%

Uso de la Iengua en la pizarra, proyecciones, etc. 58,12%

26,74%

14,97%

52,47%

30,62%

16,74%

• Uso de la lengua en materiales docentes

Facultad de Ciencias
Uso de las lenguas

Catalãn

Castellano

Otras

Uso de la lengua oral

77,87%

21,90%

0,0%

Uso de la lengua escrita

63,07%

24,11%

13,01%

Uso de la lengua en materiales docentes

76,75%

19,86%

3,38%

Facultad de Ciencias de la Educaci6n
Uso de las lenguas

CataMn

Castellano

Otras

Uso de la lengua oral

83,12%

11,93%

4,83%

Uso de la lengua en la pizarra, proyecciones, etc.

81,25%

13,06%

5,97%

Uso de la lengua en materiales docentes

72,10%

20,79%

6,83%

Facultad de Ciencias de la Comunicach5n
Uso de las lenguas

Catalãn

Castellano

Otras

Uso de la lengua oral

65,15%

34,85%

0,0%

Uso de la lengua en la pizarra, proyecciones, etc.

62,61%

36,95%

0,55%

Uso de la lengua en materiales docentes

50,77%

47,12%

1,65%

Facultad de Traducci6n e Interpretachin
Uso de las lenguas

Cataffil

Castellano

Otras '

Uso de la lengua oral

31,59%

35,49%

32,80%

Uso de la lengua en Ia pizarra, proyecciones, etc.

22,73%

24,24%

52,65%

Uso de la lengua en materiales docentes

18,26%

17,52%

63,60%
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Facultad de Derecho
Uso de las lenguas

Cataln

Castellano

Otras

Uso de la lengua oral

46,78%

53,22%

0,0%

Uso de la lengua en la pizarra, proyecciones, etc.

46,13%

53,87%

0,0%

Uso de la lengua en materiales docentes

21,76%

77,62%

0,61%

Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales
Uso de las lenguas

CataMn

Castellano

Otras

Uso de la lengua oral

45,77%

53,74%

0,49%

Uso de la lengua en la pizar •a, proyecciones, etc.

42,63%

56,64%

0,72%

Uso de la lengua en materiales docentes

37,32%

61,46%

1,22%

Escuela Ucnica Superior de Ingenieria
Uso de las lenguas

Catalki

Castellano

Otras

Uso de la lengua oral

77,07%

22,93%

0,0%

Uso de la lengua en la pizarra, proyecciones, etc.

72,29%

21,18%

6,68%

Uso de la lengua en materiales docentes

68,51%

18,83%

12,82%

Facultad de Psicologia
Uso de las lenguas

CataMn

Castellano

Otras

Uso de la lengua oral

70,40%

29,60%

0,0%

Uso de la lengua en la pizarra, proyecciones, etc.

61,35%

38,08%

0,76%

Uso de la lengua en materiales docentes

58,82%

39,50%

1,68%

Facultad de Veterinaria
Uso de las lenguas

Catalthl

Castellano

Otras

Uso de la lengua oral

69,27%

30,73%

0,0%

Uso de la lengua en la pizarra, proyecciones, etc.

43,16%

53,77%

4,00%

Uso de la lengua en materiales docentes

33,52%

59,34%

7,14%

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
Uso de las lenguas

Catalki

Castellano

Otras

Uso de la lengua oral

62,96%

32,87%

4,16%

Uso de la lengua en la pizar •a, proyecciones, etc.

63,19%

32,64%

4,16%

Uso de la lengua en materiales docentes

61,08%

33,76%

5,15%
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Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia
Uso de las lenguas

Catalan

Castellano

Otras.

Uso de la lengua oral

74,47%

24,47%

1,05%

Uso de la lengua en la pizarra, proyecciones, etc.

72,11%

26,84%

2,10%

Uso de la lengua en materiales docentes

50,26%

44,74%

4,47%

Escuela Universitaria de Informkica
Uso de las lenguas

Catalan

Castellano

Otras

Uso de la lengua oral

72,60%

24,66%

2,74%

Uso de la lengua en la pizarra, proyecciones, etc.

72,60%

24,66%

2,74%

Uso de la lengua en materiales docentes

73,29%

23,97%

2,74%

Facultad de Medicina
Uso de las lenguas

Catalan

Castellano

Otras

Uso de la lengua oral

73,21%

26,79%

0,0%

Uso de la lengua en la pizarra, proyecciones, etc.

73,21%

26,79%

0,0%

Uso de la lengua en materiales docentes

73,21%

26,79%

0,0%

9.4.5. Datos de otras universidades
Evoluci6n de la demanda de docencia en valenciano en la Universidad
de Valencia (en %)
1997
1998

1998
1999

1999
2000

2000
2001

18,17

29

25,83

24

23,1

7,1

5,97

12,6

13

12

12,2

23,9

24,15

41,6

38,83

36

35,3

C U R SO

1990
1991

1991
1992

1992
1993

1993
1994

1994
1995

1995
1996

Valenciano

12,55

13,16

12,73

14,83

16,8

Indiferente

6,48

7,75

Total
Valenciano +
indiferente

19,21

22,58

1996
1997

32,82

InformaciOn facilitada por el Servicio de Normalizacin Lingiiistica de la Universidad de Valencia.
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Evoluci6n de la demanda de docencia en valenciano en la Universidad
Jaume I (Castell6n) —en %—
1996

1997

1998

1999

2000

1997

1998

1999

2000

2001

Valenciano

20,74

24,76

27,00

27,36

31,79

Castellano

60,18

59,87

57,71

57,53

51,64

Indiferente

18.90

15,30

15,24

15,09

16,26

No lo sabe

0,15

0,07

0,05

0,02

0,06

No responde

0,03

CURSO

0,25

InformaciOn facilitada por el Servicio de Lenguas i Terminologia de la Universidad Jaume I.

9.5. LENGUA EN LAS TESIS DOCTORALES
Lengua en las tesis doctorales.
Curso 2000-2001
200 150
100
50
0
Catalen

Castellano

Ingles

Otras
lenguas

Flandriaren emantzipazioa
eta Unibertsitatearen sorkuntza

Jeffrey Tyssens (Vrije Universiteit Brussel)
LABURPENA
Hizkuntza minoritarioen komunitateen eta hizkuntza berezkoen unibertsitateen
garapenean Flandria aurreneko tokietan egotea paradoxikoa da. Belgikaren barnean Flandria komunitate minoritarioa izan den arren, ikuspuntu kuantitatibotik,
soziologikoki, gauzak askoz konplikatuagoak izan dira. Izan ere, belgiar estatu
gaztearen oinarri konstituzional bat hizkuntza-askatasuna zen arren, frantsesa
nagusitu zen. Belgikako goi-klaseek frantsesa erabili zuten, ez soilik Walonia
frankofonoan —normala zenez— eta Brusela hiruburuan, baina baita Flandrian
ere, non erdi- eta behe-klaseak flandrieraz mintzatu arren, gizarteko eliteak guztiz
frankofonoak ziren. Beraz, nahiz eta herritar gehienak flandrieraz mintzatu,
hizkuntzak estatus minorizatua zuen. Hizkuntza adierazle sozial indartsua zen
XIX. mendeko Belgikan, eta honela jarraitu zuen XX. mendearen zati zabal batean
ere. Beraz, frantsesaren prestigio sozialaren eraginez, frantseste-prozesua gizarte-hierarkian behera hedatu zen, eta erdiko klaseen barnean ere zabaldu zen. Gauza
bera gertatu zen Bruselan, bertako hizkuntzen oreka eraldatuz, zeren, ordura arte
flandrieraz mintzatzen zuen hiruburua frantsesez mintzatzera pasatu baitzen.
Nolanahi den, frantsesaren hegemoniak erresistentzia topatu zuen flandriar mugimenduan. Mugimendu hori flandriarren emantzipazioaren aldekoa zen; baina, zer
zen emantzipazioa? Flandriar mugimendua mugimendu kulturala izan zen hasieran, Flandria elebidun batean flandrieraren estatusa frantsesaren parekoa izan
zedin. Frankofonoek azaleko eta e vragingabeko hizkuntza-legislazio baino zerbait
gehiago izatea errefusatu zutenean, mugimendua erradikalizatu egin zen. Flandria
elebakarra aldarrikatu zuten, lurraldetasun-printzipioan oinarrituta eta Bruselaren
komunitate flandriarra babestuz.
Bi aukerek ondorio garrantzitsuak ekarri zituzten flandriar mugimendura
unibertsitateari zegokionez: flandriar mugimenduak flandriera kultura-hizkuntza
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zela aldarrikatu zuen, frantsesa bezain egokia zientziarentzat; eta flandrierazko
unibertsitate elebakarretan hezteko eskubidea aldarrikatu zuen. Aldarrikapen
horien ildotik eta emantzipazioaren bidetik, flandriar mugimenduak unibertsitate
elebakar frantsesa errefusatu zuen, eta baita frantses/flandrierazko unibertsitate
elebidunen presentzia Flandria elebakar batean. Eta antzeko garrantzi politikoa
izan zuen Brusela gero eta frankofonoago batean nederlanderazko goi-hezkuntzaren beharrak.

Flemish Emancipation and
University Creation
Jeffrey Tyssens (Vrije Universiteit Brussel)

I. INTRODUCCION
It is a kind of a paradox to have the case of Flanders on the agenda of a conference
on linguistic minority communities and the development of universities using their
own language. In the Belgian context, Flemings are not a minority community at
all and even in the past they can never be qualified as such t . That is: from a purely
quantitative point of view. If Flanders is observed from a more sophisticated
sociological perspective, things are more complex. Linguistic freedom being an
essential constitutional principle of the young Belgian state, French language
succeeded in becoming predominant in the "pays 14a1" as well as in the "pays
r&l", but only because of the highly limited definition of this legitimate public
space. The Belgian tax-payers democracy of 1830 restricted active citizenship to a
tiny percentage of the country's population. The Belgian ruling classes used
French, in the monolingual French-speaking Wallonia as a matter of fact, in the
state capital of Brussels just as well, and even in Flanders, where the lower and
even the middle classes continued to express themselves in varieties of Dutch, the
social elites were quasi completely Francophone. If the majority of the eountry's
population thus spoke Dutch, the language as such clearly had a minority status.
Language was a very strong social marker in 19th century Belgium and such it was
to remain for a considerable period of the 20th century as well. Consequently, it

1. Even when Flanders, in the middle of the 19th century, presented the image of a kind of
continental Ireland, with broad poverty and relatively high emigration rates, towards Wallonia
notably, it never lost its demographical predominance within Belgian borders. See: C.
VANDENBROEKE, "Demografie", in Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt,
Lannoo, 1998, Volume I, pp. 903-910.
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should not surprise that the social prestige of French was the motor of a "Frenchification" process which shifted down the social hierarchy and mainly tempted the
middle classes in Flanders. In Brussels, the same phenomenon —up to a certain
level combined with Walloon immigration- eventually led to a shift in the language
balance, the predominantly Dutch-speaking capital becoming a predominantly
French-speaking town2.
Nevertheless, French hegemony did encounter resistance, in a hesitant form
at first, in an ever more militant fashion later on, strikingly enough with important
fractions of the Flemish middle classes as its social base. The Flemish movement
aspired at the emancipation of the Flemings, but how was that emancipation
specifically interpreted? If in a later stage it presented itself as a social movement,
the Flemish movement started as a cultural movement who aspired at an equal
status of the Dutch language in a bilingual Flanders. Subsequently, when the
movement radicalised in its confrontation with stubborn Francophone refusal of
anything more than some superficial and ineffective language legislation, it
claimed a monolingual Flanders protected by the so-called "territoriality principle"
and a protection of the shrinking Flemish community in Brussels.
Both options had important consequences for the Flemish platform concerning university education. The Flemish movement fostered the affirmation of
Dutch as a cultural language, equally suited for science as French was "naturally"
thought to be, as well as the formation of a Dutch-speaking elite —in every possible
sense of the concept— educated in monolingual Dutch universities. Subsequently,
this craving for intellectual emancipation was to be related to the contesting of the
presence of monolingual French or even bilingual French-Dutch institutions upon
the territory of a monolingual Flanders. At the same time, the presence of Dutch as
a vehicular language of higher education in an ever more French-speaking capital
city of Brussels became a political issue of similar importance. Let us now analyse
the different stages and types of affirmation the Dutch language acquired through
the action of the Flemish movement in higher education.
2. LANGUAGE AND THE STRUCTURE OF THE UNIVERSITY SYSTEM
IN BELGIUM
The firstuniversity created in the regions that were to be comprised in the actual
Belgian state was the one founded in 1426 at Louvain at the instigation of the
Duke of Brabant. This old and venerable institution was closed down during the
French regime following the legislation intended to abolish all corporations, thus
comprising the institutional form of the old "universitas magistrorum et scolarium".

2. On this minority status, see: E. WITTE & H. VAN VELTHOVEN, Taal en politiek. De
Belgische casus in een historisch perspectief, Brussels, VUBPress, 1998, pp. 15 e.s.
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The napoleontic "UniversitC hardly left any traces in the regions, as its "facult6"
disappeared with the French domination over the country. The reunification with
the Northern Netherlands, following the Vienna Congress of 1815, was to have a
more lasting impact upon the higher education system of what was to become an
independent Belgium. In 1816-1817 indeed, king William I, the newly installed
Dutch monarch, drastically reformed the remnants of the old universities in his
merger kingdom and immediately modernised them into a genuine university
system modelled on the most outstanding German examples. For the whole of the
territory, six state universities were installed, three of them in the south. After some disputes between the different cities, central authorities opted for Ghent, Lige
and Louvain3 as their locations. By this action, king William introduced or reintroduced a university tradition in towns where they were to last until today, be it in an
institutional form that was not necessarily the one devised by him, as we will see.
Of these three new universities, two were located in a Dutch speaking surrounding. Indeed, Ghent and Louvain were Flemish cities. This fact did not affect
the linguistic regime of their universities though. One could have expected William to have followed the large European trend to organise modern university
education in the vernacular language of the country, but that was by no means a
self-evident option in the United Kingdom of the Netherlands, as the linguistic
division was already clearly present in the country as such and also on the level of
its elites. If these were quasi completely "Frenchified" in the South, this was not
the case in the North —even if French was more commonly used in the Northern
Netherlands upper classes than is often presumed. To resolve this problem, William resorted to tradition and imposed Latin as the language of university life for
the whole of the kingdom4. If this was a quite archaic and often most unpractical
solution5 , it nevertheless had the merit of preserving a formal linguistic unity in the
state's higher education system without conceding to the ever greater Frenchlovingness of the southern elites6.
3. Mark that this new state university had no institutional connection whatsoever with the
"ancien r4ime" university the French had dismantled some twenty years before.
4. Exception was made for the courses on Dutch and French literature, legal practice and
economics.
5. In 1828 a commission studied the possible reorganisation of the universities and concluded
that Latin was to be preserved as the primordial teaching and examination language. Nevertheless, a
certain flexibility was advanced for specific cases. Some years before, it had already bec ,ome clear
that the academic authorities actually did allow an number of professors to teach in French. See: K.
DE CLERCK (e.a.), Kroniek van de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit, Gent,
Archief RUG, 1985 (2), p. 11.
6. B. BORGHGRAEF-VAN DER SCHUEREN, De universiteiten in de Zuidelijke Provincies
onder Willem 1, Brussel, Paleis der Academithl, 1973, pp. 10 e.s.; J. ROELEVINCK, ""Eenen eik, die
hondert jaren behoefde, om groot te worden". Koning Willem I en de Universiteiten van het
Verenigd Koninkrijk", in C.A. TAMSE & E. WITTE (eds.), Staats- en natievorming in Willem l's
koninkrijk (1815-1830), Brussel-Baarn, VUBPress - Bosch & Keuning, 1992, pp. 294 e.s.
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William's higher education institutions proved rather vulnerable once Belgium
became an independent country. The state universities were looked upon with suspicion as "Orangist" creations and in its first years the young Belgian state even
partly dismantled them, notably by closing a number of faculties in each of them.
It was just as significant that the linguistic regime of the universities was changed
almost immediately. The provisional government only having been composed in
September 1830, it already issued a decree on 16 December of the same year to
allow all professors to teach in the language they thought most suited to the needs
of their students. As if it was the most natural thing on earth, the teaching language
shifted to French. In the immediate aftermath of independence, there was only a
marginal –and even then quite prudent– plea in favour of higher education in
Dutch, preferably in Ghent university. Anyway, when Parliament voted a first
organic law on university education in 1835, its executive decrees explicitly stated
that French was to be the teaching idiom for all state universities, irrespective of
their location. The use of another language for a specific course in one of them was
made dependent upon a permission given by the minister of the Interior, the
exceptional character of this permission being confirmed by later regulations7.
Meanwhile, the university landscape had been altered. The Belgian constitution of 1831 having introduced the principle of an unlimited freedom of education,
it became possible for private persons to organise universities. The catholic church
was the first to take a successful initiative in this respect. In 1834, a catholic
university opened its doors in Malines, the archbishop's see. The 1835 organic law
on university education dismantled the state university of Louvain. The existing
infrastructure was handed over to the recently founded catholic university, who
immediately moved out of Malines. Consequently, the state universities were
confronted with a major competitor, who moreover succeeded to install itself in the
oldest university town of the country. Before the 1835 organic law on universities
was voted, liberal opinion feared that this catholic university might obtain a
monopoly on higher education. In 1834, a group of Brussels freemasons took the
initiative to organise a free university in the capital, the "Universit ē Libre de
Bruxelles", who was to be the university of free inquiry and anti-dogmatism8.
Consequently, the Belgian university sector developed a very specific image. At
the side of the state institutions, strong competitor universities were kept running
by academic entrepreneurs, who, by contrast to most other countries, were not
solely of a confessional type.
If this presence of two opposed "free" universities was largely determining
the political and philosophical tensions concerning the actual organisation of the
7. Pasinomie, 1830, 16 December (nr. 27), p. 107; 1835, 3 December (nr. 842), p. 337; 1849, 9
December (nr. 745), p. 540.
et franc8. J. BARTIER, "L'Universitē Libre au temps de T. Verhaegen", in idem,
maÇonnerie, Brussels, Editions de l'Universit& 1981, pp. 13 e.s.
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Belgian university system, it did not affect at all the vehicular language of scientific research and teaching. Louvain and Brussels bth used French as a matter-ofcourse. This monopoly was not unchallenged though. The first representatives of
the Flemish movement, mirroring the typical cultural preoccupations of the socalled "taalminnaren" (i.e. the "language lovers") who initiated the movement as
such, tried to introduce professor's chairs in Dutch language and literature. In
Louvain, the chair functioned on a permanent basis since the first years of the
catholic university's existence 9 . In Ghent and Brussels, similar courses were
organised, but they proved to be far more difficult to maintain on a permanent
basis, indeed, for long periods they were non-existent, often by lack o• success or
so it seemed. In both universities, Flemish student groups more than once tried to
reintroduce these courses. Their actions only resulted in rather modest successesto.
As a matter of fact, far stronger incentives were to be received from language
legislation ll . The legal provisions for a bilingual nature of public life in Flanders
incited three of the four universities (i.e. Ghent, Louvain and Brussels) to organise
a minimal number of courses with Dutch as a vehicular language. As a result of
the language legislation dealing with the judicial apparatus, courses on penal law
were most prone to the introduction of a Flemish double besides the existing
French course 12. Later on, modest initiatives of similar kind were taken as well in
some medical departments. Obviously, these measures hardly affected the overall
nature of the university system. Nevertheless, the broader and also far more selfconscious Flemish movement of the end of the 19 th century would advance
demands in this matter that proved to be far more radical.
3. TRANSFORMING A LINGUISTIC REGIME: GHENT
In every way; the battle for the "Dutchification" of Ghent university was crucial
for the Flemish movement 13 : its stakes, practical and symbolical, were very high.
The creation of a monolingual Flemish university to replace the existing monolin9. The course was taught by the famous Flemish canon Jan David.
10. In Brussels, the first course on Flemish literatare was taught from 1849 to 1855 by the
Luxemburger historian Altmeyer. After long lasting insistence by Flemish students, it was
reintroduced in 1880. A former militant Flemish student, Alfons Willems, held the chair. In Ghent,
similar demands defended by Flemish students led to a similar creation of a chair in literature in
1854, which Serrure and Heremans were to hold.
11. There is an exception to this general rule. After the 1890-1891 legislation on university
education, the different faculties were entitled to create sections on a merely disciplinary basis. A
section of Germanic philology –with a large place for Dutch of course– was created in Ghent in
1890. Louvain followed in 1894. In Brussels, it lasted until 1909, when a special funding was offered
to the university by the city council of Antwerp.
12. All universities organised these courses since 1890 or 1891.
13. Our description is mainly based upon the following books and articles: T. LUYCKX, "De
tweetalige zg. Nolf-universiteit te Gent (1923-1930)", in Hoofdmomenten uit de ontwikkeling van de
Gentse Rijksuniversiteit (1817-1967), Gent De Brug, 1967, p. 93-117; G. PROVOOST, "De
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gual French one exemplified a far greater ambition than literature courses or a
rather marginal training in penal law practice. In this way, Dutch was to become a
legitimate vehicular language for scientific research and higher education. A Dutch
university was a powerful instrument for the socialisation of a genuinely Flemish
elite. Moreover, the radical replacement of the existing French institution would
eliminate a central instrument of Frenchification in Flanders itself. Finally, it would
be a clear confirmation of the territoriality principle. No wonder the accomplishment of this ambition proved to be a most difficult task!
The voices raising this idea of a completely Dutchified university were ever
more clearly heard at the end of the 1880s. During the 1896 Dutch language and
literature conference, at the instigation of the writer and art critic Pol De Mont, the
first Flemish university commission (the so-called "Hogeschoolcommissie") was
created, with several leading "flamingants" as its core members 14. If at first people
like De Mont advocated the creation of a completely new university in Antwerp
and others suggested a free Flemish institution in Ghent independent of the existing
one, the options quickly shifted to a scenario in favour of a step by step Dutchification of the Ghent state university as such. The commission report, a classical text
of the Flemish movement, was met by a certain hesitation in quite some Flemish
circles, as they doubted the possibilities of a rapid implementation. The large
majority of Ghent's academic community and the French speaking bourgeoisie
was fairly hostile to the idea and started to organise resistance against the Flemish
ambitions. At that stage, these ambitions were not even defended by a unified
"flamingant" opinion. Within the Flemish movement, the radical wing was opposed by pragmatic leaders, such as the Ghent history professor Paul Fredericq 15 who
preferred a provisional experiment with a bilingual university that would actually
prove the viability of Flemish higher education, or the influent Jan Van Rijswijck,
since 1892 the mayor of Antwerp, who still favoured the opening of a number of
faculties in his own city. This lingering division (the so-called "strijd der stelsels")
finally crippled the commission, who stopped working in 1901.
In 1907, at the instigation of the Belgian branch of the "Algemeen Nederlands Verbond", a second university commission was organized. If the radical
elements were suspicious, it actually showed that half-hearted solutions like the
one fostered by Fredericq were only supported by a rather isolated minority. The

parlementaire strijd rond de volledige vervlaamsing van de RUG in 1930", in ibidem, pp. 118-135;
K. DE CLERCK (e.a.), Kroniek van de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit,
Ghent, Archief RUG, 1985 (2), 246 p.; K. DE CLERCK, "Onderwijs: hoger onderwijs-Gent", in
Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Volume II, pp. 2279-2290.
14. J. VAN EYKEN & P. VAN HEES, "Vlaamse hogeschoolcommissies", in Nieuwe
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Volume III, pp. 3453-3456.
15. On the role of this liberal "flamingant" intellectual and his moderate views on the Ghent
issue, see: E. COPPENS, Paul Fredericq, Ghent, Liberaal Archief, 1990, pp. 185-223.
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elaborated report of this second commission (a text published in 1909 with a draft
law proposal, mainly influenced by intellectuals such as Lodewijk De Raet) clearly
reiterated the scenario of a complete Dutchification of Ghent university which was
to be gradually realised over a time-span of six years. The report was followed by
a flow of motions and requests issued by a host of Flemish organisations and by a
number of councils of cities and provinces of the north of the country. In the first
months of 1911, the university commission intensely prepared a real law proposal,
which was eventually introduced in March by a liberal MP of Antwerp, Louis
Franck and supported by Flemish MP's of the three political parties, notably by
Frans Van Cauwelaert, a democratic catholic very much engaged in this matter16.
The proposal intended to start the gradual and complete Dutchification in 19161917. A petition in favour of this scenario was signed by 100.000 people. At the
same time, the Francophone resistance sharpened and was supported by a large
part of Ghent's academe. The ruling catholic government could not longer
continue to ignore the movernent, which was clearly supported by a considerable
number of the Flemish members of its parliamentary fraction. In the spring of
1914, Prime Minister de Broqueville announced government amendments in order
to create a bilingual university in Ghent. The outbreak of the first world war,
however, interrupted this government initiative. A11 of the Belgian universities
were closed in the summer of 1914 and when the German army occupied the
largest part of the country they were to remain closed, at least for the time being in
the case of Ghent.
For the radical wing of the Flemish movement, which had lost all confidence
in the Belgian Francophone establishment, the German occupation seemed to offer
an opportunity to enforce its demands and to establish a federal state organization
or even a completely autonomous Flanders. The German occupier administration
developed its "Flamenpolitik" to meet at least a part of this so-called "activist"
program, which was supposed to weaken Belgian patriotism. As one could expect,
the Dutchification of Ghent university was part and parcel of the activist program.
In the last days of 1915, the German governor-general von Bissing announced the
reopening of Ghent university as a completely Dutchified institution. Not only was
this to serve the overall goals of the "Flamenpolitik", the dismantlement of the
Francophone university in favour of a Dutch one was also presented as the creation
of an "advanced post" of German culture against its French counterpart n . The
Belgian-loyalist wing of the Flemish movement vividly denied the German
occupier every right to intervene in this matter. The large majority of Ghent's
1910-1919, Antwerp-Baarn,
16.. See: L. WILS, Frans Van Cauwelaert en de barst van
Houtekiet, 2000, passim.
17. L. WILS, Flamenpolitik en aktivisme. Vlaanderen tegenover Belgii in de eerste
wereldoorlog, Louvain, Davidsfonds, 1974, pp. 161-192; D. VANACKER, Het aktivistisch avontuur,
Ghent, Mens & Kultuur, 1991, pp. 101-156; P? VAN HEES, "Activisme", in Nieuwe Encyclopedie
van de Vlaamse Beweging, Volume I, pp. 205-224.
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professors showed their reluctance towards the reopening of the university with
Dutch as its sole vehicular language.
This was not to stop the governor-general's plans though. In March 1916, von
Bissing nominated a rector in the person of Pierre Hoffmann, one of the very few
professors of Ghent's staff who declared to be willing to teach in Dutch, and at the
same time he ordered the deportation of two prestigious history professors, the
Francophone Henri Pirenne and the moderate "flamingant" Paul Fredericq, who
had both resisted the German plans. This intimidation policy had an adverse effect.
Academic solidarity being invigorated by the sanctions against Pirenne and
Fredericq, all but seven of the professors categorically refused to teach in the new
university. Nevertheless, the university was reopened in October 1916 with a
teaching staff consisting of the few collaborating Ghent professors, joined by a
number of academics coming from Germany and the Netherlands.
Obviously, the "activist" fraction of the Flemish movement welcomed as a
great victory the opening of what was to become known as the "von Bissing
university". It was just as evident that the Belgian patriotic opinion, the Flemish
loyalist one included, reacted vehemently. The Belgian government at Le Havre
announced severe sanctions against all nationals implied in the initiative. But the
prospect held out for the post-war period was not all punishment. Loyalist
Flemings such as Van Cauwelaert had warned the government not to underestimate
the appeal of "activism" and insisted on an official government declaration that
would inspire confidence to Flemish opinion. Van Cauwelaert's voice was not
completely ignored. Indeed, the Le Havre government stated repeatedly that it
planned to open a university with Dutch as its vehicular language after the war.
These statements were more ambiguous than they seemed though. If Flemish
loyalist opinion interpreted them as a project to Dutchify Ghent university, that
was not what had been advanced. If a Flemish university was announced indeed,
nowhere was there an unequivocal message that this university was to be the
product of the Dutchification of Ghent university. It was not even clear that this
new university was to be installed in Ghent at all. This ambiguity was to become a
most poisonous element in the post-war treatment of the issue.
In October 1918, the "von Bissing university" closed doors. The professors
and most of the students fled the country. Part of them found refuge in G6ttingen.
Others ended in exile in the Netherlands 18 . Belgium being liberated, loyalist
Flemings insisted that the government would immediately take the initiative to
reopen Ghent university with Dutch as its vehicular language. In the university
itself though, a large part of the academic community aggressively insisted upon a
complete restoration of the pre-war situation and a severe sanctioning of all
implied in the "von Bissing" experiment 19. It was supported by new Francophone
18. D. VANACKER, op. cit., pp. 350-354.
19.Ibidem, pp. 357-360.
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pressure groups and by significant parts of public opinion, which had become quite
hostile towards the whole of the Flemish movement and its demands, who were
simplistically equated with "activist" collaborationism. King Albert's first postwar address of the throne in November 1918 announced "a" Dutch university in
Ghent. The government program issued a few days later was far less explicit and
said nothing whatsoever about the location of a Flemish university. Definitely,
assets were not good at all for a rapid realisation of the Flemish ambitions in
higher education.
In January 1919, the university reopened as a entirely Francophone institution. Paul Fredericq, the moderate "flamingant" professor the Germans had deported, had been elected as the new rector and pleaded in favour of a prudent introduction of new Dutch courses within the existing structure. In political terms
though, Fredericq's option was hardly realistic. In the Flemish movement, radicals
and moderates unanimously rejected bilingualism and any other half-hearted
scenario. The Francophones on the other hand refused every concession
whatsoever concerning Ghent: if they recognised that Flemings were entitled to
higher education in their language, this had to be provided by a new university,
certainly not in Ghent but preferably in Antwerp. The answer of the Flemish
movement to this proposal was all too clear: "Ghent or nothing". Indeed, there was
far more at stake than merely a Flemish university. The creation of a monolingual
Flanders was just as important: the defence of the territoriality principle being a
priority, a state university on Flanders' territory simply could not be a Francophone institution, nor a bilingual one for that matter.
In December 1919, Van Cauwelaert reintroduced the pre-war law proposal for
the Dutchification of the university. In June 1920, a new Flemish university
commission was launched which had to take up the renewed promotion of the
Dutchification idea. The political support for it was not to be underestimated, as
the largest part of the Flemish MP's of the catholic party, the major partner in all
governmental coalitions of that period, clearly supported this demand. On the other
hand, Francophone resistance was considerable just as well. It definitely was to be
met in all of the three traditional political parties, but it was clear to all that it was
mainly the liberal party –with its strong links to the Francophone bourgeoisie of
Flanders– who was the main opponent of every significant concession on the
Ghent issue. In the spring of 1921, the three party Carton de Wiart government
tried to work out a compromise in the form of a law project signed by the Minister
of Sciences and Arts Jules Destre, a prominent Walloon socialist. It advanced the
gradual creation of a bilingual university in Ghent, starting with the doubling of
courses in the Sciences and the Arts. Rumours went that these courses were to be
given by a separate team of professors in other buildings then the normal ones:
obviously, this led the Flemish politicians to the suspicion that in the long run no
Dutchification of the university was to be expected, but only the creation of a
separate Flemish institution and the correlative maintenance of a Francophone
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state university in Flanders. The Destr& project was rejected and so were all
others, the Van Cauwelaert proposal included.
Under the subsequent Theunis government, composed of liberals and
catholics, the issue could not be avoided either. Different law proposals were
introduced, one of them a renewed proposal for gradual Dutchification by Van
Cauwelaert. In 1922, this proposal was rejected with all others. Then, the Theunis
government again tried to arrive at a new compromise solution, which was to be
negotiated in a special committee. These talks resulted in a proposition of partial
Dutchification: Dutch was to be the prioritary language of Ghent university, but a
number of complementary courses were to remain in French. The liberal ministers
rejected this option and tried to advance a system which was authored by the new
liberal Science and Arts Minister Nolf: two linguistic regimes were to be
introduced where all students would follow two thirds of the courses in the idiom
of their choice, while the other third was to be taught in the other national
language. Meanwhile, a new Van Cauwelaert proposal obtained a small majority in
the Chamber. Francophone reaction was furious, but then, the project still had to
pass the Senate, which was more conservative and more Francophone too: there it
failed to assemble a majority. Again a committee was set up, which actually
negotiated the Nolf model. After a mimed government crisis, a compromise was
finally reached. Combined with a decision to. make Dutch the administrative
language of Ghent university, it was actually this Nolf model which gathered a
majority: none of the political parties was actually pleased with it, but nevertheless
a majority voted favourably in order to get out of the political crisis.
Militant Francophones were displeased with the "Nolf university" and created
a free institution for French higher education in order to compensate the
imposition of Dutch courses 20. Rector Eeman even resigned in protest. They all
considered the Nolf model to be the essential step towards the complete
Dutchification they abhorred so intensely. But the Flemish movement was not in
favour either. If the more moderate pro-Flemish elements were willing to use this
half-hearted system in order to strengthen the Flemish presence in the university,
the more radical wing, with Flemish nationalist student organisations as its
vanguard21 , refused to cooperate in any fashion whatsoever. They appealed to al1
Flemish students to boycott the pseudo-Flemish section. In first instance, this
appeal was rather successful as only a tiny number of students actually listed for it.
Francophone opinion explained this phenomenon as a clear proof that Flemish
students were faithful to a superior French culture. That was wishful thinking, no
20. The so-called "Ecole des Hautes Etudes" they opened in 1923 would continue to function
even after the complete Dutchification. See: A.-M. VAN DER MEERSCH, "Ecole des Hautes
Etudes", in Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Volume I, p. 1023.
21. The action was mainly lead by the umbrella organisation of Flemish student groups of Ghent
and. Louvain. See: L. VOS, "Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond (AVHV)", in Nieuwe
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Volume I, pp. 257-259.
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doubt. Gradually, the students' boycott of the incomplete Flemish section crumbled, despite repeated calls for steadfastness. Moreover, the new system was the
basis of a rather contested recruitment action in order to engage professors able to
teach in Dutch. Their growing presence was certainly not of a nature to appease
the lingering tensions and incidents between Francophone and Flemish professors.
The Nolf system had few chances if any to become more than a transitional regime. Hence, the project of a complete Dutchification would raise again in due time.
If the issue never was really absent from the political agenda, several factors
introduced new dynamics in the Dutchification process at the end of the
decennium. The late twenties were marked by the radicalisation of "flamingant"
opinion, with the incentive of the highly symbolical election in 1928 of the
condemned activist Dr. Borms in an intermediate poll for a representative's seat in
the Antwerp constituency. A new commission for Dutch higher education was
formed. Even the socialist party, with its large Walloon rank and file, eventually
accepted a gradual but complete Dutchification of the university. Definitely, the
socialists were in opposition at that time, but the message was clear nevertheless.
The political forces able to stop Dutchification had grown far weaker then in the
immediate post-war years. Finally, this constellation forced the government into a
serious reconsideration of the Ghent linguistic regime. The Nolf system had obviously failed. One obstacle was still to be passed by: the refusal of the liberal
party, as a governmental coalition partner of the catholics, to give in on the issue if
there would not be some kind of compensation.
In October 1929, the catholic Prime Minister Jaspar tried to pull over the
liberals be providing a scenario with a quasi complete step by step Dutchification,
but with the preservation of optional courses in French and a transition regime for
the special institutes of the university. The liberal spokesmen were clear: no
concession on the Dutchification issue was to be expected from the liberal party,
even while preserving a number of French courses, if no guarantees were given in
return to preserve free choice of the teaching language in primary and secondary
education in Flanders. The Flemish wing of the catholic party refused to accept
any link of that kind. In November 1929, the disagreement led to a new
government crisis, but after a couple of days, Jaspar reinstalled his government
with the same members and introduced a law project for the Dutchification with
the small transitional elements mentioned before. In spite of the opposition of a
part of the liberal fraction, the bill was passed in the Chamber on 5 March 1930.
The Senate's approval followed about a month later. For the Flemish movement,
the first highly symbolical battle over higher education was won. Other battles
were to follow.
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4. CREATING AND SPLITTING BILINGUAL UNIVERSITIES: LOUVAIN
AND BRUSSELS
As we have seen before, the Belgian higher education system also possessed two
free universities, a catholic one in Louvain and a secularist one in Brussels. The
Dutchification struggle concerning the state university of Ghent had a spin-off
effect for this private sector. Indeed, voices were raised in favour of the introduction of Dutch as a teaching language equal to French in both of them, not for
some isolated courses but for a complete university curriculum, thus leading to the
creation of bilingual universities 22. The idea first started to filter into the catholic
university of Louvain at end of the 19 th and in the beginning of the 20 th Century.
Despite the explicit hostility of archbishop Mercier against the introduction of
Dutch higher education in Louvain, the university nevertheless started a very
gradual and pragmatic process to double the courses. This process was launched in
1911 and in spite of the continuing reticence of Mercier and a lingering resistance
of a host of Francophone professors, it was modestly continued in the twenties, be
it with several incidents, notably the sharp rift that opposed the bishops and the
Flemish catholic students organization in 1925. The possible competition of a
neutral Flemish state university in Ghent was a powerful argument though, at least
for those in favour of Dutch courses in Louvain 23 . With the creation in 1924 of the
society "Vlaamse Leergangen te Leuven" (i.e. the "Ducth Courses in Louvain"),
immediately after the acceptance of the Nolf model for Ghent, a new incentive was
given to a systematized creation of Dutch courses and to their financing 24 . But
then again, things evolved rather slowly. The complete Dutchification of Ghent
having been decided in 1930, the process received a decisive new impulse: by the
middle of the decennium, most disciplines of Louvain university had a parallel
curriculum in Dutch and French. Their creation was led by a consultative commission with real decision-making power. At the same time, Dutch also became an
22. This chapter mainly refers to the following publications: H. TODTS & W.
DEJONCKHEERE, Leuven Vlaams. Splitsingsgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven,
Louvain, Davidsfonds, 1979, 397 p.; W. WEETS, "Onderwijs: Hoger Onderwijs - Leuven", in
Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Volume II, pp. 2290-2302; J. TYSSENS, "Zaaien
in de Tuin van Akademos. Over het ontstaan van de Vrije Universiteit Brussel op het einde van de
jaren zestig", in E. WITTE & J. TYSSENS (eds.), De Tuin van Akademos. Studies naar aanleiding
van de vijfentwintigste verjaardag van de Vrije Universiteit Brussel, Brussels, VUBPress, 1995, pp.
23-133; J. TYSSENS, "Onderwijs: Hoger Onderwijs - Brussel", in Nieuwe Encyclopedie van de
Vlaamse Beweging, Volume II, pp. 2268-2279.
23. Mark that at immediately after the war, the bishops, first of all archbishop Mercier himself,
seriously considered the creation of a Flemish catholic university in Antwerp, so as to keep the
existing one in Louvain as homogeneously Francophone as possible. The similarity between this
strategy and the one advanced by those wanting to preserve a monolingual French state university in
Ghent is indeed striking.
24. Since 1923, the university received financial support from the state, on the same basis as its
secular counterpart in Brussels. The amount consisted of a certain percentage of the ordinary budget
for the state universities.
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administrative language of the university. The presence of the new archbishop Van
Roey, himself a Fleming, made things easier than they had been with his
Francophone predecessor Mercier. The political effects of this process were quite
important, as the incidents concerning the linguistic regime of the university
became rare. The second world war would not really change this constellation.
In Brussels, this process of doubling courses started later and evolved a lot
slower. If Flemish students had been present since a long time at the "Universit
Libre de Bruxelles", the academic autho.rities only decided to double a single
curriculum in 1935, more precisely by the creation of a Dutch law school. The date
was not coincidental. In that year, linguistic legislation had imposed the
territoriality principle in the judicial structure. From that date onwards, courts in
Flanders would obligatorily function in Dutch and in Dutch only. If the Brussels
university wanted to continue training lawyers able to function in the north of the
country, there was no other solution than this doubling. Other disciplines would
only follow twenty years later. The second world war and the renewed
collaboration of the rightist "flamingant" radicals with the German nazi occupier
again threw an omen upon the whole of the Flemish movement and every measure
that would please it in one way or another. The doubling process of Brussels
university was only restarted in 1955, when the perception of a number of
educational needs practically obliged the academic authority to take up the process
it had left lethargic after the liberation of 1944. In the specific war atmosphere, it
had indeed decided to begin with a complete linguistic doubling of its programs,
but this scheme did not work out, not during the war, and certainly not in the years
immediately after it25.
The post-war period brought two important societal changes, who were to
prove decisive, not only for the completion of both universities as bilingual institutions, but just as well for their eventual scission into autonomous monolingual
universities, the French catholic section of Louvain being transferred to Wallonia.
First of all, the territoriality principle and its affirmation of a monolingual Flanders
with fixed borders received an ever further impetus. On the other hand, the educational boom of the fifties and the sixties actually drew a lot more Flemish students
to the universities, not yet to reach at the participation rate of Belgium's Francophone youth, but nevertheless the pressure of an enlarging Flemish student population became ever more considerable. This led to a number of , significant shifts in
25. The "Universite Libre de Bruxelles", by contrast to all other Belgian universities, was closed
down in 1941, as it refused to abide with the nazi occupier's attempts to control the nomination of
professors. The Germans tried to move the Flemings of Brussels university into collaboration, but
they categorically refused to compromise with anforeign occupier that was ideologically at the
complete opposite of the liberal or left-wing opinions common to the Brussels academic community.
See the different contributions to: A. DESPY-MEYER, A. DIERKENS & F. SCHEELINGS (eds.),
25.11.1941. De Universitē Libre de Bruxelles sluit haar deuren, Brussels, VUBPress, 1991, passim.
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the fifties. First of all, the doubling of the courses in Louvain was practically
completed in the forties and the fifties. Consequently, the growth of a young
Flemish academic personnel was quite important. As we have mentioned before,
the staff needs of an expanding state secondary education in Flanders gave a
sufficient impetus to the leading instances of Brussels university to resume the process of doubling courses, at first in disciplines leading to the teaching profession
mainly, then in others.
The idea of a transfer of the French sections of Louvain towards Wallonia
was already present in a reform project made up by the Flemish catholic student
association in 1931. At that time, there was hardly anybody who took it seriously.
This appreciation was to change gradually from the fifties onwards. Although Flemish positions had improved in Louvain, lots of Flemings inside and outside the
university still had the impression it was merely a Francophone institution with
Flemish courses attached to it, certainly not a bilingual university. In spite of the
presence of parallel curricula, faculty structures remained unitary and largely
continued to function in French. One could only expect conflicts as the balance in
the students numbers was gradually shifting. The academic year 1960-1961 was
the first one with a majority of Dutch-speaking students to be enrolled in Louvain.
They clearly resented the predominance of French in the institution, just as their
professors by the way. Mark that precisely in these years, the Flemish movement
as a whole showed a new dynamic, which was demonstrated most visibly by the
so-called Flemish marches in Brussels in 1961 and 196226.
At the same time, the French part of Louvain's academic community felt
threatened. They could not avoid noticing that they were about to become a minority in the university itself. Furthermore, the tracing of a linguistic border and the
definitive imposition of the territoriality principle, as announced by the Lerevre
government of 1961, was menacing their position within a coming monolingual
surrounding. No wonder these circles organized themselves in an academic pressure group in 1962. This so-called ACAPSUL27 requested linguistic facilities for
the Louvain city area or even an outright bilingual status on the same level as Brussels28 . These demands were interpreted as highly arrogant and provoked "fla26. One can hardly overestimate the political importance of these large mobilisations for the
Flemish movement itself. They also proved to be a traumatising experience for the Francophone
population, certainly in a capital that was quickly "frenchifying" in these years. See: L.
HAAGDORENS, "De mobilisatie van het `Vlaams Aktiekomitee voor Brussel en de taalgrens' voor
de marsen op Brussel (1959-1963)", Taal en Sociale Integratie, 1986, nr. 8, pp. 85-183.
27. That is : "Association du Corps Academique et du Personnel Scientifique de l'Universite de
Louvain ".
28. Not all Francophone academics agreed with the maintenance-thesis. A group of Walloon
federalists were in favour of the creation of a new catholic university in the heart of Wallonia, where
these higher education traditions were lacking. They presumed that this presence would foster the
dynamics of the region.
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mingant" reactions. The small concessions made by the government concerning
the linguistic regime of Louvain (it concerned some administrative "facilities")
were not of a kind to tone down Flemish refusal, quite on the contrary, as they
openly challenged the territoriality principle. The old idea of a transfer of the
French sections towards Wallonia got to the surface again and if at first it was only
to be heard in the more radical groups, the idea would get an ever broader support
by the whole of the Flemish movement.
In the new situation created by the language legislation that largely confirmed
the territoriality principle in the early sixties, the organizing powers of Louvain,
i.e. the Belgian bishops, felt the necessity to adapt the university's structure. In
1962, a commission organized by the old rector Van Waeyenbergh failed to attain a
solution, but a little later the proceedings of its Episcopal successor and the
appointment of a new rector Descamps opened the gates for a somewhat different
organization of the university. As a consequence, the linguistic groups obtained a
larger autonomy in 1963: this was realised by the presence of two vice-rectors and
two pro-rectors, one for every linguistic group, and most of all by the linguistic
split-up of all faculties and the designation of a dean for each them. Linguistic
decentralisation was thus realised, albeit within a university that was explicitly
kept unified.
In the meantime, the "Universit ē Libre de Bruxelles" had resumed the process of doubling courses for the reasons we have mentioned before. Prominent
Flemish secularists reassembled in a society to promote Flemish secular higher
education29 and to gather sufficient funding for the initiative. Together with the
Flemish alumni association and the students' organization, a committee was formed to negotiate a further doubling of courses with the academic authorities. Their
actions were not without success, if only because of the adherence of two successive rectors (Henri Janne and Walter de Keyser, who led the university from 1956
to 1962) to this doubling program. This support however should not blind the historian for the lack of sensibility of the large majority of the professorial staff and
for the quasi absence of Flemings in the leading organs of the university. Furthermore, one cannot overlook the fact that since the 1960 university laws the
academic authorities had good reasons to foster this doubling of courses, as it comported a series of financial advantages. The reality of the doubling process was one
of practical difficulties and indifference or even hostility from the Francophone
academic staff, perhaps most of all a reality of chaos by lack of serious planning.
The introduction by the academic authorities of a specialised commission in 1961
did not really help.
No wonder then that the Flemish part of Brussels' academic community grew
frustrated and radicalised its demand. In a way that was very much comparable
29. The so-called "Vereniging voor Nederlandstalig Vrijzinnig Hoger Onderwijs".
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with the evolution in Louvain, they contested the approach that limited the doubling process to the courses and simply "forgot" the research activities of the university. The Flemings refused a French university with merely some facilities for
them. As this was precisely the option defended by Maurice Leroy, who was
appointed rector in 1962 and who clearly had no sympathy whatsoever for the
introduction of Dutch courses, tensions got higher. In 1964, a number of Brussels
professors cooperated with their counterparts of Louvain and Ghent to form a
league of Flemish university professors to defend a "flamingant" program, mainly
concerning the linguistic regimes of the free universities of Brussels and Louvain30. Aldis Gerlo and Piet de Somer, who both were to become the first rectors
of autonomous Flemish universities in the two cities, affirmed themselves as the
leading persons of this pressure group. The activities of this Flemish professors'
league led to a strategic coupling of both the Brussels and the Louvain issue into
one university program to be adopted by the whole of the Flemish movement. The
final outcome was to be a radical splitting of both universities and the transfer of
Louvain-French towards Wallonia, but things were not at that stage yet.
With respect to Brussels and Louvain, the 1965 university expansion law
proved to be of utmost importance. As we will see further on, this law allowed for
a spreading of first cycle university teaching over different parts of the country.
This spreading option was supported by christian-democracy. A democratic
argumentation notwithstanding, it was motivated mainly by a competition strategy
against non-catholic universities, but this is not our issue here. It is important
though that it also allowed both free universities to expand their teaching outside
of their traditional working districts 31 , more in particular by assigning to both a
specific expansion region in the Walloon part of the Brabant province. For the first
time, the geographical decentralisation of parts of Louvain university towards
Wallonia (and obviously only French sections were fit for such an operation)
actually became a possibility. And that was only the first part of the story. The
1965 law also contained a financing program that was very much advantageous for
both free universities in order to help them to complete the doubling process both
were engaged in or were about to complete. A significant detail in this respect was
the control principle. If not foreseen by the law itself, the implementing decrees
finally imposed an accountancy that was to indicate clearly how expenses were
divided over both linguistic regimes. In order to obtain the most profitable
financial treatment, the Francophone academic authorities of Brussels university
incited their Flemish professors to stress the fact that the "Universit Libre de
Bruxelles" was really a double university. With an accountancy as the one
mentioned before, the Flemish academic community of Brussels had the means to
30. The so-called "Vereniging van Vlaamse Professoren".
31. The 1911 law attributing legal personality to the universities of Brussels and Louvain only
allowed the building of their infrastructure in their respective districts.
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check whether that was really true. The combination of these elements would
eventually determine the fate of this university.
After the adoption of the 1965 law, tensions rose ever more in Louvain as well
as in Brussels. In Louvain, an students journal's interview with Michel Woitrin, the
leader of the Francophone staff league, put fire to the powder. His statements in
favour of an expansion scheme in a bilingualized triangle between Louvain, Brussels and the Walloon-Brabant city of Wavre (it was more or less at the core of the
Walloon expansion zone reserved for Louvain university) was such a provocative
denial of the freshly drawn linguistic border and of the territoriality principle as
such, that it led to an immediate and general radicalisation of Flemish opinion.
Whereas only the most radical groups had requested the transfer of Louvain-French
towards Wallonia before, now even the most moderate Flemish organizations
vigorously supported it. Hence, they also found an ally in the important Flemish
fraction of the christian-democratic parliamentary group. To avoid clashes, the
bishops installed a new commission of Flemings and Francophones who worked
from January to April 1966. The commission reached a consensus to transform the
university structure: two autonomous wings would be working under one
academic authority. The whole spreading issue, by contrast, completely opposed
the Flemish and the Francophone wing of the commission. If the Flemings
favoured a gradual transfer of large parts of the Francophone wing to Wallonia and
of a small medical entity to Brussels, most of the Francophones were only willing
to accept a very limited spreading, not in the district provided by the law and
certainly not in a way that would weaken Louvain as the centre of gravity of the
French section.
Confronted with the impasse of the commission, the bishops authoritatively
imposed their own solution. On the 13 May 1966, they issued a charge which
acknowledged for a certain spreading scheme indeed, but which also confirmed the
essential concentration of the two autonomous sections within a unitary catholic
university, that was to be kept in Louvain and nowhere else. The bishops declared
their text to be binding for all and announced sanctions against those who dared
opposing it. That was a serious miscalculation. In Parliament, the Flemish christian-democrat Verroken introduced his famous law proposal in order to impose the
territoriality principle in higher education. The Flemish organizations joined forces
in an action committee to reject radically the Episcopal charge. A host of Flemish
professors publicly refused to abide by it –such a refusal to obey was never seen
before in Louvain– and even started a strike. But most of all, the charge provoked
a revolt of the Flemish students of the catholic university, who rioted for several
days in the streets of the city and immediately combined their struggle with an
anticlerical discourse and with participative demands. Completely astonished by
these reactions, the bishops scrambled backwards. They did not really retract their
charge, but nevertheless left the issue to the political authorities and to the leading
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instances of the university itself. The appointment of two pro-Flemish laymen in
important university posts –Leemans as a commissioner-general and Piet de Somer
as the Flemish pro-rector– were significant acts forthcoming to the Flemish
opinion, whether inside or outside the university. Indeed, both men were to play a
key role in the elaboration of a genuinely dual structure for the university, be it still
as one university though, but nevertheless with fairly autonomous French and
Flemish sections. These reforms were not sufficient to tone down student unrest.
Indeed, the principle of transfer was still absent and there was no trace of a student
participation policy. The atmosphere remained tense, even if the number of Francophone academics who were willing to accept a transfer of the French section to
Wallonia was growing32.
In the "Universite Libre de Bruxelles", the Flemish academic community was
obviously not confronted with a hostile and authoritative episcopate, but in the
implementation phase of the 1965 law it nevertheless defended an ever more radicalised set of demands, notably because of the ostentatious lack of enthusiasm of
rector Leroy in the creation of new Dutch courses. Not only did it request a clear
plan and an efficient executive organ for the doubling of the courses. It also
demanded a formal statement of the academic authorities on the dual status of the
university, which had to be realized notably through the creation of a bilingual
administration, an adequate Flemish representation in the academic authorities
themselves, the nomination of a Francophone and a Flemish vice-rector as well as
the designation of Francophone and Flemish vice-presidents in each faculty. These
demands were not confronted by a blunt refusal, but they were not immediately
accepted either. The university board resumed the doubling procedure at a higher
pace and announced a study of the linguistic relations within the university. If at
first things lingered on, the election of Marcel Homes as a new rector, later on in
1965, changed the approach.
Being way more judicious in his relationship with the Flemish wing, he also
understood that after the 1965 law it had become impossible to maintain the old
approach which limited the linguistic policy of the university to a mere doubling of
courses. Backed by a commission, Homes advanced his formula of a "universite
unitaire bilingue", which advanced a more or less generalized bilingualism of the
university services and departments (it had to be guaranteed at least by a passive
knowledge of the second language), though without splitting faculty structures or
any other for that matter. No linguistic requirements could be imposed for the
election of the rector or of the faculty presidents. A certain "liaison" function
towards the Flemish wing could be attributed to the three vice-rectors Homes had
in mind, but then again none of them was to be designed on a linguistic basis. The
32. In January 1967, the pro-Wallonia professors even signed a highly symbolical agreement
with the Flemish professors league: with this text, they accepted the transfer under certain conditions
guaranteeing the viability of the new university.

456

Euskal Unibertsitatea 2021 Kongresua

university board accepted Hom6' approach, but nobody except Honiks himself
seemed to have high expectations. If in fact two of these vice-rectors taught in the
Flemish sections, the "new" regime did not satisfy the Flemish community of the
university. Essentially, very little had changed in the ways the university
functioned. Immediately after the introduction of the "universitê unitaire bilingue",
the Flemish groups reiterated their request of a genuinely dual university with
separate sections, separate vice-rectors, an elected university board mirroring the
dual character of the institution, and also a transparent university accountancy with
clear indications of what amounts of money were received by both sections. This
last element was most important, because the Flemings suspected that the nonpublication by the Brussels academic authority of its accountancy had to cover up
the fact that it was spending large credits for French sections which had actually
been attributed by the state for the further doubling of the courses. As the
confrontations in Louvain became harsher, these demands were voiced with ever
more insistence.
If indeed Francophone resistance against transfer was weakening, a hard and
influential nucleus did not give in. If Francophone radicals such as the university's
secretary general and ACAPSUL-leader Woitrin actually seemed to prepare a
possible transfer to Wallonia by purchasing very substantial pieces of land in the
neighbourhood of Ottignies, it was all to clear that they intended to fight as much
as possible to keep the French section in Louvain. The Flemish section feared that
this extensive land purchasing would quickly exhaust the limited possibilities of
advantageous credit the state had granted in application of the 1965 law.
Consequently, they requested that not only the ordinary budget was to be split, but
also the extraordinary budget. The French section refused bluntly, but it could not
stop a decision that the expansion of the university in the city of Louvain itself was
to favour the Flemish section or that it would al least have an advisory power for
all further growth of the French section within the city. The French section refused
to submit its expansion scheme. In retaliation, the Flemish section blocked the vote
of an extra credit for a Francophone girls student hostel. In January 1968 the
French section finally did hand in its , expansion plan: if a spreading project for the
medical section was to be directed to the Brussels periphery, there were only vague
references to the Ottignies region and for all the rest Louvain was again presented
as the priority location for expansion.
This plan led to the decisive explosion. Again Flemish students resorted to
rioting, followed by a professors' strike and a global mobilisation of the whole of
the Flemish movement. The academic council of the Flemish section issued an
unambiguous motion requesting the global transfer of the French section. In the
university board nobody was able to force a decision and eventually both the
academic authorities and the episcopate looked to the government for a solution. In
the meanwhile, Flemish mobilisation had put a serious pressure on the Flemish
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wing of the christian-democratic party. Verroken, the MP who had formerly
introduced a law proposal in favour of linguistic homogeneity of higher education
in Flanders, announced an interpellation of the Prime Minister. The interpellation
never took place as the Vanden Boeynants govemment resigned and new elections
were planned for March 1968. The govemment agreement, which the new Eyskens
cabinet arrived at in June 1968, defined the essential option: the French section of
Louvain was to be transferred to Wallonia, even if the modalities remained rather
vague for the moment. The academic authorities and the bishops abided and in
July 1968 the necessary decisions were taken. The Francophones could hardly do
anything else than accept the transfer to Ottignies and would try to get as much
financial compensation as possible.
One can expect that this climate was most likely to radicalise the demands of
the Flemish academic community of the "Universit ē Libre de Bruxelles".
Moreover, the Flemish action groups had a clear tendency to link the Louvain
issue and the problem of Brussels university, at least since 1967, when a Louvain
oriented committee was transformed into committee that focused upon the whole
of Flemish higher education. In March 1968, a number of Flemish professors of
Brussels university designed a proposition which came very close to a de facto
scission of the university with two monolingual sections, separate boards and
administrations, who would all resort under one legal person with a couple of
shared services. Hom6 had to admit that his plans had failed. In April 1968, he
wrote as a parting rector the confidential report that was to become known as
Homs' testament. The text went far along with the structural duality requested by
the Flemings. The constellation was "ready" for this radical reform. It was the May
'68 student revolt that was to speed up the process and to determine the modalities.
The Brussels student revolt was a direct spin-off of the Parisian events. The
Brussels university board collapsed as high numbers of the professors refused to
recognize its authority any longer. It had to resort to the formation of a transitional
board that would prepare a structural transformation of the university. The revolt
also led to a long occupation of the university buildings. This last fact was
important. Indeed, the spreading of hosts of files and confidential documents put
the Flemish academic community –that had already got hold of the Hom6
testament– in the possession of precise accountancy information that actually
proved that the doubling credits had in part been used for other purposes.
In the midst of this chaos, the Flemish academic community firmly organized
itself within a coordination committee that would legitimately represent the
Flemish cause in all further negotiations. It requested an adequate representation of
the Flemings in all transitional organs and asked for a firm engagement in favour
of the structural duality of the university. The guaranteed representation did not
come about, but in December 1968 the transitional board gave in on the second
element. Structural duality was to be realized concretely in the coming academic
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year, but both future sections were already attributed with an autonomous temporary council in January 1969. Immediately, formal talks were engaged on the
form this structural duality had to take. Those negotiations were by no means easy,
as the more radical Francophones tried to "translate" the new options in a simple
eviction of the Flemish section, be it with a limited financial compensation. Needless to say that, after the financial advantages that had been linked to their presence
by the 1965 law, the Flemings were not willing at all to let the Francophones get
away with this scenario. After some months, negotiations got into an impasse.
At that stage, the issues of Louvain and Brussels became more intertwined
than ever before. As the French sections of Louvain had accepted the transfer, a
formal scission scenario was to come about. By contrast to what several negotiators in the "Universitē Libre de Bruxelles" had assumed, there was a growing
political will to revise the 1911 law on the legal personality of the two universities.
That became clear in the first months of 1969: according to Henri Simonet, the
socialist MP who presided the temporary board of Brussels university, the two
existing legal persons were to be dismantled in favo,ur of four new ones, each one
covering one monolingual university. This option led to a quick breakthrough, at
least as concerns the principle of the creation of two completely separate institutions in Brussels. In Louvain, things were more complicated, as the academic
authorities wanted to maintain a separate unitary legal personality besides the two
new ones. The motivation was merely one of temporary coordination. As a result,
the law creating the new legal personalities was only passed in May 1970, be it
with retroactive effect, as both new Brussels universities started operating
separately by 1 October 1969. The actual realisation of the scission would give rise
to serious problems concerning the division of the universities' patrimonies.
Furthermore, it was up to Parliament now to devise an adequate funding scheme
for the first years, mainly for the transferred "Universit ē Catholique de Louvain"
and the young "Vrije Universiteit Brussel". However, these technical matters are
outside of the scope of this article.
5. CREATING A NEW UNIVERSITY INSTITUTION IN FLANDERS:
ANTWERP
Antwerp, although a large port town with an intense commercial activity, did not
have a university tradition. The absence of a university did not imply that there
was no higher education whatsoever33 . Since 1852, a catholic (Jesuit, more in
particular) and a public superior school were present, who both offered parallel
curricula in business administration. In 1901, both this Saint-Ignatius superior
school and its state-organized counterpart were allowed to confer the grade of
33. Most of what follows is based on: P. LENDERS, Ontstaan en groei van de universiteit van

Antwerpen, Louvain-Apeldoorn, Garant, 1991, 79 p.
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"licenciU. Furthermore, the colonial superior school, where future cadres of
Congo's administration were trained, was located in the city as well since 1920. In
these institutions, courses were taught in French. Gradually, the courses were
doubled, leading to parallel Flemish and Francophone sections. More than once
however, the idea of founding a Flemish university in Antwerp came to the fore.
As we have seen, it was mainly advanced in the first decennia of the 20 th Century
as a kind of alternative for a Dutchified state university in Ghent or as a way to
avoid the doubling of courses in the catholic university of Louvain. At the same
time, the political and economical elites of the city were quite sympathetic towards
the idea, whose implementation was certain to raise the status of Antwerp. As we
know, non of these plans was ever executed, even if the idea lingered on silently.
After the second world war, in the global context of a starting higher education expansion, a breakthrough was to be realized. Obviously, the old business
schools themselves aspired at a status equivalent with the universities. In 1954, the
demanded the govemment that this university status would be attributed to them,
together with a similar upgrading for their Walloon counterparts of Mons. The
government did not meet their request 34 , but the issue of university education in
Antwerp was again on the agenda. In the fifties, Flemish entrepreneurs' associations with strong ties to Antwerp's commercial or industrial activities like the
"Vlaams Economisch Verbond" (i.e. "Flemish Economic League") were very active promoters of the idea of the creation of a new university 35 . The necessity of an
expansion of higher education in Flanders was ackn6wledged even by the Flemish
academic circles of Ghent itself, where a clearly positive attitude to a new creation
in Antwerp was visible, at least for the time being. In 1958, a number of Antwerp
socialist and liberal MP's introduced a law proposal to create a new state
university in the city. The proposal was never debated in Parliament, but it was a
clear indication that the idea was vivid and that it was supported by significant
fractions of the town's politicians. Progressively, Lode Craeybeckx, the socialist
mayor of Antwerp, became the leading political figure behind this request36.
Nevertheless, the first initiative was not to come from the public authorities.
In 1958, the Antwerp issue was treated by the Belgian bishops conference, where
archbishop Van Roey discussed university expansion and the initiatives the church
had to take in this respect. For Van Roey, Antwerp was clearly a favourable
location for a new catholic university institution. In the spring of 1959, he ordered
34. They were only allowed to start a teacher training program parallel to the ones organized by
the universities.
35. Significantly, within these pressure groups, people mainly looked to the Netherlands for their
examples. The newly created university of Rotterdam, also a large port town, and the technical
university of Delft served as the main models. Not all aspired at a complete, German type of
university. A clear preference was shown for the creation of faculties of sciences and engineering.
36. The main booklets on the issue, that appeared during the late fifties and the early sixties, were
all authored by Craeybeckx himself.
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father Dhanis, a Jesuit until then mainly occupied with the introduction of higher
education in the relatively backward province of Limburg, with the creation of a
new institution. The initiative was to be started in close cooperation with the
existing Saint-Ignatius business school. Furthermore, father Dhanis should launch
the initiative, irrespective of official recognition or state funding. Van Roey's bet
was a good one. Most prognoses of the period clearly pointed to the growth of the
Belgian student population, even with a higher growth rate in Flanders, where
participation had always been lower in the past. Democratization was to become
the fundamental motor for the creation of new universities. The prognosis made up
by Dhanis himself confirmed this conclusions: by any standard, the expansion
would certainly allow for the creation of a viable new university institution in
Antwerp.
With the academic year 1959-1960, first cycle studies were started in the new
"Saint-Ignatius University Faculties Antwerp", strpgely enough not in the sectors
of sciences and engineering, which had always been thought to be so important for
the city's economic activities, but on the contrary in law and political sciences37.
As the institution was not recognized yet, exams for the official degree in law had
to be passed before the central jury of the Ministry of Education itself. 38 In the two
following years, programs in history and in classical philology were introduced as
well. The vehicular language of the new university courses in Antwerp was Dutch.
There was no discussion whatsoever about this issue. What seemed to be less
appreciated by the Francophone opinion of the country, were Dhanis' plans for the
Saint-Ignatius business school who was closely linked with the new faculties. The
existing Francophone sections of the old school, who were still fairly successful in
attracting students, were to be closed down progressively in the three academic
years to come. Archbishop Van Roey tacitly abided with this decision. By doing
so, Dhanis succeeded not only in a complete and rapid Dutchification of the whole
of catholic higher education in Antwerp. He also avoided a major conflict on the
matter.
Not everyone was that pleased with the creation of this new institution in
Antwerp, even if it could hardly be called a real university, its structure being highly incomplete. Several members of the Louvain academe were quite suspicious
37. This choice was only strange at first sight, actually. University infrastructure for sciences or
engineering programs is very expensive. The foundation of a university with such a curriculum while
having no state funding was simply impossible. In the arts and the human sciences, things are
completely different. Note that the large majority of the teaching staff consisted of clerics who were
not really paid a salary.
38. In those years, Belgian higher education legislation made a distinction between the so-called
"legal" degrees and the "scientific" degrees. The first ones were clearly defined by law, notably
concerning their curriculum. The second type concerned relatively new disciplines, whereupon the
legislator had not stated yet. The diplomas were.issued autonomously by the universities themselves,
but they did not have the same official status as the "legal" degrees.
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about this new competitor within its own catholic sphere. A certain tendency
favoured a future immersion of the Antwerp Jesuit's faculties in Louvain university as such. Prominent catholic politicians like prime minister Lefvre even
opposed a future legal recognition. On the other hand, liberal and socialist opinion
was rather anxious that this new institution might distort the equilibrium between
catholic and non-catholic universities in the country. The school conflicts of the
fifties were fresh in everybody's memories and every new unilateral initiative
could break the delicate compromises in the sector. On a university level, the
equilibrium had a specific flavor, the two state universities being at the side of the
free inquiry university of Brussels as the competitors of the catholic university of
Louvain. A university expansion policy that would go beyond the expansion of the
existing institutions was certainly not without risks of conflict. Leftist suspicions
against a unilateral growth of catholic institutions were not without any
foundation. In the early sixties, several bishops and catholic politicians launched
invectives against Ghent university, mainly against its Arts faculty, which was
accused of being too much in a secularist vein. Catholic calls for the creation of a
catholic Arts faculty depending from Louvain, but located in a city not too far
from Ghent, were not rare at all. Several catholic opinion leaders and politicians
defended an expansion policy based on a spreading of first cycle university
institutes over the whole of Flanders. In this specific context, the Jesuit institute, of
Antwerp was an important new factor, which inevitably would incite liberals and
socialists to advance requests for the creation of new faculties in Antwerp that
would be independent of a catholic initiative.
Different models were advanced in those years. A most significant group was
in favor of a state university. This idea was mainly defended by a committee for
the expansion of higher education in Flanders and a foundation called "Universiteit
Antwerpen", who constituted an important working ground for mayor Craeybeckx.
A number of people like Antwerp's province governor De Clercq, a socialist just
like Craeybeckx, favoured Antwerp as the future location of the Flemish wing of
the "Universitē Libre de Bruxelles", which was doubling at a relatively high pace
in those years, as we have seen. Scenarios for a university created by a municipal
or a provincial initiative were advanced as well. Even a project for a businessfinanced private university was circulating. All these Antwerp-based propositions
had to be mirrored, one way or another, against the global political discussion on
university expansion. Finally, the discussion focused upon two catholic models of
expansion and a more leftist one. The first two aspired at a spreading of first cycle
university education over different cities such as Antwerp (it was at the core of the
so-called Houben law proposal of 1962) or the creation of two separate but rather
elaborated centers of university education in Antwerp, the one catholic, the other
secular. Leftist politicians like Craeybeckx preferred the creation of a complete
state university in Antwerp, with a parallel recognition of both business schools.
Because Craeybeckx noticed important catholic reservations against his formula,
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he advanced a more "moderate" version, previewing a system with doubled chairs
for all disciplines with certain ideological implications. It goes without saying that
all propositions departed from an axiom hence uncontested: whatever solution was
to be accepted, all new university institutions in Antwerp were to be monolingual
and Dutch39.
The decision making process on Antwerp was part and parcel of the larger
preparation of a law on university expansion, which would eventually result in the
Janne law of 9 April 1965 40 . In a first draft, socialist Education Minister Janne
indeed proposed a system of spreading "propaedeutic" programs in different cities
such as Antwerp. This indicated a certain willingness from the socialist side to
accept the Christian-democratic spreading strategy. In 1964, a commission of
socialist and catholic politicians tried to arrive at a compromise. The text, with its
plans for state organized cycles in Antwerp at the side of the Saint-Ignatius
institution and for a Louvain-depending Arts faculty in Bruges, leaked and
provoked resistance from the side of the existing universities, notably from Ghent,
who now felt threatened in its growth potential by these new competitors. The
government toned down the proposals and presented expansion schemes as the one
for Antwerp as experimental policies. Nevertheless, the recognition of the existing
Jesuit faculties remained present and the experimental creation of a section of
Louvain was maintained as well, be it not in Bruges but in Courtrai. Consequently,
tensions remained and the law was only voted after serious difficulties, as several
leftist MP's objected the large concessions to catholic higher education41.
Whatever its political background, for Antwerp the 1965 expansion law was
simply fundamental. First of all, it was the base of a legal recognition of the
existing Jesuit's faculties and their diploma issuing capacity for a defined set of
disciplines. This recognition also brought the state funding these faculties had
lacked before. Then, both business schools, i.e. the state institution and its catholic
counterpart, were to be upgraded to genuine faculties of applied economics.
Finally, a state university centre was to be created for first cycles in sciences and
medicine. A number of smaller postgraduate programs were also to be attached to
it. The upgraded business schools would be linked to the same centre. This whole
set was to form a basic structure for which a perspective of further growth was
formally advanced. The actual creation of these new state faculties was by no
39 The state business school had Dutchified its courses almost immediately after its catholic
competitor had done so.
40. The first important legislative initiatives on university expansion were taken through a
number of smaller laws in 1960. They resulted from the proceedings of a large commission of
specialists who had prepared reports from 1957 to 1959. The 1960 laws were hardly more than a
modest base. The 1965 expansion law was to bring a more daring approach of university policy, but
finally it only became a transitional regulation. More lasting decisions, notably on the financing of
universities, came about in the early seventies.
41. On these conflicts, see: J. TYSSENS, "Zaaien in de Tuin van Akademos", pp. 44-49.
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means easy. Science faculties require far more investments than e.g. the type of
arts or law faculty that constituted the core of Saint-Ignatius. The role of the rector
of these state faculties, Lucien Massart, a scientist who came from Ghent, was
most important, as he pragmatically tried to establish good relationships with
Saint-Ignatius as well as Ghent. But it was by no means easy to establish an
unproblematic cooperation between both Antwerp university institutions.
Indeed, the longer term implementation of the 1965 expansion law included
the build-up in Antwerp of a structure for second cycle university education and of
a doctoral program. Dhanis, the rector of Saint-Ignatius, preferred distinct
institutions of catholics and non-catholics on the level of the first cycle and a
common structure for the second cycle and beyond (in the university slang of those
years, people called it the "superstructure"), which was to be administered by
catholics and non-catholics on the basis of parity. By contrast, Massart advanced
an extension of his state institution on the level of the second cycle and beyond, as
he presumed the 1965 law entitled him to do. Inevitably, this led to tensions and
after a couple of years the negotiations blocked. In 1968 though, talks were
resumed. At this time, there was also a political involvement in the issue. The new
liberal province governor Andries Kinsbergen went far along with the Dhanis
proposition of a separate but in-breadth expandable first cycle and a commonly
governed pluralist "superstructure" (the governing legal person being of a sui
generis nature), with the exception of the parallel curricula of applied , economics.
In the first weeks of 1969, the proposition which was to become known as the first
Kinsbergen-plan received a caution from the main political parties who would
form a political committee to supervise the correct application of the plan's
principles. Massart and his state university centre opposed the plan and were
actively supported by militant students. The protests and actions would be to no
amount though and in April 1971 the Kinsbergen-plan received a legal caution.
The new "superstructure" was labelled "Univesitaire Instelling Antwerpen" (i.e.
"University Institution Antwerp") and was to receive a new, separate campus. Its
foundation and legal covering served as a major incentive for other initiatives of a
much smaller kind, which are less important to our purpose 42 . The concept of
"University of Antwerp" was present in the law as a kind of general name for the
three parts, but it had no further legal standing.
Notwithstanding this first attempt at a "consociative" administration of at
least a part of the new Antwerp university, collaboration remained difficult. In
1975, a second Kinsbergen plan was elaborated to ameliorate relationships
between different institutions. Its centre piece was the creation of a common
42. Indeed, in the early seventies, the sinall Francophone university faculties Saint-Louis in
Brussels split and gave rise to the even smaller Flemish university faculties Saint-Aloysius. At the
same time, the Limburg university centre was launched. Both institutions never attained the size of
their Antwerp predecessor.
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bureau for the three institutions of the "University of Antwerp". It received legal
caution in 1978. Subsequently, a delicate equilibrium was established. In practice,
it was based on a veto power of each of the three composing parts. Albeit a quite
uneasy procedure for decision making, it gave a more integrated stance to the
Antwerp universities. Even if they did not receive a complete university program
until today, they succeeded to become a kind of cluster and consequently affirmed
themselves as one of the four major Flemish universities, together with Ghent,
Louvain and Brussels. Recently, this slow process of rapprochement led to the
gradual merger of the two applied economics programs. Secularisation and
financial rigor helping, the elimination of a parallel existence of equivalent
programs with different philosophical backgrounds has become a policy target. A
further integration of the "University Antwerp" is most likely to come about in a
not too distant future.

6. CONCLUSIONS
Our elaboration has shown clearly that the mere introduction of some isolated
courses with Dutch as a vehicular language proved to be a timid process with very
few effects on the actual outlook of Belgian academe in the 19 th Century. At best,
Dutch language and literature were nothing more than a discipline amongst others,
with a status hardly higher than courses on one or another exotic vernacular. The
modest options of the young Flemish movement could perhaps be served by some
specialized chairs of this kind, but the "kultuurflamingantisme" (or "cultural
flamingantism") of the late l9th Century had more ambitious aims. It wanted to
prove that Dutch was fit as an academic language just as well as any other. It
aspired at the university socialization of a genuinely Flemish elite. To meet those
ambitions, a completely Dutchified university was an absolute necessity. As the
successive Flemish university commissions were to show, the Dutchification of the
existing Francophone state university in Ghent became the main target. The
academic battle for Ghent was an issue as such, but it also became a symbol for
Flemish struggle as a whole. Results took very long to come about. At first, Ghent
university only gave a place to Dutch which was also to be found in the free
universities of Brussels and Louvain. It is important to note in this respect that
language legislation acted as a motor, or at least as an essential incentive for the
introduction of Dutch courses which were to treat other matters than language or
literature. As language legislation mainly ruled the formal organization of public
life in Flanders, it was quite normal that law faculties would be the first to
introduce new courses in Dutch. Even in a university as the "Universitē Libre de
Bruxelles", which was so late in starting the doubling of its courses, it was to law
studies that the first genuine Dutch curriculum was attributed.
The absence of any concrete concessions from the side of the Belgian
government added to the frustrations that led a radicalised part of the Flemish
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movement into collaboration with the German occupier during the first world war.
No wonder the creation a completely Dutchified university in Ghent was a central
piece of the German "Flamenpolitik". Even if this institution was to be abolished
immediately after the liberation of the Belgian territory, a minimal concession to
the Flemish ambitiOns in higher education could hardly be pushed aside.
Francophone resistance was tough, no doubt, as stakes were a lot higher than the
mere presence of this "bastion" of French culture in Flanders. In the aftermath of
the first world war, the Dutchification of Ghent university also became a major
element in the imposition of the so-called "territoriality principle": the Flemish
movement had left its modest stance of demanding an equal status of Dutch in a
bilingual Flanders and henceforth clearly requested a monolingual public sphere in
Flanders, all formal education included. The slogan "Ghent or nothing" is to be
understood in this specific context. The intermediate regime identified with the
name of Education Minister Nolf could never allow for a lasting solution. As such,
the complete Dutchification of 1930 became part and parcel of the (flawed)
imposition of the territoriality principle in the thirties.
The introduction of Dutch as a vehicular language in the universities of
Louvain and Brussels is a somewhat different matter: both were private institutions
indeed and Brussels university was located in a bilingual city. The introduction of
Dutch programs was either an answer to possible competition of Ghent, or -againa way of coping with immediate effects of language legislation. Nevertheless, the
logic of the territoriality principle continued to impose itself. Evenif it was not
invoked for a long time with respect to Louvain university (the mere idea of a
transfer of the French sections to Wallonia was considered to be quite freakish), it
could not be avoided in the long run. Several elements were responsible for this.
As of old, language legislation was a dynamic element. The tracing of the
linguistic frontier in the early sixties was one essential factor. There was also the
evolution of the interpretation of what was to be considered as belonging to the
public sphere: was a private university part of the public sphere or not, knowing
that it was largely financed by public money? An affirmative answer would
inevitably impose itself. Here, the issue gets linked to a less traditional element.
Indeed, one cannot underestimate the dynamic force of the post-war
democratisation and expansion of higher education. In higher education, Flemish
participation rates were traditionally below average. After the second world war,
Flemish participation rates grew and increased pressure on the existing
universities. Mark that the creation of new institutions, like the ones in Antwerp,
was eertainly important for these participation rates as such, but this creation
hardly affected the conflicts between Flemings and Francophones on the issue. If
the academic authorities of Louvain and Brussels tried to cope with the
phenomenon by dint of maintained Francophone universities with teaching
facilities for Flemish students, this strategy proved ineffective as Flemish students
and academics requested a complete academic emancipation. Hesitant policies and
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dubious financial administration helping, the Flemish academic communities of
both Louvain and Brussels evolved in only a couple of years from a stance
favouring reasonable coexistence to scenarios of radical scission. After 1968, this
would be realised for both universities, the splitting of Louvain being accompanied
by the transfer of the French section to the Walloon provincial town of Ottignies.
The imposition by the government of transfer as a final solution for the Louvain
issue was of utmost political importance. The forced transfer of the French section
was experienced as a humiliating defeat by all Francophones, even if financial
compensation was considerable. Transforming higher education in this fashion was
an essential part of the creation of the monolingual regions of Flanders and
Wallonia. The Louvain issue actually revealed to be the starter for a political
process that would result in the convocation of the Constituent Assembly of 1970
which was to be at the base of all further reordering of the Belgian state as a
federal entity.

Europako hizkuntza-komunitate txikiak eta
hizkuntza horietan garatutako hezkuntza eta
unibertsitatea: ikuspegi orokorra eta
etorkizuneko garapena

Aureli Argerni i Roca (CIEMEN)

LABURPENA
Une honetan Europa berria eraikitzen ari garenean, unibertsitateak ere prozesuaren
baitan daude. Prozesu horrek ez ditu Europako hizkuntzak baztertzen, kontrakoa
baizik; baina ikuspuntu teoriko batetik. Ikuspuntu hori gauzatzea —zati garrantzitsu bat politikarien esku dagoen arren— gizarte zibilari dagokio batez ere: gizartearen hizkuntzen balioaren jabetzan dago, eta, batez ere, hizkuntza-komunitate
bakoitzak bere hizkuntza defenditzeko eta aurrera eramateko duen borondatean.
Europako erakundeek hizkuntzekiko begirunea erakusten dute (guk nahi
baino motelagoa); baina, beste alde batetik, Europak badauka tradizio luzea,
estatu-hizkuntzak ez direnak desagertzeko bidean dauden antzinako aztarnatzat
kontsideratzeko. Beraz, Europako erakundeek berek hizkuntzen arteko ezberdintasun kaltegarriak gordetzen dituzte. Ildo horretatik, erakunde horiek badute
hizkuntza minoritarioak . edo erregionalak babesteko joera; baina ez hizkuntza
horiek promozionatzekoa, egunen baten minorizaziotik atera daitezen.
"Europako Hizkuntza Minorizatuen edo Erregionalen gutunaren" baieztatze-prozesuan ikusi ahal dugunez, estatu-gobernuen jarrerak hobera egin du azken
urte hauetan. Azkeneko adibideen artean, Italiaren kasua aipa dezakegu, zeinak
hizkuntza minorizatuen lehen markoa onartu duen, eta baita Frantziarena ere,
zeinak hizkuntza minorizatuei buruzko eztabaida agenda politikoetara eta eskolen
direktibetara eraman duen.
Unibertsitateei dagokie gaizki-ulertzeak desegitea eta edozein hizkuntza
unibertsitate-irakaskuntzan dagoela baieztatzea, pedagogia egokiak eta hizkuntza
horiek erabiliz, batez ere gure esku dauzkagun bitarteko teknologikoekin.
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Egia da zenbait hizkuntza minorizaturen erabilera atzera doala unibertsitateetan, estatistikek erakusten dutenez, askotan hizkuntza erabilgarriaren eta
nortasun baten adierazgarria den hizkuntzen arteko kontrakarrean, edo hizkuntza
unibertsalaren eta balio eskasa duen bertoko hizkuntzaren artekoan.
Hizkuntzaren nahaspilan, hizkuntza minorizatu askok unibertsitate-irakaskuntzara eramateko zituzten zailtasunak desagertzeko zorian daude gaur egun, internet
eta komunikazio unibertsalerako bestelako bitartekoek mugak hautsi baitituzte.
Beraz, inoiz baino gehiago, ez dago edozein hizkuntza unibertsitatean ez egoteko
arrazoirik. Nahikoa da borondate politikoa eta gizarte-kontzientzia sendoa edukitzearekin, horrela dena baita posible.

Les comunitats lingistiques minori .Uries i les
seves unibersitats: una visio general i futur
desenbolupament
Aureli Argemi i Roca (CIEMEN)

I. POSICIO DE LES INSTITUCIONS EUROPEES
D'entrada voldria dir que el tema que els organitzadors d'aquestes jornades m'han
encomanat d'abordar em sembla de gran inters. No solament perquē es refereix a
un aspecte de la realitat ling fstica d'Europa, a un dels elements bäsics que
defineixen la identitat del nostre continent, sin6 tamb ē perquē el tema es concreta
en les formes de pres&icia de certes llengiies a les universitats, a un dels llocs
indicadors privilegiats per a preveure o intuir, amb fonament de causa, el futur de
cada una d' aquestes llengiies.
Per a poder tenir una panorktlica de la qesti6 que haig de tractar, crec que
cal rec6rrer, abans de tot, a la documentaci6 que prov ē de les preses de posici6 de
les institucions europees al respecte, documentaci6 que, d'alguna manera, omple
una mica el buit existent pel que fa als estudis de conjunt sobre la prescia de les
1lenges minoritzades a les universitats. D'altra banda, les actituds de les
institucions europees en relaci6 a les llengiies minoritzades ens d6na pistes per a
preveure quin futur aquestes tenen,
1. Els tiltims anys, diverses vegades les institucions europees, especialment el
Parlament Europeu, han pres posici6 a favor de les llengues dites minoriffiries o
regionals, segons la terminologia usada generalment, pero que, segurament, si
parlessim amb propietat, haurfem de definir minoritzades o m6s o menys
discriminades. En la majoria d'aquests preses de posici6 trobem refercies a favor
de l'ensenyament de les esmentades llengiies, un ensenyament que hauria de cobrir
totes les etapes en quē es desenvolupa la vida escolar o aca&mica, des de pritffiria
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fins a la universitat. Amb tot, del diguem-ne vot positiu dels eurodiputats
per a promoci6 de les llenghes que mes la necessiten, no passa de ser formal. No
existeix cap de les seves decisions que obligui els governs estatals de la Uni6
Europea a realitzar una polftica en aquest sentit. El maxim que pot fer el Parlament
Europeu, mentre no hi hagi una reforma a fons del sistema de govern europeu, es
recomanar als governs estatals que resolguin els problemes derivats dels deficits en
el respecte a les llenghes que no tenen la categoria de majoriffiries.
L'hnica institucie europea que ha pogut anar mes enlffi ha estat el Consell
d'Europa. En efecte, despres d'unes llargues i dificils i negociacions, l'Assemblea
Parlamentria del Consell d'Europa redactava i aprovava un text, el 5 de novembre
del 1992, a favor d'una promocie de les llenghes minoritzades que no es limites a
les recomanacions o resolucions de principis, sense efectes prktics. El text prenia
la forma de Convencie-marc. Ēs a dir, contenia la capacitat d'obligar els Estats
membres del Consell Europa –avui, gairebe tots els estats europeus ja en formen
part-, que la signessin i la ratifiquessin a fi de posar en prkrica una serie de
compromisos juridics i politics a favor de les llenghes minoritzades. El text
portava el nom de "Carta Europea de les llenghes regionals o minoriffiries".
2. Pel que fa concretament al tema de la meva intervencie, l'article 8
d'aquesta Carta diu textualment: "En materia d'ensenyament, les parts es
comprometen, en relacie al territori en el qual les llenghes regionals o minoriffiries
s'utilitzen, i tenint en compte la situacie de cada una d'elles i sense perjudici de
l'ensenyarnent de la o de les llenghes oficials de l'Estat, a preveure (...)
1) un ensenyament universitari i altres formes d'ensenyament superior en les
llenghes regionals o minoriffiries; o
2) l'estudi d'aquestes llenghes, com a disciplines de l'ensenyament
universitari i superior; o
3) si, a causa de les incumbencies de l'Estat respecte als centres d'ensenyament superior, l'Estat no pot aplicar els apartats 1 i 2, les parts es comprometen a
encoratjar i/o a autoritzar la realitzacie d'un ensenyament universitari o altres
formes d'ensenyament superior en les llenges regionals i minorithries, o a facilitar
mitjans que permetin d'estudiar aquestes llenghes a la universitat o en altres
centres d'ensenyament superior".
O sigui, seguint l'esquema general de la Carta, que dena sempre diverses
possibilitats que van d'uns 11.xims a uns minims de compromis, aquesta ofereix
tres possibilitats perque la presencia de les llenghes minoritzades sigui garantida
en les universitats. La primera, que l'ensenyament universitari sigui fet en la
llengua minoritzada; que, per tant, les diverses disciplines siguin ensenyades en la
llengua de la comunitat lingliisrica corresponent. La segona possibilitat es que la
llengua minoritzada sigui ensenyada dintre de la universitat; opci6 que implica
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nom6 que la llengua minoritzada sigui una de les mathies de l'ensenyament. La
tercera possibilitat es refereix a les directrius que han de senyalar els governs
estatals a les universitats que no depenen directament d'ells, quan aquestes tenen
uns estatuts propis i aut6noms. Les directrius, en tot cas, s'han d'inspirar en un
dels dos apartats que acabo de citar.
3. Quants Estats membres del Consell d'Europa han signat i ratificat la "Carta
europea de les Ilengiies regionals o minorithries"? Fins avui, les respostes es
presenten de la segnent manera: dels 43 Estats membres del Consell d'Europa,
l'han signada 27 (en falten, doncs, 16, entre els quals quatre de la Uni6 Europea:
Mgica, Irlanda i Portugal). Dels 27 Estats que l'han signada, nom6 s'han
comproms a portar a la prktica la Carta, amb la ratificaci6 consegent, 15. La
proporci6, doncs, ēs significativa; tan sols una mica rn ēs d'un terÇ l'han ratificada.
Els Estats de la Uni6 Europea que l'han signada per6 que encara no l'han
ratificada s6n el franc6,
i el luxemburgus.
Atenent-nos nom6 als Estats que han ratificat la Carta, i enfocant la mirada
als pargrafs de l'article 8 de la Carta que concerneixen l'ensenyament universitari
de les llengiies minoritzades, ens trobem davant del quadre segnent:
— Finffildia es compromet a aplicar l'apartat n. 1, ēs a dir que la dothicia
universithia es faci en llengua sueca en els indrets on la presncia
d'aquesta llengua sigui l'idioma nurnricament m6 important Eslovkluia
es pronuncia en aquest mateix sentit respecte a l'hongars.
La majoria d' altres Estats es comprometen a prendre mesures perquē a les
universitats ubicades en territoris on es parlen llengnes minoritzades,
s'ensenyin les lleges minoritäries o regionals. Aixi, Crokia, en relaci6 a
el serbi, l'hongars, el txec, l'eslovac, el rut ē i l'ucrnins;
Dinamarca respecte a l'alemany; Finlkdia i Noruega pel que fa al sami, els
Paisos Baixos, respecte al fris6; Alemanya, en relaci6 al fris6 i al daris;
croat, txec, alemany, polons, rut ē i
Eslov.quia en relaci6 al
croat, txec, alemany, polons,
ucrain6; Eslovkluia, pel que fa al
rutē i ucraÏn6; Snissa, en relaci6 al romanx i a
Per raons diverses, totes elles, per6, perqu ē les universitats tenen estatuts
propis i els Estats no hi intervenen directament, segueixen l'apartat 3:
hongar6; Hongria, en relaci6 al croat,
ikustria, pel que fa al croat,
Eslovnia, pel que fa a
l'alemany, el roman6, el serbi, l'eslovac i
i hongars, Espanya, respecte a les llenges que v&ien indicades en
els Estatuts d'Autonomia; Su ēcia en relaci6 al sami, fin6 i meankieli; el
Regne Unit, pel que fa al ga1•16, gklic escoc6 d'una manera general,
rirlan&s.
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Alguns casos surten de l'esquema general: Dinamarca deixa a part el
groeland6 i el fero6 perqu, en els respectius territoris, s6n ja llenges
oficials i no necessiten d'una protecci6 especial. Alemanya, per algunes
zones deixa en el punt 2 el baix alemany i el s6rab, mentre en altres les
situa al punt 3. El govern franc6 ha declarat que estaria disposat a ratificar
la Carta i ha afirmat que, pel que fa a l'article 8, seguiria el punt 2, sempre
que se salv6 el principi que l'ensenyament de les llengiies regionals –no
admet el terme minoritaries- sigui facultatiu. Amb tot, FranÇa dificilment
ratificara en un breu termini la Carta perqu ē el Tribunal Constitucional s'hi
oposa. Finalment, Liechtenstein ha ratificat la Carta, per6 ha precisat que al
seu si no hi ha cap llengua minoritaria o regional per a aplicar-la.

4. D' aquest quadre podriem treure'n moltes conclusions. Si em permeten,
n'indicarē tan sols algunes –no pretenc ser exhaustiu- que al meu entendre s6n
particularment significatives
4.1. Una de les conclusions ēs que fins i tot en el millor dels casos, quan, en
virtut de la Convenci6 una llengua minoritzada ha d'esdevenir la llengua normal
de la dothicia universitaria, aquesta opci6 no pot oposar-se al principi, assenyalat
en la introducci6 de l'article 8, que la llengua de l'Estat, en qualsevol sup6sit, no
en pot sortir perjudicada. Per tant, es deixa obert el problema de combinar les dues
llengties, sense que una suposi un destorb per l'altra, en una mateixa Universitat.
4.2. Una altra de les conclusions ēs que el tractament previst de les llengties
minoritzades en l'ambit universitari resulta ser, d'entrada, en la majoria d'Estats,
deficitari. Tan sols dues llenges, el suec a Finlandia i l'hongar6 a Eslovaquia,
han de ser llenges universitaries de ple dret i els dos Estats respectius es
comprometen a fer possible que sigui aixi. La majoria d'altres Estats es pronuncien
perq& les llengties minoritzades siguin ensenyades a les universitats, als llocs on
aquestes llenges s6n parlades. Llocs, per cert, no sempre ben definits en o pels
Estats que han de sentir-se implicats.
4.3. Encara una altra conclusi6: els estatuts vigents de les universitats que
corresponen a les comunitats lingiiistiques poden ser, i ho s6n, molt allunyats els
uns dels altres. En aquest sentit, trobem moltes difer6cies, per exemple, entre el
que estableixen les universitats pnbliques dels PaÏsos Catalans, Euskadi o Galicia,
on les llengties minoritzades gaudeixen d'un tractament preferencial o de paritat, si
Irns no te6rica, amb l'espanyol, i el que regulen altres universitats, com les
austriaques, que, en prou feines, deixen un espai a l'ensenyament universitari de
les llengties minoritzades, mai en les llengues minoritzades que es troben en el
territori austriac.
4.4. En fi, la Carta diu clarament, en el seu article 4,2, que les seves

"disposicions no afecten les disposicions mēs favorables que regeixen la situaCi6
de les llengties regionals o minoritaries, o l'estatut juridic de les persones
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pertanyents a minories, que existeixen ja en una part o siguin previstes per acords
internacionals bilaterals o multilaterals pertinents". Cal dir que aquest advertiment
pot ser favorable nom6 a poques llengiies.
5. Una de les aportacions m ēs destacables que poden tenir uns efectes de
transcen&ncia tambē en la docncia universitftria- de la "Carta europea de les
llenges regionals i minorithies" ē s que aquesta ens vingui a recordar,
indirectament, que en el panorama lingiiistic europeu la gran majoria de llengiies
minoritzades ho sn a causa d'unes fronteres estatals. Segons a quina banda de
frontera es troben, sn considerades i tractades com a oficials, de rang estatal i
majorithries, ēs a dir amb totes les prerrogatives, tamb ē a nivell universitari, o
sn consderades i tractades com a minoriffiries, amb graus de marginacio m ēs o
menys pronunciats, sovint, d'una manera especial, a la universitat.
En una Europa que tendeix a superar les fronteres, podem esperar que el
problema de la divisi6 d'unes mateixes llengiies, per raons frontereres 1.sicament,
tindra una soluci(5 relativament facil per a aquestes llengiies. Tot depn d'una
voluntat politica, no de dificultats tkniques o pthpiament lingiiistiques. Aixi, per
exemple, l'alemany que es parla a Dinamarca no tindria cap problema si les
fronteres estatals desapareguessin i la realitat lingiiistica es fund6 en la comunitat
lingiiistica, que ēs com hauria de ser, i no en els territoris administrats separadament
pels Estats constituits, com es dna ara, tant si divideixen com no les llenges.

Mēs concretament, la "Carta Europea de les Llengiies Regionals o Minoriffiries" preveu ja aquesta nova dimensi de l'Europa polftica. En el seu article 14,
posa en relleu que els Estats que hagin ratificat la Carta es «comprometen a aplicar
els acords bilaterals o multilaterals existents que els vinculen als estats on la
mateixa llengua ēs usada de manera i&ntica o prxima, o a esforÇar-se per a
concloure'n, si cal, per tal d'afavorir els contactes entre els locutors de la mateixa
llengua en els estats implicats, en els ambits de la cultura, de l'ensenyament, de la
informaci, de la formacio professional i de 1'educacio permanent». Les parts es
comprometen, igualment, «a facilitar i/o promoure, en inter6 de les llengiies
regionals o minoriffiries, la cooperacio a trav6 de les fronteres, especialment entre
col•lectivitats regionals o locals en el territori de les quals una mateixa llengua
parlada de manera i&ntica o prxima».
Els principis que trobem esmentats en l'article 14 suposen, doncs, un pas
endavant, de moltes bones conseqiincies per a determinades llengiies, vers
l'Europa sense fronteres, tamb ē en lingiiistic. Per, perqu ē no hi hagi
malentesos, l'article 5 de la mateixa Carta ens tira al damunt un gerro d'aigua
freda. Puntualitza que «res d' aquesta Carta no podra ser interpretat en el sentit que
inclogui el dret d'emprendre una activitat o de realitzar una accio que contradiguin
(...) obligacions del dret internacional, incls el principi de sobirania o d'integritat
territorial dels estats».

Europako hizkuntza-komunitate txikiak eta hizkuntza horietan...

473

6. E1 fet que moltes de les llengiles minoritzades a Europa ho s6n com a
conseqiincia d'uns limits polftics circumstancials i que, superats aquests, per decisi6 polftica, llengiies avui minoritades podrien deixar de ser-ho automkicament,
a qualsevol dels efectes, fins i tot en l'ensenyament universitari, no ens hauria de
portar a oblidar-nos que diverses llengiies minoritzades no disposen d'un referent
estatal. Amb aix6 vull dir que, suposant que una decisi6 politica els tragu6 la llosa
de la minoritzaci6, la majoria d'elles, d'alguna forma haurien de passar
per un proc6 de modernitzaci6 que les capacitës per respondre a tots els reptes
tecnolgics o d'altres ordres que implica d'una llengua en el camp
universitari. Cal dir que algunes d'aquestes llengiies ja s'han normalitzat o s'estan
normalitzant en aquest sentit, com el catath i l'euskera, per6 d'altres es troben
lluny d'aquests objectius. Per exemple, el bret6, el fris6, el sard, etc. La
Carta no dna cap resposta a la situaci6 d'unes relativament poques llengiies
d'Europa que, sovint per raons de frontera, es troben en nivells molt diferenciats.
Aquest ēs el cas del basc a Euskadi Nord o del catath a Catalunya Nord.
7. Fins aqui he repassat les grans linies de la politica linguistica europea que
es desprenen de la "Carta europea de les llengues regionals o minorithries".
Segurament la primera impressi6 que en podem treure ēs que all6 que ens aporta
es troba encara molt lluny del que desitjariem. Per6 tambē hem d'admetre que
forÇa mēs del que les institucions europees havien fet fins ara per a les llengiies
minoritzades. S'ha passat d'unes actituds de tolethncia envers les llengiies minoritzades, en els millors dels casos, que predominaven a Europa abans d'apariker la
"Carta europea de les llengiies regionals o minorithries", a unes ofertes que obren
portes al reconeixement i a la normalitzaci6 d'aquestes llengiies dins del m6n
universitari. Insisteixo, que obren portes, i no dic m6, perqu ē aquesta Carta
continua deixant molts interrogants per a obrir i moltes qestions per resoldre..
2. LA GLOBALITZACIO I EL FUTUR DE LES LLENGES MINORITZADES
1. Crec que no podem obviar una altra realitat que ens envolta i que emmarca el
futur de les Ilengiies minoritzades, dintre i fora de la universitat. Aquesta realitat
ha rebut el nom de globalitzaci6 i la seva inci&ncia en el m6n de les llengiies ēs ja
ben notable. D'una manera molt particular dins dels cercles de l'ensenyament,
molt en especial universitari.
No existeixen encara suficients estadistiques per a sospesar i veure amb
precisi6 l'impacte que aquest fenomen tê en les universitats, en general, en.
particular, en les universitats que, d'alguna manera, utilitzen o podrien utilitzar les
llengiies minoritzades. Per6 sembla cada dia m ēs evident que la invasi6 de la
llengua de la globalitzaci6 moderna per excel*ncia, l'ang16, esth posant seriosos
problemes, almenys en algunes branques universithries, a les altres llenges, fins i
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tot a llenges fins ara fortes a Europa, com s6n
expansi6 extraeuropea notable.

i l'alemany, sense una

Un recent estudi elaborat pel Gabinet LingUistic de la Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona, i publicat el maig del 2000, ens donava dades significatives
sobre la praxi lingiiistica en universitats que pertanyen a comunitats
d'abast demogfic reduiit i que senten ja l'impacte de la blogalitzaci6. L'estudi
seleccionava una s6rie de casos semblants al catan., per la seva situaci6
sociolingilistica o sociopolitica. En concret, l'estudi se centrava en l's, dintre de
les universitats respectives, de les llengUes oficials de Dinamarca, Eslovkluia,
Est6nia, Fin%ndia, PaÏsos Baixos amb Flandes, Gr6cia, Islandia, Let6nia,
Noruega, Portugal, Quebec, Reptiblica Txeca i Su6cia.
Com a norma general -ens explica aquest estudi- «a les universitats dels
pa;isos de la mostra, la doc6ncia universithria s'imparteix en la llengua pr6pia en
uns nivells que podriem situar globalment entre el 80% i el 100% dels cursos (...).
L'oferta de cursos en una llengua altra que la pr6pia -que 6s, gaireb6 invariablement, l'angl6s- respon sistemkicament a la pres6ncia d'estudiants estrangers (...).
En alguns casos, la relaci6 causa-efecte entre la pres6ncia d'estudiants estrangers i
la impartici6 de cursos en llengua anglesa 6s tan gran que no 6s una oferta
consolidada en aquesta llengua, sin6 que la llengua de doc6ncia esdev6 l'angl6s en
la mesura, i nom6s en la mesura, en qu6 hi ha inscrits estudiants estrangers». De
moment, encara «hi ha molt poques universitats que ofereixin uns estudis complets
en llengua anglesa. En algun cas s'apunta una soluci6 singular –el bilingiiisme
passiu-, que consisteix a acceptar treballs i projectes en angl6s, en un entorn docent
totalment monolingiie en la llengua nacional. Totes aquestes afirmacions s6n
sobretot vkides per als estudis de primer i segon cicle, ja que pel que sembla en el
tercer cicle els percentatges de de l'angl6s o d'altres llengties poden arribar a
ser superiors». En tot cas, l'angl6s esta consolidant "enormement la seva posici6
com a llengua de comunicaci6 internacional, fins i tot en aquelles zones en qu6
tradicionalment hi ha hagut alguna altra llengua –bsicament el franc6s, l'alemany
o el rus- que ha fet el paper d'interllengua o de gran llengua de cultura".
Unes altres conclusions de l'estudi en qUesti6, subratllen que si b6 «la
creixent internacionalitzaci6 obliga les universitats a oferir un nombre tamb6
creixent de programes» en angl6s, les «respectives llengUes nacionals s6n
sistemkicament un requisit per cursar estudis regulars, ja que (...) continuen sent el
principal vehicle de comunicaci6». De totes maneres, el coneixement de la llengua
anglesa esdev6 cada vegada m6s un "requisit d'acc6s per cursar estudis regulars".
doncs, ja ben notbria «la tend6ncia a incrementar l'oferta acad6mica en
angl6s», aix6 fa que, paulatinament prengui cos una bilinguftzacio de fet, entre
l'nagl6s i la llengua nacional. En conseqii6ncia, esffi esdevenint una norma que els
estudiants universitaris acreditin un nivell suficient d'angl6s i que es s'obri cami
«una certa tend6ncia, encara incipient, a oferir als estudiants estrangers la
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possibilitat de redactar en ang16 els examens i els treballs . corresponents a cursos
impartits en llengua nacional. Aix•>,;n equival, en la practica, a rebaixar els requisits
lingiiistics a un coneixement passiu de la llengua nacional, pero comporta, alhora,
la necessitat que el professorat tingui, si mēs no, un coneixement passiu de la
llengua anglesa».
Aquesta ēs una fotografia de la realitat lingiiistica en les universitats de paisos
amb llenges nacionals de demografia redukla, pero amb tots els atributs que els
donen el fet de ser llenges d'estat.
2. Para•elament a aquesta realitat, on i com se situen les llenges prpiament
minoritzades? L'estudi es fixa en el cas del catala sobretot, com a exemple
paradigmatic, una llengua minoritzada, sense estat al darrera, la llengua que potser
recursos entre les altres 11enges minoritzades d'Europa. Les universitats
catalanes -ens exposa l'estudi- «es troben en posicio de desavantatge respecte a les
dels paisos de la mostra, pel fet que el marc legal en qu ē es mouen les universitats
catalanes te unes limitacions clares i impedeix o dificulta enormement la plena
normalitzaci() de la llengua nacional».
Per a fer front a aquesta problematica, que es reprodueix, sens dubte en
proporcions molt mēs grans, en els ambits de les altres llengiies minoritzades del
nostre entorn, del basc per exemple, l'estudi que estic resseguint, ens indica
algunes pistes:
2.1. l'experiklcia demostra que de serveis linguistics i 1'obtenci
de dades pel que fa als usos linguistics i la . implementacki de comissions de
politica lingiiistica, xarxes, de dinamitzaci, de reglaments d'usos lingiiistics, etc.
contribueixen a contrarestar moltes de les limitacions derivades del marc legal i de
dinamiques socials no prou favorables al restabliment de la llengua nacional com a
vehicle dominant de comunicaci;
2.2. resulta benUic per les llengiies minoritades que les autoritats universitaries i els universitaris, en general, es mentalitzin en el sentit que, pensant en el
futur de la prpia llengua, cal posar tots els esforÇos per avanÇar cap al multilingiiisme. Es necessari superar el bilingiiisme que alguns encara presenten com una
soluci45 realista. I no solament per una questio politica o ideoffigica. Simplement perqu l'experincia demostra prou b ē que el bilinguisme institucionalitat,
que alguns s'han atrevit a definir d'ideal, acaba sent sempre favorable a la Ilengua
que tē mēs avantatges o privilegis, rebuts dels poders estatals. La llengua nacional,
avui minoritzada pero amb vocacio a no ser-ho, hauria de tenir sempre un clar
predomini en tots els cicles universitaris. El minim imprescindible -remarca
l'estudi-, hauria de ser un 70%. La resta, se l'haurien de repartir l'ang16 i una o
unes de les altres llengiies europees, l'espanyol segurament, o de m ēs enlla;
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2.3. per a assumir sense traumes l'aveN de la globalitzaci6, qualsevol de les
universitatss que tenen com a pr6pia una llengua diversa de l'ang16, haurien
d'acceptar que cal conixer i usar la llengua anglesa, atorgant-li l'estatus de ser una
de les llengiies de treball, sense que aix6 suposi la renncia de la pr6pia llengua
com a llengua de treball predomienant. L'objectiu a mig termini hauria de ser que
tant els estudiants com els professors tinguessin, com a minim, un coneixement
passiu de la llengua anglesa. Aix6 permetria els intercanvis entre estudiants de
diversos llocs, tenir un major acc6 a la bibliografia cientifica, etc. Contemporkiament, caldria reforÇar les accions de suport a la llengua minoritzada, en especial
les accions encaminades a facilitar que els estudiants i els professors vinguts de
fora puguin familiaritzar-se amb la llengua minoritzada ja abans d'arribar.
2.4. L'aplicaci6, cada vegada mēs perfeccionada, de la traducci6 automkica
hauria de servir per mantenir un equilibri en els usos linguistics,
dintre de les
proporcions indicades.
2.5. En fi, necessari canalitzar, a trav6 de les p4ines web i de les
publicacions respectives, els requisits i la informaci6 de carkter lingiiistic, aixi
com caldria especificar clarament, assignatura per assignatura, l'oferta existent,
d'acord amb les premisses i normes del multilingiiisme.
Aquestes pistes, que he extret de l'estudi citat, hauria de servir per a poder
entrar amb bon peu en el m6n indefugible de la globalitzaci6 lingiiistica i evitar de
ser engolits. Hom pret&I trobar la millor manera d'integrar, en una comunitat
lingiiistica determinada, allo de positiu que pot trametre la globalitzaci6
lingiiistica, tot facilitant i la difusi6 de la ci ēncia per a ser integrades
en la cultura pr6pia d'aquesta comunitat. Una actitud aixi, que sap llegir la realitat,
hauria de permetre d'evitar que les llenges minoritzades es veiessin empeses a
desaparixer en tots els knbits, comenÇant pels universitaris, i de mantenir i
potenciar la conscincia social sobre la dignitat a qu ē qualsevol parlant d'una
llengua determinada tē dret.
A la vegada, seria la millor forma de participar, activament, en la revoluci6
tecnol6gica i de les comunicacions que s'esth produint, al voltant de la
globalitzaci6, sense perdre de l'horitz6 el treball per a la consolidaci6 de la Uni6
Europea, plural lingiiisticament i que ha de ser respectusoa envers les diverses
identitats que la defineixen.
En definitiva, la presa de posici6 de qu ē estic parlant al meu entendre,
la millor opci6 per a potenciar els intercanvis i la interacci6 de cultures, tenint en
compte que en el marc on vivim s'estan introduint introduft nous parknetres, nous
11.bits i noves oportunitats que ens ajuden a sentir-nos mēs propers i iguals. Sense
confondre'ns, com voldrien molts dels qui han apostat per una mena de
crec, un antidot a
globalitzaci6 sense kima. En altres paraules, aquesta opci6
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les noves amenaces que, en nom de la globalitzaci(), s'aixequen contra el
manteniment de la diversitat lingiiistica com a valor definitori de l'espai europeu.
Voldria acabar aquest apartat de la meva intervenci6 recordant que el
Parlament Europeu i a la Comissio Europea, des de fa uns anys, s'han posat a
defensar el que. se n'ha dit el "multilingiiisme integral". Si en aquesta expressi
entenen que cal donar a totes les llenges oficials dels estats el mateix tracte,
perquē la Unio Europea sigui all6 que ha de ser, el principi hauria de ser extensible
a les altres llengiies, tamb, doncs, a les actualment minoritzades. Aquesta presa de
posicio banalitza ja, per ella mateixa, el bilingiiisme institucionalitzat. Amb el
benenths que encara que els eurodiputats i els comissaris europees tinguin al cap la
necessitat de parar els peus a la invasio de el principi hauria de ser
aplicable, coherentment, a aquelles universitats que es veuen obligades a practicar
un bilinguisrne esterilitzadors de la llengua m ēs feble.
3. LES SOLIDARITATS MUTUES
1. En molts aspectes, la globalitzaci() esth posant en un mateix sac llenges que fins
ara es presentaven com a fortes i llenges qualificades de simptomkic,
per exemple, que els arguments utilitzats per molts francesos a fi de defensar la
prpia llengua davant de la globalitzaci5 lingiiistica siguin els mateixos o similars
als que durant anys han esgrimit tants defensors de les llengiies minoritzades.
Vulguis o no, la globalitzaci•5 esffi servint perq& un gran nombre de llenges, es
diguin o siguin minoritzades o no, hagin entrat en un terreny perillos per la seva
mateixa existcia. Les llengiies no blogalitzadores estem, en definitiva, en el
mateix ndol.
Ēs a partir d'aquesta constatacio que caldria fomentar les solidaritats mtues i
ser, tots els europeus plegats, prou lcids per a acceptar que la majoria de les llengiies europees es troben ja, en mēs o menys grau, en el camp de la minoritzaci.
Ens trobem dintre d'una realitat linguistica que ens porta a pensar que les llengiies
europees o se salven totes juntes o la gran majoria d' elles desapareixeran. Ens
juguem, ja, tots plegats, tambē en el futur d'Europa, del que defineix Europa,
un mosaic de llenges i cultures. En aquesta perspectiva, la lluita per a promoure
les llenges minoritzades ēs pionera, la mēs progressista de cara a la construcci
europea
2. Crec que per avanÇar en aquesta
per a projectar les llengiies
minoritzades cap al futur
en concret, ja que aquest ēs el tema de la meva
intervenci, per a garantir la seva presncia i desenvolupament en els cercles
universitaris, cal posar tot en l'autoestima individual i co•ectiva de la
prpia llengua. Nom6 aquesta autoestima pot contenir l'energia suficient perqu
la prpia llengua es vagi alliberant dels perills que comporta, sobretot avui, la

478

Euskal Unibertsitatea 2021 Kongresua

minoritzaci6; es mantingui realment com a la llengua viva, en qu ē es pot ensenyar
i aprendre tot; com a llengua necessaria en el seu propi territori, en la universitat.
D'aqui que la mateixa universitat hauria de trametre el convenciment que la
diversitat lingijistica no ēs un problema, ēs una riquesa, un b, per a tothom.
Aqeusta reafirmaci6 ens ve avalada per article 22 de la "Carta dels Drets
Fonamentals de la Uni6 Europea", fa ben poc, el desembre del 2000, aprovada per
les primeres instancies de la mateixa, Uni6 Europea. Caldria que aquest article, que
diu textualment que la Uni6 Europa. "respecta la diversitat lingijistica", vertebr6
tot un treball universitari encarat a defensar les llengijes, sense necessitat ja de
posar-los adjectius. Ēs a dir, les universitats, comenÇant per les que tenen un deure
vers les llenglies clarament ja minoritzades, haurien d'insistir que la Uni6 Europea
ha declarat solemnement que vol respectar, que ha de respectar, la diversitat
lingiiistica, qualsevol llengua, com a dret fonamental, perquē la llengua es refereix
a la naturalesa mateixa de les persones i dels pobles que configuren Europa.
Seria necessari, doncs, que les universitats expliquessin, argumentessin, que
totes les llengiies tenen i&ntic valor i que, per tant, s6n carents de sentit les
distincions o categories entre llengijes majoritaries i minoritaries, llengijes oficials
i llenges subalternes, etc. Les universitats haurien de comenÇar a parlar, en tot
cas, i les universitats de les comunitats de llengijes minoritzades, en primer lloc, de
llengijes europees sense m6. En conseqiincia el seu professorat i el seu alumnat
haurien de posar-se d'acord per a exigir el respecte a la diversitat lingiiistica de les
persones i de les seves comunitats lingijistiques com a una de les pautes de la
convincia i de la pau, i una de les demostracions que, finalment, tots els
europeus hem ent6 quina Europa ēs l'humanament sostenible.
3. Aquests plantejaments crec que haurien d'acompanyar-se amb l'acceleraci6 en l'aplicaci6 de la tecnologia punta i dels avenÇos en el camp ling isticocomunicatiu: traduccions automatiques, creaci6 de pagines web en llengiies
minoritzades, prestigiar m ēs els programes d'immersi6, posar mēs atenci6 i esforÇ
en la necessitat constant de modernitzar la terminologia cientifica en la pr6pia
llengua, etc.
Ēs en aquest marc que sera possible afrontar, amb ēxit per a les llengiies
minoritzades, la cada dia mēs important fenomen de la immigraci6 i de la mobilitat
estudiantil en la Uni6 Europea. Em sembla que hauriem de ser prou clravidents per
a percebre ja que el futur de les nostres universitats no passara tant, posem pel cas,
per la relacici entre l'espanyol i l'euskera com entre l'euskera i altres llengues
europees. La mobilitat, cada vegada m ē s gran i mombrosa, dels estudiants
universitaris atorgara noves responsabilitats a totes les parts afectades, a les
comunitats receptores i a les emissores.
Si la mobilitat de les persones ha d'anar acompanyada dels mitjans perqu
aquestes persones es puguin adaptar al que ēs una nova societat per elles, cal que
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aquestes persones disposin d'una informaci6 D'aqui la necessitat que cada
una de les universitats difongui, arreu, all6 que 6s i d6na. Grkies a aquesta
informaci6, a la dimensi6 europea que prengui cada universitat, esdevindM gaireb6
natural que els estudiants s4liguen que han de ser polfglotes; sempre i quan,
naturalment, en les universitats d'acollida hi hagi la ferma voluntat de preservar el
nucli m6s important de la do&ncia en les llenges pr6pies de les comunitats a les
quals pertanyen.
Ja s'esffi parlant d'aplicar en el m6n de la diversitat lingiiistica el principi de
la subsidiarietat. Amb aquesta expressi6 es voldria fer passar el missatge que la
poliglotitzaci6 dels individus no ha d'obstaculitzar la reserva de funcions
essencials o preeminents de les llengiies pr6pies de les distintes comunitats
linguistiques europees. D'aquesta manera seria ben aplicable la idea que tot all6
que puguin fer les llengiies nacionals no cal que‘ho facin les altres llengties, ni que
siguin m6s grans o m6s globalitzadores. Algu tamb6 defineix aquest plantejament
amb l'expressi6 de digkissia positiva.
4. LA REFLEXIO
No em resta m6s temps per a aportar nous elements a la reflexi6 o al comentari del
titol de la meva intervenci6. Nom6s, abans d'acabar, els prego que em permetin de
subratllar alguns dels punts del que els he dit, potser massa de pressa o amb menys
matisos del que caldria.
Estem en proc6s de construcci6 d'una nova Europa per tant, tamb6 les
universitats es troben dintre d'aquesta dinmica. Una dinamica que no exclou, sin6
tot el contrari, cap de les llengiies europees, encara que aix6 sigui, ben sovint, m6s
te6ric que prktic. El principi existeix i cal explotar-10, aplicar-lo. AixO depen, en
bona part dels dirigents politics, per6 sobretot de la societat civil; de la conscincia
que aquesta tingui del valor de les llengiies i de la determinaci6 que cada
comunitat linguistica demostri per a defensar i promoure la pr6pia llengua.
Les institucions europees es manifesten sensibles a les qestions
menys, segurament del que voldriem. Per6 sensibles tanmateix; en
franca contradicci6 amb una ja llarga tradici6 dint•e d'Europa que jutjava les
llengties no estatals com a reductes del passat o com a fen6mens a extingir. Les
mateixes institucions europees conserven les distincions nocives entre llengiies.
Aix6 fa que siguin m6s propenses a parlar de protecci6 i tutela de les llenges dites
minoritkies o regionals, que no pas de prornoci6 d'aquestes llengiies perqu ē un dia
puguin alliberar-se de la minoritzaci6.
Amb tot, com hem pogut observar en les signatures i ratificacions de la
"Carta Europea de les llengiies regionals o minoritries", les posicions de la
majoria de governs estatals ês decevedora, encara que no podem deixar d'admetre
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que les polftiques lingnistiques dels Estats europeus, en alguns indrets, ha millorat
recents en aquest sentit
substancialment els nIgims anys. Entre els exemples
trobem que finalment ha aprovat una llei marc per a les llengnes
minoritzades, i FranÇa, que ha portat el debat lingnistic entorn a les llengiies
minoritzades en les agendes politiques i en les directrius adreÇades a les escoles.
A les universitats els toca la funcin de desfer malentesos i de provar, amb
de pedagogies adequades i amb la präctica de les llengiies, que
qualsevol Ilengua, sobretot amb els mitjans tecnol6gics que estan al nostre abast,
es troba a l'altura per a do&ncia universiffiria.
Hem d'admetre que les estadistiques ens indiquen una certa recessin en
de certes llengiies minoritzades a nivell universitari, a causa sovint de la confusi6 i
ciontraposicin forÇada entre llengua ntil i llengua expressi6 d'una determinada
identitat, entre llengua universal globalitzaadora i llengua local que serveix per ben
poc.
En tot el marem4num lingnistic ēs ben cert que, avui dia, objectivament es
troben en vies de desaparicici els entrebancs amb quē topaven moltes llengnes
minoritzades a l'hora de portar-les a la docncia universiffiria, perqu ē la prescia i
l'abast en cada rac6 de mnn d'internet i d'altres mitjans tecnol6gics i de
comunicacin universals han trencat les fronteres. Ara m ēs que mai, no hi excuses
perquē una llengua no pugui estar al nivell de la universitat. Nom6 cal una ferma
voluntat politica i una conscincia social corresponent perqu ē tot sigui possible.
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Informatika Fakultatea, UPV/EHU
Irigoien, Ignacio
Nekazaritza-Ingeniarien Eskola, UPNA/NUP
Isasi Balanzategi, Xabier
Gizarte-psikologia eta Portaera-zientzien Metodologia
Psikologia Fakultatea, UPV/EHU
Jimeno, Roldan
Universidad de Navarra
Lafourcade, Maite
UPPA-PAHUko Euskal Zuzenbide-azterlanen Zentroko Zuzendaria
Laka, Jon Paul
UD-DU
Landa Mendibe, Karmelo
Euskal Filologia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea, UPV/EHU
Larrakoetxea Madariaga, Maria Isabel
Adierazpen Grafikoa eta Ingeniaritza Proiektuak
Industria eta Telekomunikazioko Ingeniarien Goi-Eskola Teknikoa, UPV/EHU
Larrea Conde, Juan Jose
UPV/EHUko Euskara-errektoreordea
Larrinaga Renteria, Ane
Soziologia
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea, UPV/EHU
L6pez de Ipiña Peña, Karmele
Gasteizko Industria eta Topografia-Ingeniaritza Teknikorako Unibertsitate-Eskola,
• UPV/EHU

Egi leen zerrenda

Marin i Otto, Enric
Universidad Aut6noma de Barcelona
Maritxalar Anglada, Montse
Lengoaia eta Sistema Informatikoak
Informatika Fakultatea, UPV/EHU
Marko Juanikorena, Juan Inazio
UEU
Martinez de Marigorta Izaga, Edorta
Kimika Organikoa
Farmazia Fakultatea, UPV/EHU
Mendizabal Etxabe, Antxon
'Ekonomia Aplikatua
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultutatea, UPV/EHU
Mijangos Ugarte, Fernando
Kimika Fisikoa
Zientzia Fakultatea, UPV/EHU
Pagola, Rosa Miren
UD/UDko Hizkuntza Politikarako Errektoreordea
Krez Ezkurdia, Amaia
Ingeniaritza, UPNA/NUP
Pikatza Atxa, Juanma
Lengoaia eta.Sistema Informatikoak
Informatika Fakultatea, UPV/EHU
Plazaola Muguruza, Fernando
Elektrizitatea eta Elektronika
Zientzia Fakultatea, UPV/EHU
Ramirez de la Piscina Martinez, Txema
Kazetaritza
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea, UPV/EHU
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Rodriguez, Fito
Hezkuntzaren Teoria eta Historia
Filosofiaren eta Hezkuntza Zientziak, UPV/EHU
Romo Uriarte, Jesus
Campus Birtualeko Zuzendaria, UPV/EHU
Rubio, Jesus
Ekonomia Aplikatua III
Ekonomia eta Enpresa-Zientzien Fakultatea, UPV/EHU
San Martin Erviti, Ma Luisa
Ingeniaritza, UPNA/NUP
Tyssens, Jeffrey
Historia eta Hizkuntza Arazoak
Vrije Univeriteit Brussel VUB
Urkaregi Etxepare, Arantza
Matematika Aplikatua
Zientzia Fakultatea, UPV/EHU
Zabaleta Urkiola, Iñaki
Kazetaritza
Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea, UPV/EHU
Zalakain Garaikoetxea, Jexuxmari
UPV/EHUtik kaleratutako irakaslea

Kongresuaren antolaketa

1. BATZORDE ZIENTIFIKOA
Batzorde zientifikoaren kideak honako hauek izan dira:
• Pedro Miguel Etxenike (Fisika, UPV/EHU).
• Gotzon Garate (Filologia, UD/DU).
• Gregorio Monreal (Zuzenbidea, UPNA/NUP).
• Jerardo Elortza (Hizkuntza politika, MU).
2. ANTOLATZAILEAK
2.1. Kongresuaren antolakuntza
Antolatzailea
• EIRE, Unibertsitateko Euskal Irakasleen Elkartea.
Antolaketa laguntzaileak (Unibertsitate-sailak)
• Ekonomia Saila (UPNA/NUP).
• Filologia eta Hizkuntzaren Didaktika Saila (UPNA/NUP).
• Konputagailuen Arkitektura eta Teknologia (UPV/EHU)
• Konputazio Zientziak eta Adimen Artifiziala Saila (UPV/EHU).
• Kazetaritza Saila (UPV/EHU)
• Ikus-entzunezko Komunikazio eta Publizitate Saila (UPV/EHU)
• MWikuntza Fakultatea \UPV/EHUì

• Ekonomia Aplikatua I Saila (X3IN
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• Hezkuntzaren Teoria eta Historia Saila (UPV/EHU)
• Soziologia Saila (UPV/EHU)
• Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea (UPV/EHU)
• Filologia eta Hizkuntzaren Didaktika Saila (UPNA/NUP)
• Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia Saila
(UPV/EHU)
2.2. Lan batzordeak
Zuzendariak
• Iñaki Zabaleta Urkiola, EIREren koordinatzaile nagusia, eta Kazetaritza-irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean.
• Angel Bidaurrazaga Van Dierdonck, EIREren zuzendaritzako kidea, eta
Neurozientziako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean.
Hautaketa eta antolaketa
• Jose Maria Aizpurua (Ekonomia, UPNA/NUP).
• Karmele Perez (Soziolinguistika, MU).
• Miren Zubizarreta (Filologia, MU).
• Roldan Jimeno (Historia, UN/UN).
• J. Inazio Marko Juanikorena (Soziolinguistika, UEU).
• Enrike G. Argandoña (Eritzaintza, UPV/EHU).
• Josu Igartua (Fisika, UPV/EHU).
• Karmele Lopez de Ipina (Ingeniaritza, UPV/EHU).
• Luis del Portillo (Ingeniaritza, UPV/EHU).
• Juanjo Arrospide (Psikologia, UPWEHU).
Ekonomia
• Alberto Bilbao Garzon (Ekonomia, UPV/EHU).
Logistika
• Ander Basaldua (Estatistika, UPV/EHU).

Kongresuaren antolaketa
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3. BABESLEAK
Babesleak
Kongresua diruz finantzatzen lagundu dutenak.
Unibertsitateak, Zentroak, Errektoreordetzak eta Sailak
• Mondragon Unibertsitatea (MU).
• Medikuntza eta Odontologia Fakultatea (UPV/EHU).
• Udako Euskal Unibertsitatea, UEU.
• Euskara Errektoreordetza (UPV/EHU).
Erakundeak
• Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila.
• Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza Saila.
• Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Saila.
• Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Saila.
Bestelako entitateak
• Euskadiko Kutxa.
• Osasungoa Euskalduntzeko Erakundea.
4. LAGUNTZAILEAK
Bestelako laguntza eman dutenak.
• Bizkaiko Batzar Nagusiak.
• Deustuko Unibertsitatea (UD/DU), Hizkuntza Politikarako Errektoreordetza.
• Bilboko Udala.

