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1 SARRERA 

 

“Hizkuntzak, komunikazio bide izateaz gain, pentsamendua egituratzea 
ahalbidetzen du, eta errealitatea interpretatu eta barneratzeko ezinbesteko 
baliabidea ere bada. Horrez gain, pertsonen gizarteratzea errazten du, eta, 
ondorioz, nortasunaren garapenean ere leku garrantzitsua hartzen du.” (Zarraga 
Azumendi 2010, 23) 

 

Gizakiaren, gizartearen eta hizkuntzaren arteko elkar eraginaz mintzo da aurreko aipua, 
hizkuntzaren garapen soziala gizarte auzia baita. Horregatik, pertsonen eta taldeen arteko 
harremanez aritzean, edota elkarbizitzaz erabakiak hartzerakoan, hizkuntzek hartzen duten 
tokia zehaztea komenigarria da. Hala, hizkuntza-politika eta -plangintza egokiak abian jartzeko 
ezinbestekoa da errealitate soziolinguistikoa metodo zientifikoen bidez etengabe ikertzea, 
horrela soilik deskribatzen baita hizkuntzei dagokienez gizartean gertatzen dena. 

Hizkuntzen erabileraren kale-neurketek errealitate soziolinguistikoa gertutik ezagutzeko aukera 
eskaintzen dute, eta behar-beharrezkoak dira hizkuntzen bizindarra ebaluatzeko, erabilera 
baita adierazle soziolinguistiko esanguratsuenetako bat. Neurketaren bidez, erabilerari buruzko 
datu enpirikoak eskuratzen dira, ikerketa-galdera nagusi honi erantzunez: “zenbat euskara 
erabiltzen da kalean?”  

Kontuan izan behar da ikerketa honek udalerriko kaleetan zuzenean behatutako hizkuntzen 
erabileraren berri ematen duela, alegia, datuok ez direla aitortuak (hiztunaren 
autopertzepzioan oinarritutakoak), baizik eta neurtuak. Horrez gain, ez da ahaztu behar 
entzuten den hizkuntzen erabilera ez dela, halabeharrez, udalerriko biztanleena, udalerriko 
kaleetakoa baizik. 

Nolanahi ere, jakina da hizkuntzen erabilera ez dela aldagai egonkorra, ezta indibiduala ere; 
alta, une bakoitzeko egoerak, solaskideek eta testuinguruak baldintzatzen dute. Horregatik, 
ikerketa honetako erabilera-datuak interpretatzeko adierazle soziolinguistikoak, demografikoak 
eta soziologikoak ere aintzat hartu behar dira.  

Gainera, aipatu behar da azken hamarkadetan gizarte-bizitza era esanguratsuan aldatu dela 
globalizazioa, digitalizazioa, eta migrazioak bezalako fenomenoak tarteko. Are nabarmenagoa 
izan da aldaketa COVID19aren pandemiaren eraginpean 2020. urteaz geroztik. Hala, gizarte-
aldaketa handien testuinguruan, inoiz baino garrantzitsuagoa da hizkuntzen erabileraren 

bilakaera arretaz aztertzea. 

Txosten honetan, Hizkuntzen erabileraren kale-neurketa. Legazpi, 2021 ikerketaren emaitzak 
aurkezten dira. Euskal Herrian egiten den neurketaren ezagutza metodologikoan eta 
soziolinguistikoan oinarritzen da berau (ikus metodologiaren atala), eta, eredu horri jarraiki 
burutu da, 2021eko udazkenean, Legazpin egin den bosgarren edizio hau.  
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2 HELBURUAK  

Hizkuntzen erabileraren kale-neurketa, Legazpi 2021 ikerketaren helburu nagusiak honako 
hauek dira: 

 Legazpiko kaleetako hizkuntza-erabilerari buruz, datu enpirikoak 
eskuratzea. 

 Hizkuntzen kale-erabileraren bilakaera ezagutzera ematea, euskararen 
biziberritze-prozesuari begira hausnarketarako, hizkuntza-politikak erabakitzeko 
eta hizkuntza-plangintza diseinatzeko balio dezan. 

Ikerketa-lan honek unean uneko baldintza sozialak eta soziolinguistikoak biltzen ditu. Alegia, 

erabilera aztertzeko, kaleko hiztunei erreparatzen zaie, beren adina nahiz generoa kontuan 
izanda. Halaber, osaera desberdinetako elkarrizketa-taldeen hizkuntza ere aztertzen da: 
esaterako, elkarrizketetan haurrek parte hartzen badute, nola aldatzen da hizkuntza-erabilera? 
Horiei guztiei buruzko gogoetak egiteko aukera ematen dute datuek. 

Neurketa bost aldiz egin da Legazpin. Erabilera-datuak bost urteko maiztasunarekin jaso 
izanak argazki dinamikoa eskaintzen du. Horrela, erabileraren bilakaera katebegiz katebegi 
jaso da, eta ondo oinarritutako interpretazioak egin daitezke. Hau da, gizartearen 
eraldaketaren isla ere badira txosten honetan aurkezten diren datuak.    

Nolanahi ere, Covid19-aren pandemiak neurketa burutzeko baldintzak zaildu ditu; erabat 
inarrosi eta eraldatu dira kale-bizitza eta orain arteko harreman- eta komunikazio-ohiturak. 
Edizio honetako datuak ez dira aurreko edizioetako egoera berberean jaso, baina, zalantzarik 
gabe, gaur egungo gizartearen isla izan, badira.  

 

  

http://www.soziolinguistika.eus/


 

 Legazpi | 2021 www.soziolinguistika.eus  | 21 

7.3 HIZKUNTZEN KALE-ERABILERA, ADINAREN ARABERA (2021) 

9. Grafikoa eta Taula. HIZKUNTZEN KALE ERABILERA ADINAREN ARABERA. LEGAZPI, 
2021 (%) 

 

 Haurrak 
(2-14 
urte) 

Gazteak 
(15-24 
urte) 

Heldu 
gazteak 
(25-44 
urte) 

Heldu 
nagusiak 

(45-64 
urte) 

Adinekoak 
(>64 urte) 

Euskaraz 47,6 48,3 42,0 20,3 17,1 

Gaztelaniaz 49,9 50,7 53,9 78,2 82,8 

Frantsesez 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 

Beste hizkuntzetan 2,4 1,0 4,2 1,2 0,1 

GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Lagina 956 383 672 870 737 

Iturria. Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale Neurketa, 
LEGAZPI 2021.  
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7.4 EUSKARAREN KALE-ERABILERAREN BILAKAERA, ADINAREN 

ARABERA (2001 – 2021) 

10. Grafikoa eta Taula. EUSKARAREN KALE ERABILERAREN BILAKAERA ADINAREN 
ARABERA. LEGAZPI, 2001-2021 (%) 

 

Adin-taldea 2001 2006 2011 2016 2021 

Haurrak (2-14 urte) 34,2 47,4 40,3 49,1 47,6 

Lagina 749 506 2.204 1.903 956 

Gazteak (15-24 urte) 19,9 42,6 18,3 34,0 48,3 

Lagina 302 291 338 241 383 

Helduak (25-64 urte) 14,0 27,5 22,4 29,1 29,8 

Lagina 1.396 929 3.193 2.475 1.542 

Adinekoak (>64 urte) 18,1 13,8 17,6 14,6 17,1 

Lagina 304 327 1.205 1.204 737 

Iturria. Soziolinguistika Klusterra, Hizkuntzen Erabileraren Kale Neurketa, 
LEGAZPI 2001, 2006, 2011, 2016, 2021.  
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