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ik hasi Udako Topaketa
Pedagogikoen hirugarren edizioa
2002ko uztailaren 2, 3 eta 4an
ospatu genuen.
Guztira 28 ikastaro egin ziren, gai eta
arlo anitzen ingurukoak: teorikoak, teknologia berrien ingurukoak, espresioa
lantzekoak, hizkuntzen ingurukoak, gai espezifikoei
buruzkoak, zehar lerrokoa... “Elkarbizitzen ikasi, komunikatzen ikasi: etorkinak gure eskolan” izan zen ikastaro
horietako bat.
Gaurkotasun eta garrantzi handia duen gaia da, gero
eta kezka handiagoa sortzen duena eta erantzun behar
zaiona.
Ildo horretatik, monografiko honetan aipatu ikastaroan parte hartu zuten hizlarien ekarpenak bildu dira; iritziak, hausnarketak, proposamenak, informazioa, iradokizunak eta abar. Hori guztia elkartrukatzea lagungarri
izango dela uste dugu eta horixe da monografiko honen
xedea.
Bide batez, eskerrak eman nahi dizkiegu hizlariei,
beraien lanari esker izan baita posible esku artean
duzuen material hau argitaratzea.

h
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Haur etorkin eskolatuak
EAEn eta Nafarroan:
hainbat datu eta zenbait ondorio

Mari Jose MOLINA
Bigarren Hezkuntzako irakaslea
STEE-EILAS sindikatuko kidea

torkinen seme-alabak
gure geletan daude
jada eta oraindik
gutxi diren arren, etenik
gabe datoz eta gero eta
gehiago izanen dira.
Horrek erronka garrantzitsua dakarkio gure hezkuntza sistemari, orain
planteatzen ditugun proposamenak eta neurriak
nolako hezkuntza sistema
nahi dugun definituko baitute, eta baita nolako
gizarte eredua proposatzen dugun ere.

E
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Errealitate horren aurrean, gure sindikatuan bi zeregin zehaztu genituen:
lehenengo, ahopean darabilgun errealitatea minimoki ezagutzea; eta bigarrenik, premiazko esku-hartzea behar
duten alderdiei buruzko hausnarketa
eta eztabaida egitea.
Lan hau analisi eta hausnarketa horren
ondorio da. Ikuspuntu desberdinetik eta
errealitate desberdina bizi duten lagunen arteko eztabaidaren ondorio dira
hemen egiten diren proposamenak.
Irekita darraien prozesua da eta birplanteatu egin behar da gure esperientziak
aberasten doazen neurrian.
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1. grafikoa

1. Migrazio fenomenoaren
ezaugarriak1
Geletako egoera aztertzeari ekin
aurretik beharrezkoa iruditzen zitzaigun Euskal Herrian immigrazio fenomenoak zein ezaugarri dituen ezagutzea, nahiz eta orokorrean izan.
Gizateriaren historian betidanik
egon dira migrazio mugimenduak.
Gaur egun etorkinak Europara etortzen dira, eta baita Euskal Herrira ere.
Etortzen jarraituko dute, beste arrazoi
askoren artean gure gizarteak behar
dituelako.
Immigrazio arrazoiak asko dira:
behar ekonomikoak eta sozialak,
gatazka armatuak, indarkeria –generoen artekoa nahiz ingurumenari lotutakoa-… Garatuak deitzen diren
herrialdeak garapen bidean edo baztertuak dauden herrialdeen ustiaketaren kontu bizi diren sistema batean
bizi gara.
Gero eta globalizatuagoa den munduan, gatazka gogorrak dauden munduan, merkantziak eta kapitala mugarik gabe mugitzen diren honetan, zer
dela eta geldituko dira pertsonak
mugitu gabe, beren bizitza ereduak
aldatzeko aukerarik gabe?

Atzerritarrak Nafarroan
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2. grafikoa

Migrazio mugimenduak betidanik egon izan direla esan dugu,
baina agian gaur egungo migrazioak beste bi ezaugarri ditu.
Alde batetik migrazioaren feminizazioa (gero eta emakume
gehiagok emigratzen dute, eta
bakarrik); eta bestetik globalizazioa (migrazio fluxuak zentzu
guztietan gertatzen dira).
Migrazioak ondorioak ditu
emigratzaileen eta beren fami-

liengan, baina baita jatorrizko eta
helmugako herrialdeetan ere.
Helmugako herrialdeetatik begiratuta, kasu honetan Euskal
Herritik, pertsona etorkinen integrazio zuzena da gakoa. Hau da,
etortzen diren pertsonen eta hartzen ditugunon elkarbizitzan sortzen diren arazoei erantzun egokia ematea.
Ezer baino lehen, zera utzi nahi
dugu garbi: integrazioaz ari gare-

1 Iturriak: Immigraziorako behatokia, CES, 2000. urtean Nafarroan egindako immigrazioari buruzko inkesta.
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Atzerritarrak bizilekua EAEn
Araba
%19

Gipuzkoa
%32

Bizkaia
%49
3. grafikoa

Banaketa generoaren arabera
EAEn
Gizonezkoak

%50’5

Emakumezkoak

%49’5

Nafarroan
Gizonezkoak

%58’2

Emakumezkoak

%41’8

4. grafikoa

Ikasketak (EAEn)
Goi mailakoa
%20

Bigarren
mailakoa
%21

Ikasketarik gabe
%11

Lehen mailakoa
%48

5. grafikoa
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nean ez garela asimilazioaz ari, biak
desberdindu egiten ditugula, alegia.
Gizarte sistema batean integratuta
egoteak esan nahi du sistema horren
barruan interdependentzia hartzea.
Asimilazioak, ordea, beste batean
bihurtzea, nortasuna aldatzea esan
nahi du.
(ikus 1. eta 2. grafikoak)
2002. urtean EAEn 21.299 etorkin
zenbatu dira. 1998-2000 urteen artean gertatu den hazkundea 9,75ekoa
izan da. Nafarroan, bestalde, azken lau
urteetan etorkinen kopurua laukoiztu
egin da.
Dena dela, datuak erlatibizatzea
komeni da: estatu espainiarrean
801.332 etorkin daude eta EAEn estatu osoko etorkinen 2,32 baino ez.
Bestalde, Europar Batasuneko etorkinen batez bestekoa 4,9koa da.
Eta gehiago etorriko dira.
EUSTATen datuen arabera, EAEn
2025. urterako aurreikusten den biztanleriaren hazkundea %8 gutxiago
izango da. Horrek esan nahi du etorkin gehiago etorriko direla, besteak
beste, behar ditugulako. Gure gizartearen garapen ekonomikoak, estatuko
beste lekuetan bezala, eskulan hori
behar du.
El Egidoko alkatearen esaldi batek
oso ondo laburtzen zuen egoera hori:
“Goizeko 8:00etan gutxi dira, gauean
jada gehiegi dira”. Eskulan hori behar
da, ilegala baldin bada hobe, baina,
hiritar bezala ez dira nahi.
Kopuruaz gain, kolektibo honen
beste ezaugarri batzuk azpimarratzea
garrantzitsua iruditu zaigu.
1.1. Bizilekua
(ikus 3. grafikoa)
Nafarroan batez ere Iruñea, Tutera
eta Tafallako eskualdean biltzen dira.
1.2. Generoa
(ikus 4. grafikoa)
Jatorrizko herrialdeen araberako
desberdintasuna:

Latinoamerika

Ikasketak (Nafarroan)

Derrigorrezko
ikasketak
%16

Lehen Hezkuntza
osatu gabe
%18

Gizonezkoak
42%
Emakumezkoak 58%

Batxilergoa edo
Lanbide Heziketa
%49

Analfabetoak
%2

Unibertsitatea
%15

6. grafikoa

Lan jarduera EAEn
%89aren lan jarduera ondoko sektoreetan
-Nekazaritza / Arrantza
-Eraikuntza / Manufaktura industria
-Ostalaritza / Merkataritza
-Bestelako jarduerak
7. grafikoa

Lan jarduera Nafarroan
Nekazaritza
Industria
Eraikuntza
Zerbitzuak
Mirabetza
Besteak
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14,7
19,9
18
26,1
1,7

8. grafikoa
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Magreb
82%
17%

Emakumeen presentzia gero eta
handiago da. Zenbait kasutan emakumezkoen inmigrazioaz hitz egin daiteke, Latinoamerikatik datorren kolektiboa kasu. Gutxien garatuta dauden
Latinoamerikako herrialdeetatik etortzen diren etorkinen %68 emakumeak dira. Eta Latinoamerikako gainontzeko herrialdeetatik datozenetatik
%57 ere bai.
Horregatik hitz egiten dugu immigrazioaren
feminizazioaz.
Emakumeak beti egon izan dira
migrazio fenomenoetan, baina gero
eta gehiago dira bakarrik etortzen
direnak, migrazio proiektu propioarekin. Beraiek dira migrazio jauzia emateko sareak eta estrategiak sortzen
dituztenak bizirik iraun dezaten,
familiak berriz elkar daitezen eta abar.
1.3. Ikasketa maila
(ikus 5. eta 6. grafikoak)
Garbi dago prestakuntza maila bat
duen kolektiboaz ari garela. Eta hori
kontuan hartzea garrantzitsua da, normalean gure gizartean funtzionatzen
duen estereotipoaren aurkakoa baita.
Nafarroan, adibidez, marokoarren
kolektiboa kanpoan utzita, etorkinen
ikasketa maila bertako biztanleena
bezain altua da.
Generoari dagokionez, emakumezkoek gizonezkoek baino ikasketa
maila altuxeagoa daukate.
1.4. Lanbidea
(ikus 7. eta 8. grafikoak)
Gauza bat da ikasketa maila eta
beste bat egin daitezkeen lanak.
Grafiko hauek islatzen dituzten
datuez gain, badago oso esanguratsua
den beste bat: ematen diren lan bai-
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9. grafikoa

Matrikularen bilakaera Nafarroan

sentzia %57 igo da. Ikasleria osoarekiko %1,8 esan nahi du, eta batez ere 72
ikastetxetan zentratuta daude.
Nafarroari dagokinez, ikasleria osoarekiko ehunekoa %2 izango litzateke. Beraz, EAEn eta Nafarroan 6.469
ikasleko kolektiboaz ari gara.
Zifra horiek erlatibotasunez aztertu
behar direla uste dugu berriz ere.
Estatu espainiarrrean 2000. urtean
60.000 ikasle etorkin baino gehiago
zeuden; horietatik %82 sare publikoan matrikulatuta eta %18 kontzertatuan.
Zenbakiez gain, badaude funtsezkoak diren beste datu batzuk hezkuntza
sisteman ikasle etorkinen egoera zein
den ezagutzeko.
2.1. Sareak
(ikus 11. grafikoa)
Nafarroan ikasle etorkinen %78
zentro publikoetan matrikulatua
dago.

1999/2000

1.062

2000/2001

1.667

10. grafikoa

menik gehienak etxerako lanetarako izaten dira, eta gero sukaldaritzarako, zerbitzuetarako, zerbitzu pertsonaletarako eta babes
zerbitzuetarako.

Ekuador, Maroko, Kolonbia eta
Aljeria.

1.5. Jatorrizko herrialdea
Herrialdeka hartuta, gehienak
Marokotik etortzen dira, baina
herrialdeak multzokatuz gero,
latinoamerikarrak gehiago dira.
Nafarroan etorkinen bi herenak
lau
herrialdetakoak
dira:

(ikus 9. eta 10. grafikoak)
EAEn 2001-2002 ikasturtean
atzerriko ikasleak 5.415 ziren, eta
horietatik 1.297 Helduentzako
Irakaskuntzan zeuden.
1995-96 ikasturtetik 2000-01
ikasturtera atzerriko ikasleen pre-

2. Gure geletako haur
etorkinak2

2.2. Ereduak
(ikus 12. grafikoa)
Datu hauek (sarea eta ereduak) kezkatzeko moduko errealitatearen argazkia erakusten digute. Ikasle etorkinen
gehiengoa sare publikoan eta A ereduan matrikulaturik dago, horrek
dakartzan ondorioekin (aurrerago
garatuko ditugu).
2.3. Jatorria
(ikus 13. grafikoa)
Datu esanguratsua da hau ere.
Sozialki gailentzen den estereotipoaren (etorkina=magrebtarra edo subsaharauiarra) kontra, ikasleen ehuneko
garrantzitsu bat latinoamerikarra da.
Europako komunitatekoak ez diren
lurralde europarretatik datorren ikasle
kopurua ere esanguratsua da.
Nafarroan
ikasleen
%60
Latinoamerikatik datorrena da, eta
%24 Magrebetik.

2 Iturriak: Hezkuntza Saileko Estatistika, EUSTAT, 2000ko Hezkuntza Ikuskaritzako Txostena, 2000ko Nafarroako Immigrazioari buruzko inkesta.
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Sareen arteko banaketa
2000-2001 ikasturtean
Kontzertatua
%28

Publikoa
%72
11. grafikoa

Ereduak

B
%23

D
%12

A
%65

12. grafikoa

Ikasleen jatorrizko herrialdea

Europa
%21

Asia Bestea
%21 %3

Iberoamerika
%48

Afrika
%23
13. grafikoa
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2.4. Lurraldeak
(ikus 14. grafikoa)
Lurralde bakoitzean dagoen ikasle
kopuru osoaz gain, ikasle talde osoarekiko zenbateko ehunekoa suposatzen
duen jakitea ere esanguratsua iruditzen zitzaigun. Horrela, nahiz eta
Bizkaian ikasle gehiago egon, kopuru
osoarekiko ehuneko handiena Araban
dago.
Bukatzeko, interesgarriak izan daitezkeen beste zenbait datu aipatuko
ditugu.
Etapaka sailkatuta ikasle etorkin
gehienak Lehen Hezkuntzan biltzen
dira. Ezin dugu ahaztu Helduen
Hezkuntzan dagoen kopuru altua ere
(2001-2002 ikasturtean EAEn 1.297
izan ziren, eta kopurua nabarmen
haziz doa).
Etorkinen artean hezkuntza behar
bereziak zituzten ikasleak 1.120 izan
ziren 2000. urtean. Behar berezi
horien arrazoiak bi izan ziren: hizkuntza berri batean murgildu beharra eta
ingurune sozial kaltetu batetik etorri
izana. Kontuan hartzen badugu %50
Latinoamerikatik etortzen dela eta A
ereduan eskolatuta daudela, aipatu
arrazoi horietatik bigarrena nagusitzen da.
Laburtuz, egoera ez da larria, ikasle
kopuru txikiaz ari garelako. Baina
gero eta gehiago datoz eta kopurua
hazten ari da.

3. Lanerako eta hausnarketarako ardatzak
Azterketa honen ondoren eztabaida
prozesu bat eraman dugu aurrera kritikoenak iruditzen zitzaizkigun puntuen inguruan eta bultzatu beharko
liratekeen neurrien inguruan.
Oraindik irekita dagoen eztabaida da
eta jarraian laburbilduko dugu. Dena
den, hasi aurretik gauza bat argitu
nahiko genuke.
Garbi dago, eta mundu guztiak
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duintasun berdina eduki dezagun.
Diferentzia nabaria da, ikusi egiten
da. Eta sozialki transmititzen duguna
da diferentzia horrek desberdintasuna
dakarrela.
Beraz, gauza ez da kulturaniztasunaren aurrean tolerantzia gehitzea,
baizik eta aniztasuna ez erabiltzea desberdintasunerako eta bazterketa sozialerako.
(ikus 1. koadroa)

Atzerritarrak herrialdeka

Ikasleak guztira

Araba

Bizkaia

36.393

140.084

81.751

608

1.409

949

%1,67

%1,00

%1,16

Ikasle atzerritarrak
Ehunekoa

Gipuzkoa

14. grafikoa

hala dio, pertsonen integrazio
sozialerako faktore klabeetako
bat hezkuntza sistema dela.
Baina hezkuntzak jokatzen duen
papera erlatibizatu egin behar
dela iruditzen zaigu.
Integrazioa hainbat faktoreren
baitan dago: inmigrazioari eragiten dioten legeak eta arauak,
bizilekuaren baldintza legalak,
baldintza sozioekonomikoak, lan
eta etxebizitza aukerak…
Horregatik diogu alderdi sozial,
ekonomiko edo politikoak kulturalak eta heziketakoak bezain
garrantzitsuak direla. Gauzak
horrela, beharrezkoa da instituzioen arteko planak martxan jartzea eta helburuak zera izan behar
du: etorkinen integrazio osoa.
3.1. Kulturarteko heziketa
Etorkinen integrazioa etortzen
direnen nahiz jasotzen dituztenen ardura da. Integrazioa biren
arteko kontua da, eta bi aldeak
eraldatzen eta aberasten ditu
azkenean.
Beraz, hezkuntza sistema osoaren ardura da eta ez ikasle etorkinak dituzten zentroena bakarrik.

14 • hik hasi

Denok gara kulturarteko heziketaren subjektu; eta hemen gaudenok etortzen direnak baino
gehiago.
Kulturarteko heziketa behar
dugu; jarreretan eta usteetan
arreta jartzen duena, nola landu
behar ditugun esanez desberdintasun baino berdintasun gehiago
eduki ditzagun. Eskubide eta

3.2. Eskolatutako ikasle etorkinaren diagnostikoa eta zentro
batzuen ghettizazioa ekiditeko
hartu beharreko neurriak
Abiapuntua honakoa da: ikasle etorkinen eskolatzea gainontzeko biztanleen eskolatzearen baldintza berdinetan egin behar dela. Bi hiritar mota
bereizten dituen edozein atzerritar
lege baztertu beharrekoa iruditzen
zaigu, hots, batzuei eskubide guztiak
ematen dizkiena eta besteei oinarrizko
eskubideak eta askatasuna murrizten
dizkiena. Horrela bada, ikasleria osoa
aipatuko dugu, beraien gurasoen ego-

1. koadroa
BULTZA BEHARREKO NEURRIAK

Ikastetxeko hezkuntza proiektuetan “Kulturarteko Heziketarako
Plana” izeneko atal berezi bat sartzea, berdintasunerako heziketaren
ildo orokorrekin eta estrategikoekin txertatuz. Helburuak:
- Desberdinak baino berdinagoak garelako ustean heztea.
- Bazterketa prozesuak bultzatzen dituzten jarrera orokorrak aldatzeko heztea.
- Ikasle guztiek nortasun osasuntsua eraikitzeko heztea.
- Gatazkak kudeatzeko heztea, pertsona guztien errespetutik eta
sinesmen guztien izpiritu kritikotik abiatuz, geureak barne.
- Hainbat adierazpen detektatzeko eta zuzentzeko ekintzak zehaztea:
adierazpen arrazistak, xenofoak edo sexistak, testu liburuetan edo heziketarako beste materialen eta curriculumeko elementuen (agerikoak
zein ezkutukoak) eduki etnozentrikoak edo diskriminatzaileak.
- Zentro berean elkarbizitzen duten kulturei buruzko edukiak ikasle
guztien ohiko curriculumean sartzeko mekanismoak zehaztea.
- Ikasle etorkinaren jatorrizko hizkuntzaren eta kulturaren irakaskuntzari arreta jartzea.
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era administratiboa albo batera
utzita.
Eskolatze horrek hainbat bitarteko gehiago eskatzen ditu; hala nola,
deserrotze egoera berdintzeko, eta
bereziki bazterketa soziala jasateko
arriskuan dauden ikasleengan,
beraien egoera ahulagoa baita.
Hasteko, beharrezkoa da ikasle
etorkinen egoeraren diagnostiko
serio bat egitea zonaldeka eta zentroka. Diagnostikoak aintzat hartu
behar ditu ikasle etorkinen aniztasuna eta harrera guneek eduki
ditzaketen ezaugarriak (ez da gauza
bera herri txiki bat eta kanpoaldeko
auzo bat, edo nekazal gune bat eta
hiri industrial bat). Egoera oso konplexuak izan daitezke eta garrantzitsua da hori beti gogoan izatea.
Egokiagoa da kriterio garbietatik abiatzea, eta errealitate bakoitzaren arabera neurri batzuk edo
beste batzuk hartzea.
Dauzkagun datuen arabera, jada
arazoak dituen egoera batetaz hitz
egin dezakegu: ikasle etorkinak
eskola publikoetan eta A ereduan
pilatzen dira EAEn eta A eta G ereduan Nafarroan.
Kriterio bezala ez gaude kontzentrazioaren
aurka.
Kontzentrazio guztiak ez dira txarrak. Etorkinak auzo zehatz batzuetan bizi dira, eta ez beste batzuetan.
Hiriko espazioa banaketa sozialaren
pautak jarraituz okupatzen da. Eta
hori ezin dugu aldatu eskolatik.
Bestalde, espazio horietan etorkinen arteko laguntza eta elkartasun
sareak sortzen dira, eta horrek zaildu egiten du gizarte berri baterako
sarrera.
Ikasleak banatzearen alde ere ez
gaude, horrek dispertsioa, edo ia
desagerpena, baldin badakar,
horrek asimilazioa errazten baitu.
Baina memento honetan ez eskuhartzeak (eta kasu batzuetan matri-

2. koadroa
BULTZA BEHARREKO NEURRIAK

- Eskolatze batzordeak sortu zonaldeko ikasle guztien matrikulaziorako kriterioak egin ditzaten, eta horrela, ikasleen eta harrera zonaldearen
ezaugarriak aintzat hartuta ghettizazio arriskuak konpentsa ditzatela.
- Batzordea hauek osatuko lukete: hezkuntza administrazioak, ikastetxeek, etorkinen ordezkariek, sindikatuek eta herriko instituzioek.
Batzordeak urte osoan irekia egon beharko luke eta kriterio publiko eta
ezagunekin jokatu beharko luke.
- Batzordeak honako kriterioak beti kontuan eduki eta errespetatu
egin beharko lituzke:
a) Herriko ikasleriaren matrikulazioa
b) Berandu etortzen diren haurrentzako plazak gordetzea
c) Ikastetxeetan bitartekoak beharren arabera banatzea
kulak desbideratzeak) zentro
batzuetan ghettizazioa dakar, eta
egoera horiek zuzentzeko neurriak
hartzea premiazkoa dela uste dugu.
Ghettizazio hori, ordea, ez da gauza
berria, eta hori ere esan behar da.
Lehendik ere ildo hori jarraitzen
zuten zentroak badira. Kasu horietan, eta beste batzuetan, ikasle etorkinen etorrerak gure hezkuntza sistemaren kontraesanak agerian jarri
besterik
ez
du
egiten.
Komenigarria izango litzateke
Arartekoak hezkuntza premia bereziei buruz egindako txostena gogoratzea. Premia berezien beharrean
dagoen ikasleria zentro publikoetan
eta A ereduan pilatzen dela zioen,
horrek zekarren ghettizazio arriskua aipatzen zuelarik. Arrisku hori
ikasle etorkinen sarrerarekin asko
igo zitekeela zioen.
Alde batetik hezkuntza sistemak
ikaslearen hizkuntza gaitasuna bermatu behar du bai euskaraz eta bai
gaztelaniaz. Noski, A ereduak ez
du hori bermatzen, eta gainera,
memento honetan faktore baztertzaile bezala jokatzen ari da.
Ereduen sistemak bere fruituak
eman dituen arren, argi dago gaur
egungo egoera gaindituko duten
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eredu eta taldekatze malguagoetara
jo behar dugula. Hizkuntza gaitasunen gainean jarritako helburuak,
bai euskararen kasuan eta bai gaztelaniaren kasuan, ikasle guztientzat
errealitate bihur daitezen bermatu
behar da, baita ikasle etorkinentzat
ere. Era berean, arlo akademikoko
hizkuntza gaitasuna ez dadila eskola porrotaren motibo izan. Gainera,
gauza jakina da porrot horrek etorkizunean bazterketa soziala pairatzeko arriskua dakarrela. Horrek
guztiak ereduen gaineko hausnarketa sakona eta aurrera jarraitzeko
proposamen desberdinak eskatzen
ditu.
Beste behin ere, immigrazioa
gure hezkuntza sistemaren puntu
ahulak agerian jartzen ari da.
(ikus 2. koadroa)
3.3. Ikasle etorkina behar
bezala integratzeko kriterioak
eta bitartekoak
Ikasle etorkinen presentziak
integrazio egokirako bitarteko
gehigarriak eskatzen dituela esan
dugu.
Ildo horretatik, beharrezkoa da
gelara etortzen diren ikasleen
harrera eta jarraipen planak egitea,
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3. koadroa
BULTZA BEHARREKO NEURRIAK

- Zentroetan harrera protokoloak egin eta ikasle bakoitzari harrera
plan indibiduala egin, aurretik ikaslearen hasierako diagnostikoa eginez. Era berean, esku-hartze hezitzailerako plan bat egin, beharrezkoak
diren bitartekoak zehaztuz (itzultzailea, pertsona kualifikatua, gizarte
laguntzaileak eta abar, guztiak koordinatuta eta kriterio pedagogiko
komunekin lan eginez).
- Egokiena hori zentro guztietan egitea izango litzateke, baina horrek
dakarren zailtasuna ikusita, gutxienez eta denbora jakin baterako bederen harrera guneak sortu beharko lirateke zonaldeka. Gune horietan
zentratuko lirateke bitartekoak eta ikasleei beharrezkoak dituzte gaitasunak emango litzaizkieke, dagokien geletan sartu aurretik edo sartuta
daudenean.
- Geletan ikasleen jarraipena egingo duten talde ibiltariak sortu
laguntza eta behar duten bitartekoak emateko.
- Hori guztia, kriterio hauek aintzat hartuz eta errespetatuz:
a.) Garrantzitsuena integrazio soziala lortzea da eta horretarako
derrigorrezkoa da ikaslea bere berdinekin egotea gelan. Aldi berean,
adituek diotenez, horrek hizkuntza gaitasuna hartzen laguntzen du.
b.) Egoera eta arazo desberdinak kontuan hartu behar dira: adinen
arteko desberdintasuna, aurretik eskolatuta dauden edo ez…
beren eskolatzea normalizatzeko
beharrezkoak diren laguntzak eta
bitartekoak ezarriz.
Zorionez, badaude beren harrera
plana duten ikastetxeak eta horretan lanean ari direnak. Dena dela,
hori modu arautuan bultzatu behar
dela uste dugu, borondate onaren
eta irakasleen egoeraren baitan utzi
gabe.
Gai honi heltzen diogunean bi
aldetan jarri ohi dugu arreta eta
horrek kontrako ondorioak sorrarazten ditu: batetik, esku-hartze
espezifikorik ezak (ikasle bat gehiago da) arreta falta eta marjinazioa
dakartza; eta bestetik, esku-hartze
espezifikoak ikaslearen bereizketa
ekar dezake, bere integrazio soziala
galaraziz. Estatuan nahiz beste
herrialdeetan garatzen ari diren
alternatibek eta esperientziek kriterio baliagarriak eskain diezazkigukete aukerak egiteko garaian.
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(ikus 3. koadroa)
Harrera planez gain, badaude
hezkuntza sisteman bultzatu
beharko lirateeen zenbait neurri:
a) Denboraldi baterako ikasleak: zonaldeko eskoletan hobeto

hartzeko kriterioak ezartzea matrikulazio batzordeei dagokie, horrek
dakartzan bitarteko gehigarri guztiekin. Harrera gizarteko biztanleen artean ikasturte osorako sentsibilizazio ekintza planifikatu bat
egitea beharrezkoa da.
b) Adingabeko babestuak: besteen baldintza berdinetan sartzen
dira hezkuntza sisteman, jakinik
bitarteko gehigarriak beharrezkoak
direla euren egoera pertsonal eta
sozial konplexua dela eta.
c) Lanbide hastapena eta
CIPak: programa hauetarako sarre-
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ra irekia daukate ikasle etorkinek,
enpresetako praktikak barne.
Programetan gizarte hezitzailearen
irudia eta hizkuntz gaitasuna lortzeko bitartekoak gehitu behar
dira.
Beharrezkoa da lan guneetako
ikerketa bat egitea gune horietan
gaitasun profesional zabala eskaintzeko.
16 eta 18 urte bitarteko ikasleentzat programa hauek lan merkatuan sartzeko balio behar dute, bi
urtez luzatuz.
d) Helduen Hezkuntza: programa berezi bat jarri behar da martxan marjinazioari eta bazterketa
sozialari aurre egiteko, tresna sozialak, kulturalak eta laboralak erraztuz.
Kasu hauetan hizkuntzaren ikasketak funtsezko papera betetzen
du, eta ingurunean komunikatzeko
baliagarria den hizkuntzari ematen
zaio lehentasuna.
Emakume etorkinen egoera ahulagoari aurre egiten dioten plan
espezifikoak egin behar dira.
Ikasleen beharren araberako heziketa zerbitzuak eskaini, ordutegia,
opor egunak eta abar kontuan harturik.
e) Irakasleen prestakuntza:

hau funtsezkoa da, irakaslea izango
baita hezkuntza sistemak eskatzen
dituen
aldaketen
eragilea.
Prestakuntza bi fasetan egin beharko litzatekeela uste dugu:
I) lehenengoa eta premiazkoa:
- harrera talde eta batzordeentzat
- ikasle etorkinak dituzten irakasleentzat
II) irakasle guztientzat, eskolako prestakuntzari lehentasuna
emanez.
Prestakuntza horrek gutxienez
alderdi hauek barneratu beharko
lituzke:

- Etorkinen ezaugarriak eta arazo
soziokulturaren azterketa, aurreiritziak eta estereotipoak aztertuz.
- Bazterketa sozialari aurrei egiteko hezkuntza estrategiak.
- Bi hizkuntzak irakasteko metodologia ikasteko eta materialak
egiteko prestakuntza.
Irakasleen hastapeneko prestakuntzari dagokionez, Irakasle
Eskolek kreditu bereziak sortu
beharko lituzkete bazterketa sozialetik eta kulturaniztasunetik eratorritako hezkuntza arazoak lantzeko.
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Immigrazioa, hezkuntza eta
hizkuntza aniztasuna

Josep M. SERRA
Gironako Unibertsitateko irakaslea

ure hezkuntza sisteman, orain dela
gutxira arte, eskolako hizkuntza arazoak batez
ere bi hizkuntzekin lotuta
zeuden. Orain, ordea, hizkuntza horiek ez dakizkiten etorkinak ditugu gure
artean, eta horientzat ez
digu balio orain arteko sistema elebidunak.
Horregatik, euren egoera
eta berezitasunak kontuan
hartuta, proposamen eta
planteamendu berriak egin
behar ditugu.

G
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Estatu espainiarra estatu eleanitza da; biztanleriaren %42 inguru
gaztelaniaz gain bere hizkuntza
propioa duen herrialdean bizi da.
Gaztelaniarekin batera beste hizkuntza ofizial bat existitzen den
erkidegoetan Autonomia Estatutuek
hizkuntza hori hizkuntza propio
bezala duten pertsonen hizkuntza
eskubideak bermatzen dituzte.
Berme
hori
katalanaren
(Katalunian, Balear Uharteetan eta
Valentzian), euskararen (Euskadin
eta Nafarroan) eta galizieraren
(Galizian) hizkuntz normalkuntzarako hainbat legetan zehazten
da.
Hezkuntzari dagokionez, hizkuntza normalkuntzarako legeek
aldarrikatzen dute derrigorrezko
hezkuntza bukatu ostean ikasleek
gaztelania eta beste hizkuntza (katalana, euskara edo galiziera) modu
beretsuan menperatu behar dituztela. Horrek zera dakar: Kataluniako,
Valentziako,
Balearretako,
Nafarroako, Euskadiko eta Galiziako
hezkuntza sistemak elebidunak izatea. Zeren ikasle askorentzat eskola
baita gaztelania ez beste hizkuntza
hori gara dezaketen testuinguru
bakarra.
Modu horretan, azken 15 urteotan hezkuntza elebiduna asko hedatu da estatu espainiarrean.
Hizkuntza propioa eta hezkuntza
eskuduntzak dituzten autonomia
erkidegoak egoteak horrelako programa ugari sorrarazi du. Horrela,
gaur egun Kataluniako eta
Euskadiko hezkuntza sistemak hezkuntza eleanitzaren kriterioaren arabera antolatzen dira, eta Valentzian,
Nafarroan, Balear Uharteetan eta
Galizian horrelako programak gero
eta ugariagoak dira.
Dudarik gabe, azken hamarkadetan Europan kulturaniztasunaren
eta eleaniztasunaren trataerari lotuta

aurrera eraman diren proposamen
esanguratsuenetakoak dira ekimen
horiek. Edonola ere, Europa
Mendebaldeko gizarteak, gurea ere
tartean dagoelarik, gero eta kulturanitzagoak eta eleanitzagoak dira, eta
komunitatetik kanpoko immigraziotik datorren kultur eta hizkuntz
gutxituen presentzia egonkorra gero
eta nabariagoa da.
Errealitate berri horrek orain arte
irakasle gehienentzat ezezagunak
ziren heziketa arazoak planteatzen
ditu. Nahiz eta kulturaniztasuna
betidanik egon eskoletan, neskamutil atzerritarren kopuruaren
gorakadak aldaketa sakona dakar,
batez ere komunitatetik kanpoko
immigrazioko familietatik datozen
neska-mutilen presentzia dela eta.
Testuinguru horretan, zalantzarik
gabe, hizkuntzarekin erlazionatutako gaiek beste dimentsio bat hartzen dute. Hala, atzerriko haur
gehienen
ama
hizkuntza
Kataluniako edo Euskadiko hezkuntza sisteman erabiltzen diren
hizkuntza ofizialetatik asko aldentzen da, eta horrek, beste erronka
batzuk eskatzen ditu; ikasle erdaldunak eta katalanak edo euskaldunak eta ez euskaldunak egoteak
planteatzen dituen erronkekin ez
dute zerikusirik. Azken batean,
azken urteetan nabarmen aldatu
den eszena baten aurrean gaude;
arazo berriak sortu dira eta horrek
planteamendu eta prozedura
berriak eskatzen ditu.

1. Hezkuntza eredu elebiduna
Orokorrean, Katalunian eta
Euskadin hedatuena dauden hezkuntza eredu elebidunak bi dira:
familiako hizkuntza mantentzeko
eredua eta murgiltze eredu goiztiarra. Lehenengoa gaztelania ez den
erkidegoko beste hizkuntza ama
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hizkuntzatzat duten ikasleei zuzenduta dago. Eta bigarrena erkidego
horietan gaztelania (edo beste bat)
ama hizkuntzatzat dutenei. Dena
dela, Ikastetxeko Hizkuntz
Proiektuen (Katalunian) eta
Hizkuntz
Tratamenduaren
(Euskadin) garapenaren ondoren,
eredu horiek ñabardura anitz jasan
dituzte, batez ere ikastetxeko curriculumean presentzia duten hizkuntzen tratamenduan. Are gehiago,
sarritan euren artean desberdinasun
handiak dituzten programak murgiltze eredutzat hartu ohi dira.

2. Hizkuntza murgiltze
ereduak
Hizkuntza murgiltzea goiztiarra eta osoa da estatu espaniarrean.
Hau da, eskolaurre osoan zehar
irakaskuntza bigarren hizkuntzan
egiten da, idazten eta irakurtzen
ikasten duten hizkuntzan, alegia.
Ezagutza hori bigarren hizkuntzan sistematizatzen da Lehen
Hezkuntzako 1. zikloan eta garai
berean gaztelaniazko irakurketa
eta idazketa sartzen dira.
Ondoren, irakaskuntza bigarren
hizkuntzan mantentzen da eta
lehen hizkuntza ikasgai bezala
lantzen da.
Katalunian garatu den murgiltze eredua murgiltze goiztiar osoa
da. Lehenengo eta behin, bi ezaugarritan oinarritzen da programa
murgiltze goiztiar osoa bezala
definitua izan dadin: batetik,
murgiltze goiztiarra da ikasleak
eskolatzearen hasieratik murgiltzen direlako bigarren hizkuntzan;
eta bestetik, osoa da lehenengo
mailetan hizkuntza berriko eskolatzeak denboraren %90 eta %100
bitartean betetzen duelako. Lehen
esan bezala, nahiz eta 1992ra arte
murgiltze programa eskolaurrera
eta OHOko hasierako ziklora

Etorkinak gure eskolan

• 19

murriztuta egon, gaur egun Haur
Hezkuntzatik hasi eta Lehen
Hezkuntzako 2. zikloaren amaieraraino luzatzen da. Orokorrean
begiratuta, bi denboraldi ditu:
a)
Eskolaurretik
Lehen
Hezkuntzako 2. mailara arte.
Honen iraupena desberdina izango da, batzuk eskolaurrean 3 urterekin hasten direlako eta beste
batzuk 4 urterekin. Denboraldi
horretan katalana da nagusi, irakaskuntza denboraren %90 inguru hizkuntza horretan egiten
baita. Gainontzeko denbora gaztelaniari eskaintzen zaio.
b) Bigarren denboraldiak bi
maila irauten ditu, Lehen
Hezkuntzako 3. eta 4. maila. Aldi
horretan katalanak jarraitzen du
irakaskuntzako hizkuntza nagusi
bezala, irakaskuntza denboraren
%70 eskaintzen zaiolarik gutxi
gorabehera, eta gaztelaniaren presentzia %20 igotzen da edukien
hizkuntza transmititzaile bezala.
Denboraldi horretan, gainera, atzerriko hizkuntza sartzen da %10eko
presentziarekin gutxi gorabehera.
Lehen Hezkuntzako 5. mailatik
aurrera irakaskuntza bigarren hizkuntzan mantentzen da eta lehen
hizkuntzak ikasgai bezala jarraitzen du.
Proposamen hori, hemen azaldu
dugun bezala, gutxi gorabeherakoa
da, eta zentzu horretan, lege araudia malgua da hizkuntza bakoitzari dagozkion irakaskuntza orduak
erabakitzeko garaian. Horrek, ikastetxe bakoitzeko hizkuntz proiektuan bildutako erabakien arabera,
antolaketa eredu anitz diseinatzeko
aukera uzten du. Adibidez, lehenengo denboraldian gaztelania irakaskuntza hizkuntza bezala ez sartzeko aukera dago eta egin gabe
gelditzen diren ordu horiek
hurrengo zikloetan pilatzeko posi-
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bilitatea (kasu horretan, murgiltze
osoan egongo ginateke hasieran,
eta gero murgiltze partzialean).
Testuinguru katalanean, programa zehazteko eta garatzeko aukera
ematen duen tresna Ikastetxeko
Hizkuntza Proiektua da, eta hori
Ikastetxeko
Hezkuntza
Proiektuaren barnean dago.
Ikastetxeko Hizkuntza Proiektu
batek eskolako errealitate soziolinguistikotik eta eskolak proiektua
arrakastatsua izateko esku artean
dituen baliabide eta aukeretatik
abiatu behar du. Horrela, hasieran,
guztiz beharrezko da ikastetxeak
azterketa bat egitea ikasleen, irakasleen eta gurasoen hizkuntza ezagupena eta erabilera zein den jakiteko, eta baita hizkuntza horiek
ikastetxearen ingurune sozialean
duten presentzia neurtzeko. Era
berean, beharrezkoa izango da egoeraren azterketa egiteko balioko
duten oinarrizko adierazleak ikertzea, bai irakaskuntza mailan eta
bai antolaketa mailan (irakaskuntzarako orduak, transmititzaileak
diren arloak, zentroko hizkuntza
baliabideen ustiapen maila, irakasle taldeen koordinazio maila alderdi metodologikoak koordinatzeko
eta abar). Aipatu ditugun alderdi
horietan ikastetxearen egoera zein
den aztetu ondoren, beharrezkoa da
ikastetxeak berak erabakiak hartzea
alderdi horietako bakoitzean epe
labur, ertain eta luzera lorgarriak
diren helburuak zehazteko, bai irakaskuntza eta bai antolaketa mailan. Era berean, helburu horien
artean lehentasunak zehaztu beharko dira (Serra, 1997).
Nolanahi ere, lehen esan bezala,
bai programen ñabardura ugarirengatik, bai ezjakintasunagatik, irakasle askok “hizkuntza murgiltzea”
terminoa programa eta egoera oso
desberdinak izendatzeko erabiltzen

Udako Topaketa Pedagogikoak

dute. Jarraian programa horien
ezaugarri komunak eta beren oinarrian dauden aurrekontu psikopedagogikoak definitzen saiatuko
gara (nahiz eta ezaugarri horietako
asko orokorrean hezkuntza elebidunarentzat ere baliagarrik izan).
1) Murgiltze programa bigarren
hizkuntzako irakaskuntzako eredu
pedagogiko bat da, eta gehienen hizkuntza eta kultura duten ikasleei
zuzendua dago. Ikasle horiek egoera soziolinguistiko zehatz bati eta
helburu linguistiko konkretu bati
erantzuten diete: hizkuntza bietan
komunikazio gaitasuna lortzea bietako inoren ikasketak bestean
duten hizkuntza gaitasuna galtzera
bultzatu gabe.
2) Murgiltze programetan ikasleek
hasieran ez dute ezagutzen eskolako
hizkuntza. Eskolako hizkuntza eta
etxeko hizkuntza ez dira berdinak.
Hizkuntza berrirako sarrera eskolatu bezain azkar hasten da eta hizkuntza horretan hasten dira irakurketa-idazketaren irakaskuntzaikaskuntzarekin.
3) Murgiltze programen abiapuntua da hizkuntzaren irakaskuntza
instrumentala dela. Horregatik diote
hizkuntza ikasteko modurik eraginkorrena hizkuntzarekin berarekin gauzak egitea dela. Arrazoi
horregatik kontsideratzen da programa hauetan hizkuntza transmititzaile bezala gelan egiten diren
jarduera guztietan. Horrela, bada,
murgiltze programek hizkuntzaren
jabetzea komunikazio ikuspegitik
lantzen dute eta gelan sortzen den
helduaren eta haurraren arteko
elkarreragineko esanahien eta edukien negoziazioa nagusitzen da.
Modu horretan, hasieratik ulermena landuz, denborarekin ikasleak
bigarren hizkuntza eskolan komunikazio tresna bezala ikusiko du.
4) Gurasoen borondatezko partaide-

tza. Seme-alabak horrelako programetan eskolatzen dituzten gurasoek
Ikastetxeko
Hezkuntza
Proiektua onesten dute. Helburu
hori lortu ahala, gurasoen inplikazioa bermatu egiten da. Gutxienez
programaren hasieran eskolako bi
hizkuntzen aldeko jarrera agertzen
badute, eragin positiboa izango du
programaren arrakastan.
5) Murgiltze programek irakasle
elebidunak dituzte. Planteamendu
honek errespetu izugarria suposatzen du ikaslearen hizkuntzarekiko; zeren irakasleak ulertzen dion
ahala, ikasleak lehenengo hizkuntzan egiten dituen ekarpenak oinarrizko euskarri bezala erabil baititzake irakasleak, eta horretaz balia
daiteke ikasle bakoitzaren komunikazio beharrei erantzuteko.
6) Horrelako programetan irakasleek beren esfortzu didaktikoa hizkuntzaren ulermenean jartzen dute eta,
aldi berean, erabiltzeko testuinguruak
sortzen dituzte. Horrek ikasleei bigarren hizkuntza gradualki menperatzeko aukera ematen die.
Horrelako kasuetan ikaslea ez da
behartzen bigarren hizkuntzan
mintzatzera, baizik eta bere esku
uzten da zein hizkuntza erabili erabakitzea. Pentsatzekoa den bezala,
hasieran lehenengo hizkuntza izan
ohi da.
7) Neska-mutil hauek bigarren
hizkuntzara murgiltzen diren trataera pedagogikoa ez da oinarritzen
bigarren hizkuntzaren aurrean jartze hutsean, baizik eta lortu nahi den
helbururako egokia den metodologiari
erantzun behar dio.
Aurretik esan dugun bezala,
gure hezkuntza sisteman, orain
dela gutxira arte, eskolako hizkuntza arazoak batez ere bi hizkuntzekin lotuta zeuden. Egoera horretan,
murgiltze ereduak eraginkorrak
zirela ikusi zen lortu nahi ziren hel-

buruentzat. Programa horien garapena Ikastetxeko Hizkuntza
Proiektuen eskutik etorri zen eta
tresna egokia zen ereduak errealitate soziolinguistiko zehatz batera
egokitzeko. Horrela, memento
honetan, lasai esan liteke
Kataluniako irakaskuntza guztia ez
dela murgiltze programen bidez
egiten, katalaneko irakaskuntza
programa guztiak ez direla murgiltze programak, eta Katalunian egiten diren etxea-eskola hizkuntza
aldaketarako eredu guztiak ere ez
direla murgiltze programak.
Dudarik gabe, Kataluniara iritsi
diren ikasle etorkinek erronka
berriak planteatzera bultzatzen gaituzte. Izan ere, gure hezkuntza sisteman ez dauden beste hizkuntza
batzuk dauzkate. Beste modu batera esanda, katalaneko hezkuntza
sistema elebiduna ez da ikasle
horientzat
pentsatua
izan.
Katalanadunak ez diren ikasle
horien egoera beren ikaskide erdaldunekin konparatzea ez da egokia;
are gehiago, emaitzen arabera
(Maruny eta Molina, 2000) guztiz
faltsua da. Laster ezer aldatzen ez
bada, berandu iritsiko gara haur
horiei besteei eskaini dizkiegun
heziketa helburu berak eskaintzera
berdintasun baldintzetan.
3. Elkarbizitza, integrazioa
eta hizkuntzen ikaskuntza
Ikusi dugun bezala, hizkuntza
murgiltzeak Katalunian erabiltzen
dituen kriterioak ez dira eredugarriak ikasle atzerritarren eskola programak diseinatzeko. Arrazoi ugari
daude hori horrela dela pentsatzeko. Lehenengo eta behin, haur kanpotarren familiako hizkuntzen
aniztasuna izugarria da (berberea,
arabiar dialektoa, mandinga, fula,
urdua, tagaloa eta abar).
Pentsaezina da hizkuntzen anizta-
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sun horri erantzungo dion irakasleria elebiduna edukitzea, eta beraz,
hizkuntzen murgiltzearen oinarrizko baldintza bat ez da betetzen.
Bigarrenik, familia katalanek hizkuntza murgiltzean sartzeko erakusten duten borondatea ez dute
erakusten komunitatetik kanpoko
etorkinek. Hirugarrenik, atzerriko
familiek erabiltzen dituzte zenbait
hizkuntza agrafoak dira, hots, arautu gabe daude, eta horrek zailtasun
asko sortzen ditu irakaskuntzaikaskuntzako hizkuntza bezala erabiltzeko orduan.
Bestalde, harrigarria dirudien
arren, atzerrira joaten diren pertsona asko eleanitzak dira. Normala
da bi edo hiru hizkuntzatan adierazteko gai izatea, baita hezkuntza
sisteman inoiz parte hartu ez duten
pertsonak ere. Noski, hitz egiten
duten hizkuntza horietako asko,
berberea edo fula adibidez, agrafoak dira, eta beraz, arautu gabe
daude. Horrek zera esan nahi du:
pertsona horiek normalean begi
onez ikusten dutela beste hizkuntza bat ikastea, eta adibidez, ez dira
harritzen Katalunian katalana eta
gaztelania ikasi beharraz (Vila,
2000a). Zentzu horretan, euretako
askorentzat gakoa ez da hizkuntza
elebiduneko programa batera joatea komeni zaien edo ez planteatzea, baizik eta beraien egoera eta
berezitasunak aintzat hartzea
beraien beharretara egokitutako
hezkuntza proposamen bat egin
diezaieten. Edonola ere, dena ez da
hor bukatzen. Eskolarentzat eskolako hizkuntzan edo hizkuntzetan
gaituak izatea bihurtzen da garrantzitsuena, eta horrek adinako
garrantzia duen beste lehentasun
bat ahaztu egiten da oso sarritan:
haur horiek eskolara joateko gogoa
izatea ondo pasatzen dutelako, eta
batez ere, proposatzen zaizkien jar-

Etorkinak gure eskolan

• 21

dueretan parte-hartzeak beraientzat eta beren familientzat zentzua
izateko.
Behin hori esanda, oraindik ere
arazoak hor ez direla bukatzen
ohartuko gara. Eztabaida espezifikoa eskatzen duten bi egoera
daude. Lehenengoa gure hezkuntza
sisteman berandu sartzen diren
ikasleei dagokie. Ikasle horien
kasuan, hizkuntza baten ikasketaz
hitz egiten dugunean, funtsezkoa
den alderdi bat azpimaratu behar
dugu: hizkuntzarekin gauzak egin
ahala sartzen dugula hizkuntza.
Zentzu horretan, ikasle etorkin bat
gelara etortzen denean hizkuntzarekin egin nahi dituen gauzak
eduki akademikoekin estuki lotuta
daudela sinestea zaila suertatzen da.
Seguru aski berarentzat pisu handiagoa edukiko du bere lagunekin
eta inguruko pertsonekin erlazionatzeak. Gure ustez, bi gauzak lotu
egin behar dira: eskolan erabiltzen
den hizkuntzaren irakaskuntza eta
etorri berriak diren pertsonek gainontzekoekin dituzten harreman
sozialak bultzatzea helburu duten
ekintzak eta jarduerak. Zentro
bakoitzak bi helburu horiek lortzeko jarduerak eta lanak antolatu
behar lituzke dituen baliabideen
arabera, ikasle etorkinen kopuruaren eta euren ezaugarrien baitan,
euren hizkuntzen arabera, aurretik
eskolatuak izan diren edo ez kontuan hartuta eta abar.
Aipatzen genuen bigarren eztabaida Katalunian jaiotako familia
etorkinetako haurren hizkuntza
trataerari dagokio. Haur horien
kasuan zera uste da: txikiak direnez
eta eskolatzea eskolaurrean hasten
dutenez, eskolako hizkuntzan edo
hizkuntzetan jarduteko arazo espezifikorik ez dutela izango. Gure iritziz, sinesmen edo uste horrek
komunikaziorako hizkuntza gaita-
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suna eta hizkuntza gaitasun akademikoa nahastu egiten ditu. Bi
gauza desberdin dira, eta horrexegatik, gerta liteke haur etorkin
batek eskolaurrean komunikaziorako gaitasun ona edukitzea; baina,
dudarik gabe, normalean ama hizkuntzatzat eskolako hizkuntza
duten haurrek baino gaitasuan txikigoa
eduki
ohi
dute.
Denborarekin, hizkuntzaren ezagupen ona garatzeko laguntzarik
jasotzen ez badute, arazo handiak
eduki ditzakete eskolako irakaskuntza-ikaskuntza jarduerekin hizkuntz gaitasunak menperatzera
iristeko. Ez dugu ahaztu behar,
haur horiek, nahiz eta Katalunian
jaio eta bizi diren ingurunean katalanaren presentzia altua izan, etxean beste hizkuntza bat erabiltzen
dutela, eta seguru aski, ez dutela
bertako lagunek adinako hizkuntza
mailarik edukiko (Vila, 2000b).
Hori dela eta, garrantzitsua da
eskolak, Haur Hezkuntzatik hasita, espreski behar horiei erantzutera bideratutako estrategia antolatu
espezifikoak eta baliabide eta bitarteko espezifikoak abian jartzea.
Azkenik, beste uste bat aipatu
behar dugu. Etorkinen integraziorako gakoetako bat harrera-gizarteko hizkuntza menperatzea dela uste
izan da beti. Zalantzarik gabe, uste
horren erdia ustela da, baina ez bestea. Izan ere, oso zaila da gizarte
batean integratzea komunikatzeko
aukerarik ez baldin badago. Dena
dela, Vilak (2000b) azpimarratzen
duen bezala, atzerritarrak harreragizarteko hizkuntzaren ezagutzara
sartzeko nola lagundu eztabaidatzen denean, didaktika, material
batzuen egokitasuna eta abar eztabaidatzen dira, eta gutxitan jotzen
da eztabaida garrantzitsuenera,
hots: zein puntutaraino daukate
esateko zerbait pertsona horiek edo
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zenbaterainoko interesa daukate
esaten zaiena ulertzeko? Hau da,
zein puntutaraino sentitzen dira
gonbidatuta giza harremanetan
berdintasunean oinarrituta parte
hartzeko?
Dudarik gabe, hizkuntzaren
ikasketa eta elkarbizitza ezin dira
banandu. Atzerritarrentzat harreragizarteko hizkuntza ikastea bezain
garrantzitsua da bertako pertsonen
jarrerak aldatzea elkarbizitza koherentzia eta giza kohesioa ahalbidetzeko. Hizkuntza ezin da hutsean
ikasi. Hots, intergrazioak esan nahi
du gure artean eta eskubide berdinekin nahi ditugula adieraztea,
hori sentiaraztea eta erakustea.
Zoritxarrez, uste hori ez da jasotzen
ez eskolan eta ezta gizartean ere.
Sarritan giza baliabideen eta baliabide materialen eskasiarekin eta
aproposak iruditzen zitzaizkigun
neurriekin itsutzen gara. Tamalez,
hori guztia ezinbestekoa dela onartuta ere, eta irakasle asko gaur egun
lan baldintza zailetan aurkitzen
direla jakinda ere, sarri askotan
gela horietan ezezkotasun eta aukera galdu gehiegik irauten dute.
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Kulturartekotasuna eta
jarrerak gelan:
autokontzeptua eta autoestimua
lantzen
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ure ikastetxeetara
datorren ikasle
etorkinen kopuruak gora egiten du egunetik egunera, eta horixe
izango da hurrengo urteetan ere joera nagusia.
Ikasle hauek, hainbat
kasutan, gurearekin zerikusirik ez duen beste
gizarte modu eta kultura
batzuetatik datoz, eta
horrek aldaketa itzelak
dakartza baita eguneroko
gauzarik txikienetan ere.
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Ikasle etorkinek eragiten dituzten aldaketak ikusita, oso garrantzitsua da ikasle horiekin dugun
jarrera, edo hobeto esan, portaera.
Kontuan izan behar da, ikasle
horiek gelara sartzen direnean
bakarrik, bazterturik, esaten dena
ulertzen ez dutela, desberdin... sentitzen direla askotan. Ikaslearen
integrazio bidean zeresan handia
du irakasleak eta honek adierazitako jarrerak, eta baita gainerako
ikasleen jarrerek ere. Eta hauek
modu egokian bideratzea eta jarrera egokiak transmititzea da irakaslearen lanik garrantzitsuenetariko
bat.
Autokontzeptuaren eraketan oso
garrantzitsuak dira ikasleak bere
inguruko pertsonengandik (kasu
honetan irakasleak eta beste ikasleak) jasotzen dituen informazioak
eta berarekin duten portaera.
Informazio horrek ikasleari bere
buruaren irudi bat egiten lagunduko dio. Eskola eremuan autokontzeptu akademikoa izan daiteke
garrantzitsuena, ikasleak ikaskuntza prozesua aurrera eramateko
dituen gaitasunen ideia. Baina
beste hainbat eremutan ere eragin
handia izan lezake autokontzeptuak, pertsonen arteko harremanetan adibidez. Irudi horren bitartez
ikasleak bere niaren ebaluazio afektiboa egingo du eta, horrela, bere
autoestimua garatuko du. Ikasleari
ikusten duena gustatzen bazaio eta
bere buruaz oro har pozik sentitzen
bada, autoestimu maila altua duela
esango dugu, eta alderantziz, bere
buruaz pozik ez badago autoestimu
baxuaz hitz egingo dugu.
Autokontzeptua eta autoestimua
faktore baldintzatzaileak dira ikaslearen errendimenduan eta pertsonen arteko harremanetan, eta jarrerak eta portaerak zeresan handia
dute honetan guztian.
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1. Jarrera kontzeptua
Jarrera bat objektu baten eta
ebaluazio baten arteko asoziaziotzat
ulertzen da (Fazio, 1989, 155 or.).
Objektua eta ebaluazioa zentzu
zabalean ulertzen dira definizio
horretan. Hala, egoera sozialak,
pertsonak nahiz arazo sozialak
jarrerazko objektuak izan daitezke,
esate baterako. Ebaluazioak, berriz,
eragiten duen efektua, sortzen
dituen emozioak, bizitako esperientzien oroimen emotiboa eta
abar adierazten ditu.

Gure kulturak
zer ikusi eta zer
baztertu erakusten digu, arau
sozialak zein
diren, zer dagoen ondo eta zer
gaizki, baina iritsi berria den
pertsona batek
ez daki zer
ikusi, ezta ikusitakoa nola interpretatu ere.
Integrazioa ez
da egun bakar
batean lortzen
eta gure lana da
kulturako erreferenteak ezagutaraztea.
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Asoziazio honen indarrean hiru
prozesuk eragiten dute, nahiz eta
intentsitate desberdinez eragin.
Ondorioa da jarrera batek hiru osagai dituela: kognitiboa, afektuzkoa
eta konatibo-konduktuala edo
jokabidezkoa. Lehena, pertsonak
jarrerazko objektuaz dituen hautemateak eta informazioak osatzen
du. Adibidez, hainbat urtez etorkinekin lanean aritu den pertsona
batek hauei buruz duen informazioa: hizkuntza, kultura, ohiturak… Bigarrena, objektuak sortzen
dituen sentimenduez osatuta dago.
Adibidez, atzo gauean etorkinei
buruzko programa bat ikusi nuen
telebistan eta amorrua eta inpotentzia sentitu nuen. Hirugarrenak,
berriz, objektuarekiko joera, xede
eta intentzioak barneratzen ditu,
eta baita objektuarekiko akzioak
ere. Adibidez, herenegun kalean
nindoala magrebtar itxurako pertsona batek poltsa lapurtu zidan,
lapur hutsak eta alfer hutsak dira
guztiak. Hiru osagai horiek, halere,
bat datoz puntu batean: guztiak
jarrerazko objektuaren ebaluazioak
dira. Horrela, hautemateak edo
informazioa aldekoak edo kontrakoak izan daitezke, sentimenduak
positibo edo negatiboak eta jokabidea edo jokabidearen intentzioa
alde edo kontra egitekoa.
Baina, jarrera, bere horretan, ezin
da zuzenean behatu. Ajzen-en
(1988) hitzetan, aldagai ezkutua
da, neurgarriak diren zenbait erantzunetatik ondorioztatua izan daitekeena eta, azken finean, jarrerazko objektuarekiko ebaluaketa orokor positibo edo negatiboa islatzen
duena. Zentzu hertsienean, jarrera
ezagutzeak bere hiru osagaietako
bakoitza zehatz ezagutzea dakar.
Aldi berean, horiek ongi ezagutzeko, zenbait adierazleren arabera
ebaluatu behar dira jarrerak.

Jarreren funtzioak
Jarrerek zenbait funtzio betetzen
dituzte:
1) Ezaguera funtzioa. Jarreraren
funtziorik funtsezkoenetakoa ingurunearen ebaluazioa da, eta horrela
mundu sozialaren konplexutasuna
laburtu, ikuspegi egonkorragoa
izan eta aldez aurretik samurrago
ikusteko bidea izaten laguntzen
digu. Objektu batekiko jarrera bat
izatea funtzionalagoa da gizabanakoarentzat jarrerarik ez izatea
baino. Arrazoi horregatik, bere
ekintza bideratu dezake eta badaki
zer komeni den egitea edo zer
saihestea jarrerazko objektu horrekin. Gainera, ez du zertan denbora
asko pasa objektuarekin nola jokatuko duen pentsatzen. Era berean,
jarrerak sistema kognitiboari koherentzia ematen dio, eta horrekin
inkongruentea den informazio
errefusatzen du (McGuire, 1985).
Jarrerak, beste irudikapen eskemek
bezala, aukera ematen du emaniko
informazioa baino aurrerago joateko, ez dagoen informazioa eransteko eta errealitateari esanahia gehitzeko (McGuire, 1985; De Bono,
1987).
2) Funtzio ego-babeslea. Jarrerak
barne gatazkak erabakitzeko baliagarriak dira (McGuire, 1968).
Jarreren arabera, subjektuak bere
buruari buruzko irudi positiboa
eduki dezake (De Bono, 1987).
Jarrera, subjektuari baliagarri izan
dakioke jokabide arbuiagarriak justifikatzeko, hartara bere autoirudian eragin gaiztoa izan ez dezan
(“kanpotarrek lana kentzen digute”, “semearen eskolan etorkinak
daudenetik biolentzia gehiago
dago, horregatik beste zentro batera eramatea erabaki dugu, bere
hobe beharrez”, “auzoan lapurretak
gehitu dira eta horrexegatik ez
ditugu nahi”).

3) Doikuntza sozialaren funtzioa. Jarrerek, talde sozial baten
joerak islatzen dituzten heinean,
joera horiek onartzen dituen subjektuari aukera ematen diote talde
horretako kidetzat identifika
dadin. Jarrerek uste-sistema adierazten dute gizatalde baten barnean. Subjektu batentzat, jarrera
horien, arau horien onarpena, talde
horrekiko integrazio modu bat
litzateke; sozialki doitzeko modua,
alegia (De Bono, 1987). (“nik ez
dut arazorik etorkinekin, baina gainerako guztiek hori erabaki badute...” Presio soziala).
4) Balio adierazpen funtzioa.
Jarreren bitartekotzaz subjektuak
arauak, sistemak eta joerak adierazten ditu (McGuire, 1968). Balioak
jarrerak baino egitura intimoagoak
dira, sakonak eta dinamikoagoak.
Eskuarki, jarrerak balio horietan
oinarritzen dira eta, balio sakonagoen adierazpena izanik, barne
balio horien kanpoko adierazle dira
(“guk gure herria defendatu besterik ez dugu egiten, askatasunaren
izenean ari gara”).
Beraz, jarrerak, modu sinplean
esanda, errealitatea ikusteko betaurrekoak bezalakoak dira. Segun eta
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zein koloretako kristala duten,
modu jakin batean ikusten, hautematen dugu errealitate hori.
Honela laburbilduko genituzke
jarreren ezaugarriak:
- Guk sortutakoak dira
- Gure esperientziaren ondorio
dira
- Motibazioaren oinarria dira
- Ez dira errealitatea eta, beraz,
aldakorrak dira
- Ez dira portaera eta, beraz, ezin
dira zuzenean behatu, baina ondoriozta ditzakegu
- Inguruko errealitateak eraginda
daude
- Transmititu eta ikasi egiten
dira
- Beti daude eraldatze prozesuan,
dinamikoak dira
Jarrerek portaera konkretuak
eragiten dituzte eta portaera horiek
gizabanakoen arteko elkarreraginak baldintzatzen dituzte. Gelako
egoerara mugatzen bagara, irakasle-ikasleen arteko eta ikasleen arteko elkarreraginetan jarrerek zeresan
handia izango dute.

2. Autokontzeptua
Bestalde, jarrerek eragin izugarria dute autokontzeptuaren era-
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ketan. Autokontzeptua geure
buruaz dugun errepresentazioa da.
Oinarrizko faktorea da gure portaera azaltzeko, eta modu berezian,
gure elkarreragin sozialak azaltzeko. Ikerketa psikoinstrukzionalek
garbi azaldu dute irakasleek eta
ikasleek beraiek hauteman eta errepresentatzeko moduak portaeran
eragiten duela eta baita hezkuntza
elkarreraginean ere. Autokontzeptu
hitza ez da berria psikologia arloan,
eta pertsonek beraien buruez dituzten errepresentazio multzoak direla
esanez definitzen da. Zentzu horretan dimentsio anitz biltzen dituen
kontzeptua da, pertsonaren alderdi
desberdinei buruzko errepresentazioak biltzen dituelako. Horrekin
lotutako lan gehienek itxura eta
gaitasun fisikoak, egonkortasun
emozionala, gaitasun kognitibo
orokorra, pertsonen arteko harremanetarako eta harreman sozialetarako gaitasuna, sormena edo zintzotasuna eta horrelako dimentsioak aipatzen dituzte, besteak beste.

Autokontzeptua egituratzen duten
dimentsio desberdinen antolaketaz
gaur egun oraindik eztabaida asko
izaten da. Autore batzuek dimentsio anitzeko eredua proposatzen
duten bitartean, beste batzuek egitura hierarkikoa duela diote, eta
ardatza autokontzeptu orokorra
izanik eta bertatik abiatuta, ondorengo mailetan dimentsio desberdinak agertuko lirateke, azken
hauek izaera konkretuagokoak.
Antolaketa edozein delarik ere,
ikaslearen azalean jarririk, autokontzeptuaren dimentsio garrantzitsuenetariko bat bere buruaz
ikasle modura duen errepresentazioa litzateke. Dimentsio honek
–autokontzeptu akademikoa deitua
(Shavelson, Hubner, eta Stanton,
1976)– autokontzeptuaren alderdi
zehatz baten existentzia adierazten
du: ikasleak eskola testuinguruan
ikaskuntza prozesua aurrera eramateko dituen gaitasunen ideia.
Autokontzeptu akademikoaren
ideia primitibo honetatik abiatuta

autokontzeptu akademiko berezituen existentziaren aldeko jarrera
izan da, hau da, ikaskuntzaren
eduki edo alor desberdinetan
bakoitzaren gaitasun espezifikoei
buruzko errepresentazioak daudela.
Zentzu horretan, hainbat lanek
gutxienez oinarrizko bi autokontzeptu akademiko bereizten dituzte, matematikaren eta ahozkoaren
eremuei loturikoak, zeinak aldi
berean izaera konkretuagoko autokontzeptu akademikoen izaera baldintzatuko luketen (Marsh eta
Shavelson, 1985; Marsh, Byrne eta
Shavelson, 1988).
(ikus beheko grafikoa)
Eredu honek aurreko eredua
(Shavelson, Hubner & Stanton,
1976) frogatu nahi izan du analisi
faktorial esploratzaile eta baieztagarriak erabiliz, eta ikusten ari
garen eredu honetara iritsi da hau,
aurrekoaren antzekoa izan arren bi
aldaketa nabarmen proposatuz:
a) bi autokontzeptu akademiko
bereizteko beharra, dimentsio des-

AUTOKONTZEPTUAREN HASIERAKO EGITURA (MARSH & SHAVELSON, 1985)

AUTOKONTZEPTU OROKORRA

AUTOKONTZEPTU
MATEMATIKOA

Matematika

Ikasgaiak
oro har

26 • hik hasi

AHOZKOAREN
AUTOKONTZEPTUA

Ahozko
materiak

Gurasoekiko
harremanak
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Berdinekiko
harremanak

AUTOKONTZEPTU
EZ MATEMATIKOA

Itxura
fisikoa

Gaitasun
fisikoak

berdin modura ulertuz (ahozkoa eta
akademikoa) eta;
b) autokontzeptu ez akademikoek eta akademikoek beraien artean
duten erlazioa “gurasoekiko harremanak” dimentsioaren bidez ematen da.
Hasierako ereduaren aldaketa
hau esanguratsua da, batik bat,
autokontzeptu matematikoari eta
ahozkoari dagokionez. Marsh eta
Shavelson (1985) bi autokontzeptu
mota hauek bi entitate desberdindu zirela konturatu ziren eta
beraien arteko harremana baliogabea edo negatiboa zela. Autore
hauentzat bi autokontzeptu hauen
arteko harremana erabat datu arraro eta ulergaitza zen, batez ere,
errendimendu matematikoaren eta
ahozkoaren artean korrelazio koefiziente altuak zeudela kontuan izanik (0,5 eta 0,8 artekoak).
Premia honek Barne/Kanpo
Erreferentzia Sistema garatzea ekarri zuen (Sistemas de Referencia
Interna/Externa), funtsik ez izate
hori azaltzeko. Eredu honen arabera, autokontzeptu matematikoa eta
ahozkoa gizabanakoak inguruarekin izandako elkarreraginaren eta
berarekiko egiten dituen barne eta
kanpo konparaketen emaitzak dira
(Marsh, Smith eta Barnes, 1985).
Barne-kanpo irizpide horiei
Marshek Erreferentzia Sistema deitzen die.
Eredu horren printzipioen arabera, kanpo erreferentzia sistemarekin bat, ikasleek beraien gaitasun
matematikoaren eta ahozkoaren
auto-pertzepzioak beste ikasleengan bi arlo horietan ikusitakoarekin konparatzen dituzte. Kanpo
konparaketa hori, modu berean,
arlo horietan ikasleak duen bere
autokontzeptuan eragiteko erabiltzen da (osatu, aldatu, areagotu eta
abar). Ikasleak bere gaitasun, kon-

petentzia eta abarren inguruko
informazioa jasotzeko kanpoko bi
iturri nagusi ditu: a) irakaslearen
portaera ahozkoa eta ez ahozkoa;
eta b) ikaskideen portaera, eta badirudi hau dela ikaslearengan eragin
gehien duena.
Barne erreferentzia sistemaren
bitartez, ikasleak bere gaitasun
matematikoa eta ahozkoa elkarren
artean konparatzen ditu, ondoren
hau bere autokontzeptua osatzeko,
aldatzeko… erabiliz.
Autokontzeptuaren elementuek
bakoitzak bere buruaz eraikitzen
duen errepresentazioaren alderdi
kognitiboa osatzen dute, hau da,
gure buruari zientifiko inozo
moduan egozten dizkiogun ezaugarri eta konpetentziak. Halere,
zaila da gure hautemate propioa
urrutikoa edo despertsonalizatua
izatea. Alderantziz, logikoa da,
geure buruaz eraikitzen dugun
errepresentazioan dimentsio afektibo bat badago. Literatura psikologikoak, beraz, autokontzeptua eta
autoestimua bereizten ditu.
Autokontzeptuak pertsonak bere
buruaz duen ezagutzari erreferentzia egiten dion moduan (“trebea
naiz margotzen”, “altua naiz...”),
aldiz, autoestimuak niaren ebaluazio afektiboa inplikatzen du, hau
da, nola baloratu eta sentitzen den
pertsona bere buruari egozten zaizkion ezaugarri horiekiko (“ez zait
gustatzen nire itxura”, “pozik nago
naizen bezalakoa izanik”...).
Autokontzeptua dimentsio anitzeko kontzeptutzat definitzera jo den
bezala, autoestimua modu orokorrean kontzeptualizatzera jo da.
Horrela, autoestimu maila altua
edo positiboa (beren buruaz oro har
pozik daudenak) ala baxua edo
negatiboa (beren buruaz pozik ez
daudenak) duten pertsonez hitz
egiten dugu.
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Autokontzeptuaren eta autoestimuaren arteko harremanak agerikoak dira. Nahiz eta desberdintasun indibidual handiak egon,
egungo ikerketen arabera badirudi
norberaren irudi fisikoak, norberaren konpetentziaren hautemateak,
onarpen sozialak eta gertuko pertsonen laguntza emozionalak oso
paper garrantzitsua dutela autoestimuan. Halere, oraindik autokontzeptuaren dimentsio desberdinek
autoestimuan nola eragiten duten
jakitetik oso urrun gaude. Segur
aski, horrek faktore edo dimentsio
desberdinen arteko harremanak
ezagutzea eskatzen du.
Autokontzeptuaren eta autoestimuaren arteko bereizketak inplikazio garrantzitsuak ditu, autokontzeptua motibazioarekin eta pertsonaren portaerarekin erlazionatzen
dituzten mekanismoak hobeto
ulertzen laguntzen digulako.
Autore askoren ustez, autoestimu
maila altua gizakion portaeran
berebiziko eragina duen faktorea
da. Gainbalorazioa edo porrota
kanpoko kausa eta egoerei egoztea
eta gurekiko iritzi positiboa duten
pertsonekin elkarreragina izateko
joera selektiboa dira autoestimu
maila onargarria izateko bidea
ematen duten mekanismoetako
batzuk. Azken finean, pertsonok
gure autoestimua gordetzen saiatzen gara ongi sentiarazten gaituzten aktibitateei lehentasuna emanez eta sentimendu hori arriskuan
jar dezaketenak ekidinez.
Autokontzeptua, autoestimua
eta portaeraren arteko harremana
batik bat pertsonak momentu
jakin batean bere buruaz egiten
duen errepresentazio eta balorazioetan oinarrituz aztertu izan da.
Halere, hori ikuspegi nahiko estatiko eta sinplista izan daiteke.
Autokontzeptu nozioaren hedape-
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nak, niaren lehengo eta etorkizuneko igurikapenak kontuan izanik,
ikuspuntu dinamikoagoa hartzeko
aukera ematen du, eta honek eremu
afektiboan eta motibazionalean
dituen inplikazioak ezagutzeko. Ni
posiblearen nozioak (possible selves), Markus eta bere laguntzaileek
proposatua (1986, 1987), ideia
interesgarri hau jasotzen du.
Markusen proposamena niaren
etorkizuneko errepresentazioan
oinarritzen da eta ni posible barietate bat biltzen du, hala nola, pertsonak izatea espero duen nia, pertsonak izan beharko lukeela uste
duen nia, pertsonak izan nahiko
lukeen nia, izan nahiko ez lukeen
nia edo izateko beldur den nia.
Etorkizuneko niaren errepresentazioan oinarrizko funtzioak bi izan
daitezke:
1) Lehenik, ni posibleek pizgarri
modura jokatuko lukete gizabanakoaren etorkizuneko portaera
orientatu eta gidatzeko. Kasu
honetan nahi, motibo eta beldur
pertsonalen eta horiei lotutako egoera afektiboen errepresentazio
modura jokatuko lukete (Markus
eta Nurius, 1986).
2) Errepresentazio horien bigarren funtzioa pertsonaren autokontzeptu eta egungo portaerarekiko
testuinguru ebaluatzaile eta interpretatzaile gehigarri bat ematea da,
eta honek autoestimuan izandako
eragina azalduko luke. Pertsonak
bere atributu, gaitasun eta ekintzen
gainean egindako interpretazio eta
ebaluazioak ez dira uneko ingurunera soilik mugatzen, baita etorkizuneko posibilitateen ingurunera
ere. Ikasle batek bere buruaz duen
etorkizuneko
errepresentazioa
ingeniari izatea bada, matematikan
izandako ez nahikoari interpretazio
eta balorazio desberdinak egotziko
dizkio, ni posible hori errepresenta-
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tzen ez duen beste ikaskide batekin
konparatuz.
Autokontzeptuak eta autoestimuak norberaren interpretazioak
eta portaera antolatzen dituzten
neurrian (Markus eta Wurf, 1987),
logikoa dirudi dimentsio hauek
ikaskuntza-irakaskuntza prozesuetan eragiten dutela suposatzea.
Gainera, autokontzeptuaren, autoestimuaren eta ikaskuntzaren arteko harremanak ongi ezarriak
daude, nahiz eta mekanismo horiei
buruz dugun ezagutza ez den erabat zehatza. Oro har, eredu desberdinek autokontzeptuari eta autoestimuari paper garrantzitsua egozten diote ikaslearen motibazio eta
ikaskuntzan, eta horien bitartez,
ondorengo
errendimenduan
(Markus eta Wurf, 1987).

3. Eskola
begira

eremura

Gure geletan aurkitzen dugun
egoera gero eta heterogeneoagoa
eta aniztasun handiagokoa da.
Etorkinak beste herrialde eta kultura batzuetatik datozen heinean,
beste hizkuntza bat, beste ohitura
batzuk, beste erlijio bat, beste
maila sozioekonomiko bat dute.
Egoera berri honek kultura anitze-
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ko proiektua eskatzen du, eta
horrek kultura desberdinetako
kideen integrazioa bermatu beharko luke. Hau da, norbere kultura,
hizkuntza eta identitatea mantenduz bestearena ere jasotzea baimentzen duena, hain zuzen ere.
Helburu horiek lortzeko berebiziko garrantzia dute jarrerek.
Lehenago esan dugu jarrerak ikasi
egiten direla neurri handi batean,
eta are gehiago haur txikien
kasuan. Jarreren transmisioan
gurasoek paper garrantzitsua badute ere, eskola eremuan, irakaslea
erreferentzia garrantzitsua bihurtzen da haurrentzat.
Etorkina den haurrak badu bere
buruaz autokontzeptua (gehiago
edo gutxiago gustatuko zaiona), eta
niaren irudi hori erabiliko du beste
ikasleekiko harremanetan. Eskola
eremuko erreferentziak irakaslea
eta ikasleak direla jakinik, horiekiko harremanetan jasotako informazioa berebizikoa izango da bere
autokontzeptuaren dimentsio afektiboa
garatzeko
orduan.
Besteengandik datorrena ezagutzeko interesa adieraztea, hurbiltzea…
azken finean jarrera eta portaera
irekiak badira, haur hori eroso eta
maitatua sentituko da eta horrek

integraziorako bidea erraztuko dio.
Alderantziz, jarrerek eta portaerek
besteekiko baztertzea edota interes
eza adierazten duten neurrian
(“desberdina naiz, eta hori negatiboa da”, “inoiz ez naiz beraien mailara iritsiko”…) dimentsio afektiboa modu negatiboan garatzeko
arriskua dago.
Eskolako irakasleen egiteko
garrantzitsuenetariko bat kultura
desberdinen arteko integrazio hori
ahalbidetzea litzateke. Eta, horrekin batera, kultura eta herrialde
desberdinen benetako irudia transmititzea eta aurreiritziak apurtzen
saiatzea:
- Beste kultura batzuekiko errespetua adierazi
- Beste kultura batzuk ezagutzeko interesa piztu
- Haurren kultura, hizkuntza...
baloratu (“etorkinen ama hizkuntzan hitz solteak, agurrak... ikasi
eta erabili)
Gure kulturak zer ikusi eta zer
baztertu erakusten digu, arau sozialak zein diren, zer dagoen ondo eta
zer gaizki, baina iritsi berria den
pertsona batek ez daki zer ikusi,
ezta ikusitakoa nola interpretatu
ere. Integrazioa ez da egun bakar
batean lortzen eta gure lana da kulturako erreferenteak ezagutaraztea.
Etnozentrismoaren arriskutik
ihes egin behar dugu. Beste kultura batzuetara gerturatzen gara,
baina gure ikuspegitik aztertuz,
gurea beste guztiak neurtzeko irizpidetzat hartuz. Estereotipoak baztertu behar ditugu, gehienetan
aurreiritzietan oinarrituak izaten
baitira.
Irakasleak jarrera-portaerak zaindu beharko ditu (ahozkoak nahiz ez
ahozkoak):
- desberdintasunak badaude eta
hori nabaria da, ezin da ezkutatu,
baina desberdintasuna elkar ezagu-

tzeko erabil daiteke modu positiboan, aberastasuna ahalbidetuz.
- “hemengoak”, “bertakoak”
bezalakoak ekidin, desberdintasunak markatu besterik ez baitu egiten
- ikasle etorkinen izenak ongi
ahoskatzen saiatu
- etorkinen ohitura propioak
errespetatu
- ikasleen arteko harremanak
girotu
Elkarrenganako errespetuarekin
baino ez dugu lortuko ikasle guztien osasun afektiboa bermatzea,
eta horrek gizabanakoen arteko
harremanetan ez ezik eskolako
errendimenduan ere izango du isla.
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Irakasleen eta ikasleen
jarrerak hobetzeko estrategiak

Susana
CORREAL
Mugarik Gabe eta ABRA
kolektiboetako kidea

xosten honen bidez
kulturartekotasunean garatu dugun
prozesua azaldu nahi
dugu. Nire esperientzia
pertsonala Bakerako
Hezkuntzan oinarrituta
dago, eta bere eragina
handia izan da, batez
ere metodologiaren
aldetik. Prozesu hori
nola izan den komentatuko dugu, eta baita
bururatutako ideiak,
ondorioak, proposamenak eta zalantzak ere,
ia guztiak praktikatik
atera baitira.

T

30 • hik hasi

Udako Topaketa Pedagogikoak

Orain dela ikasturte batzuk
DBHko eta Lehen Hezkuntzako
ikastetxe, ikastola eta institutuetara joaten ginen eta ikasleekin arrazakeriari buruzko kontzientziazio
saio bat egiten genuen gelan. Saio
hartan, talde dinamika baten bitartez, munduko desoreka agerian jartzen zen, eta desoreka horren arrazoiak eta migrazioen kausak aztertzen ziren.
Helburua bikoitza zen: alde
batetik, informazioa ematea eta
kontzientziazioa sortzea beraien
inguruan ikusten ari ziren gauzak
ulertzeko, eta beste aldetik, partaidetza bultzatzea euren iritziak
entzuteko.
Lehenengo balorazioak oso onak
ziren: ikasleek esan zuten beraien
inguruan gertatzen ziren zenbait
gauza ulertzeko oso lagungarria
izan zela, eta baita telebistan agertzen ziren hainbat datu eta iritzi
kokatzeko eta egiaztatzeko ere.
Irakasleek ere oso balorazio ona
egin zuten, oro har.
Guretzat ere oso esperientzia
aberatsa izan zen gazteen jarrerak,
iritziak eta aurreiritziak ezagutzen
hasi ginelako, eta lan hori mantentzea erabaki genuen.
Baina poliki-poliki lan sakonagoa egin beharra sortu zitzaigun,
eta horretarako lan-lerro batzuk
zehaztea ezinbestekoa zen.
Bi arlo nagusi hartu ditugu kontuan:
- Alde batetik, alderdi kontzeptualak. Ideien eta edukien arloa.
Informazio asko jasotzen da, oso
nahasia eta askotan kontraesanez
betea, eta hori dena aztertzea eta
kokatzea garrantzitsua da: zer gertatzen den munduan, zergatik,
ondorioak, sortzen diren gatazkak,
zer diren aurreiritziak, haien eragina... Azken finean, informazioa
edukitzea mundua hobeto ulertze-

ko eta kontzientziatzeko.
- Beste aldetik, jarrera eta sentimenduen arloa. Kultura edo ohitura desberdinak dauzkaten pertsonekin elkartzeak gure barnean dauden emozio asko mugitzen du, eta
ideiekin batera gure beharrak, beldurrak, aurreiritziak, aukerak,
jakingura, onarpenaren beharra,
ilusioak, boterea galtzeko beldurra,
estimua, defentsak, identitatea,
mesfidantzak... agertzen dira.
Arlo bi horiek lantzeko lantegiak
prestatu
genituen.
Bagenekien lantegiak oso tresna
puntualak zirela, baina prest geunden bi arlo horiek aztertzeko, nahiz
eta jakin jarrerak aldatzeko beharrezkoa dela prozesu luze bat. Eta
hona hemen gure hausnarketa
batzuk:
Normalean, traketsak edo bidegabeak iruditzen zaizkigun portaeren aurrean, edo eskolan gerta daitezkeen gatazken aurrean, jokabide
horiek aldatzeko lana eta kemena
ezagutza mailara bideratzen ditugu,
askotan, argudio zehatz batzuk eta
pentsaera argia izanez modu egokian jokatuko dugulakoan. Gure
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esperientziak, bai pertsonalak, bai
heziketa arlokoak, erakusten digu
sarritan ideien eta portaeren artean
ez dagoela koherentziarik.
Herri eskandinaviar eta anglosaxoietan bakerako eta garapenerako
hezkuntzako esperientziak egin
zituzten informazioa emanez eta
pobretasunari buruz hitz eginez,
besteak beste. Ebaluazioa egindakoan harrituta gelditu ziren: ikasleek munduaren egoera primeran
ezagutzen zuten, datu guztiak
zekizkiten, jende asko pairatzen ari
den pobrezia eta beste batzuen aberastasuna ere ezagutzen zituzten,
eta atera zuten ondorioa zera izan
zen: “Eskerrak hemen jaio naizen!!”. Ez zuten elkartasun arrastorik adierazten, ez hori aldatzeko
gogorik ere.
Pertsonok zerbait inporta zaigunean mugitzen gara, zerbaitek
mugitzen gaituenean. Aldaketak
eta ahaleginak egiten ditugu motibazioa sentitzen dugunean, eta hori
heziketa arloan argi eta garbi ikusten da.
Beraz, ezagutza mailan soilik lan
egiten badugu, ez da aldaketa han-
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dirik izango. Gure “sentipena”
landu behar da.
Zer esan nahi du “sentipena”
lantzeak? Pertsonaren sentimenduak kontuan izatea. Pertsona
batek zerbait egiten duenean, bere
sentimenduetatik egiten du, hori
da abiapuntua, nahiz eta bere jarrera edo portaera ez gustatu edo ez
ulertu. Jarrera biolento baten atzean zera aurki dezakegu: defendatzeko beharra, indarra edo boterea
erakusteko beharra... Beti dago zergatiren bat.
Aldatzea nahi badugu, non gauden jakin behar dugu, gure jarrerak
zein diren jakin behar dugu, eta
heziketa prozesu bat martxan jarri
behar dugu horiek guztiak kontuan hartuta; jarrerak kritikatzeak
edo zuzentzeak soilik ez du balio
(“ez izan beldurrik”, “ez itzazu
atzerritarrak gorrotatu”...).
Gure lan proposamenak jarrerak
lantzeko bi esku-hartze maila hartzen ditu bere baitan:
1) Irudien arloa: munduari
buruz irudi bat daukagu. Irudiek
mundua ezagutzen eta gure espazioa aurkitzen laguntzen digute.
Talde jakin bateko kideak izateaga-
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tik pertsonei egokitzen zaizkien
estereotipoak dira askotan irudi
horiek.
2) Beharren arloa: sentimendu
pertsonalen arloa. Guk ikusten
ditugun portaerak eta jarrerak beti
sustrai pertsonala daukate atzean.

Aldatzea nahi
badugu, non gauden jakin behar
dugu, gure jarrerak zein diren
jakin behar dugu,
eta heziketa prozesu bat martxan
jarri behar dugu
horiek guztiak
kontuan hartuta;
jarrerak kritikatzeak edo zuzentzeak soilik ez du
balio.
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Eta bi arlo hauek nola
landu?
A) Konturatzea: dauzkagun irudiez eta jarrerez konturatzea. Zaila
izan daiteke, askotan gauzak argi
ditugula uste baitugu, eta batbatean egoera zehatz batean espero
ez genuen sentimendu batek edo
mesfidantzak edo ukatzeak harritu
egiten gaitu. Oso interesgarria da
konturatze hori gure barnean lantzea, eta ez haurrekin soilik.
Aurreiritziak askotan oso estalita
daude eta guk dinamika batzuk
erabiltzen ditugu ikusi ahal izateko. Adibidez, irudi batzuk erakusten ditugu eta nondik datozen
aztertzen dugu. Azterketa bat egiten dugu non gauden eta nola sentiarazten gaituzten ikusteko eta
gure portaera nola baldintzatzen
duten kontzientziatzeko.
B) Esperientzia berriak sortzea: erreferente positiboak eskaintzen ditugu bakoitzak bere irudiak
eraikitzeko. Sarritan, dauzkagun
irudiak komunikabideetatik etortzen dira, kalean edo etxean entzuten dugunetik eta gure esperientziatik. Helburua bizipen sorta
zabaltzea da, zentzu positiboan,
besteekiko irudia ahal den aberatsena izateko: beste kulturetako
pertsonekin ez badute esperientziarik izan, izateko; esperientziak izan
badituzte, zabaltzeko; eta txarrak
izan badira, ez orokortzeko.
Gatazken konponketaren erreferente berriak ere ematen ditugu:
gatazkak beti gertatuko dira eta
hori ez da negatiboa, baina konpontzeko aukera ere egon daiteke.
Normalean, gatazka baten aurrean
daukagun erreferentea inposaketa
edo indarkeria da; tresna berriak
erabiltzen ikasi behar dugu, trebetasunak lantzen.
Lantegien metodologia ikuspegi
sozioafektiboan oinarrituta dago:

norberak bere azalean ikastea.
Esperientzia gure ekintzak baldintzatzeko oinarrizkoa dela esaten
badugu, lantegietan halako esperientzia pertsonalak sortzen saiatuko gara dinamika batzuen bitartez,
esperientzia horietatik hausnarketa
sortu ahal izateko
Helburua hauxe da: emozio
enpatiko batetik abiatuta, gizartearen aldeko jarrerak bilatzen ikastea.
Metodologia honek taldearen
giroa zaintzen du eta partaidetza
bultzatzen du, taldearenganako
konfiantza sustatuz.
Ideiak, zalantzak eta ondorioak
Irakasleriaren zeregina erabakigarria da; ez gure saio puntualei
jarraipena emateko soilik, baizik
eta prozesuari berari zentzua emateko. Irakasleen jarrera oso garrantzitsua da, batez ere taldearen antolakuntzan. Kulturartekotasunean
aztertzen diren gai asko ez dira
“kulturarteko gaiak”; bazterketa,
pertsona bakoitzaren erritmoa,
begirunea, gatazken konponketa...
Alderdi horiek ere landu egin
behar dira, nahiz eta beste kulturetako pertsonarik ez izan.
Kulturartekotasunean sortzen
diren gatazkak espezifikoak izango
dira, baina berauek bideratzeko
mekanismoak askotan beste motatako gatazketan erabiltzen diren
berberak dira. Diskriminazio jarreretan sortzen diren mekanismoak
oso antzekoak dira, hots, ijitoen
aurka, mutil batzuk nesken aurka,
liderrak lotsatiak direnen aurka eta
abar...
Gatazkak erregulatzeko estrategiak oso baliagarriak dira eta funtsezko estrategia bat talde giroa da:
komunikazioa, konfiantza, ezagutza....
Gu geu gara geure materiala,

geure aurreiritziekin, zalantzekin,
beldurrekin, gogoekin...Gai honetan ez diegu ezer irakatsi behar,
aukera bat eskaini baizik bizipenak
izateko maila guztietan, eta prozesu hori gu geu ere hazteko aprobetxatu behar dugu.
Ez dugu perfektuak izan behar
eta ez daukagu arrazismoari buruzko zazpi master egin beharrik.
Gure perfekzioa gure jarrera da,
gure gogoak, gure motibazioa.
Horrek mugituko gaitu geure
bidea aurkitzeko.
Eta gozatzea. Harremanen kontua oso zaila iruditzen zaigu, eta
askotan beldurgarria, baina jendearekin egotea ez da arazoa eta kontzientziazioa soilik, baita plazera
ere, eta plazeretik ere ikasten da.
Sentimenduen adierazpena oso
garrantzitsua da. Nabaritu dugu
oso zaila dela gure sentsazioei izena
ematea edo sentsazio horiek identifikatzea, eta askotan adierazten
ditugunean oso modu gogorrean
egiten dugula. Ez dugu esaten
“beldur naiz jende ezezaguna etortzen ari delako”; “etortzen ari direnak lapurrak dira” esaten dugu.

2002ko uztaila

Lantegietan ere horrela adierazi
dituzte sentimenduak: sentitzen
dutenari buruz hitz egin gabe. Eta
horrek agresibitatea sortzen du.
Horrelako egoeretan sakondu ezinik gelditzen gara; ekintza horiei
buruz eztabaidatzen hasten gara, ea
egia edo gezurra den atzerritzarrak
lapurrak direla, eta eztabaida hori
interesgarria izan arren emozioak
kanpoan gelditzen dira. Gure
komunikazioa lantzea funtsezkoa
da, batez ere abiapuntu desberdinak dauzkaten pertsonen artean.
Gure helburuetako bat ardura
sortzea da, ez errua. Erruak blokeatu egiten gaitu, eta ezin gara aurrera joan. Gure egoerak eta gure
jarrerak onartu behar ditugu, eta
beste puntu batean egon nahi
badugu, ardura hartu eta behar
diren prozesuak martxan jarri
behar ditugu.
Jakina, hori ez da lortzen hiru
saiotan; kulturartekotasuna ez da
ikasgai bat, gure errealitatearen
zati bat da, eta eskolak, bizitza
atsegina eta zuzena lortzen lagundu
nahi badigu, ez du hori irakatsi
behar, bizi baizik.
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Etorkinen estrategiak harrera-gizartera egokitzeko: Espainiatik etorritako etorkinen kasua hainbat
autonomia elebidunetan

Julen
AREXOLALEIBA

Nekane
ARRATIBEL

Iñaki
GARCIA

Mondragon Unibertsitateko
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien
Fakultateko irakaslea

Mondragon Unibertsitateko
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien
Fakultateko irakaslea

Mondragon Unibertsitateko
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien
Fakultateko irakaslea

an honetan, testuinguru aldaketa baten
aurrean (kultura batetik bestera igarotzean)
gizabanakoen egokitzapena nola gertatzen den
azaltzen duen eredua
aztertzen da. Gizabanako
batzuek edo gizabanako
talde batek bere testuinguru kulturala beste batera joateko uzten duenean,
harrera-gizarteko kideekin
ukipen egoeran jartzen
da.

L
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Kulturarteko ukipen honek taldeetan eta gizabanakoengan aldaketak sorraraziko dituen akulturazio prozesua abiarazten du.
Aldaketa horiek maila askotan dute
eragina: jarreretan, identitatean,
talde arteko jokabideetan eta abar.
Redfield, Linton eta Herskovits-en
(1936) arabera, akulturazioa bi kultur talde desberdin eta autonomoren arteko ukipenaren ondorioz
sortzen den aldaketa besterik ez da.
Beste autore batzuek (Azurmendi,
Romay eta Valencia, 1996), berriz,
akulturazio hitzari har dakiokeen
zentzu negatiboa saihestearren,
kulturazio hitza erabiltzen dute
fenomeno bera adierazteko.
Akulturazioaren gaiari buruzko
interesa ez da gaurkoa. Schumannek (1978) “akulturazio eredua”
planteatzen du bigarren hizkuntzaren (H2) jabekuntza “naturalean”
eragiten duten aldagai kausalak
identifikatzerakoan: sozialak eta
afektuzkoak. Autore honen ustez,
akulturazioa beste hizkuntza taldean ikasten duenaren integrazio
sozial eta psikologikoa da. Bi akulturazio mota bereizten ditu:
1) gizabanakoa sozialki beste
komunitatean integratuta dago eta
beste hizkuntzarekiko psikologikoki irekia da, eta
2) gizabanakoak beste komunitatea erreferentzia talde modura
ikusten duenean eta talde horren
bizimodu eta balioak kontzienteki
nahiz inkontzienteki hartzeko
desioa duenean. Bestalde, hiru
integrazio-estrategia aipatzen ditu:
a) asimilazioa: exotaldean integratzea norberaren jatorrizko taldea
erreferentzia izateari utzita;
b) adaptazioa: exotaldean integrazio ona lortu baina norberaren
jatorrizko taldeko ezaugarri eta
balioak gordeta eta
c) preserbazioa: norberaren tal-

deko arauak eta balioak izan eta
exotaldea baztertzea.
Clément-ek (1980) ere garrantzi
handia ematen dio ingurune kulturalari eta hizkuntza komunitateen
bizitasun erlatiboari “testuinguru
sozialaren ereduan”. H2aren jabekuntzak, hizkuntza ikasteaz gain,
hizkuntza komunitatearekiko jokabide ereduak ere kontuan hartzen
ditu. Horrela, Interdependentzia
Kulturalaren Hipotesia planteatzen du: norberaren taldean integrazio ona izatea eta taldearen balorazio positiboak exotaldearen hizkuntzaren ezagutzara hurbiltzeko
egoera psikologiko egokia baldintzatzen du, norberaren identitate
kulturalean mehatxurik gertatu
gabe.
Berryren arabera, akulturazio
fenomenoan bi elementu bereizten
dira: akulturazio jarrerak eta akulturazio estresa (zailtasunak). Berryk
(1980) lau akulturazio jarrera mota
edo estrategia bereizten ditu:
banantzea (beren kulturari eusten
diotenak), integrazioa (jatorrizko
zein harrera taldearen kulturarekin
identifikatzen direnak), asimilazioa
(jatorrizko kultura harrera taldearen kulturarekin ordezkatzen dutenak) eta dekulturazioa (identifikazio kulturalik egiten ez dutenak).
(ikus 1. irudia)

Gogoan izan behar da estrategia
hauek definitzeko ez dela harrera
taldearen ikuspegia erabiltzen,
horrela eginez gero integrazio edo
asimilazio terminoek beste esanahi
bat izango bailukete. Hainbat lanetan (Azurmendi, Bourhis, Ros eta
Garcia, 1998; Garcia, 2000) lau
estrategia hauek izendatzeko erabili izan den terminologia bestelakoa
da: banantzeari identitate espainola, integrazioari identitate kulturbiduna, asimilazioari identitate
autonomikoa eta dekulturazioari
identitate anomikoa deitzen diete.
Akulturazio estresa hiru faktoreren menpe dago:
1) Testuinguruaren eragina,
harrera taldearen estrategia (aurreiritziak), etorkin taldearen izaera
(estatus altua/baxua) eta une historikoaren ezaugarriak.
2) Egoerarekin lotutako faktorea,
nola hautematen den egoera berria
(batzuentzako egoera traumatikoa
da, beste batzuentzako aukera ona
bizi-kalitatea eta beste arlo batzuetan hobetzeko).
3) Estresa toleratzeko gaitasuna
eta ezaugarri pertsonalak, subjektuek honen arabera estres maila
desberdina izango dute.
Testuinguru desberdinetan egindako ikerketetan frogatu da integrazio estrategia hartzen dutenek
estres maila baxuagoa dutela.
Jatorrizko taldearen identitate
eta ezaugarri kulturalak mantentzen al dira?

Etorkinak harrera talde- Bai
aren identitatea eta ezaugarri kulturalak bereganaEz
tzen al ditu?

Bai

Ez

Integrazioa

Asimilazioa

Banantzea
(segregazioa)

Dekulturazioa
(marjinazioa)

1. irudia: Akulturazio estrategiak (Berry, 1980).
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Gurasoen jatorri geografikoa
Biak bertakoak

Bata bertakoa
bestea kanpokoa

Biak kanpokoak

Katalunia

30,5

24

45,5

EAE

43,3

24

32,7

Galizia

85,7

9.4

4,9

Nafarroa

63,9

18,4

17,7

Valentzia

55,6

19,2

24,6

1. taula: Gurasoen jatorri geografikoa erkidegoen arabera (ehunekoak).

Berryren akulturazio eredua
beste autore batzuek birmoldatu
egin dute (Bourhis, Moïse eta
Senecal, 1997; Azurmendi, Romay
eta Valencia, 1996), eta kontzeptualizazio berri hauetan harrera taldearen aldaketak kontuan hartzen
dira. Lan honetan Berriren akulturazio eredua erabiltzen dugu, gure
interesgunea etorkinak direlako eta
beste ereduak baino ulerterrazagoa
iruditzen zaigulako.
Ikerketa honetan bost autonomia
erkidego elebidunetan Espainiatik
etorritako etorkinen seme-alabek
(gaizki deitutako “bigarren belaunaldiko etorkinak”) egiten dituzten
akulturazio estrategiak aztertzen
dira eta hauen eragina subjektuek
lortzen duten tokian tokiko hizkuntzaren ezagutza mailan eta erabilpen mailan.

1. Metodoa
1.1. Lagina
Datu bilketa bost autonomia
erkidego elebidunetan egin zen1.
Lagina 2.446 subjektu unibertsitariok osatzen dute, era honetara
banaturik: Katalunian 500, Euskal
Autonomia Erkidegoan 500,
Galizian 480, Nafarroan 471 eta

Valentzian 495. Subjektuen adinaren batez bestekoa 20,8 urtekoa da.
Laginaren %69,3 emakumezkoak
dira eta gainerako %30,7 gizonezkoak. Subjektu guztiek gaztelaniaz
erantzun dute.
1.2. Prozedura
Jatorrizko laginetik bi gurasoak
autonomia erkidegotik kanpo jaioak dituzten subjektuak aukeratu
dira, subjektu horien akulturazio
estrategiak aztertzeko. Garatzen
diren estrategiak identifikatzeko bi
item erabili dira, eta horietan
ondokoa galdetzen zaie:
1) “Globalmente hasta qué
punto se identifica usted como
vasco” eta
2) “Globalmente hasta qué
punto se identifica usted como
español (EAEn)”. Beste erkidegoetan prozedura bera erabili da, catalan/español Katalunian, valenciano/español
Valentzian
eta
vasco/español Nafarroan (aipatu
behar da kasu honetan nafar identifikazioaz galdetu beharrean euskal
identifikazioaz galdetzen dela).
Subjektuen erantzuna neurtzeko
bost puntuko Likert eskalak erabili
dira (1 nada, 2 un poco, 3 modera-

damente, 4 muy, 5 completamente). Horrela, lau akulturazio estrategia bereizi dira (EAEko galde
sorta adibide gisa erabiliko dugu):
banantzea “vasco” itemean 4 baino
gutxiago eta “español” itemean 4
edo gehiago puntuatzen dutenak;
integrazioa bi itemetan 4 edo
gehiago puntuatzen dutenak; asimilazioa “español” itemean 4 baino
gutxiago eta “vasco” itemean 4 edo
gehiago puntuatzen dutenak eta
dekulturazioa bi itemetan 4 baino
gutxiago puntuatzen dutenak.

2. Emaitzak
2.1. Immigrazioa autonomia
erkidegoetan
Immigrazio tasa neurtzeko lagineko subjektuen gurasoen jatorri
geografikoa neurtu da. 1. taulan
ikusten denez, Katalunia da immigrazio tasa altuena daukan autonomia erkidegoa, eta EAEn ere subjektuen %50ak baino gehiagok
gutxienez gurasoetako bat kanpotarra du. Bestalde, Galizia da
immigrante gutxien duen erkidegoa, eta kopurua hain txikia izanik
datu analisietarako arazoak sortzen
dizkigunez, alde batera uztea erabaki dugu. Beraz, ondorengo anali-

1 Komunikazio hau burutzeko Maria-Jose Azurmendi eta Richard Bourhisen zuzendaritzapean egindako ICYLCABE-96 (Identidades Culturales y
Ling sticas en las Comunidades Aut nomas Biling es de España) ikerketaren datuak erabili dira.
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sietan Katalunia, EAE, Nafarroa
eta Valentzia soilik erabiliko dira.
(ikus 1.taula)
2.2. Akulturazio estrategiak
autonomia erkidegoetan
Autonomia erkidegoen arabera
akulturazio estrategien banaketa
aldatu egiten da. Katalunian
gehien gertatzen den estrategia bi
kulturekiko identifikazioa da, hau
da, integrazioarena (subjektuen
%36,4), bigarrenik subjektuen
%28 espainol kulturarekin identifikatzen da (banantze estrategia),
eta neurri txikiagoan hautatzen
dituzte subjektuek asimilazio eta
dekulturazio estrategiak, identitate
katalanarekiko identifikazioa eta
identifikaziorik eza (%16,9ak bi
kasuetan), alegia.
(ikus 2. taula)
EAEn oso parekatuta daude
estrategia horiek guztiak: subjektuen laurdena baino gehiago ukipen egoeran dauden bi kulturekin
(integrazioa) identifikatzen bada
ere (%27), %25,2 kultura espainolarekin identifikatzen da (banantzea), %23,3 euskaldunarekin (asimilazioa) eta, azkenik, %22,7k
dekulturazio estrategia garatzen du
(identifikazio eza).
Nafarroako Erkidegoan gehiengo bat (%47) kultura espainolarekin identifikatzen da (banantzea),

eta beste portzentaia altu batek
dekulturazio estrategia garatzen du
(%30,1). Euskal kulturarekin (asimilazioa) eta bi kulturekin identifikatzen direnak (integrazioa) %15
inguru besterik ez dira guztira
(%13,3 eta %2,4, hurrenez
hurren).
Valentzian banantzea da gehien
erabiltzen den estrategia (%50,4,
subjektuen erdia baino gehiago), bi
kulturekiko identifikazioak (integrazioa) jarraitzen dio (%35,5), eta
dekulturazio eta asimilazio estrategiak oso subjektu gutxik garatzen
dituzte.
Laburbilduz, autonomia erkidegoetan nagusitzen diren estrategiak
ondorengoak dira: Katalunian integrazioa eta banantzea batik bat,
EAEn guztiak nahiko parekaturik,
Nafarroan banantzea eta neurri txikiagoan dekulturazioa, eta
Valentzian banantzea eta integrazioa.
2.3. Akulturazioa eta tokian
tokiko hizkuntzaren ezagutza
Autonomia erkidego guztietan
antzeko emaitzak jaso ditugu.
Honela, asimilazio eta integrazio
estrategiak erabiltzen dituztenek
tokian tokiko hizkuntzaren ezagutza mailarik altuena izaten dute.
Autonomia erkidego guztietan
egindako bariantza analisiak esan-

guratsuak izan ziren:
- Katalunian F (3,215) = 7.975;
p<0.01,
- EAEn F (3,155) = 8.617;
p<0.01,
- Nafarroan F (3,69) = 20.506;
p<0.01
- Valentzian F (3,110) = 4.315;
p<0.01.
(ikus 3.taula)
Kataluniari dagokionez, taldeen
artean desberdintasun esanguratsuak aurkitzen ditugu. Horrela,
integrazio eta asimilazio estrategiak garatzen dituztenak, dekulturazio eta banantze estrategiak hautatzen dituztenetatik bereizten
dira, lehenengoek katalana hobeto
baitakite.
EAEn, integrazioa garatzen
dutenak dekulturazio eta banantze
estrategiak hautatzen dituztenetatik bereizten dira; asimilazio estrategiakoak, era berean, banantzea
garatzen dutenetatik; banantzea
egiten dutenak asimilazioa eta
integrazioa garatzen dituztenetatik; eta, azkenik, dekulturazioa
hautatzen dutenek integrazioa egiten dutenetatik. Kasu honetan ere
euskararen ezagutza mailarik altuena integrazio eta asimilazio estrategiakoek lortzen dute.
Nafarroan, dekulturazio eta
banantze estrategiak garatzen
dituztenak asimilazio estrategia

Akulturazio estrategiak
Dekulturazioa
Banantzea
(Ident. anomikoa) (Ident. sspainola)

Asimilazioa
Integrazioa
(Id. autonomikoa) (Id. kulturbiduna)

Katalunia

16,9

28

16,9

36,4

EAE

22,7

25,2

23,3

27,0

Nafarroa

30,1

47,0

13,3

2,4

Valentzia

5,0

50,4

5,0

35,5

2. taula: Akulturazioa (ehunekoak)
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Akulturazio estrategiak
Dekulturazioa
Banantzea
(Ident. anomikoa) (Ident. espainola)
3,4

Katalunia

4.36

EAE

2.87

Nafarroa

1.47

4

3

Asimilazioa
Integrazioa
(Id. autonomikoa) (Id. kulturbiduna)

3,4

1,2

4.35

1,2

4.69

3,4

4.66

2

2.56

1,2

3.31

3

3.34

12

1.27

3.56

2.75

4

Valentzia

2

3.50
3.27
3.87
3.96
3. taula: Akulturazioa eta tokian tokiko hizkuntzaren ezagutza (1234 Indizeek taldeen arteko aldea esanguratsua
dela adierazten dute).
hautatzen dutenetatik bereizten
dira. Asimilazioaren bideari heltzen diotenak dira euskara mailarik
altuena lortzen dutenak.
Valentzian, bukatzeko, banantze
eta integrazio estrategiak garatzen
dituztenen artean daude desberdintasun esanguratsuenak; azken
hauek lortzen dute, berriro ere,
tokian tokiko hizkuntzaren mailarik altuena.
Aipatzekoa da asimilazio eta
integrazio estrategiak garatzen
dituztenen artean desberdintasun
esanguratsurik ez dagoela.
2.4. Akulturazioa eta tokian
tokiko hizkuntzaren erabilera
Autonomia erkidego guztietan
antzeko emaitzak aurkitzen ditugu. Hau da, asimilazio estrategia
garatzen dutenek tokian tokiko

hizkuntzaren erabilera mailarik
altuena azaltzen dute. Autonomia
erkidego guztietan egindako
bariantza analisiak esanguratsuak
izan ziren: Katalunian F (3,208) =
27.976; p<0.01, EAEn F (3,153) =
11.857; p<0.01, Nafarroan F
(3,65) = 19.417; p<0.01 eta
Valentzian F (3,110) = 2.310;
p>0.05.
(ikus 4. taula)
Katalunian hiru erabilera maila
bereizten dira: dekulturazioa eta
banantzea (mailarik baxuena), integrazioa (ertainekoa) eta asimilazioa
(altua). Hiru erabilera maila hauen
arteko aldea esanguratsua da.
EAEn erabilera oso eskasa izan
arren talde guztietan, bi erabilera
maila antzeman daitezke: batetik,
dekulturazioa edo banantze estrategia garatzen duten pertsonena, eta,

bestetik, asimilazioaren eta integrazioaren bidetik doazenak.
Nafarroan bi erabilera maila aurkitzen ditugu: batetik, asimilazio
estrategia garatzen dutenena, eta,
bestetik, gainerako taldeena.
Valentzian desberdintasun esanguratsuak aurkitzen ditugu banantze eta integrazio estrategiak garatzen dituztenen artean; izan ere,
azken hauek dira tokian tokiko hizkuntza gehien erabiltzen dutenak.
2.5. Ondorioak.
Emaitzetan ikusten denez, autonomia erkidego gehienetan nagusi
da integrazio estrategia. Hau da,
emigranteen seme-alabak integratuta sentitzen dira beraien autonomia erkidegoan, eta aldi berean,
gurasoen kultura edo kultura
horrekiko identifikazioa izaten

Akulturazio estrategiak
Dekulturazioa
Banantzea
(Ident. anomikoa) (Ident. espainola)
2,3

Katalunia

2,62

EAE

1,39

Nafarroa

1,17

Valentzia

3,4

3

1,3,4

2,19

3,4

1,21

3

1,03

4

Asimilazioa
Integrazioa
(Id. autonomikoa) (Id. kulturbiduna)
1,2,4

3,26

1,2

1,88

2,4

2,461,

2,3

2,87

1,2

1,78

3

1,25

2

1,56
1,48
1,85
1,75
4. taula: Akulturazioa eta tokian tokiko hizkuntzaren erabilera (1234 Indizeek taldeen arteko aldea esanguratsua
dela adierazten dute).

38 • hik hasi

Udako Topaketa Pedagogikoak

Bibliografia

jarraitzen dute.
Hala eta guztiz ere,
autonomia erkidego guztietan ez
da fenomeno bera gertatzen,
Nafarroaren kasuan dekulturazio
eta banantze estrategiak dira maizen agertzen direnak -gertaera hau
azaltzeko gogoratu behar dugu
autonomia erkidego honetan akulturazio estrategiak neurtzeko erabilitako galderetan nafar identifikazioaz galdetu beharrean euskal
identifikazioaz galdetzen zela-.
Hori hala izateak, zalantzarik gabe,
emaitzak baldintzatu egiten ditu.
Valentziaren kasua ere berezia
da. Erkidego honetan subjektuen
erdia ez da harrera taldeko kulturarekin identifikatzen. Badirudi
Valentzian emigranteen seme-alabek integratzeko beharrik ez dutela eta nahikoa dela espainola izatearekin, beharbada valentziar eta
espainiar kultura oso antzekoak
ikusten dituztelako.
Tokian tokiko hizkuntzaren ezagutza mailari dagokionez, asimilazio eta integrazio estrategiak garatzen dituztenak lortzen dute ezagutza mailarik altuena. Bi talde hauen
artean, ezagutza mailan desberdintasun esanguratsurik ez dago. Bai,
ordea, erabileran: Nafarroan eta
Katalunian, asimilazio estrategia
garatzen dutenak, hau da, harrera
taldeko kulturarekin soilik identifikatzen direnak dira euskara eta
katalana gehien erabiltzen dutenak. Beraz, bi erkidego horietan
tokian tokiko hizkuntzaren erabilera nahikoa ziurtatzen duen estrategia bakarra asimilazioa da; izan ere,

integrazioa
egiten dutenek,
nahiz eta tokian tokiko hizkuntzaren ezagutza ona izan, ez baitute
joerarik ahal beste erabiltzeko.
Bukatzeko, ikerketa honen
muga batzuk ere aipatu nahi genituzke: batetik, erabili den lagina ez
da zoriz hautatua izan; beraz, ezin
dugu honen adierazgarritasuna
ziurtatu. Hala eta guztiz ere, ikerketa honetan jasotako emaitzak
joera nagusien nondik norakoak
argitzen joateko informazioa ematen digutelakoan gaude. Bestetik,
datuak biltzeko autoinformea edo
galde sorta erabili izanak subjektuen erantzunak baldintzatzen
ditu, hainbat galderatan, adibidez
hizkuntzen ezagutza neurtzen
denean, subjektu guztiek agian ez
dute gauza bera ulertzen, subjektu
batentzat “yo puedo hablar en euskara” hitz bakar batzuk ezagutzea
izan daiteke eta beste batentzako,
berriz, hizkuntza menperatzea.
Arrazoi honengatik, gure ustez,
etorkizunari begira hizkuntzen ezagutza eta erabilera neurtzeko beste
prozedura batzuk erabiltzea komenigarria izan daiteke (behaketa
zuzena adibidez). Azkenik, ikerketa honetan gurasoen jatorria kontuan hartu bada ere, ez da erarik
egokienean egin. Izan ere, datuetan
gurasoak autonomia erkidegoan
edo autonomia erkidegotik kanpo
jaioak diren jaso da, baina ez jatorri
zehatza, hau da, non jaioak diren.
Informazio hori ere oso interesgarria izan daiteke emaitzak interpretatzeko.
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Haurren integrazioa
jatorrizko gizartetik ikusita:
zer diote emigratzaileek?

Kebir SABAR
“La Madrassa” mundu arabiar eta
islamiarraren zentroko koordinatzailea

an honetan Euskal
Herrian bizi diren
emigratzaile marokoarrei buruz arituko naiz.
Euren ikuspegitik begiratuta emigratzaileak dira,
eta hemengoen ikuspegitik begiratuta etorkinak.
Nik lehenengo ikuspuntua
erabili dut.

L
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Atzerriko haurren integrazioaz
hitz egiten hasi aurretik, garrantzitsua iruditzen zait hainbat elementu kontuan hartzea eta ezagutzea,
besteak beste; haur horien eta euren
gurasoen jatorrizko herrialdearen
ezaugarriak eta egoera, ohiturak,
erlijioa, immigrazio fenomenoa,
bizitzako proiektuak… Euskal
Herriko emigratzaile marokoarrak
gizabanakoaren autonomiaren eta
komunitateko partaidetzaren artean bizi dira.

1. Sarrera
Estatu espainiarrean immigrazioa garrantzi handiko fenomeno
sozial, politiko, ekonomiko eta
kulturala da, eta hori hala egiten
duten arrazoietako batzuk hauek
dira: Magrebetik hurbil egotea,
Europar Batasuneko muga izatea
eta Mediterraneoan bitartekari
papera jokatzeko apustua egitea.
Immigrazioa aldaketen fenomeno bat da eta ematen zaion tratamendua egokia baldin bada, aberasgarria izan daiteke jatorrizko
herrialdearentzat, herrialde hartzailearentzat, emigratzaileentzat eta
hartzaileentzat. Haatik, tratamendu
egokirik ematen ez bazaio, gatazkarako elementu bilaka daiteke.
Hegoaldetik Iparralderako kanpoko migrazioak aztertu dituzten
eta oraindik aztertzen ari diren
ikerketa batzuetan ikuspegi “eurozentrista” nagusitzen da, eta emigratzaileen presentziak europar
herrialdeetan sortzen dituzten
ondorioak ikertzera mugatzen dira.
Ez dituzte testuinguru globala
kontuan hartu eta migrazioen jatorrizko lurraldeetako arrazoi sakonak bilatzen.
Oro har, landutako ikerketak
izan ohi dira, estatistika eta grafiko
ugari dituztenak, eta asko lagundu
digute hainbat gauza ezagutzeko:

immigrazioa bera eta bere mekanismoak, bere funtzioa Mendebaldeko
ekonomian eta geruzapen sozialean
betetzen duten lekua. Baina,
migratzaileari ikuspegi ekonomikotik begiratzen diote eta produktu egintzat eta bukatutzat hartzen
dute. Iraganik gabe, historia kolektibo edo pertsonalik gabe, ibilbiderik gabe, sentimendu, proiektu eta
ideiarik gabe irudikatzen dute.
Interpretazio kuantitabiboak
migrazioaren ideia lineal bati lotu
izan zaizkio: irteera puntua helmuga puntuarekin lotzen duen lerroa,
emigrazio herrialdetik immigrazio
herrialdera. Analisi horretan integrazioa da prozesu migratzailearen
amaiera eta ahaztu egiten da immigrazioak jatorrizko herrialdeetan
duen eragina edo feedback-a.
Immigrazioa soilik aztertzen
dute, eta ikerketa horietan etorkina
zenbakietara eta gertaeretara
mugatutako gizaki abstraktu bat
besterik ez da.
Gainera, migrazioaren arazoa
geldirik dagoela pentsatzeak eta
migratzaileak multzo homogeneoa
direla usteak, bere osotasunean eta
eboluzioan ikustea galarazten du.
Beren sustraiak herrixka batean
edo Magrebeko hiri batean dituzten gizon-emakumeekin gaude,
Europara irten aurretik han bizi
izan direnak, han lan egin dutenak,
eta lagunak eta familia dituztenak;
orain etxe edo gela batean bizi dira,
lanera joaten dira, jan egiten dute,
telebista ikusten dute, otoitz egiten
dute, merkatura edo supermerkatura joaten dira, medikuarengana
joaten dira, administraziora ere bai,
beren oporrak erabakitzen dituzte,
bizilagunekin, lagunekin eta familiartekoekin elkartzen dira etxean,
beren seme-alabak hezten dituzte,
eskolara edo unibertsitatera bidaltzen dituzte eta abar. Azken finean,
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etengabe berregiten dituzten
proiektuak, ametsak edo frustrazioak dituzten subjektuak dira.
Kalean jolastu, eskolara joan,
lagunekin atera, gurasoei lagundu
eta beren nortasunari buruz galderak egiten dituzten haurrekin
gaude.
Funtsezkoa da bizitasuna, mugikortasuna eta ibilbideak azpimarratzea. Egiten diren ikerketek baliagarriak izan behar dute honako elementu hauek ulertzeko: emigratzaileen (beren subjektibitatetik
begiratuta) edo etorkinen (kanpoko
subjektibitatetik begiratuta) bilakaera, beren harreman sozialen eta
balio kulturalen eraldaketak eta
beren oroimenaren eta proiektuen
arteko urraketak.
Garrantzitsuena zera da: emigratzaile horiek harrera gizartean atzerritar bezala gelditzen diren edo
elkarbizitzarako gune bat eraiki
daitekeen jakitea. Izan ere, 60ko
harmakadan definitutako integrazio eskemak eta neurriak nortasun
errealitate berri batek gainditu
ditu.
Garrantzitsua da, baita ere, emigratzaile horien balizko itzulera
zein baldintzatan egingo den jakitea, batez ere beraien irteeraz
geroztik beren jatorrizko herrialdearekin bateratzen ez den eboluzioa
ezagutu baldin badute. Irteera
aurreko egoerarekin konparatuta,
beraien harreman sozialetan eta
ohituretan zer aldatu den jakitea
garrantzitsua da. Beraien bidaia
edo lekualdatzea beren nortasunaren bilakaera ere bada.
Emigratzaile marokoarren kokalekuaren mapa bat marraztu behar
da; irteeraren aurreko eta ondorengo tokia zein den jakiteko eta helmugako herrialdearen eta jatorrizko herrialdearen arteko ibilbideak
zehazteko. Gainera, proiektu migra-
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tzailearen arkeologiak pertsonaren
eraketa, bere oroimena eta bere irudimena behatzen lagunduko liguke.
Emigratzaile bakoitza bere
migrazio ibilbideak definitzen du,
eta ibilbide hori ez da, orain arte
aztertu izan den bezala, bere irteera
ingurunetik (nekazal girokoa eta tradizionala) helmugara (hiritarra eta
modernoa) bitartekoa. Ibilbideak
anitzak eta konplexuak dira orain,
emigratzaileak beraiek eta beren
proiektuak bezala.
Oso garrantzitsua da emigratzailea bere jatorrizko lekuarekin eta
kultur giroarekin kokatzea bere
immobilismoa eta sozializatzeko
modua ulertzeko. Aldagai nazionala edo eskualdekoa kriterio erabakigarria da emigratzaileen portaeran.
Emigratzailea bere proiektuak definitzen du eta nortasuna hurbilketa
horren muinean dago.
Immigrazioari buruzko ikerketak emigratzaileari eta bera bizi
izan den unibertso soziopolitikoari
eta kulturalari buruzko ikerketekin
osatu behar dira. Era berean, beharrezkoa da jatorrizko herrialdeen
ezaugarri ekonomikoak, sozialak
eta kulturalak ezagutzea.
Gure iritziz, fenomeno migratzaileak bi errealitateren arteko
elkarreragin prozesuaren ondorio
bezala ikusi behar dira. Irteerako
eta helmugako gizarteen arteko
trukaketa bat da eta tarte horretan
migrazio fluxuak elikatzen dira.
Hurbilketa horrek beste behaketek
baino hobeto azaltzen ditu bai egonaldi motzen ondorengo itzulerak,
eta are gehiago milaka aldiz errepikatutako joan-etorriak eta jatorrizko herrialdeko denboraldi bateko
egonaldiak.
Emigratzaile marokoarra bi
espazio geografikoren (Europa eta
Magreb) eta kulturalen (arabiarra,
berberea, musulmana eta mende-
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baldekoa) artean bizi da. Halako
eskizofrenia batekin bizitzen da
hori, guztiz desberdinak diren bi
arrazionalitateren eta munduaren
ikuspegiren artean banaturik.
Beraien etxea urraketaren isla da:
barrutik jatorrizko lurraldean utzi
zuen etxearen antza gehiago hartzen du urtetik urtera. Oroimenez
betetako aterpea da, bere nortasuna
eta irudimenezko mundua orekatuta mantentzen dituena bere nortasun zatitua islatzen duen kanpokoaren aurrean.
Emigratzaile marokoarrarengana
hurbiltzean ezkutatuta eta debekatuta dauden guneak irekitzen zaizkigu. Zatiketa eta banaketaren
guneak dira, non, adibidez eta
batez ere, emakume emigratzaileak
eta bigarren belaunaldia nortasun
berriak berreraikitzen eta gune
berriak sortzen saiatzen diren.

2. Jatorrizko herrialdea
2.1. Magreb
Magreb mundu arabiarreko azpimultzo bat da eta bost estatuk osatzen dute: Aljeria, Libia, Mauritania,
Maroko eta Tunisia. 6 miloi km2 eta
65 milioi biztanle baino gehiago
ditu. Mundu arabiarreko beste bi
azpimultzoak hauek dira: Machrek,
Itsaso Gorriaren ekialdean, 11 estaturekin, 5,3 milioi km2-rekin eta
70 milioi biztanlerekin; eta
Egiptok eta Sudanek osatzen duten
erdialdeko herrialdea, 3,5 miloi
km2 eta 78 milioi biztanle dituena.
Magreben originaltasuna, urte
askotan aintzat hartu ez dena, bere
kulturako oinarririk nagusienaren
hedapena da; hots, “tamazight”
kultura eta hizkuntza, “berbere”
deitzen dena. Machreketik etorritako arabiarrekin eta beren erlijio
musulmanarekin, eta arabiar hizkuntzarekin arabiarraren zabalpen
bat egon zen; lehenengo oso man-
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tso –hirietatik eta mezkitetatik
nekazal lurraldeetara, mendialdera
eta basamortura- eta gero azkarrago
hiritartatzearekin, elkartrukeekin
eta independentziaren ondorengo
eskolatzearekin. Faktore horiek
guztiak hor egon arren, tamazighten erabilpena mantendu da
Aljeriako mendialdean, Saharako
tuareg-en barnean, Marokoko
eskualde askotan eta tunisiar eta
libiar desertuko oasi txikietan.
Magreben lurralde hedapena
handia izan arren, badauka halako
homogeneitate bat bai egitura
sozialetan eta baita erlijioan ere.
Ekialde arabiarrean gutxiengo kristauak egon arren (Egiptoko koptoak, adibidez), eta musulmanen
artean xiitak eta sunnitak desberdinduagatik, Magreben -judutarrek eta kristauek alde egin ondoren- ia biztanleria osoa musulmana
da eta malekiar erritu erlijiosoa
jarraitzen dute denek. Salbuespena
da Mzab (Aljeria) oasian eta Djerba
(Tunisia) irlan Jaridjí erritua jarraitzen duen gutxiengo bat.
Magrebeko
herrialdeek
Mediterraneoko zati bat osatzen
dute eta Europar Batasunarentzat
garrantzi handikoa da politikoki
eta ekonomikoki. Hirugarren gune
garrantzitsuena da, eta komunitateko merkataritzaren osotasunaren
%8 suposatzen du, EFTAren (%25)
eta AEB Amerikako Estatu Batuen
(%18) ondoren.
Gainera, Mediterraneoa energia
hornikuntzarako gunea da Europar
Batasunarentzat, eta ez da ahaztu
behar bizilagun erlazioa ere, horrek
sortzen baititu Ipar-Hegoaren arteko migrazio fluxuak. Lotura historiko eta kolonialek Mediterraneoko
harreman ekonomiko eta politiko
guztiak zehazten dituzte.
Magrebeko produkzio egitura
dauden baliabide naturalen ustia-

ketari oso lotuta dago. Horrela,
Marokok eta Tunisiak nekazaritzan
oinarritzen dute euren jarduera
ekonomikoa (fosfato marokoarra
eta gas tunisiarra gehituta),
Aljeriak eta Libiak hidrokarburoan
eta Mauritania kobrearen, burdinaren eta bere kostaldeko arrain
esportazioaren menpe dago.
Orokorrean begiratuta, horrek esan
nahi du Ipar-Hegoaren arteko trukean oinarritzen dela; Magrebek
lehengaiak esportatzen ditu eta
produktu manufakturatuak inportatu. Bestalde, herrialde magrebiarren arteko merkataritza trukeek
oso mugatuak izaten jarraitzen
dute; munduko beste herrialdeekin
duen merkataritza bolumenaren %4
baino ez da. Europar Batasunarekin
%65ekoa du.
Magrebeko beste ezaugarri bat
ezegonkortasun politiko eta soziala
da. Ezarritako botereen legitimitate faltak, zenbait lekutan hasitako
eraldaketa xumeen geldotasunak,
egungo gobernuen balioa zalantzan
jartzen duen fundamentalismo islamiarraren gorakadak eta bizi baldintza txarrean dagoen biztanleriaren eskaerak erantzuteko bide egokirik ezak lurralde horien garapen
ezbaian jartzen du.

Magrebeko lehen lurraldea izan da.
XV. mendetik hasita menperatzeko
bi saiakera jasan ditu: espainiarrak
eta portugesak menditerranear eta
atlantiar kostaldetik, eta otomandarrak Aljeriako mugatik. Bi indarrek egiten zieten aurre bi saiakera
menperatzaile horiei: tribuek eta
zauiyek –erlijio kofradiak-.
Biztanleen kokapen erlijiosoa ziurtatu zuten. 1912tik 1956ra
Maroko protektoratu espainiarraren menpe egon zen iparraldean eta
Sahara hegoaldean, eta protektoratu frantsesaren menpe herrialdearen gainontzeko eskualdeetan. Bien
bitartean, Tangerrek nazioarteko
hiriaren estatutua mantendu zuen.
Herriaren presioak, erradikalizazioak eta errepresioak independentzia ekarri zuten 1956an. Dena
dela, prozesu horretan Mohamed V.
erregeak sinadura eta negoziazioak
monopolizatu zituen. Tronua zen
erdigunea, eszena politikoa monopolizatu zuen eta gobernuen jarraipena bermatu zuen. Monarkiak
administrazio kolonialaren apara-

tua erabili zuen eta hori klabea zen
lurraldearen kontrola edukitzeko.
Erregearen karisma eta erlijio legitimitatea erabili zituen, armadaren
kontrola eskuratu zuen eta lurjabe
handien laguntza jaso zuen. Ez zen
prozesu konstituziogilerik egin,
ezta asanbladarik hautatu ere;
1956an erregeak izendatu zuen
Kontsultarako Asanblada (shura)
eta ordezkaritza eduki zuten alderdiek, sindikatuek, merkataritza
ganberek eta hainbat komunitateetako ordezkariek. Koroak Majzénen politika zaharrarekin jarraitu
zuen: aurkaria zatitzeko estrategia.
1960 eta 1970eko tartea botere
zentralaren eta oposizioaren arteko
enfrentamenduek markatu zuten.
Majzén-ek mugimendu nazionalista baztertzea lortu zuen zatiketaren
bitartez, herrietako eliteetan eta
hirietako jauntxoetan babestetu
zen eta aparatu burokratikoa eskuratu zuen. Garapenaren estrategiari
dagokionez, itun horien ondorioz
berrikuntzak gelditu egin ziren eta
aukera liberala indartu zen. Dena

2.2. Maroko
Maroko Magreben mendebaldeko
ixkinan kokatzen da eta bi itsasotara irekitako bi ate handi ditu: ozeano
atlantiarrera eta Mediterraneora.
Atlas eta Rif mendikateek osatutako
laukiak anfiteatro baten itxura ematen dio.
Hiru espazio fisiko horiek zatitzen dituen mendikateak lurraldearen isolamendua bultzatu dute,
independiente gelditu zelarik XX.
mendearen hasierara arte.
Maroko XVI. mendeaz geroztik
lurralde nortasuna eduki duen
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dela, etapa honetan, aukeratutako
eredu sozioekonomikoa krisian
sartu zen: jabetza kontzentratu zen,
jendeak nekazal guneetatik alde
egin zuen, hiritartze oso azkarra
sortu zen, erantzun soziala areagotu
egin zen eta herrialdeen arteko desberdintasunak indartu egin ziren.
1962 eta 1965 bitartean eta
1970ean martxan jarrritako saiakera
demokratikoak ikusita, boterea
berriro “demokratizaziorako” urrats
bat ematen saiatu zen: hauteskunde
munizipalak egin ziren 1976an eta
legegileak 1977an. Oposizioak parte
hartu zuen, baina gutxiengoan gelditu ziren “independentisten” aurrean. Oposizioaren jarduera hazi egin
zen eta CDT (Confederación
Democrática de Trabajo) sindikatua
sortu zuten. 1979-80an berriz itxiera bat etorri zen.
80ko hamarkadan errepresioa,
doikuntza ekonomikoa, nazioarteko erakunde finantzieroen zergak
eta 1981, 1984 eta 1990eko leherketa sozialak bizi izan ziren.
Politika zorrotzek erantzun soziala
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areagotu egin zuten eta nekazal
guneetako exodoa, emigrazioa eta
bazterketa soziala elikatu zituzten.
60, 70 eta 80ko hamarkadetan
Marokoko eztabaida soziopolitikoak isilarazi egin ziren errepresioaren, ustelkeriaren, Saharako gaiaren
inguruko isiltasunaren, hermetismo
mediatikoaren eta Mendebaldearen
konplizitatearen bitartez. Beste
zenbait gai 80ko hamarkadaren
bukaeran sartu ziren eszena sozial
marokoarrean modu irmo eta antolatuan: emakumearen egoera,
demokrazia, giza eskubideak, milaka gazteri eragiten dien langabezia,
berbereen nortasunaren errebindikazioa, immigrazioa, kontrabandoa, droga, garapena eta abar.
Eztabaida horiek 90ko hamarkadan zabaldu ziren eta horrek aldaketen eta banaketen garaia iragarri
zuen. Gazteria da aldaketa horiek
ondoren islatzen dituena eta gazteak lan merkatura sartzeak benetako
arazoa planteatuko dio sistemari.
Sistema horrek ezingo du jarraitu
eliteekin soilik kontatuta goberna-
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tzen, biztanleriaren %70ak 30 urte
baino gutxiago dituenean eta bere
esperantzen eta larritasunen erantzuna bilatzeko parte hartu nahi
duenean.
2.3. Prozesu migratzaile
marokoarraren sorreraren
sustraiak
Maroko ikaragarrizko migrazioak jasaten ari da 60ko hamarkadaz
geroztik, eta ondorioz kanpoko
emigrazioa izugarri hedatu da, bai
Europa Mendebaldera eta baita
petrolioa duten herrialde arabiarretara (Libia, Saudi Arabia…) eta
AEB Amerikako Estatu Batuetara
eta Kanadara.
Marokoko edo Magrebeko kanpoko emigrazioaz aritzea 1956ko
independentziaren aurreko eta
ondorengo gertaera kolonialen
ondorioak azpimarratzea da; kolonizazioak egitura sozialetan, orduko produkzio ereduan eta, batez
ere, sistema kultural-ideologikoan
izan zuen eragin erabakiorra aztertzea da. Sistema kultural-ideologikoan kontuan hartu behar dira
hainbat faktore: espazio berean
atzerriko hizkuntza baten –espainola edo frantsesa- presentzia, zeina
kolonizatzailearen hizkuntza izateagatik baztertu egiten zen, baina
aldi berean, modernitatera eta aldaketara irekitzeko hizkuntza kontsideratzen zen.
Mendebaldeko Europara bideratzen zen immigrazio marokoarrak,
beste immigrazioekin batera, kapitalismoak menperatutako munduko
antolaketa ekonomikoari erantzuten
dio. Antolaketa horren ezaugarria
Iparraldeko eta Hegoaldeko herrialdeen arteko desberdintasun sakona
eta gero eta handiagoa da.
Migrazio mugimenduak kapitalismoaren garapenaren faseen oina-

rrizko elementu bat dira. Lehen
fasean, barnekoan, herrialde kapitalistetan bertan gertatzen den etapan, aldaketa sakonek eragindako
nekazal guneetako eskulana erabiltzen da eta emakumeak eta haurrak
mugitzen dira. Bigarren fasean,
kanpokoan, kapitalismoaren oinarriak hedatu eta zabaltzen dira
modu kolonialean.
XX. mendearen hasieran,
Marokoko kolonizazioaren helburua zera zen: kapitalismo frantses
eta espainiarren espazioa handitzea.
Gainera, Frantzia Afrika iparraldeko gainontzeko herrialdeetan,
Sahara hegoaldeko zonalde batzuetan eta Guineako Golkoan sartua
zegoen. Zonalde geopolitiko hori
espazio ekonomiko frantsesaren
“periferia” nagusiena zen eta da.
Marokoko konkista kolonialak,
lehen etapan funtsezkoa eta erabakiorra izan zenak, Marokoko egitura sozialaren oinarriari eraso zion:
tribuari. Gerra politiko eta psikologiko hark, ekintza militarrarekin
batera, helburu bat zuen: tribuen
suntsiketa. Konkistatutako tribuetako jendea indarrez eta “corvée”
sistemaren bitartez konfiskatua
izan zen azpiegitura militarrak eta
ekonomikoak martxan jartzeko
beharrezkoa zen doaneko eskulana
lortzeko. Konkista militarrak, politikoak eta administratiboak eraketa
sozialak suntsitu zituen eta nekazal
guneetako masa proletarizatu zuen.
Horrek guztiak gizarte marokoarra
denboraldi baterako edo betiko
emigratzaileak oso merke eskaintzera behartu zuen; hasieran meatzetarako eta Europako lursailetarako, eta gero manufaktura-industriarako.
Lehen etapa horren ondoren,
lurralde emankorrenak eta sail ureztatuak eskuratzeko bidea libre gelditu zitzaien kolonoei. Ondorioz, tri-

buak larrerako lurrik gabe gelditu
ziren eta poliki-poliki abereak eta
landu zitezkeen lurrak desagertzen
joan ziren. Gainera, herri administrazio kolonialak bertako kolaboratzaileei (tribuetako nagusiak) jabetza kendutako lurrak oparitu zizkien, tribuei inolako indemnizaziorik eman gabe. Pribilegio ekonomiko horiek nekazal guneetako
masaren txirotzea eta proletartzea
azkartu egin zuten, eta hirietara,
Frantziara eta Espainiara alde egitera behartu zituzten.
Hirugarren fasean negozio gizonak, banku gizonak eta komertzialak iritsi ziren eta Marokoren gaineko monopolio inperialistaren
garaipena ekarri zuten. Finantzabotere horrek aurreko trukeen zirkuituak puskatu zituen eta herrietako merkatuak zirkuitu kapitalistei lotutako ibilbide berrietan
kokatu zituen. Lekualdatze horrek
eraldaketa sakona sorrarazi zuen
espazio politiko eta ekonomiko
marokoarraren orientazioan, eta
Marokoko ekonomiaren desegitea
eta irekitzea abiarazi zituen.
Faktore militar, ekonomiko eta
politiko horiek oso paper garrantzitsua jokatu zuten barneko zein
kanpoko migrazio prozesuen sorreran. Baina, migrazio fluxu horretan
eragin zuten eta eragiten duten
beste kausa batzuk ere gehitu behar
dira: baldintza bioklimatikoak.
Hau da, eurite irregularrak, lehorteak, goseteak, langosten inbasioa
eta desertifikazioa.
Baina, 1956ko independentziaren aurreko barne zein kanpoko
emigrazioaren arrazoiak koloniazioa eta faktore bioklimatikoak
izan baziren, zergatik areagotu eta
bizkortu ziren 1956tik eta 60tik
aurrera barneko eta kanpoko
migrazioa mugimenduak?
Frantziak, Marokon kokatu

2002ko uztaila

ondoren, merkatu marokoarra
monopolizatu zuen. Aurreko egitura ekonomiko zaharrak desagertarazi zituen eta bere interesekin bat
zetozen berriak sortu zituen. Bi
egiteko izan zituen: “suntsitzailea”
eta “sortzailea”. Karl Marxek gauza
bera zioen Britania Handiak Indian
egindakoagatik. Frantziak erreinua
modernizatu zuen metropoliari
irmoki lotuz. 1956ko martxoan
Marokok independentzia lortu zuen,
baina protektoratu zaharrak ekonomia marokoarrak Mendebaldeko
kapitalismoarekiko zuen menpekotasuna indartu zuen. Gunnar
Myrdalek “inposatutako bi aldekotasuna” deitzen dion sistemarekin egin
zuen hori, hots, “interdependentziaren barruko indepentziarekin”.
Kolonialismoaren ondorengo
Marokon funtsezkoa izan da honako alde hauen arteko ituna: majzen
zaharraren ordezkari zen monarkia,
tribuetako nagusi handien ordezkari zen feudalismoa eta hiriko
merkataritza burgesa. Zentro
nagusien interesak zapuztuta eta
baztertuta sentitu ziren herritarren
kontura bermatu ziren. Itunak ez
zuen hautsi protektoratuak utzitako garapen eredua; alderantziz,
bere akats guztiekin birproduzitu
zuen, EEE Europako Ekonomia
Erkidegoaren beharretara moldatuz
eta 1983az geroztik NDF
Nazioarteko Diru Funtsaren eta
beste agindu ekonomikoen arabera berregituratuz. Hazkundearen
finantzazioa atzerriko laguntzarekin egiten da. Modu horretan,
Marokok izugarrizko zorrak ditu
(1988an 20 milioi dolar, BPGren
%106). Horrela, Mendebaldeak,
Tibor Mendek dioen “birkolonizaziorako laguntzaren” bitartez,
menpekotasun marokoarraren
katea indartu egin du (komertziala, finantzieroa, kulturala eta
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abar). Bien bitartean, indar kapitalistek beren ekonomiei laguntzen diete eta eurekin komertziatzen dute.
Langileen eta nekazarien txirotzea arazo marokoarraren funtsezko datuetako bat da, hazkunde
demografikoarekin eta biztanleriaren gaztetzearekin batera.
Desoreka hori urtez urte handitzen ari da, Maroko postkoloniala
menperatzen duten 5.000 familiak gero eta aberatsagoak diren
bitartean. Marokoko egitura ekonomikoan, sozialean eta politikoan dauden kontraesanek txirotasuna, istiluak, barne zein kanpoko
emigrazoak, gatazkak… sortu
dituzte eta sortzen jarraituko dute.
Marokoren eta Mendebaldearen
aldetik borondate politikorik ez
baldin badago, etorkizuna larriagoa izango da.

3. Helmugako herrialdea
3.1. Migrazio esperientziak eta bizipenak
Hiru migrazio esperientzia
bereiztu ditugu atal honetan:
aitzindariak, trantsizioko pertsonak eta haustura esperientziak.
Atal horietako bakoitzean, aldi
berean, hiru pertsona mota
bereizten dira, bakoitzak bere
proiektu espezifikoa duelarik.
3.1.1. Aitzindariak (60 eta
70eko hamarkadak)
- Aitzindariaren migrazio proiektua
- Saltzaile ibiltari aintzindariaren
migrazio proiektua
- Berriz elkartutakoen migrazio
proiektua
Migrazio fenomeno honi aitzindaria deitu diogu emigratzaile horiek
hala izan zirelako harrera-gizartean,
ez ordea euren jaioterrian. Hauek
atzerrira abiatu aurretik mugikortasun handia egon zen tribuen arte-
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ko gatazkek eta hondamendi naturalek bultzata: krisi ekonomikoek
eta lehorte eta gosete zikloek nekazal exodoa ekarri zuten, eta soldaduek eta langileek behartuta emigratu behar izan zuten mendebaldeko metropolietara.
Pertsonen tipologia eta profila.
Pertsona hauen proiektuak 60ko
hamarkadan hasi eta 70eko hamarkadaren amaierara eta 80ko hamarkadaren hasierara arte luzatu ziren.
Migrazio fenomeno honek hiru
migrazio makroproiektu biltzen
ditu bere baitan:
- Aitzindarien migrazio proiektua
60ko hamarkadan abiatu zen eta
Marokoko iparraldeko nekazal
guneko gizonezkoek osatzen zuten,
nahiz eta hegoaldeko nekazal guneetatik, herrietatik eta hiri handietatik ere bakarren batzuk abiatu.
Hainbat arrazoi zirela medio,
bakoitza euskal geografiako puntu
desberdinetan kokatu zen; batzuk
lanik bilatu ez zutelako edo beste
zailtasun batzuengatik (klima,
familiartekorik eza eta abar)
Europako beste herrialdetan gelditzerik izan ez zutelako, beste
batzuk aurretik familiakoren bat
zutelako edo lana bilatu zutelako,
baina baita lan asko zegoelako ere:
trenbideko eta errepideetako lanetan, meatzetan, zementu eta azulejo enpresetan, oihalgintzan eta
abar. Denboraldi baterako etortzen
ziren, gero jatorrizko lurraldera
itzultzeko asmoarekin.
- Saltzaile ibiltari aitzindariaren
migrazio proiektua
1981eko lehorteak iraupen ekonomia (zerealen laborantza eta
artzantza) suntsitu zuen Marokoko
erdialdeko nekazal guneetan eta
hango pertsonak dira bigarren
tipologia honetakoak. Erdialdeko
tribuak transhumantzian bizi izan
ziren, baina Marokon hain ezagu-
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nak diren lehorte zikloek bizimodu
hori ahuldu egin zuten. Horrek
bultzata, lurrik gabeko milaka
familiek herrietara edo hiri handien
inguruko txaboletara egin zuten
ihes. Beste milaka gizon Aljeriara,
Tunisiara edo Frantziara joan ziren
lan egitera. Gainera, mugen itxieraren eta 1981eko lehortearen ondorioz, beste batzuk saltzaile ibiltari
bezala joan ziren, lehenengo mediterranear kostaldera Algecirasetik eta
Italiara Kosta Azuletik, eta gero
Espainiako eta Euskal Herriko hiri
handietara. Azken norabide hori
erregularizazio prozesuaren ondoren eta 1985eko Atzerritarren
Legea onartu arte hartu zuten.
Makroproiektu hori batez ere gizonezkoena zen eta bi ezaugarri ditu:
mugikortasun handia eta maila guztietako ezegonkortasuna (osasunean,
etxebizitzan, lanean eta abar).
- Berriz elkartutakoen migrazio
proiektua
1973an Europako herrialde
industrializatuei eragin zien krisia
egon zen, eta ondorioz, atzerriko
eskulanari mugak ixten hasi ziren.
Tipologia hau horren ondorioz
sortu zen. Hemen kokatuta zeuden
emigratzaileak bidegurutze baten
aurrean aurkitu ziren: alde batetik,
itzuli eta aurreztutako diruarekin
negozio bat jarri edo nekazaritzan
inbertitu nahi zuten; baina bestetik, itzultzeko baldintzak ez ziren
aldekoak: jaioterria ere krisi ekonomikoek, politikoek eta sozialek jota
zegoen, eta hango familiartekoek
hemen gelditzeko edo bestela familia elkartzeko gomendatzen zieten.
Euskal Herrian zeuden pertsonek euren emazteak eta seme-alabak ekartzeko erabakia hartu
zuten. Nahiz eta denek aldi berean
ez egin, elkartzea emakumeen eta
seme-alaben migrazio proiektu
bihurtu zen.

3.1.2. Trantsizioko eredua
(80ko hamarkada)

Hiru tipologia bereizten dira
eredu honetan:
- Berriz lotutako migrazio proiektua
- Ihesaren migrazio proiektua
- Aurkikuntzaren migrazio proiektua
Trantsiziokoa bezala definitu
dugun migrazio eredu honetan
60ko eta 90eko hamarkaden arteko
pertsonak kokatzen ditugu. 60ko
hamarkadako emigratzaile aintzindariek migrazio proiektu “egokia”
eta “segurtasun” maila altua zuten.
90eko hamarkadako pertsonek,
berriz, haustura zuten ezaugarritzat
eta mugikortasun eta ezegonkortasun handiko proiektuak zituzten.
Trantsizio denboraldi hau bi
mugen artean kokatzen da. Alde
batetik, europar herrialdeen hazkundea gelditu egin zen eta egonkortzen hasi ziren. Eta bestetik,
gero eta muga gehiago ixten hasi
ziren. Marokon, bestalde, aitzindarien emigrazio arrakastatsua erreferentziatzat hartzen zen eta bertako
krisia sakonduz zihoanez, horrek
emigrazioa bultzatu zuen.
Immigrazio tradizioa zuten
Europako herrialdeetan lehenago
gertatu zen trantsizio hau, baina
estatu espainiarrean 80ko hamarkadaren erditik aurrera eta 90eko
hamarkadaren hasieran jazo zen.
Trantsizio honetan pertsonen bilakaera eta ekintzak (aurretiazko
esperientziak, sareak, kokatzeko
estrategia eredua, lan mota, arautze
administratiboaren eskaera behin
eta berriz…) erabakigarriagoak
ziren beste bi eredu migratzaileetan baino; hau da, trantsizio epe
batean zeudenez, pertsonen ekintzen eta estrategien arabera, migrazio eredu batera edo bestera jo
zuten, hots, 60ko hamarkadako
aitzindarien eredura edo 90eko
hausturara.

Trantsizioko tipologia
horietan nekazal guneetatik eta prestakuntza
gutxirekin
(aurreko
tipologian ohikoagoak
ziren) zetozen pertsonak
gelditzen ziren oraindik,
baina gehienak herrietatik eta gero eta prestakuntza handiagoarekin irteten
ziren. Nolanahi ere, guztiek
zituzten familian aurretiazko
migrazio esperientziak, nola barnekoak hala kanpokoak.
Zenbait gizon-emakumeren
kasuan, harrera-gizarteko gertuko
familiartekoren batek babesten
zien migrazio esperientzia eta
sarrera zailtzen eta Marokon lana
aurkitzeko zailtasunak handitzen
edo espektatiba faltatzen ikusi
zutenean familia elkartzeko eskatzen hasi ziren. Beste batzuen
kasuan, migrazio proiektua ezegonkorragoa zen urrutiko familiartekoren baten bitartez edo sare
horren babesik eta erreferentziarik
gabe iritsi zirelako. Garai horretan
hasi ziren bakarrik alde egiten
zuten emakumeen migrazio esperientziak; eta kasu honetan, aintzindariak izan zirela esan daiteke.
Maroko iparraldeko (aintzinako
protektoratu espainiarreko) ohiko
pertsonekin batera (Rifeko etnia
berberekoak, adibidez) kultura arabiar-frankofonoa baina jatorri rifearra duten Maroko erdialdeko biztanleak ere agertzen hasi ziren, eta
baita hegoaldeko batzuk ere.
Pertsonen tipologia eta profila.
Trantsizio garai honetan hiru
migrazio esperientzia desberdinekin egiten dugu topo: berriz lotutakoa, iheslaria eta aurkikuntzakoa.
- Berriz lotutako migrazio proiektua
Migrazio esperientzia honen
ezaugarria alderdi gehienetan duen
seguratasuna da: egiturarazkoa
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(gutxieneko bizi baldintzekin leku zehatz
batera zihoan) eta emozionala
(babes afektiboarekin biziko zuen
egoera). Baina, berriz elkartzen
ziren ohiko pertsonek ez bezala,
ziurgabetasunez betetako egoera
jurdikoan abiatzen ziren norako
herrialdera.
Berriz lotzen ziren pertsona
hauek behatuta, berriro taldekatzeko moduak ikusten dira eta bide
horiek erabili zituzten ondoren etorri ziren familartekoek.
Lotura berri honetan, berrindartutako ainguraketa bikoitza zegoen: ez zen famila osoa elkartzen,
nukleoaren zati batek jatorrizko
herrialdean jarraitzen baitzuen
emigratzeko eta alde egin zutenekin elkartzeko ikuspegirik gabe.
Batzuetan gurasoen edo arbasoen
migrazio proiektuaren menpean aurkitzen ziren. Jatorrizko herrialdean
familia giroan transmitutako balioen
jarraipena egitea ere ohikoa zen.
Emigrazioaren ametsa ingurukoen esperientziek edo bizipenek islatzen dute, nahiz eta ez jakin benetan nolakoa den emigrazioaren
“beste aurpegia”. Lehen zerbait finkoa bezala ikusten zen itzulera
orain zalantzan jartzen da familia
norako herrialdean bildu delako.
Nahiz eta azken erreferentzia beti
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jatorrizko herrialdea izan, norako
herrialdea ez da baztertzen bizitzako zerumugatik.
- Ihesaren migrazio proiektua
Ainguraketen galera da migrazio
proiektu honen ezaugarria, hots, ez
da aurkikuntza bat planteatzen,
itogarria den egoera batetik alde
egitea baizik. Emigrazioa ametsa
bezala ikusten zen, aurreko migrazio eredua erreferentziatzat hartzen
zelako, eta irtenbide bezala ikusten
zen hasieran. Familiako eta gertuko
barne zein kanpoko migrazio esperientziak ezagutzen ziren. Balioak
eta familiako nortasuna zalantza
jartzea zekarren, batez ere erlijiosoak. Jatorrizko herrialdean emakumearen menpekotasun papera
zalantzan jartzea oso garrantzitsua
da eta norako herrialdean egon zitekeena mitifikatzen zen. Horrelako
proiektuen azpian zegoen ziurgabetasuna abentura haize bezala planteatzen zen. Ibilbidea aldakorra
zen, bulkada zirkunstantzialen arabera mugitua eta erabakia.
Familiako erreferentzia mantentzen zen (ihesa gaizki ikusten ez
zuen aliatuarekin), baina oso zirkunstantzialki eta etsipen eta
larrialdi uneetan baino ez.
“Besteengana” irekitzeko joera
handia zegoen eta horrek ezkontza
mistoak edo prostituzioa ekarri
zituen. Normalean lan kaxkarrak
izaten zituzten eta ez zuten itzultzerik planteatzen.
- Aurkikuntzaren migrazio proiektua
Migrazio esperientzia subjektibo
hau bi muturren erdian aurkitzen
da, eta hein handi batean, aurrekoekiko antagonikoa da.
3.1.3. Hausteko asmoz
egindako irteera eredua
(90eko hamarkada)
- Emakume bakartiaren migrazio
proiektua
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- Paperak dituen gaztearen migrazio
proiektua
- Paperik gabeko gaztearen migrazio
proiektua
60ko hamarkadako emigratzaileek “migrazio ibilbidea” zuten, eta
bertan irteera (normalean nekazal
gunea eta tradizionala) eta helmuga
(hiritarra eta modernoa) zehazten
ziren. 80ko hamarkadaren bukaeran eta 90eko hasieran, berriz, emigratzaileek “migrazio proiektua”
zeukaten.
Irteera haustura bezala planteatzen zen proiektua da. Emakumeei
eta gazteei erabakiak hartzen eta
autonomo bihurtzen uzten ez zien
sistema patriarkalarekin hausten
zuten. Lan munduan sartzeko,
sozialki igotzeko eta indibidualki
garatzeko balio ez zuen hezkuntza
orokortua eskaintzen zien sistema
politiko eta sozialarekin hausten
zuten. Babesa, ustelkeria eta bizitza
soziopolitikoaren demokratizaziorik eza nagusi ziren sistemarekin
hausten zuten. Gainbehera zihoan
nekazal munduarekin hausten
zuten; nekazal politikek lurjabe
handiei (esportaziorako laborantzan arituak) bakarrik egiten baitzien mesede, milaka nekazariren
exodoa bultzatu zuelarik hiri handien inguruko txaboletara.
Pertsona horien migrazioa ihesa
zen eta beti present zegoen beren
bizitzako proiektuan. Beste proiektuek porrot egiten zutenean eta gainontzeko ateak ixten zirenean (barnekoak zein kanpokoak) milaka mikroproiektu indibidual sortu ziren.
Pertsonen tipologia eta profila.

Haustura eredu honetan sartu ditugun pertsonek etapa berri bat irekitzen dute immigrazio marokoarraren prozesuan. Herrialdearen
barruko beste bizitza proiektuek
(ezkontza, lana, hezkuntza eta abar)
edo irtenbideek porrot egindakoan
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edo itxitakoan, kanpora begira amestutako, pentsatutako eta martxan
jarritako “bizitza proiektua” da.
Nahiz eta kapital sinboliko bat
(ezagutzak, ikasketa, hiriko bizitza
eta abar) eta material bat (harreragizarteko familiartekoak eta lagunak) eduki, euren egoera legeztatzeko zailtasun administratiboekin
aurkitzen dira (bisa, lan eskasia,
etxebitzia eta abar). Batzuk
1991ko erregularizazio prozesuaz
baliatu ziren, eta beste batzuk saiatzen eta paperik gabekoen kopurua
handitzen jarraitzen dute.
- Emakume bakartiaren migrazio
proiektua
Migrazio proiektua gizonezkoentzat gordeta egon da urte askotan, eta behin euren egoera legeztatu ondoren, euren emazteak eta
seme-alabak eramaten zituzten
harrera-gizartera. Baina immigrazioaren sustapena orokortzearekin
batera, emakumeek ere kanpora
ateratzea amesten dute, horrek
askatasuna eta independentzia
handiagoa esan nahi baitu.
Azken urteotan, emakumea
emigratzaile bezala, eta ez emazte
eta emigratzailearen alaba bezala,
migrazio fluxuetan parte hartzera
pasa da. Batez ere beren ingurunearekin eten duten emakume bakartiak dira. Hasieran iparraldeko,
hegoaldeko nahiz barruko nekazal
guneetako emakumeek familiaren
elkartzea zela eta immigratu
zuten. Orain, ostera, Tanger,
Tetuan, Casablanca, Rabat eta
beste hiri handietako emakume
bakartiak gizonaren bide berberak
jarraitu ditu.
Emakume bakartien emigrazioa
bi gertaerek bultzatu dute: familiaren krisia eta desintegrazioa, eta
Marokoko krisi ekonomiko eta
politikoa.

- Paperak dituen gaztearen migrazio
proiektua
Independentziaren (1956) ondorengo urteetan jaiotako belaunaldiko
gazteak
dira
hauek.
Independentziaren
ondorengo
amets kolektiboak zeharkatuta eta
markatuta daude: garapen ekonomiko eta sozialerako hezkuntza
orokortua.
Gazte horientzat migrazioaren
arrazoia ez da ekonomikoa soilik.
Irteera ateratzeko ate bat bezala
ikusten da, bizitzako proiektu berri
bat bezala. Hobeto bizitzeko itxaropenean sostengatzen da, eta ez
materialki, baita indibidualki ere.
Hedapena eta norberaren garapena
kanpokoarekin lotzen dira, eta
barrukoarekin oposizioan daude.
Pertsona horiek Espainian nahiko erraz sartu ziren azkenetakoak
dira, baina hala ere, bisa beharko
dute. Mugitzeko gaitasun ikaragarria dute eta nahiko erraz moldatzen dira harrera-gizartean.
Mendebaldeaz duten ezagutzak,
ikasketek eta jatorrizko herrialdean
edo helmugako herrialdean dituzten familia eta lagun sareek euren
kokapena eta legeztatzea azkartzen
dituzte.
Pertsona horien bizitzaren ezaugarri nagusiak bi dira: mugikortasun handia (lan bilaketa, etxebizitza aldaketa…) eta ezegonkortasun
handia (gaizki ordaindutako eta
asegururik gabeko lanak).
- Paperik gabeko gaztearen migrazio
proiektua
Aurreko tipologiaren berdina da,
ezaugarri berberak ditu, baina bizileku eta lan paperik ez duenez, zailtasun gehiago ditu.
Bi pertsona mota aurki ditzakegu egoera honetan: lehenengoa,
aurrekari penalak edukitzeagatik
edo lan kontratu bat aurkitzeko
gaitasun ezagatik bere egoera inoiz

Hemen,
Euskal
Herrian, beste
lekuetan bezala, ikuspegi
humanitarioasistentziala
nagustizen da
eragile sozialen eta instituzioen artean.
Egoera ilegalean edo ezegonkortasunean dauden
etorkinei
laguntzen
zaie, kolektibo
horien garapen komunitarioari arretarik
jarri gabe.
arautu ezin izan duena; eta bigarrena, lan baimena eduki arren galdu
egin duena kontratua bukatu eta
beste lanik aurkitu ez duelako.
Egoera horretan batzuk baztertuak gelditzen dira eta delinkuentzia sareetan erortzen dira. Beste
batzuk familiakoek eta lagunek
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lagunduta ezkutuko ekonomian
egiten dute lan beren egoera arautzeko aukera baten zain (ezkontza
edo lan-kontratua).
3.2. Etorkin marokoarren
bilakaera mundu aldakorrean
Oraindik bukatu gabe dagoen
migrazio prozesu honetako emigratzaileen ibilbidea jarraitu ondoren,
eta jatorrizko herrialdearen eta helmugako herrialdearen garapena
ikusita, XX. mendearen amaieran
egoera konplexu baten aurrean aurkitzen gara, ez pertsona emigratzaileak soilik, baita beren herrialde
Maroko, mundu arabiar-musulmana eta beraien bizileku diren
Euskal Herria eta Mendebaldeko
mundua ere.
Azken urteotan harrituta eta
kezkatuta begiratzen diegu fundamentalismoen gorakadei eta gotorlekuak eraikitzeko hainbat saiakerari. Gotorleku berri horietan “garbiarentzat ” (erlijiosoa edo erradikala) eta “gogorrarentzat” (norbera
baieztatzen eta bestea baztertzen
duten ideologiak) baino ez da
egongo lekurik. Betiko desagertuak uste genituen diskurtso berberak entzuten ditugu berriz ere.
Aurreiritziz, estereotipoz, gorrotoz,
arrazismoz eta xenofobiaz betetako
diskurtsoak. Europako irudimenean “bestea” lehen bezala ikusten da:
basatia edo mairua, adibidez, eta
beste irudi batzuk gehitzen zaizkie:
“musulman integrista”, “terrorista
arabiarra eta islamista” edo “etorkin klandestinoa”. Baina diskurtso
horiek berriz ere gotorleku europar
zahar/berri horren oinarrien azpian
garatzen ari diren mugimendu
telurikoak ezkutatzen saiatzen dira.
Haatik, ez gara aurkitzen
Europan soilik noraezean, mundu
arabiar-musulmana ere desberdintasun arradikal eta absoluto baten
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bila dabil amorratuta, horrek utziko baitio “bestearen aldamenean”
edo “aurrean” existitzen eta irauten. Bilaketa horrek ziurtasun
beharrari eta ideologia modernoek
dakarten gainbeherak ekar dezakeen hutsunearen beldurrari erantzuten dio.
Intelektual arabiar-musulmanak,
beraien artean aniztasuna egon
arren (tradizionalistak, panarabistak, nazionalista arabiarrak, laikoak, marxistak eta abar),
Modernitatera hurbiltzeko bideak
bilatzeaz kezkatu dira. Baina,
modernitatearen
ikur
den
Mendebaldearekiko kontaktua ez
da inoiz erraza izan. Pentsakera ildo
horietako bakoitzak bere goren
unea izan du, Mendebaldearekiko
topagunearen edo topagunerik ezaren arabera, beti ere.
Europan bazterketa dinamika
bat dago, “bestea” segurtasun ezarekin lotzen delarik. Bazterketa
espazio hori zabaltzen lagundu
dute Europako mugen itxierak,
eskuin eta eskuin mutur europarraren nahiak asetzeko ezarri diren
migrazio politika zorrotzek eta
Europak bizi duen krisi ekonomikoak. Era berean, Komunitatekoen eta
Komunitatetik kanpokoen arteko
desberdintasuna ere legitimatu
egin dute. Europak Berlingo harresia itsasartera aldatu du eta AEB
Amerikako Estatu Batuek babestutako “nazioarteko ordenu berriaren” baldintzak betetzen ditu.
Hegoaldeko herrialdeetan ikusten
dute etsai berria eta haien arazoek
(gosea, txirotasuna, etnien eta
mugen arteko gerrak, islamismoa,
hazkunde demografikoa eta migrazioak) arrisku bilaka daitezke etorkizunean.
Emigratzaileen ereduak, tipologiak eta diskurtsoak ikusterakoan
emigrante marokoar guztiek jasa-
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ten duten dinamika bikoitza antzeman dugu: indibiduala eta taldekoa, pertsonala eta komuna, galdutakoa eta berreraikitzen ari direna
eta abar.
Dinamika bikoitz hori bi unibertso edo ainguraketen artean hedatzen da: alde batetik, jatorrizko
herrialdeko unibertso soziokulturala; eta bestetik, helmugako herrialdekoa. Bi ainguraketa horien artean euren bizitza eraikitzen joan
dira, ehunka edo milaka joan-etorriren erritmoan, bidaia bakoitzean
desberdina baita.
Etengabe bi espazio geografiko
eta soziokultural desberdinen eta
aldakorren arteko oreka bilatzen ari
diren gizon-emakumeen aurrean
gaude. Deserrotzeari, ulermen
ezari, bazterketari, bakardadeari eta
abarri aurre egiteko oreka pertsonala bilatzen ari dira.
Emigratzeko garaian maite diren
pertsonen, gauzen eta lekuen hasierako galera sumatzean, irudimena
pizten da. Hasierako galera horiek
gainditu egiten dira familia berriz
elkartzean, beste emigratzaileekin
topatzean, jaioterrira oporretara
joatean, gutunak idaztean, telefono
deiak egitean eta abar, baina ezer ez
da lehen bezala.
Hemengo eta oraingo bizitza
etengabeko borroka da galdu dutena berriz osatzeko.
Harrera-gizartean emigratzaile
taldearen integrazioa eta lan mundurako sarrera eta euren kultura
desberdintasunaren errespetua
eztabaidatzen ari diren bitartean,
Euskal Herrian eta beste lekuetan
dauden emigratzaile marokoarrak
beraien lehenaldiko eta oraingo zati
sakabanatuekin hemengo (Euskal
Herriko) eta hango (Marokoko)
bizitza pentsatzen eta eraikitzen
saiatzen dira estrategia ikustezin
baten bitartez.
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Hemen, Euskal Herrian, beste
lekuetan bezala, ikuspegi humanitario-asistentziala nagusitzen da
eragile sozialen eta instituzioen
artean. Egoera ilegalean edo ezegonkortasunean dauden etorkinei
laguntzen zaie, kolektibo horien
garapen komunitarioari arretarik
jarri gabe. Ikuspegi eta esku-hartze
horrekin batera etorkin atzerritarrei beldurra zaie eta gaitzetsi egiten dira –etorkin marokoarren
kasuan gehiago- etorkin batzuen
delituzko portaerei buruz komunikabidetan ematen dituzten neurriz
kanpoko albisteak direla eta.
Ondorioz, etorkinen aurrean hiritarren segurtasuna bermatzeko neurriak hartzen dira eta etorkin
horien garapen komunitariorako
laguntzak gutxitu egiten dira.
Euskal Herrian dauden emigratzaileen nortasuna, oroimena, irudimena, kultura, espazioa eta
komunitatea etengabe aldatzen ari
dira. Hori erronka bat da beraientzat, baina baita bizi diren gizartearentzat eta euren jatorrizko
herrialdearentzat ere. Ez ditugu
hartu behar Euskal Herriko kohesio
soziala eta nazionala, ongizatea eta
segutasuna zalantzan jartzen dituzten elementu eta inbasio bezala.
Gizon-emakume horiek Marokoko
herrixka edo hiri batean dituzte euren
sustraiak, han bizi izan dira eta han
lan egin izan dute Europara irten
aurretik, eta han mantentzen
dituzte familia eta lagunak. Etxe
edo gela batean bizi dira, lanera
joaten dira, jan egiten dute, telebista ikusten dute, otoitz egiten dute,
merkatura edo supermerkatura joaten dira, medikuarengana joaten
dira, administraziora joaten dira,
euren oporrak erabakitzen dituzte,
bizilagunekin, lagunekin eta familiartekoekin elkartzen dira etxean,
kalean jolasten duten haurrak

dituzte, ikastolara edo eskolara joaten dira, beste gazteekin ateratzen
dira, gurasoei laguntzen diete eta
euren nortasunari buruzko galderak egiten dituzte. Euren harreman
sozialen, balio kulturalen eta oroimenaren eta proiektuaren arteko
urraketaren eraldaketak ikusten
dituzte. Euren lehenaldia indibidualki edo kolektiboki bizitako
gertaerek, balio sistemak eta jatorrizko gizarteko erreferentziek osatzen dute, eta orainaren zati da hori
guztia. Era berean, euren etorkizunari ezin zaio begiratu euren lehenaldiaren eta orainaren arteko
gatazkak konpondu gabe.
Euskal Herrian dauden marokoarren oroimena etengabeko bilakaeran dago. Emigratzailea ez da
egina, bukatua, eta identifikatu eta
espazio eta estatu bat ematea falta
zaio produktua. Emigratzaileek
lehenaldirik, historiarik –kolektiboa nahiz indibiduala-, sentimendurik, proiekturik eta ideiarik ez
dutela pentsatzen dutenak oker
daude.
Emigratzaileen oroimenak prozesuak eta esperientziak biltzen ditu
eta datu berriak ezagutu ahala, espazioa, denbora eta indarra hobeto
kudeatzen ikasten du. Sakabanatuta
dagoen identitatetik identitate osoa
berreraikitzeko oroimena (indibiduala eta kolektiboa) berreraiki
behar da.
Oroimena bezala, espazioa ere
bilakaeran dago. Espazioaren adierazpena anitza da; pertsona baten
barru-barrutik hasten da eta
herrialde baten identitatera, zibilizazio batera edo bere errealitatea
baldintzatzen duten muga planetario eta kosmikoetara arte zabaltzen
da. Gizon-emakume horiek euren
mugikortasuna eta dinamika islatzen dituen mapa batean marraztu
dituzte beren ibilbideak. Nahiz eta

ibilbide
linealak
iruditu, ez datoz
beti bat mapa azaltzen
den eboluzioarekin. Magreb arabiar-berbere-islamistatik datoz,
nortasun, lurralde eta zibilizazio
multzo batetik. Baina lurralde
horren zentzua aldatu egin da.
Gaur egun, gizabanakoak ez dira
espazio bakar batekin erlazionatzen, gizarte tradizionaletan bezala.
Han gizakiaren eta lurraren arteko
nortasuna zen nagusi. Aldaketa
horren ondorioz, laneko, aisialdiko,
eskolatzeko eta bizitzeko espazioen
sakabanaketa gertatu da. “Bizitza
sozialeko espazioak ikustea eta
bereiztea gero eta zailagoa da.
Etengabe berregiten ari direla
dirudi”.
3.2.1. Komunitatea nortasunaren berrosaera bezala
Euskal Herriko etorkin marokoarren komunitatea ere bilakaeran
dago. Beraientzat marokoarra eta
musulmana izatea lotura kolektibo
bat edukitzea da. Gainera, eure nortasuna Islamaren bidez berreraikitzeak norbera bere buruarekin eta
komunitearekin adiskidetzea dakar.
Euskal Herriko etorkin maroko-
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arren
komunitatea ez da espazio
itxia. Pertsona horiek ez dira lehenaldian ainguratuta bizi, kontziente dira harreman sozialak eta balio
kulturalak eraldatu egiten direla.
Euren komunitatea ez da mezkita
soilik, bizitzako eta heriotzako
proiektuen eta oroimenaren arteko
urraketa adierazteko lekua baizik.
Nortasuna eta desberdintasuna
etengabe eraikitzen ari den lekua
da. Konturatu gabe, “bestearekiko”
desberdintasunak eratzen hasten
dira. Izan ere, eskuzabaltasunaz eta
elkartasunaz hitz egiten duen
“beste” maitatu eta gorrotatu
horrek ateak ixten ditu.
Bazterketaren aurrean babesa
ematen duen koltxoia da komunitatea. Bertako kideek, indibidualki
zein kolektiboki, euren arteko sareak eratzen dituzte eta etorkizunaz
galderak planteatzen dituzte:
harrera-gizartean baztertuta eta
atzerritar bezala geldituko dira ala
nahi ez duten asimilazioa edota integrazioa ezarriko zaie? Elkarbizitzeko
aukerarik izango al dute euren nortasuna edo nortasunaren zati bat
mantenduz?
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Lehen belaunaldiko pertsona
gehienak nekazal gune batetik etorri ziren zuzenean (Marokoko iparraldetik: tarifit hitz egiten zuten
tribu rifearretik eta arabieraz mintzatzen ziren tribu djebliarretatik).
Eraldatzen ari zen gizarte hartan oso
bizirik zegoen egitura sozial tradizionala. Herri eta hirietatik etorri
zirenek ere (Kenitra, Settat,
Alhucemas, Larache eta abar) portaera eskema tradizional berberak
mantentzen zituzten.
Bizimodu eta harreman tradizional horiek indartu egingo dira harrera-gizartean. Familietako nagusiek
eskualde berean edo jatorrizko
herrialdean bizi ziren familietako
seme-alabekin ezkontarazi zituzten
euren seme-alabak.
Ondoren Marokoko beste eskualdetatik emigratzaile gehiago etorri
ziren, herrietatik eta erdialdeko
tribu arabiarretatik. Erlijio berbereko partaide ziren, Islama, eta
horrek euren arteko loturak indartu
zituen. Familiarteko eta etnien
arteko harremanetan eta ohitura tradizionaletan oinarritutako komuni-
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tate tradizionala bilgune eta lotura
elementu bihurtu zen lehen belaunaldiko emigratzaileentzat eta
euren familientzat. Lotura horiek
indartu egingo dira komunitate
handiago bateko partaide sentituko
direlako, hots, komunitate islamiarreko partaide.
3.2.2. Komunitatearen hierarkia

Komunitatearen baitan dagoen
hierarkia ez da inposatua edo ezarria,
eguneroko kontrol sozialaren ondorioz eratua baizik. Komunitatearen
barruko lidergoa hainbat arrazoik
baldintzatzen dute: helmugako
herrialdeko eta jatorrizko herrialdeko
posizio sozioekonomikoak, helmugako herrialdeko instituzioen aurrean
duten bitartekaritza esperientziak eta
abar.
3.2.3. Kontrol soziala
Komunitate marokoarrean bi
dinamika sozial biltzen dira, bai
indibidualki eta bai kolektiboki:
- Lehenengo belaunaldikoek edo
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aitzindariek komunitate osoaren
gain ezarri nahi dituzten eskema
sozialen birprodukzioa.
- Harrera-gizarte moderno eta
industrialeko inguruneak duen eragina, batez ere aitzindarien semealabengan eta haustura proiektua
duten gazte emigratzaileengan.
Lehenengo belaunaldikoak euren
bizitza tradizionalari eusten saiatzen dira, eraldatzen ari den familiako harremanen kontrola ez galtzeko eta akulturazio eta asimilazio
prozesuei aurre egiteko.
Edozein talde gutxitutan gertatzen
den bezala, ohituretan, familiako
harremanetan eta erlijio praktiketan
oinarritutako jatorrizko nukleo baten
inguruan komunitatea antolatzeko
saiakera bat dago, borondatezkoa eta
ez borondatezkoa.
Balio tradizionalei harrera-gizarteko balioak gehitu behar zaizkio, hots,
lan produktiboa eta diruaren balioan
oinarritzen direnak. Nahasketa
horretatik taldearen erreprodukzio
soziala arautzen duen dinamika berri
bat sortuko da.
3.2.4. Elkartasuna versus
norgehiagoka
Marokoko nekazal gizarteko
elkartasuna, beste ezer baino lehen,
kontrol sozialaren kohesioa da.
Taldeko kideen arteko laguntza
material eta morala da.
Laguntza hori desberdina da
familiartekoen eta tribu bereko eta
komunitateko gainontzeko kideen
artean. Laguntza hori modu askotara ematen da: emigratzen laguntzeko, dirua uzteko, gaixotasun edo
heriotzaren aurrean eta abar.
Dena dela, lehen belaunaldiko
emigratzaileak eta euren familiak
harrera-gizartean kokatzen direnean, bizimodu tradizional horrek
aldaketak jasaten ditu. Familia
bakoitzak bizitzen duen eboluzioa-

ren ondoren, tribuko elkartasuna
eta komunitateko kontrol soziala
aldatu egiten dira. Alde batetik,
gizarte industrial modernoak beste
baldintza batzuk eskatzen dituelako: denboraren antolaketa, habitataren eta erlazio familiarren berdefinizioa… Eta bestetik, gazteek ere
eboluzioa dakartelako familietara
eta balio tradizionalak baztertzen
dituztelako.
Urteak pasa ahala eta helmugako
herrialdeko egonaldia luzatu den
heinean, aintzidarien eta beren
familien artean kokatze harmoniatsua posible egin duen elkartasuna
gero eta indartsuago den norgehiagokan bihurtzen da. Komunitateko
bizitza lasaitu egiten da eta neurriz
kanpoko indibidualismoak hartzen
du indar, jatorrizko gizarteari ere
eragiten diolarik.
Edonola ere, familian eta etnian
oinarritutako bizitza komunitarioa
erlaxatu arren, Islamaren berrindartzeak oinarri erlijiosoen artean
elkartasuna eta lotura komunitarioak berrezarri ditu. Islamaren indartze hori arrazoi ugarik bultzatu
dute: Irango 1979ko iraultza islamiarra, Hirugarren Munduko
garapen sozioekonomikoen eta
politikoen ereduen krisia eta emigratzaile marokoarrek harreragizartean bizi duten bazterketa.
3.2.5. Erlijio jarduerak
90ko hamarkadatik aurrera
Euskal Herriko mezkiten edo
otoitz egiteko gelen kopurua hazi
egin zen. Hamarkada horren aurretik bi mezkita baino ez zeuden,
Bilbon eta Eibarren, eta gaur egun
zortzi gehiago daude –otoitz egiteko
gela txikiak zenbatu gabe-.
Horietatik hiru Gipuzkoan daude
(Eibarren, Ermuan eta Zumarragan);
hiru Araban (Gasteizen eta Arabar
Errioxan); eta bi Bizkaian.

Erlijio jarduerak eta ohiturak
beraien artean teilakatzen dira
gizarte musulmanak berezko duten
portaera sozialaren oinarria eraikitzeko. Islamak, erlijio bat izateaz
gain, hainbat lege eta dogma biltzen ditu eta horiek antolatzen
dute komunitate musulmana edo
Umma islamiya. Erlijio jarduera
eta ohitura horiekin emigratzaileen
komunitateko kideak Umma islamiyako munduko beste kideak
bezala izaera unibertsaleko nortasun horren partaide sentitzen dira.
Islamaren iturria Korana da,
hots, Mohamed profetak jasotako
mezu jainkotiarren multzoa eta
liburu bihurtutako Jainkoaren
hitza. Sunna, berriz, zera da: profetaren hitz multzoa, bere keinuak,
portaerak, jateko, edateko eta janzteko moduak, erlijio eginbeharrak
betetzeko erak eta besteak tratatzeko modua.
Dogmek esaten diote musulmanari zer sinestu behar duen, eta lege
islamistak musulman ona izateko
zer egin behar duen eta zer ez duen
egin behar esaten dio. Lege islamista hori edo Chariaa –jarraitu beharreko bidea- dogmak baino zabalagoa da. Agindu, debeku, aholku
eta abisu bilduma bat da. Bertan
kultoaren betebeharrak (ibadat) eta
gizarteko kideekiko betebeharrak
(muamalat) bereiz daitezke.
Islamaren erlijio jarduera bost
eginbeharretan oinarritzen da eta
horiek dira erlijioaren zutabe: fedearekiko
profesioa,
otoitza,
Ramadan hileko baraualdia, limosna eta Mekarako bidaia.
Jai erlijiosoak desberdinak dira
herrialde batetik bestera eta eskualde batetik bestera. Dena dela,
komunitate musulman osoarentzat
bi festa komun eta handi daude:
Ramadango baraualdiaren amaiera
(A-d Seghir edo festa txikia) eta

2002ko uztaila

arkumearen sakrifizioaren festa (Ad el Kebir edo festa handia).
3.2.6. Ohiturak
Emigratzaile marokoarren komunitatean oso present eta bizirik
daude ohiturak. Jarraipen kulturala
adierazten dute eta nortasuna berrindartzen ari den garaian agertzen
dira. Festetan halako asaldura bat
sentitzen dute partaide guztiek, eta
dolu errituetan, aldiz, sufrimendua
handia da, atzerrian eta isolatuta
egoteak areagotu egiten duelarik.
Ezkontzako zeremonia izugarri
bizitzen dute, bereziki emakumeek. Beraiek arduratzen dira prestaketaz eta asaldura handiko unea
izaten da. Lehen udako oporrak
arte itxaroten zuten ezkontzak jatorrizko herrialdean ospatzeko, baina
azken urteotan helmugako herrialdean ospatzen dira. Jatorrizko
herrialdera joaten direnean festa
txiki bat antolatzen dute hango
familiartekoekin ospatzeko.
Haurren bataioa eta zirkontzisioa
jatorrizko herrialdean bezala ospatzen dira. Bataioaren bitartez haurra komunitateko partaide izatera
pasatzen da eta izen arabiar edo
berbere bat hartzen du. Arkume
bat sakrifikatzen da eta gizonak
mezkitan elkartzen dira Koraneko
bersetak irakurtzeko, emakumeak
jaioberriaren gurasoen etxean
elkartzen diren bitartean.
Zirkontzisioari
dagokionez,
mutila komunitate musulmaneko
partaide osoa bilakatzen den ospakizuna da. Guraso askok udako
oporrak arte itxaroten dute jatorrizko herrialdean egiteko adin
bereko beste haurrekin batera.
Abegi ona kultura arabiar-islamistaren birtute bat da eta
Magreben eguneroko bizitzan sartuta dago. Ez dago mugarik a priori. Gizarte tradizionalean abegi ona
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sakratua da. Ezin da harrera ona
ukatu eta hori egiten duena gaizki
ikusia dago. Etorkin musulmanen
komunitatean abegi ona indartu
egiten da urruntasunak eta isolamenduak bultzata. Etorri berriekin
elkartasuna adierazteko modu bat
da eta bizi diren gizartearen aurrean borondate ona erakusteko modu
bat.
3.2.7. Auzotasuna edo
qaraba edo hurbiltasun sentimendua
Komunitate tradizionaleko bizitza sozialean auzotasuna funtsezkoa
da. Auzokoekin giro ona edukitzea
eta mantentzea ohituren parte da.
Esaera zahar ugarik islatzen dute
auzotasunaren garrantzia: “Aukera
ezazu bizilaguna etxea aukeratu
baino lehen”, “Beti gelditzen da
jateko zerbait bizilagunaren lapikoan”. Honela dioen sehaska kanta
bat ere bada: “Egizu lo gure afaria
egosi bitartean/ eta gure afaria
egosi gabe baldin badago/gure
bizilagunena egongo da”.
Nekazal gizarte tradizionalean
auzotasuna eta herriko edo eskualdeko komunitatea nahastu egiten
dira. Familietako buru guztiek
parte hartzen dute mezkitaren
mantenuan, Faqih irakasle koranikoaren ordainketan, eskolaren eraikuntzan, behi edo txekor baten
haragiaren banaketan, auzolanean
eta abar.
Emigratzaile
marokoarren
komunitatean auzokoak errespetatu egiten dira, nahiz eta batzuetan
gatazkak sortu ulermen arazoengatik eta marokoarrak bizilagun
bezala edukitzea ez gustatzeagatik.
Dena dela, auzotasuna euskal geografia guztian zehar sakabanatuta
dauden komunitateko kide guztiengan hedatzen da. Qaraba kon-

54 • hik hasi

tzeptua auzotasunak ordezkatzen
du. Arabiarrez qarabak familia,
etnia edo erlijio bateko partaidetza
sentimendua adierazten du.
Harrera-gizarteko bizilagunekin
erlazioak zailtzen direnean, komu-

nitateko beste kideekiko hurbiltasuna edo qaraba bilatzen dute, edonon egonda ere, isolamenduari eta
bazterketari aurre egiteko (bisitak,
mezkitetako elkartzeak, erlijio edo
ohituren festak eta abar).

Lehen belaunaldiko guraso
marokoarrek
beren etorkizunari buruz galdera gehiegi
egin gabe
eskolatzen
zituzten semealabak. Orain,
emigratzaile
marokoarrek
beren atzerritartzearen
kontzientzia
hartu dute eta
beren semealaben etorkizunaren inguruan galderak
planteatzen
hasi dira.

3.3. Marokoar familia
emigratzaileen seme-alaben hezkuntza
Lehen belaunaldiko gurasoek
beren etorkizunari buruz galdera
gehiegi egin gabe eskolatzen zituzten seme-alabak. Dirua aurreztu
eta denak batera itzultzea besterik
ez zuten buruan. Baina denbora
joan ahala, itzulera gero eta zailagoa bihurtu zen eta seme-alabak bi
espazio soziokultural desberdinetan, eta batzuetan gatazkatsuetan,
hazten ziren: eskola, lagunak,
kalea, euskara eta gaztelania eta
hemengo pauta kulturalak alde
batetik; etxea, gurasoak, Marokoko
familiartekoak, arabiera eta berberea, ohitura eta erlijio musulmana
bestetik. Semeek lan merkatuan
sartzeko adina ikasi behar zuten eta
gurasoei itzulerako proiektuan
lagundu; eta alabek nerabezarora
arte ikasten zuten gero hemengo
edo hango lehengusu batekin
ezkontzeko.
80ko hamarkadaren bukaeran
hiri handietako gizon eta emakumeak iritsi ziren, eskola graduatua
eta unibertsitate ikasketen arteko
ikasketak zituztenak, eta horrek
emigratzaileek eskolarekiko zuten
erlazioa aldatu egin zuen.
Memento honetan emigratzaile
marokoarrek beren atzerritartzearen kontzientzia hartu dute eta
beren seme-alaben etorkizunaren
inguruan galderak planteatzen hasi
dira: zer egin nortasun galeraren
aurrean? Nola irakatsi jatorrizko
hizkuntza eta kultura? Nola trans-
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mititu seme-alabei beren erlijioaren balioak? Zein dira, beraien
ustez, eskolak transmititu behar
dituen balioak?...
Erantzun finkorik eta zehatzik ez
duten galderak dira. Dudarik gabe,
gurasoen eta eskolaren arteko elkarrizketa beharrezkoa da erantzun
horiek bilatzeko. Denon artean
erantzun behar diegu bilakaera
egokia izan dadin guztiontzat.
Nire aldetik, zenbait ikerketa eta
lanetan murgilduta nabil galdera
horiei erantzunak bilatzeko.
Bukatu gabeko lana da eta ekarpen
xume bat besterik ez da izango
jarraian egingo dudana. Hainbat
galdera-erantzun planteatzera noa
eta denon zeregina eta erantzukizuna izango da aurrerantzean erantzun horiek osatzea eta zehaztea.
Helduak gaztelaniaz alfabetatzen al dira?

Gobernuz Kanpoko Erakundeek
Helduen Hezkuntzara bidaltzen
dituzte helduak, baina gehienak ez
dira joaten, lehenengo lana aurkitu
behar baitute. Lanean hasten direnean, berriz, gauez eskolak hartzera
joatea kosta egiten zaie. Gainera,
lana egin bitartean ikasten dutela
diote: salmenta ibiltarian ikasten
dute behar duten euskara edo gaztelania, edo laneko nagusiari erantzuteko beharrezkoa duten gaztelania. Nolanahi ere, gero eta emigratzaile gehiagok eskatzen dute ikasteko aukera, dagoeneko hemen gelditu direlako bizitzen eta hizkuntza jakiteak sozialki gora egiteko
aukera ematen duela konturatu
direlako.
Batzuk hiri guneetatik etortzen
dira eta alfabetatuak egoten dira,
eta horiei errazagoa egiten zaie euskara ikastea, aurretik oinarri bat
badutelako frantsesean, gaztelanian, ingelesean… Nekazal gunee-

tatik datozenek zailtasun gehiago
izan ohi dute. Komunikatzeko,
hitz egiteko eta ikasteko zailtasunak izan ohi dituzte, eta ondorioz,
transmititzeko zailtasunak. Lana
eta hizkuntza, biak behar dituzte,
eta hortxe dago dilema: zeinekin
hasi lehenengo, lanarekin ala hizkuntzarekin? Ez dute bi aldiz pentsatzen: lanarekin hasten dira, eta
geroago heltzen diote hizkuntzari.
Marokon 7-15 urte bitarteko
eskolatzea derrigorrezkoa da.
Haatik, derrigortasun hori aldatu
egiten da hiri guneetatik nekazal
guneetara, eta familia batetik bestera. Batzuk seme-alabak 13 urterekin ateratzen dituzte eskolatik
etxean lagun dezaten. Horietako
batzuk analfabeto bihurtzen dira.
Beste batzuk, ordea, eskolan ibili
eta gero 14 urte ingururekin etortzen direnean, nahiz eta adin txikikoak izan, helduak sentitzen dira
eskolan ibiliak direlako, eta hona
iritsitakoan ez dute onartzen eskolara joatea.
Zer jaso nahi dute gurasoek
eskolatik?

Denek ez dute berdin ikusten
eskola; orain dela urte asko etorri
zirenen eta unibertsitatetik pasa
direnen artean ikuspegi desberdinak daude.
Oro har, gurasoek euren seme-alabak eskolara joan daitezen nahi
dute, hemengo beste haurrak bezala.
Seme-alabak eskolatu nahi dituztenak eskolaren pertzepzio ona dutenak dira eta ikasketetan parte hartu
eta lagundu egiten dute.
Eskolari egiten dizkioten eskaeren artean bat jatorrizko lurraldeko
kultura kontuan hartzea da. Beste
bat hizkuntza da, gehienek arabiera
irakastea nahi baitute. Hori oso
puntu garrantzitsua da. Orokorrean
hizkuntzarekiko kezka agertzen
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dute. Seme-alabek arabiera ikasi
behar dutela pentsatzen dute, egunen batean jatorrizko herrialdera
itzultzen baldin badira hemengo
ikasketekin han lana izango dutelako, baina horretarako arabiera
behar dute. Beste batzuk aitonaamonekin hitz egiteko behar dutelako nahi dute seme-alabek arabiera ikastea. Beste guraso batzuek,
berberea irakastea nahi dute.
Horri lotuta, erlijioa behar dutela uste dute guraso batzuk, erlijioak arabiera transmititzen baitu.
Askok gutxienez astean bi ordu
erlijio musulmaneko eskola jasotzea nahi dute. Horien artean,
gutxi batzuk euren alabek beloa
eraman dezaten nahi dute, edo
soinketako eskoletara ez joatea.
Beste zenbaiti gustatuko litzaieke testu liburuetan euren jatorrizko
herrialdearen, Islamaren eta irudi
musulmanaren (beti ezpata bat
duen gizon bizardun bat agertzen
da) presentzia positiboa egotea.
Hemengo eta hango gurasoak ez
dira hain desberdinak. Hemen ere
badira dena irakasleen eskutan
uzten duten gurasoak, eta haurrak
porrot egiten badu, irakaslea da
errudun. Marokon ere gauza bera
gertatzen da.
Gakoa da nola erantzun guraso
horien eskaerei.
EAEko hezkuntza sistemak
oztopoak jartzen al ditu?

Badaude zenbait oztopo bai.
Esate baterako, beken kasuan gertatzen dena. Derrigorrezko hezkuntzan denentzako bekak daude,
baina unibertsitatean ez; etorkinen
seme-alabek ezin dute bekarik jaso
herritartasun espainiarrik ez daukatelako. Ondorioz, askok ezin izaten
dute ikasten jarraitu.
Beste oztopo edo arazo bat
matrikulazioarena da. Zuzendari
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askok
tranpak egiten dituzten emigratzaileen semealabak euren ikastetxeetan matrikula ez daitezen, eskola “garbi”
manten dadin eta guraso emigratzaile horiek beste ikastetxetara
bidera daitezen (normalean A ereduko eskola baztertuak). Izan ere,
hemengo zenbait gurasok ez dituzte onartzen emigranteak eta ijitoak.
Bestalde, orain arte hezkuntza
sistemak ez dio aurre egin emigratzaileen auziari. Azkenean, matrikulatuen %9 emigratzaileak direla
konturatu da eta horrek esan nahi
du komunikazio bideak ireki behar
direla eurekin. Lehenengo eta behin
zer nahi dugun jakin behar dugu.
Eta gero guraso horiek ikastetxean
parte har dezaten bultzatu behar da
eta jarraipena egin behar zaie.
Emigratzaileen %65 A ereduan matrikulatzen da.
Zergatik?

A eredua hezkuntza sistemak
preziatzen duten eredua da.
Arrazoi politikoengatik dago
desagertu gabe eta inor ez da
ausartzen kentzera. Ondorioz,
memento honetan, eredu hori
emigratzaileei esker mantentzen
da, emigratzaileak politikoki erabiltzen direlako. Ez dute gurasoek
erabakitzen A ereduan matrikulatzea, baizik eta laguntza sozial,
udal eta ikastetxe zehatz batzuek.
Azken urte honetan, esatera baterako, Gasteizko mezkita bateko
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sermoian gurasoei A ereduan
matrikulatzeko eskatu zaie.
Horrez gain, bada bere funtsezko gai bat ere, emigratzaileen
kokapenarekin zerikusia duena,
hain zuzen ere. Emigratzaileak
hiri edo herri erdiko alde zaharreko etxe zaharretan kokatu dira, ez
dute babes ofizialeko etxeetara
joateko aukerarik. Ondorioz, emigratzaile guztiak zonalde konkretuetan bildu dira eta gertueneko
eskolara bildatzen dituzte semealabak. Adibidez, Gasteizen hori
gertatzen da eta udalak hori aprobetxatu du emigratzaileen semealabak A ereduko ikastetxeetan
matrikulatzeko. Bizkaian ere
joera hori sumatzen hasi omen da.
Gipuzkoako egoera desberdina
da, emigratzaileak banatuago baitaude. Gauza da matrikulazioa
politikarekin eta A ereduaren
desagerpenarekin lotuta dagoela,
eredu hori emigratzaileei eta ijitoei esker bizi baita.
A ereduak
sortu al ditu?

“ghettoak”

Ghettoak sortu dira, baina ez
ditu A ereduak sortu, aipatu
dugun erabaki politikoek baizik.
Garrantzitsuena da haurrak eskoletan sakabanatzea, eta hori gertatzeko hainbat gauza bultzatu
behar dira: babes ofizialeko etxebizitzetara joateko aukera, bekak
edo laguntzak eskatzeko aukera
eta abar. Dena erabaki politikoaren baitan dago.
Egoera horrek elkarbizitza
zailtzen al du?

Bai. Hemengo zenbait gurasok
seme-alabak ikastetxez aldatu
dituzte euren haurrek emigratzaileak eta ijitoak ezagutzea arriskutsua dela uste zutelako.
Normalean arazoak emigratzai-
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le nerabeekin sortzen dira.
Jatorrizko herrialdean sozializatuta etortzen dira, beste ohitura
batzuekin, ikasteko gogorik
gabe, ez dute hizkuntza ezagutzen… eta arazoak sortzen dira.
Hemengo emigratzaileek ere ez
dute nahi izaten euren seme-alabak nerabe etorri berri horiekin
elkartzerik.
Zein hizkuntzatan eskolatu beharko luke hona datorren marokoarrak?

Marokotik datorren gurasoek ez
dakite ezer ereduei buruz, ez
dakiten existitzen direnik ere.
Beste emigranteek egiten dutena
egiten dute, ideiak argi dituzten
batzuk salbu. Baina egia da ereduen gaiaz hitz egiten hasi direla.
Ez al da elebitasunaz hitz
egiten?

Emigratzaileek ez dakite zer den
elebitasuna eta kulturarteko bitartekarien eginkizuna da hori zer den
azaltzea. B eta D ereduko ikastetxe
batek zonalde horretako gurasoak
erakar ditzake eta guraso horiek
kontziente izan behar dute herrian
atzerritarrak ere bizi direla.
Orduan, atzerritarrek eta bertakoek
elkarrekin hitz egin behar dute
euren seme-alabentzat zer nahi
duten jakiteko. Marketin kontua
da dena. Elebitasuna gaztelaniaeuskara bezala planteatzen da,
baina zenbait gurasok arabiera ere
nahi dute. Orduan, eskola bat hori
guztia eskaintzeko gai baldin bada
eta zehar lerroen bitartez arabiar
kultura transmititzen baldin badu,
hori da egokiena gurasoentzat.
Horri begiratzen diote, eta ez A, B
edo D eredua den.
Dena dela, euskara jakiteak
ez al du lana aurkitzea errazten?

Euskara jakiteko beharra admi-

nistrazioan soilik dago. Eta unibertsitatera joateko aukerarik ez duten
emigratzaileak, nola egingo dute
lan zerbitzu publikoan?
Zer ikasi behar dute haurrek eskolan? Nolakoa izan
behar du kulturarteko heziketak?

Erabakiak hartu behar dira.
Lanez gainezka eta denborarik gabe
dauden irakasleei ezin zaie eduki
gehiago sartu, ez dute nahi.
Hezkuntza sisteman bertan egin
behar dira aldaketak. Gaur egun
irakasleen batez besteko adina 47
urtekoa da eta ez dago birziklaiarik. Arazoa ez da zer irakatsi behar
dugun, nahi dugun edo ez baizik.
Egin behar dena da dagoena praktikan jarri. Ez ditugu gauza berriak
egin behar, dauzkagunak garatu
baizik.
Marokoarren ohiturak ere
barneratu behar al dira?

Zehar lerroak gela guztietan
landu behar dira eta horren barruan
sartu behar dira atzerriko herrialdeetako kulturak. Nahiz eta mementoz gela guztietan ez egon emigratzaileak, dagoeneko kultura bat
existitzen da. Beraz, denek landu
behar duten gaia da, baina ez erlijio
edo etika ikasgaira mugatuta, zehar
lerro bezala bazik. Ez da ahaztu
behar Mendebaldeko kultura beste
kulturen aportazioei esker iritsi
dela iritsi den lekura eta hori jakiteak haurren ikuspegia ireki egiten
du. Adibidez, emigratzaileak dauden gelan Interneten bidez arabiera, hebrearra eta abar agertzen
diren orrialdeak ikus daitezke.
Beraien hizkuntza irakatsi
beharko al litzaieke?

Baietz uste dut. Haur emigratzaileen jatorrizko herrialdeko hiz-

kuntza beraien hizkuntza ere bada.
Baina adostu egin behar da non eta
zein bitartekorekin irakatsi.
Batzuek uste dute emigratzaileen
arazoa dela hori eta beste guztiei
ezin zaiela inposatu. Marokok
Europako herrialde askorekin egin
zuen hizkuntza eta jatorrizko kulturaren hitzarmena. Anbizio handikoa izan zen eta ez zen inoiz martxan jarri, ez baitzen interesatzen.
Memento honetan herrialde askotan hizkuntza eta kulturaren irakaskuntza mezkiten gain gelditzen
ari da, baina ez luke hala izan
behar, leku neutro bat egokiagoa
litzateke.
Gurasoek seme-alabek arabiera
ikastea nahi baldin badute, eskola
orduetan edo orduz kanpo nahi
duten erabaki behar dute.
Erabakiaren arabera, irakasle bat
jarri beharko dute eta irakasle horri
ebaluazio serioa eskatu beharko
zaio ikasturte amaieran, gurasoek
haurrak ikasi eta aurreratu duela
ikus dezaten.
Giza baliabideak eta planteamenduak aurrera ateratzeko erabaki politikoak behar dira.
Erlijioa irakatsi behar al da?

Jendeak ez du asko ulertzen gai
honi buruz. Marokon, adibidez,
eskola modernoa deritzan ikastetxeak daude eta liburu santuaz hitz
egiten den ikasgai bat daukate,
baina ez da doktrinamendua.
Horrekin batera, eskola koranikoak
daude eta horietan Korana irakurtzen eta idazten irakasten zaie.
Eskola erlijiosoak dira. Hala ere
bada garrantzitsua den gauza bat:
erlijio islamiarraren irakaskuntza
ez da derrigorrezkoa nerabezarora
arte eta Ramadana egitea ere ez da
beharrezkoa, nahiz eta familiak eta
ingurukoek saritxoak ematen dizkien Ramadanaren egunetan.
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Hemengo eskoletan erlijioko bi
orduetan ateak ireki behar direla
uste dut. Horren ordez existitzen
diren kulturei buruzko ikasgaia
eman beharko litzateke; are gehiago, filosofia irakatsi beharko litzatekeela uste dut.
Hemengo ikasturtea ez
dago ohitura marokoarrei
egokitua. Adibide ezagunena
Ramadana dugu. Eskolak ohitura horiek jakin eta ulertu
egin behar al ditu?

Ikasturtea ez litzateke aldatu
beharko. Egin behar dena da beste
kulturen berri eman eta bultzatu.
Hori egiten ez bada dena homogeneizatuko da eta ondorioz haur
emigratzaileak ez dira gai izango
euren jatorrizko lurraldea mapan
kokatzeko, aitona-amonekin hitz
egiteko eta abar.
Behin baino gehiagotan izaten dugu eskanduen berri;
adibidez, neskek eskolara
beloa eramatearen inguruan.
Komunitateen artean talkak
egoten dira. Zer egin daiteke
horren aurrean?

Ikastetxera beloa eramatea edo ez
gurasoen erabakia izan ohi da.
Neska horiek normaltasunez joaten
dira eskolara eta ez da inolako arazorik sortzen. Aldiz, komunikabide batean agertzen denean, horrek
sortzen du lehen ez zegoen arazoa.
Zapia eramatea diskriminatzailea
dela diote batzuek. Zenbait neskek
18 urterekin kendu egiten dute eta
beste zenbaitek jarri. Askotan
horrelako gaiak interesengatik ateratzen dira…
Irakasle batzuk haur marokoarrak problematikoak bezala ikusten dituzte. Hala al
dira?
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Erosotasunean erortzen gara
berriro ere. Haur emigratzaileak
dituen irakasleak bakarrik hartu
behar al du bere gain egoera?
Emigratzaileekin lan egiteko prest
dagoen irakasleari irakasle laguntzaile bat ezarri beharko lioke hezkuntza sistemak eta horrela eramangarriagoa izango litzateke.
Beste zenbait irakaslek pentsamendu bakarra dute eta horiei haur
emigratzaileek ez ezik ezintasunak
dituztenek ere sortzen dizkiete arazoak: haur gor-mutu bat, hiperaktibo bat, ijito bat… dutenean arazoak sortuko zaizkie. Gela bakarra eta
homogeneoa edukitzeko ahaleginak
egiten dituzte, nahiz eta gero beste
diskurtso bat eduki. Baina arazoa ez
da gelakoa, irakasleena baizik.
Sistemak ireki eta esperimentatu
egin behar du. Alde batetik, irakasleak prestatu behar ditu, eta bestetik irakasleak berritu ere bai. Lan
handia dago egiteko eta gogoa eta
giza baliabideak behar dira. Zeren
irakasleentzat zama baldin bada,
gizartearentzat ere hala izango da.
Dena dela, irakasleen lana soilik
ez da, gurasoek eta gizarte osoak
inplikatu behar dute. Heziketa eta
eskola ez baita irakasleen zeregina
soilik, denona baizik.
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Hezkuntza: eleanitza eta
kulturanitza
Irakaslearen funtzioak eta profila

Matilde
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mmigrazioa dela eta,
gure artean inoiz baino
aniztasun handiagoa
dago. Horrek proiektu
kulturanitzak garatzea
eskatzen du, eta gure
kasuan, Euskal Herritik
eta bere nortasunetik
abiatutako proiektu kulturanitza. Gizarte osoaren egitekoa izan arren,
eskolak funtsezko papera
jokatu behar du, eta
horren inguruko gogoeta
da hemen planteatzen
duguna.
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1. Testuinguruan txertatzea
Gure hezkuntza sistema eleanitza da: euskara, gaztelania eta,
gutxienez, atzerriko hizkuntza
baten irakaskuntza ohikoa da gure
eskoletan. Euskara eskolatu zen
unetik, bokazio eleaniztuna izan du
gure hezkuntza sistemak: bi hizkuntza elkarrekin bizi izan dira
eskolan (euskara eta gaztelania edo
euskara eta frantsesa)
Horien presentzia handiagoa edo
txikiagoa izan da, ikasleen jatorriaren
arabera edo haur gehienen ama hizkuntzaren arabera. Bestalde, euskara
hizkuntza gutxitua izanik, eskola
kokatuta dagoen herriaren eta auzoaren egoera soziolinguistikoak ere eragin handia du ikasleen euskararen
jabekuntzan eta erabileran.
Errealitate hori oso ezaguna
zaigu eta berari erantzuteko sortu
ziren A, B eta D ereduak. Geroztik,
esperientziak esan digu eredu
batzuk ez direla egokitzen gure
helburuetara edo errealitate anitzetara eta, ondorioz, A eredu indartuak, murgiltze ereduak eta abar
sortzen eta aplikatzen joan dira
hainbat eskolatan. Beraz, esan daiteke, gauza asko egiteke gelditzen
badira ere, oro har, gure hezkuntza
komunitateak ahaleginak egin
dituela gizartearen ezaugarri dinamikoetara egokitzeko.
Badakigu gizartea dinamikoa
dela eta horren isla ditugu azken
urteotan izan ditugun aldaketa
nabarmen eta azkarrak. Azken
urteotan, globalizazioak eraginda,
hainbat faktoreren eraginagatik komunikaziorako eta informaziorako teknologia berriak, merkatu
globalen sorrera eta, beraz, ekonomiaren eraldaketa eta ezagunak
ditugun emigranteen joan-etorriak-, aldaketa handiak eta azkarrak jasan ditugu, orain arte jasan
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ditugun azkarrenak, diotenez.
Gertakari horien harremanetatik
sortutako fenomenoek eragina
izango dute mende berri honen
gizartearen alderdi askotan: ekonomikoan, kulturazkoan, hezkuntzazkoan...
Ondorioz, eskaera berriak egin
dizkio gizarteak hezkuntza munduari. Hona hemen horietako zenbait: hezkuntza eleaniztunean hirugarren hizkuntzaren irakaskuntza
goiztiarra, teknologien prestakuntza, 0-3 urte bitarteko haurrak
eskolatzea, haur etorkinen hezkuntza... Gure gizartea inoiz baino
azkarrago ari da aldatzen eta eskolak erantzukizun handia du gai
horietan guztietan.
Gogoratu nahi dugu hemen idatziko dugun guztia pentsatzeko eta
gogoetarako gaiak direla, eta, aldi
berean, ulertzen dugu, zenbait
eskolatan erabakiak hartu behar
dituztela eta ez dutela izango gogoetarako
denbora
askorik.
Horiengana ere heldu nahi genuke
gure hizketaldi labur honetan.

2. Proiektu kulturanitza eraikitzea da gure
iparra
Esan bezala, beste zenbait aldaketarekin batera, eta guztiontzat
ezagunak diren arrazoiak direla
medio, Europar Batasunetik kanpoko immigrazioa ugaritu egin da
eta gure gizarteak inoiz baino aniztasun handiagoa du. Ondorioz,
gure eskolak ere inoiz baino aniztasun handiagoa du, dagoeneko.
Aniztasun hori hainbat alderdiri
dagokie: ohiturei, kulturari, hizkuntzari, erlijioari eta abarri. Orain
arte indarrean izan dugun eredu
soziala, zeinak kohesio soziala lortzeko balio baitzuen, homogeneotasunean oinarritzen zen. Gaur
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egun, ordea, badirudi zilegiago
dela desberdintasunetik bizitzea.
Ahots homogeneizatzaileen kontrako ahotsak ere badira, aniztasunean aberastasuna ikusten dutenak.
Vilak (2002) esaten duenaren arabera, desberdintasun hori, gainera,
alor guztietara hedatzen da, ez kultura alorrera soilik, baita generora,
gaitasunetara eta abarrera.
Autore askoren ustetan, lehendik
ezagutu ez dugun iraultza sozialaren
aurrean gaude. Industrializazioaren
aroarekin ere alderatu dute zenbaitek datorren aro hau, eta hori
horrela dela sinesten badugu,
“gizarte eredu berria” eraikitzea
dagokigu ezinbestean. Hori dela
eta, herrialde bakoitzak, gureak
barne, bere eredu kulturanitz propioa eraiki beharko du, herrialdeko
guztien artean eraikiko dena eta
guztiona izango dena. Galdera
nagusia ondokoa da: nola eraiki
guztion artean guztiontzat asegarri
den proiektu kulturanitza, baldin
eta kultura eta hizkuntza desberdinak elkarrekin bizi badira? Era
asko egongo dira honelako proiektuak egiteko: plangintza asko
eduki ditzakete, metodologia eta
tresna ugari erabil ditzakete, inplementaziorako erritmo desberdinak
eraman ditzakete. Halere, desberdintasun horien guztien gainetik,
proiektu guztiek komunean ezaugarri garrantzitsua izango dute:
jatorrizko herrialdearen kultura eta
hizkuntza izango dute abiapuntu
eta horiek errespetatu ez ezik, suspertzeko ere plangintza zehatzak
eta bideragarriak aurreikusiko
dituzte, ezin imajinatu beste era
batez. Gure kasuan, nola eraiki,
bada, Euskal Herrirako proiektu
kulturanitza bertako kultura baztertuz eta euskararik gabe? Hori
da, beraz, iparra: Proiektu
Kulturanitza eraiki beharrean

gaude, gure nortasunetik abiatuta.
Helburu komuna izango da
Herrialde guztientzat, nahiz eta,
aipatutakoa gogoratuz, metodologia, estrategiak eta lanabesak desberdinak izan daitezkeen. Gaurko
gizarteari eta gaurko eskolari dagokion zeregina dela uste dugu.

3. Gure errealitateaz
zenbait zertzelada
3.1. Gure eskolaren egoera ezagutzen
2001-2002 ikasturteko datuen
arabera, EAEn eskolatutako etorkinak 6.448 izan dira. Jaurlaritzaren
datuen arabera, Donostia, Gasteiz
eta Bilbo Handiak biltzen dituzte
ikasle etorkinen %70. Haur etorkin guztiak 72 eskolatan daude
banatuta. Gehienak eskola publikoak dira eta beste zenbait kontzertatuak (Egunkaria, 2002-04-09,
12. or.). Jatorriari dagokionez,
Hego Ameriketatik datoz ikasle
atzerritarren ia erdiak eta %20,
Afrikatik.
Nafarroari dagokionez, 2.351
dira eskolatuta dauden haur etorkinak. Jatorriari dagokionez, EAEn
gertatzen denaren antzera, hiri handietan kokatzen dira, %58 batzen
dira Iruñean, Tutera inguruan eta
Lizarran (Gara.net, 02-04-02).
Badakigu etorkinen gaia diziplina askotatik aztertu behar dela, eta,
gainera, gizarteari, oro har, dagokiola aldaketa horien aurrean politika berriak bideratzea eta estrategia berriak sortzea. Eskolak ere
badu zer esan eta zer egin egoera
honen aurrean.
Egoera berri honen aurrean, pentsa daiteke aurretik eginiko lanak
(murgiltze programak, garatutako
metodologiak —dela edukien
bitartezko hizkuntzaren irakaskuntza/ikaskuntza, dela proiektuen

bitartezko irakaskuntza/ikaskuntza, dela talde kooperatiboen inguruko lanak...—, sortutako materialak...) ez direla hutsalak izango eta
erabilgarri izango zaizkiola irakasleari haur etorkinekin ere erabiltzeko. Pentsa daiteke, gainera, lehen
ere izan dituela elkarrekin, gela
berean, ama hizkuntza desberdineko haurrak.
Eta egia da baita ere gaur egun
duela urte batzuk genekiena baino
askoz ere gehiago dakigula murgiltze programez (etxetik eskolara
hizkuntza aldaketa egiten duten
programez), edukien bitartezko
irakaskuntzaz, proiektuen bitartezko irakaskuntzaz, talde lan kooperatiboez eta abarrez; baina gogoan
izan behar dugu orduko egoera eta
oraingoa arras desberdinak direla
zenbait faktoretan. Suarez-Orozcok
(2001) dioenez, zer dakigu eta zer
jakin behar dugu haur etorkinei
buruz aro global berri honetan? Zer
da berria emigrazio honetan?
Autore honek Amerikako Estatu
Batuei egokitutako zerrenda egiten
du eta guk geurea egin beharko
dugu.

3.2. Zer da berria
gaurko egoeran?
Zerrenda agortzeko asmorik
gabe eta behin-behineko zerrenda
modura, hona hemen, beti ere gure
testuingurutik begiratuta, gaur
egun ikusten ditugun alderdirik
garrantzizkoenak:
1) Gure jarrerak, gure erabakiak.
Etorkin gehienak ez datoz Europar
Batasuneko beste herrialdeetatik
eta, beraz, ez dute hitz egiten
“europar” hizkuntza bat, alegia,
hemen atzerritar hizkuntza modura
irakats-ikas genezakeen hizkuntza
bat: ingelesa, frantsesa, alemana...
Hego Ameriketatik datozenek
badakite gaztelaniaz, eta hori, has-
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teko, bada abantaila integrazioari
begira. Gainerakoak, aldiz, gugandik urrun dauden hizkuntzetan
mintzatzen dira. Gurera datozen
haurrek kultura, erlijio, hizkuntza
eta maila sozioekonomiko desberdinak dauzkate. Kulturari eta hizkuntzari dagokienez, desberdinak
gurekiko eta baita beren artean ere,
kasu gehienetan. Beraz, ikasleen
lehen hizkuntzak, ohiturak, azal
koloreak, erlijioak, kulturak...
dibertsifikatu egin dira gela barnean. Eta horiekin batera, kultura
berriak sartu dira eskolako diziplinan, ohituretan eta, oro har, curriculumean.
Aniztasun hori aberastasun modura ikus dezakegu edo, alderantziz,
gure hizkuntza eta kulturarako
mehatxu modura. Bi jarrera horiek,
kontrajarriak izanik, oso gauza desberdinak egitera eramango dute
harrerako gizartea. Eskolak eta
eskola komunitateak, oro har, hartuko duen jarreraren araberako
emaitzak lortuko ditu. Emaitza
horiek hainbat eremuri eragingo
diote: eskola komunitateari, ikasle
berriei egingo zaien harrerari, eskoletan hartu ditugun haurren motibazioari eta, azkenean, beren etekin
akademikoari.
Hona hemen zenbait gogoeta:
harrerako eskola komunitateak
pentsa dezake etorkizuneko gizarterako hezi behar dituela haurrak
eta egoera horretatik etekina atera
dezakeela eta, gainera, aukera ezin
hobea duela zenbait balio lantzeko,
bai gurasoekin, bai irakasleekin eta
bai ikasleekin ere. Modu horretara,
aipatu dugun eredu kulturanitza
eraikitzen hasiko da eskola. Alegia,
proiektu kulturanitza eraikitzen
hasiko da, Herrialde osoaren
proiektuaren atal bat izango dena.
Edo alderantziz, eskola komunitateak bere nortasunaren kontra
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eraso egin zaiola senti dezake, egoera berri horri aurre nola egin ez
dakiela, eta desiragarria ez den egoera baten aurrean ikus dezake bere
burua. Ondorioz, ez du ezer aldatuko eta ez du bere egingo proiektu
kulturanitza.
Muturreko bi jarrera horietatik
begiratuta (jakinean egonik tartean
beste hainbat jarrera egon daitezkeela) eta erabat sinplifikatuz, honako
bi egoerak gerta daitezke: lehenengo jarrera dutenek eskolako gurasoei hitza emango diete eta ondorioz,
eskolak hobeto ezagutuko du haur
bakoitza eta, beraz, eskolak estrategiak jarriko ditu martxan ikasle
bakoitzak hezkuntza osoa normaltasunez jaso dezan. Bigarren jarrera
dutenek, aldiz, ezikusiarena egingo
diote haurraren abiapuntuari eta
nortasunari eta ahalik eta gutxien
aldatuko dituzte beren ohiko estrategiak, pentsatuz, haurra dela egoera berrira egokitu behar duena.
Bigarren jarrera hori hautatzen
dutenek uko egingo diote aipatutako Proiektu Kulturanitzean parte
hartzeari.
Nola lagundu, bada, eskola guztiona izan dadin? Autore askoren
ustetan familiaren presentziak eta
inplikazioak eskolan geroz eta
garrantzia handiagoa izango dute.
Martin-ek (2000) gurasoekin lan
egiteko bi eredu aipatzen ditu:
“eskolan zentratutako” ikuspuntuari dagokion eredua eta “gurasoengan zentratutako” eredua.
Lehendabizikoan, eskolak eskatutako lanetan arituko dira gurasoak,
alegia, eskolak eskatutako jardueretan soilik; bigarrenean, ordea,
gurasoen partaidetza areagotu
egingo da eta eskolako zenbait erabakitan parte hartuko dute.
Bigarren ereduak abantaila garrantzitsuak erakusten ditu: eskolak eta
komunitate guztiak, maioritario
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zein minoritario izan, elkarrekintzan aritzen dira, hizkuntzari eta
kulturari dagozkien gaietan, nagusiki. Antolaketa horrek eragina
izango du hainbat eremutan: ikasleengan, curriculumean eta baliabideetan.
2) Gure kultura, gure hizkuntza.
Beldurrak eta mamuak. “Hezkuntza
sistema euskalduntzeko” erronkari
erantzuteko zailtasun berriak etorri
zaizkio eskolari migrazioaren fenomenoarekin batera. Aitortu beharreko ebidentzia da hori. Euskal
eskola eraikitzen lan handia egin da
azken hamarkadetan. Ikasleen aniztasuna ezagutu da gure eskolan,
lehen hizkuntza desberdinetako
haurrak izan ditugu ikasgelan elkarrekin (lehen hizkuntza euskara eta
gaztelania dutenak, gehienak),
murgiltze ereduak martxan jarri
ditugu, taldekatze malguak erabili
ditugu, euskarako eskola intentsiboak eta estentsiboak ezagutu ditugu, normalkuntza programak jarri
ditugu martxan eta abar eta abar.
Eta horiek guztiak orduko egoerari
erantzuteko. Gure helburuari eutsi
nahi badiogu estrategia berriak
sortu beharko ditugu egungo egoera berri honi erantzuteko.
Horretarako, estrategia berriak
sortu beharko ditu hezkuntza sistemak. Gaurko matrikularen arabera,
hau da, 2002-2003 ikasturterako
matrikula osoaren arabera, EAEn
%9 A ereduan matrikulatu dira,
%31 B ereduan eta %61 D ereduan. Zer esan nahi dugu horrekin? Bada, neurri horiek izan daitezkeela gure hezkuntza sistema
ebaluatzeko dugun lehen maila eta
horiei eutsi beharko geniekeela edo
euskalduntze ereduetarantz hobetu
beharko liratekeela datozen urteetan, baldin eta gure hezkuntza sistema euskalduntzearen aldera jokatu nahi bada.
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Etorkinen matrikulazioari begiratzen badiogu, ordea, une honetan
dauzkagun datuen arabera (Gara.net,
02-04-09), ikasle etorkinak A ereduan matrikulatzen dira nagusiki:
EAEn %66 eta Nafarroan %78.
Errealitate honen aurrean eta
proiektu kulturanitz komuna eraikitzeko, metodologia, prozedura
eta lanabes berriak sortu beharko
ditugu ikasle horiek ere elebidun
izan daitezen eta horretarako, ezinbestean, eredu elebidunetan eskolatu. Hori da gure erronka.
3) Ikastereduak eta haur etorkinak.
Gure ustetan, hezkuntza sistemari
bere osotasunean begiratu behar
zaio, eta, dagoeneko, badaude zenbait ahots ikastereduen (A, B eta
D) berrikuspena eskatzen dutenak.
Asmo horretarako, badira bi arrazoi, gutxienez, eskaera hori justifikatzen dutenak: eskola eleaniztunaren antolaketa (hizkuntzen curriculum bateratua eraiki beharra
ikusten duena) eta atzerritarrak
gure gizartean eskubide osoarekin
integratzeko aukera eskaintzen
dien curriculuma eratu beharra.
Puntu honetan zenbait gogoeta
egin beharra dago: A ereduaren
egoerari dagokiona eta A ereduko
eskolen egoerari dagokiona.
Dakigunez, A ereduko eskola
publiko gehienak (eta horietara
joango dira ikasle emigranteak)
hiri handietan kokatuta daude eta
horiei buruzko txostena ere ezagutzen dugu, Arartekoak 2001. urtean egindakoa. Txosten horren arabera, behar bereziak dituzten haur
gehienak ægutxiengo etnikoetako
haurrak tartean daudelaæ eskola
publikoetan daude eskolatuta, A
ereduan (Iztuetak aipatua, El
Correo, 2002-04-09). Bestalde,
badakigu A ereduak ez duela bermatzen komunitateko hizkuntza
bien ikaskuntza. Datu horiek nahi-

ko ezagunak ditugu (EIFE 2 eta 3,
1989, 1990).
Bestalde, haur etorkinek familiaren eta gizartearen arteko bitartekaritza lana egin dezakete. Zenbait
kasutan haurrak izango dira bitartekaritza lana egingo dutenak
gurasoen eta harrera gizartearen
artean, alegia, haurrak izango dira
gurasoen informatzailerik hurbilenak eta garrantzizkoenak. Zenbaitek
bitartekari kulturalak ere deitu die
haur etorkinei. Errealitate hori
gogoan izanik, kontuan izango
dugu gure ereduak pentsatuta daudela ama hizkuntza euskara edo
gaztelania/frantsesa duten haurrentzat; ez, ordea, lehen hizkuntza
modura beste hizkuntzaren bat
dutenentzat. Gogoeta honetatik
abiatuta pentsa al daiteke beste eredurik? Edo lehengo ereduen aldaera izan daitekeen eredurik? Egoera
berrietarako eredu berriak sortu
beharrean gaude ezinbestean.
Lanean hasi beharko dugu zentzu
honetan.
Berrikuntza lanetatik sortutako
eredu berriek eten egin beharko
lukete lehen aipatu dugun joera
hedatuarekin, alegia, haur etorkinak A ereduan eskolatzeko joerarekin, eta baita etorkin berantiarrak 12-16 urte bitartekoak-, sistematikoki, A ereduan matrikulatzeko
joerarekin. Nabarmendu nahi
dugu joera hori erabat sustraitzen
ari zaigula, baita eredu elebidunen
alde dauden irakasleen artean ere.
Haur etorkinak euskarazko ereduetan eskolatzea zaila dela jakinda,
lehenik eta behin eztabaida sakona
eskatzen du gai honek eskolako
erakunde guztietan eta, ondoren,
metodologia egokia garatzeko
prestakuntza programak eratu
beharko dira, eskola, bere eremu

propiotik, aipatutako proiektu kulturanitza eraikitzen has dadin.
4) Ikasle etorkinek eskolan ikasi
behar dituzten hizkuntzak eta horien
ordena. Zaila da galdera horri erantzutea, faktore askoren baitan hartu
behar baita horrelako erabakia.
Euskal eskolak, halere, Euskal
Herriko hizkuntza biak ikasteko
aukerak eman beharko dizkio haur
etorkinari, gainerako haurrei eman
behar dien bezala. Faktore eragile
horietako bat haurrak dakarren hizkuntza da; izan ere, trataera desberdina izango da haurrak berarekin
dakarren hizkuntza komunitatearen giro hizkuntza bada, alegia,
hego Euskal Herrian gaztelania eta
Iparraldean frantsesa. Bigarren faktorea, oso garrantzitsua, haurrak
eskolatzeko unean duen adina da.
Eta hirugarrena, ikasleak duen
eskolatze historia.
Dirudienez, eta beste herrialde
batzuetan ere horrela gertatzen da,
haurra oso gazte (3, 4, 5 urterekin)
eskolatzen denean, ongi integratzen da taldean eta bere garapen orokorra eta hizkuntzazkoa normaltasunez gertatzen da. Irakurketa-idazketa garatzeko adinean eskolatzen den
haurrak, ordea, zailtasun handiagoak izaten ditu eta DBHn eskolatzen
denak denbora gutxiago dauka bi
hizkuntzak ikasteko eskolan.
Dena den, eta oro har, ikasleen
hizkuntza eta komunikatzeko giro
hizkuntza bera izateak, neurri batean, erraztu egiten du erabakiak hartzeko unean, haurraren komunikazio beharrak asetzeko modua ikusten baita. Hona hemen ikus daitekeen tipologia, batetik haurraren
hizkuntzaren estatusa kontuan izanik (maioritario/minoritario) eta,
bestetik, hizkuntza hori giro hizkuntza den ala ez kontuan izanik:

lehen hizkuntza modura hizkuntza
maioritarioa eta giro hizkuntza
duen ikaslea (gaztelania duena, esaterako); lehen hizkuntza modura
hizkuntza maioritarioa baina giro
hizkuntza ez duena (arabiera, esaterako); eta lehen hizkuntza modura
hizkuntza minoritarioa (kitxua,
esaterako) duena. Horietako bakoitzak trataera berezitua beharko
luke, gure ustetan, aurretik aipatu
ditugun faktoreak ere kontuan
ditugula1.
5) Zer gertatzen da lehen hizkuntza
hizkuntza minoritarioa duten haurrekin? Haur etorkinak eskolatzean
ezin da esan beti modu berean gertatzen denik, baina badakigu zenbait haurrentzat etena egon daitekeela etxearen eta eskolaren artean.
Eten hori areagotu egiten da minorietako haurrak direnean, horiek
beren nortasunaren eta hizkuntzaren kontrako erasoa (galtzear) ikus
baitezakete (Gilborn & Gipps,
1996)2. Aparteko neurriak hartzeko egoeraren aurrean gaudela esan
behar da. Neurri horiek eskolatik
edo gizartetik ase behar diren beste
kontu bat da.
Horrelako kasuetan familiak
eskolan izan dezakeen eraginaz
jabeturik, gurasoen partaidetza areagotu beharko luke eskolak. Ikasle
horiek jasan ditzaketen kalteek
garapen integralean eduki dezakete
eragina: nortasunean, hizkuntzan
eta garapen akademikoan, oro har.
Hori dela-eta, gertutik zaindu
beharreko arrisku taldea dela esango genuke. Lehen hizkuntzak bigarren hizkuntzaren ikaskuntzan
duen eragina oso ezaguna da elebitasunaren ikerketen artean (Cummis,
1983) eta horregatik, hain zuzen,
ikasle horiengan eragiteko modu
onenetako bat beren hizkuntzaz

1 Mertxe Sernak (2002) eginiko txostenaren izenburua honakoa da: Gutxiengo etniko eta etorkinen eskolarizazioa.
2 Martin-ek aipatuta (2000).
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arduratzea litzateke. Hori hoberena
bada ere, ez da posible kasu gehienetan (hizkuntza asko direlako eta
guztiak ezezagunak harrerako kulturakoentzat) eta, beraz, beste zenbait estrategia erabiltzen ari da
horren ordez.
Badira kulturaniztasuna bermatzeaz arduratzen diren programa
europarrak eta horiek laguntza eska
diezaiokete eskolari3. Ikus dezagun,
adibide modura, modu apalagoan,
zenbait eskolatan minorien kulturak eskolan bere tokia eduki dezan
egin dutena. Adibideak agortzeko
asmorik gabe, hona hemen pare
bat:
- Haur Hezkuntzako gelak txokotan antolatu. Aldian aldiko,
ikasgai bat hartzen da aztergai eta
hori da txokoetan lantzen dena
(janariak, musika...). Antolaketa
horrek gurasoen partaidetza errazten du eta, horrekin batera, kultura
desberdinetako elikagaiak, musikaohiturak eta musika-tresnak eskolara ekartzeko aukera ematen du
(Alzola eta Sagasta, 2000).
- Haurraren kultura eskolara
ekartzeko, idazle aipagarri baten
lanak edo jarduerak erabil daitezke.
Saramago idazlearen bisita Euskal
Herrira kultura portugesa aztertzeko, esaterako4.
Ikasleen kulturaz eta identitateaz
ari garela, kontu handiz jokatu
behar da, ikasleen adina eta sentsibilitatea kontuan izan beharreko
faktoreak baitira. Ikasgelan haur
etorkinak dituen irakasleak badaki
honetaz zertxobait. Ikaslearen kulturaren ezaugarriak ikasgelan edo
eskolan nabarmentzea ez da berdina haur txikiak direnen artean

(Haur Hezkuntzan, esaterako) edo
nagusiagoak direnean, Bigarren
Hezkuntzako ikasleak direnean,
esaterako. Bestalde, dakigunez,
haur guztiak ez dira berdinak eta
irakasleak eta eskolak, oro har, ikasleen sentsibilitatea ezagutzen jakin
behar du eta haurraren integrazioaren alde erabili nabarmendura
horiek, eta ez, justu, alderantzizko
helburuetarako. Horrekin hauxe
esan nahi dugu: bost urteko haur
batek gogo onez ikus dezakeela
bere aitak gela osoaren aurrean
ipuin bat arabiarrez nola kontatzen
duen ikustea, baina ulertu behar
da, halere, ekintza bera oso kaltegarri izan daitekeela 12 urteko haur
batentzat.
6) Etorkinei buruzko topikoak hausteko ahalegina. Hizkuntzen aurrean
duten jarrerari dagokionez, atzerritar asko eleanitzak dira (batzuk
hezkuntza sisteman inoiz parte
hartu ez duten hizkuntzen hiztunak ditugu). Beraz, pertsona
horientzat, oro har, nahiko gauza
arrunta da ikustea Katalunian edo
Euskal Herrian bi hizkuntza ikasi
behar dituztela (Vila, 2001).
Jarrera horrek erraztu egiten du,
neurri batean, harrerako komunitateko bi hizkuntzak ikasi behar
dituztela onartzea, gure kasuan
euskara eta gaztelania/frantsesa.
7) Eskola ohiturak eta kontratu
didaktikoa. Badira hizkuntzaz kanpoko elementuak, horien artean
eskola kulturari dagozkion arauak.
Arau horiek sozialak eta kulturalak
dira. Behin baino gehiagotan esan
dugu haur etorkinen egoera edo
eskolatze historia erabat desberdina
izan daitekeela batetik bestera:

haur batzuk, gurera etorri aurretik,
erregulartasunez eskolara joandakoak dira, beren jatorriko herrian,
eta beraz, eskolatze maila ona ekarriko dute5; beste batzuk, aldiz,
eskolara gutxitan joandakoak izango dira eta beste batzuk, inoiz joan
gabekoak. Beraz, garrantzi handikoa da harrera planean zubiak eraikitzea haurraren hizkuntzatik hizkuntza berrira eta eskolatze ohituretatik eskola ohitura berrietara.
Martin-ek (2000) esaten duen
bezala, gurasoek pertzepzio desberdinak eduki ditzakete beren haurrekiko eta ikastearekiko; halaber,
ikasleak lortu behar dituen gaitasunekiko, eskolak duen exijentzia
mailekiko... Zenbait haurren gurasoentzat arrotzak izango dira eskola kulturako ohiturak -erregulartasunez eta ordurako eskolara haurra
bidali beharra, irakasleekin harremanetan jarri beharra, etxeko lanak
eginaraztearen ohitura eta erantzukizuna hartu beharra...- eta horiek
guztiek ere oztopatu egiten dute
ikaslearen martxa ona (Vila, 1998).
Hori dela eta, eskolak inoiz baino
estuago koordinatu behar du familiarekin (IOE elkartea, 1996).
Horregatik, lehen esan bezala,
eskolako eginkizunen artean dago
gurasoekin, familiarekin, kontatu
beharra, eskolaren arrakasta hortik
ere etor baitaiteke. Litekeena da,
hizkuntzarekin arazoak direla
medio, eskola-familiaren arteko
komunikazioa bertan behera gelditzea. Horrelako kasuak ere ezagutu
ditugu6 eta itzultzailearen lana oso
baliotsua izan da eskola-familiaren
arteko harremana suspertzeko.
Ezagutu ditugun esperientzietan

3 Evlang programa, esaterako.
4 Jarduera hori Zizurkingo eskolan erabili zuten irakasleek, eskolako haur portugesen kultura ikasgelan aztertzeko
5 Katalunian ikusitakoaren arabera, Errusiatik eta Europako ekialdetik datozen haurrek maila akademiko ona dakarte eta ikasteko ohiturei dagokie-

nez, gure haurren mailakoa edo hobea. Hori dela eta, oso azkar heltzen dira beren adineko ikasleen maila akademikora, katalanez izan arren.
6 Bada honen inguruan esperientzia bat Zizurkilgo eskolan arabiar itzultzailearekin. Itzultzaile horrek irakasle-ikasleen arteko komunikazioa errazteaz
gainera, bitartekari lanak ere egiten zituen, guraso eta eskolaren arteko bitartekari lanak. Esperientzia hori oso ongi baloratu zuten eskolako irakasleek.
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oinarrituta, esan daiteke itzultzailearen bitartekaritza oso eraginkorra dela haurraren aurrerapenetan,
bai integrazioari dagokionez, bai
ikasketa mailako aurrerapenei
dagokienez.
8) Eskolaren antolaketa berria egoera berriari aurre egiteko. Haurrak
ttanttaka matrikulatzen dira gure
eskoletan, berdin kurtso hasieran,
bukaeran edo erdian. Errealitate
berri honetara egokitu beharko da
eskola eta komunitate osoa, gure
eskolatze epeak eta moduak malguagoak bihurtu beharko ditugu.
Halaber, curriculuma bera ere. Eta
zer esanik ez, irakasleak erabiliko
duen metodologia. Erantzukizun
osoz hartzen badugu ikaslea ikasturtearen edozein alditan, gurea ere
bada erantzukizuna, edo, nagusiki,
gurea, ez haurrarena soilik; beraz,
curriculuma egokitu eta erraztu
egin beharko diogu ikasleari.
Horretarako epe bat aurreikus daiteke (urtebetekoa, bikoa, hirukoa...) haurraren adinaren arabera
eta beste zenbait faktoreren arabera, eskolatzea normaltasunez jarrai
dezan bere adinekoekin batera.
Modu horretara soilik pentsa daiteke normaltasunez eskolatzen ari
garela haur hauek. Ahots batzuk
entzuten ari dira, dagoeneko, gure
eskoletan ohiko praktika bihurtzen
ari direnen kontra, alegia, ikasleak
sistematikoki adinez urtebete gazteago diren haurrekin eskolatzearen
praktika. Erabaki horrek, esan bezala, hausnartua eta arrazoitua izan
beharko luke, horrela soilik ikusiko
da justifikagarria erabaki hori.
9) Ikasleen adina eta curriculum
osoa. Dakigunez, adin desberdinekin matrikulatzen dira haur etorkinak, berdin Haur Hezkuntzan,
Lehen Hezkuntzan edo Bigarren

Hezkuntzan eta, esan bezala, beren
arteko historia akademikoa oso bestelakoa da. Jakina da horietako adinik zailena eskolatze berantiarra
duten ikasleena dela. Edozein
modutan ere, dugun esperientziaren arabera7, Haur Hezkuntzan
matrikulatzen diren haurrak, oro
har, normaltasunez ari dira gure
eskoletan, bai komunikazioari
dagokionez, bai alderdi akademikoei dagokienez, bai integrazioari
dagokionez.
Lehen Hezkuntzara datozenen
artean, aldiz, gorabehera nabariak
ari dira agertzen ikasleen artean;
markatzailerik adierazgarrienen
artean irakurketa-idazketa dugu.
Dakigunez, Lehen Hezkuntzako
hasieran azaleratzen dira irakurketa-idazketarako trebetasunak, Haur
Hezkuntzan garatutako gaitasunen
emaitzak ikusten dira: ikasleak
idazten eta irakurtzen ikasten du
aurrez eginiko zenbait lani esker.
Zer gertatzen da, bada, adinez,
Lehen Hezkuntzako bigarren/hirugarren mailan eskolatutako haurra-

rekin, aurretik eskola erregulartasunez ezagutu ez badu? Edo bere
kulturan hizkuntza idatziak horren
garrantzi handia izan ez badu? Edo,
beste era batez esanda, bere hizkuntzan idazten eta irakurtzen ikasi ez
badu? Egoera honi erantzutea da,
beharbada, Lehen Hezkuntzan aurkitutako premiarik larriena.
Pentsa daiteke, halere, muga
handiagoa egon daitekeela haurrak
dakarren hizkuntzak beste alfabeto
mota bat duenean, hau da, arabiera,
esaterako; zenbait ikaslek, aldiz,
muga hori erraz gainditzen dute,
beren jatorrizko hizkuntzan idazten eta irakurtzen dakitelako.
Aldiz, muga jasangaitzagoa bihurtzen zaio haurrari bere lehen hizkuntzako hizkuntza idatzia ezagutzen ez duenean. Gauza bera ikusi
da beste herrialde batzuetan eginiko ikerketetan (Cummis & Swain,
1986).
Bigarren Hezkuntzara datozen
haurren egoera, eskolatze berantiarra duten haurrena, oso bestelakoa
da haur gaztetxoekin alderatuz

7 D ereduko hainbat eskolatan irakasleengandik jasotako informazioaz baliatu gara honako baieztapenak egiteko.
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gero. Badaude zenbait esperientzia
Katalunian Generalitateak dituen
lantegietan (TAE). Bertan, 12-16
urteko haur etorkinek, 20ko taldetan eta bi irakasleren laguntzarekin, katalana ikasteaz gainera,
curriculumeko arloak eta alderdi kulturalak ikasten dituzte. Lantegietan
pasatzen dute goiza eta arratsaldetan
bakoitza bere institutuan integratzen
da. Behin urte hori amaitu ondoren,
bakoitza bere institutura joaten da
dagozkion ikasketak egitera. Ikasle
batzuentzat urte osoa gutxi da bere
parekoen mailara heltzeko eta horrela eskolatze normala egiteko; beste
zenbait ikasle, ordea, sei hilabetetan
katalana ikasteaz gainera, gai dira
curriculuma normaltasunez jarraitzeko (Ferrer eta Sanchez, 2002).
Lantegi horien iritziak eta datuak oso
kontrajarriak dira oraindik.
10) Gelako aniztasuna kudeatzen.
Esandakoagatik, irakasleak inoiz
baino talde heterogeneoagoa du
bere ikasgelan, eta hori kudeatzen
ikasi behar du, ezinbestean.
Horretarako, irakasleak jakin behar
du bere estrategiak aldatu egin
behar dituela eta ikasleen erantzunetatik ikasi egin behar duela.
Alegia, ikasleak noiz eta zergatik
ikasi duen edo noiz eta zergatik ez
duen ikasi jakin behar du une
bakoitzean. Egoera berri honetara
egokitzeko irakasleak erabiliko
dituen estrategiek, haur etorkinei
ez ezik, gainerakoei ere mesede
egingo diete, dudarik gabe. Autore
askok aztertu dituzte estrategia
horiek, eta guk hona ekarri ditugu,
Frantzia eta Alemaniako testuliburuen azterketa egin ondoren, faltan
ikusi diren estrategia metakognitiboak (Vogel, 2000). Autore honek

zerrendatzen ditu ikasleak, bigarren hizkuntza bat ikasteko, ezinbestean garatu behar dituen estrategiak. Gainera, estrategia horiek
sistematizatu beharra ikusten da.
Horrek esan nahi du azaldu, erakutsi eta sistematizatu egin behar
direla eskolan. Honakoak dira aipatu dugun azterketan lantzen ez
ziren estrategiak eta autoreen ustetan ezinbestekoak direnak bigarren
hizkuntza bat ikasteko:
- Ikasleen autonomia garatzea, hau
da, ikaste prozesuen auto-antolaketa eta, horrekin batera, ikasleak
bere gain hartu behar duen ikaskuntzaren erantzukizuna.
- Ikasleen norbanakotasuna kontuan
izatea, hau da, ikaslearen nortasunaren ezaugarriak, aurrez dituen
ezagutzak eta esperientziak.
- Ikasleak ikasi behar duen gaiari
ematen dion garrantzia kontuan izatea, hau da, gai jakin bakoitza ikasteko duen motibazioa.
- Ikasleei irakatsi noiz, nola eta zertarako erabil ditzaketen “adituen” ezagutzak beren ezagutza propioak
eraiki ahal izateko. Horrek oinarrizkoa badirudi ere, ikasle “esperientzia gabekoek” arazoak izaten
dituzte jakintza “adituak” non,
noiz eta nola erabili behar dituzten
jakiteko.
- Ikaslea trebatu arazo berri baten
aurrean erabili behar dituen estrategietan: planifikatzen irakatsi, gidatu
eta arazoei konponbidea aurkitzeko
bideak eta moduak irakatsi.
Ohikoa dugu ikaslea noraezean
uztea arazo baten aurrean.
- Jakintza eta gaitasun estrategikoak indartu eta baloratu. Askotan
jakintza espezifikoak hobesten
ditugu, nahiz eta arazo baten aurre-

an garrantzi handiagokoak diren
gaitasun eta jakintza estrategikoa.
- Jakintza kontzeptualak eta prozedurazkoak batera irakatsi.
- Ikaskuntzaren estrategiak modu
puntualean eta espezifikoan baino,
ikaskuntzaren alderdi askotan edo
guztietan aplikagarri izan daitezela
irakatsi.
- Ikasleari bere jakintza estrategikoak erabiltzeko benetako aukerak eman.
Askotan ikaskuntzaren testuingurua oso artifiziala da eta ikasleak ez
du aukerarik ikusten ikasitako
estrategiak erabiltzeko edota beste
egoera berrietara transferitzeko.
11) Ikasleak garatu behar dituen
gaitasunak. Hainbat herrialdetan
(Ameriketako Estatu Batuetan,
Kanadan eta Ingalaterran, besteak
beste) ardura handiko gaia da ikasleek bigarren hizkuntzan lortzen
duten maila (ingelesarena edo frantsesarena kasu gehienetan) eta,
nagusiki, hizkuntza horretan curriculuma egin behar denean.
Honelako problematika aztertzen ari
diren adituek hizkuntza gaitasun
baxua duten haurrak LEP students8
izenarekin ezagutzen dituzte.
Carrasquillo & Rodriguez (1996)
autoreek horrelako ikasleentzat
prestatutako programaketan hiru
gaitasun mota garatu behar dituztela esaten da: parte hartzeko gaitasunak, elkarrekintzarako gaitasunak eta gaitasun akademikoak.
Hona hemen Tikunoff & War
(1991)9 autoreek nola definitzen
dituzten hiru gaitasun horiek:
a) Parte hartzeko gaitasunak: ikasleak egokitasunez erantzuten die
eskatzen zaizkion gelako jarduerei;
halaber, bertan egin behar dituen
prozedurei.

8 LEP (Limited English Proficient Students) Honela deitzen zaie ingeles maila eskasa duten haurrei. Gehienetan haur etorkinengan ikusi da maila
hori (latinoamerikarrak, asiarrak, Europako ekialdekoak eta beste hainbat haur Amerikako Estatu Batuetako eskoletan). Gure errealitate berri honetarako
garatutako zenbait eredu eskuratzen joan beharko dugu eta gure errealitatera egokitzen.
9 Carrasquillo eta Rodriguez-ek aipatuta (1996, 14. or.)
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b) Elkarrekintzazko gaitasunak:
ikasleak egokitasunez erantzuten
dio bai ikasgelako diskurtsoari, bai
diskurtso sozialari, harremanak
modu egokian garatuz eskolako
jardueretan, bai bere parekoekin,
bai helduekin ere.
c) Gaitasun akademikoak: ikaslea
gai da trebetasun berriak eskuratzeko, informazio berriak ulertzeko
eta kontzeptu (ezagutza) berriak
eraikitzeko.
Hiru gaitasun horiek ikaslearengan garatzeko ardura hartu beharko
du irakasleak, bere rola erabat erabakigarria izango da (Chaudron,
1988). Autore horiek proposatzen
dutena gure egoerara egokitzeko
modukoa dela uste dugu.

4. Irakaslearen funtzioak eta profila definitzen
4.1. Irakaslearen funtzioak definitzen
Aurreko puntuan aipatutako hiru
gaitasun horiek (akademikoak, hizkuntzazkoak eta sozialak) lantzeko
ardura hartuko duen irakaslearen
profila definitu dute zenbait autorek.
Hona hemen Carrasquillo eta
Rodriguez (1996, 15.or.) autoreek
nola definitzen dituzten irakasleak
bete behar dituen funtzioak:
1) Irakaslea ikaskuntzaren bitartekari da. Arreta berezia jarriko du
feedback berezia behar duten ikasleengan, ulermena errazteko lanetan, bai hizkuntzako eskolan bai
gainerako ikasgaietan ere.
2) Irakaslea irakasteko eta ikasteko prozesuen bultzatzaile da.
Ikasleengan jarrera positiboak sortzen saiatzen da eta horiek ikasleen
antsietatea eta etsipena murriztuko
dituzte, modu horretara ikaslea
ireki egingo da hizkuntza berriaren
aurrean eta horren ikaskuntza errazagoa izango da.

3) Irakaslea hizkuntza erabileraren eredu da. Ohiko geletan irakasleek arazoak izaten dituzte hizkuntza maila baxua duten ikasleekin.
Honelakoetan irakaslearen rola
bikoitza da: hizkuntza irakatsi eta,
aldi berean, bitartekoak jarri ikasleak jakintzak normaltasunez ikas
ditzan.
4) Irakaslea ohiko kulturaren
ordezkari da. Kanpotik datozen ikasleek ez dute zertan jakin eskolarekin
lotuta dauden zenbait jarduera, ohitura eta abar. Hori dela eta, irakaslea
izango da ikaslearen kultura eta
ohiko kulturaren arteko zubia.
5) Irakaslea bitartekari da ikasleen sozializazioan eta akulturazioan.
Ikasle etorri berrientzat irakaslea da
kultura berriaren bitartekaririk
nagusiena. Irakaslearen lana, beraz,
irakaste soiletik haratago doa, bere
ardura ez baita alderdi kognitiboetan ikasleari hazten laguntzea soilik, jakin beharko du baita ikasleen
kultura ikasgelan agertzeko uneak,
prozedurak eta materialak sortzen
ere. Bere jarrerarekin eta egiten
jakitearekin ikasleen kulturekiko
begirunea agertzen jakin beharko
du eta, halaber, zubi lana egiten
ikasleen kulturaren eta harrerako
kulturaren artean.
6) Irakaslea LEP ikasleen beharren eta aurrerapausoen defendatzailea da.
Egoera konplexu honen aurrean
-batetik, gizarteak eskolari atxiki
dizkion eginkizun berriei erantzun
beharra (hiru hizkuntza, teknologia
berriak, eskolatze goiztiarra...), eta,
bestetik, ezezaguna dugun haur
aniztasunari erantzun beharra- ez
dugu ahaztu behar ikerketek aurrera egin dutela eta, zorionez, gaur
egun duela urte batzuk baino informazio gehiago daukagula zenbait
gairen inguruan. Hizkuntzaren
eremua ez da arduratzen gaituen
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bakarra, badakigu baina oso
garrantzitsua dela: batetik, kultura
batean integratzeko ate nagusia da,
eta bestetik, kontzeptu, prozedura
eta jarrera berriak eraikitzeko tresna da. Hizkuntza eremuan, azken
urteotan, gauza asko argitu dira:
hizkuntzaren ikuspegi epistemologikoaz, eleaniztasunaz, hizkuntzen
curriculum bateratuaz, murgiltze
programa versus azpi-murgiltze
programaz, hizkuntzak ikasteko
gogoeta metalinguistikoak duen
garrantziaz, hizkuntzak ikasi eta
erabiltzeaz eta abarrez. Eta irakaslearen prestakuntzari dagokionez ere,
badauzkagu zenbait informazio
orduan ez genituenak, besteak
beste, honako gaiak jasotzen dituztenak: irakaslearen pentsamendua
eta bere praktika, irakaslearen rola
(aplikatzaile versus inplikatzaile/ikertzaile), praktikaren gogoetatik
abiatu beharra praktika aldatzeko,
jarduerari buruzko gogoetan eta
jardueran eginiko gogoetan oinarritutako ikerketak eta abar
(Bilbatua, Sagasta eta Sainz, 2001).
Aitortu behar dugu, halere, esperientzia gutxi dugula hizkuntza
desberdineko haurrekin eskolan.
Errealitate konplexu honen
aurrean, gaurko eskola sistemak
oso serio hartu beharko du irakasleen prestakuntza. Irakasleen eginkizunei erreparatzen badiegu, konturatuko gara berriak eta askotarikoak direla atxikitzen zaizkien eginkizun asko eta asko, eta guztietarako prestakuntza behar dela.
Eskolan eta ikasgela barnean sor
daitezkeen egoerak askotarikoak
izanik (eta etorkizunean zer izango
dugun gutxi dakigula, oraindik),
zaila izango zaio irakasleari eta
eskolari, oro har, guztiak gertutik
ezagutzea. Horregatik, ondo ikusten da oinarrizko zutabeak eraikitzea, horietan oinarrituz, egoera
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Proiektu kulturanitz komuna eraikitzeko, metodologia, prozedura
eta lanabes
berriak sortu
beharko ditugu
ikasle etorkinak
ere elebidun izan
daitezen eta
horretarako,
ezinbestean,
eredu elebidunetan eskolatu.
Hori da gure
erronka.
anitzen problematika zehatzari
aurre egiteko -une honetan dugunari eta etorkizunean izango dugunariæ.
Horretarako, hau da, irakasleei
oinarrizko prestakuntza emateko,
beren praktikatik abiatu behar da
(egiten dutena abiapuntu hartuta,
pentsatzen duenari buruzko gogoeta eginez, egin nahi duenari buruz
hitz eginez...). Gainera, diagnosi
horiek prestakuntzaren oinarria ere
badira irakaslearentzat eta irakasle
taldearentzat, eta baita eskola
kudeaketan parte hartzen duten
elementu guztientzat ere. Hemen
proposatzen dena hauxe da: praktikan eragiteko, praktikatik abiatzea.
Horretarako, metodologia bat
behar da, eskolako maila askotan,
hala eskola komunitate osoan, nola
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irakasleen taldean, konpartitzen
dituzten gaiei buruzko eztabaidak
sortzeko, erabakiak hartzeko eta
aldaketarako faktoreak nabarmentzeko (prestakuntza eta ebaluazioa
barne).
Laburtzeko, esango dugu irakasle estrategikoa dela etorkizunekoa,
oinarrizko zenbait printzipio dituena, egoera askori aurre egiten
dakiena, hau da, hiruki didaktikoan moldatzen dakiena. Alegia,
ikasle, egoera, testuinguru anitzei
egokitzen dakiena.
Hona hemen irakasle estrategikoaren zenbait ezaugarri.
3.2. Irakasle estrategikoaren zenbait alderdi
Zerrenda agortzeko asmorik
gabe, hona hemen euskara irakasleak gaur egun kontuan izan behar
dituen alderdiak:
1) Ikasleak bere ikaskuntzaren jabe
izan behar du: berak jakin behar du
zer egin behar duen (testu idatzi
bat ulertzeko, elkarrizketa informal
batean parte hartzeko, eztabaida
batean parte hartzeko, ideiak ordenatzeko zailtasunak dituenean,
ideia bat adierazteko zailtasunak
dituenean, unitate linguistiko
jakin baten erabileran zailtasunak
dituenean...) garatu nahi dituen
gaitasunak garatu ahal izateko
(etxean familiakoekin komunikatzeko, mediku lanak egiteko, irakasle lanak egiteko, bulego bateko
leihatilan bezeroekin erabiltzeko...). Horretarako hainbat estrategia garatzen lagundu behar dio irakasleak eta, halaber, horien inguruan gogoeta egiten.
2) Irakaste/ikaste testuinguruak
dinamikoak direnez, horiei erantzuteko malgutasuna ere eskatuko zaio
irakasleari. Hainbat dira faktore
berriak: eskolarako ezezagunak
diren kultura eta hizkuntzetako
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haurrak, teknologia berriak, familia mota berriak eta abar. Horietako
bakoitzak ezinbestean aldagai
berriak ekarriko ditu irakaskuntzara eta eskolak horiei guztiei arrakastaz erantzuteko estrategia
berriak sortu beharko ditu.
3) Irakaslearen prestakuntzari
dagokionez, bada joera berri bat:
ekintza puntuala eta indibiduala
izatetik (prestakuntza ikastaroetan
parte hartuz entzule modura),
autonomoa eta soziala izatera doana
(mintegietan eta hobetze proiektuetan parte hartuz beste irakasleekin batera). Ikerketa-ekintza
(investigacion-acción) prestakuntza
ereduak dira emankorrenak, irakaslearen jardueratik eta horren hausnarketatik abiatzen direlako, hobetze prozedura berriak proposatuz,
eta etengabeko hobekuntza proposatzen dutelako.
4) Horrek irakaslearen rola aldarazten du: irakasle soila izatetik irakasle-ikertzaile izatera. Halaber,
paradigma aplikatzaile batetik
paradigma inplikatzaile batera igarotzea.
5) Ikasleari dagokionez, desberdintasun handia dago ikasle batetik
bestera hizkuntza bat ikastean.
Aldagai horien izaerak askotarikoak dira: beste hizkuntza batzuk
ezagutzea —eta horiek beste mota
batekoak—, estrategia onak erabiltzea, motibazioa, ikasteko ohiturak
izatea, hizkuntza erabiltzeko joera
izatea... Irakasleak desberdintasun
horiek ezagutu eta kontuan izango
ditu.
6) Hizkuntzaren ikaskuntza fenomeno soziala da eta komunitate horretako hiztunekin hitz egiteko gogoa ere
adierazten du. Egiaztapen horrek bi
ondorio dauzka, gutxienez: ikasleen behar sozialei erantzun behar
zaie (ikasleek gelatik kanpo euskaraz komunikatzeko dituzten beha-

rrei) eta gela barruan irakasleak erabilera testuinguruak sortu behar
ditu (gelaz kanpoko testuinguruak
simulatzeko aukerak ematen dituztenak).
7) Hizkuntzaren erabileraz ari
garela, helburu horri egokitzen zaion
objektua aukeratu beharko da ikaskuntzarako. Irakasleen hasierako
prestakuntza beste paradigmetan
izan denez (paradigma formaletan,
nagusiki), horrek paradigma aldaketa garrantzizkoa eskatzen dio irakasleari. Gainera, frogatuta dago
eguneratze epistemologikoa zailagoa dela esku-hartze didaktikoan
parte hartzen duten gainerako
alderdiak baino -ikaskuntza teoriak
eta berrikuntza metodologikoak(Bronckart, 1985). Irakasleak,
beraz, diskurtso teoriak proposatzen dituen paradigmak ezagutu
beharko ditu; halaber, gaitasun linguistikoa gainerako gaitasunetara
hedatu beharko du (ekintzazko gaitasuna, gaitasun diskurtsiboa, gaitasun linguistiko-diskurtsiboa)
(Dolz, Pasquir, Bronckart, 1993).
8) Hizkuntza baten irakasteko eta
ikasteko prozesua luzea eta korapilatsua da, ez lineala; beraz, irakasleak
ez du aurkitu behar bide eta soluzio
bakarra, ez baitago bide eta metodologia bakarrik. Ikasleak jarraitzen duen ikaste prozesua aztertzeko gai izan behar du eta jakin behar
du oso prozesu luzea dela (bi urtekoa gaitasun komunikatiboak
eskuratzeko H2an, eta beste bost
urtekoa bere ikaskide elebakarrek
duten gaitasuna lortzeko, alegia,
pentsamendu eta arrazonamendu
tresna erabiltzeko eskola curriculumean, Cummis, 1984). Horrez
gain, ulertu beharko du haurraren
mututasuna ikaste prozesuaren
hasieran, eta horren jarraipena eta
ebaluaketa egiteko metodologia eta
lanabesak ezagutu beharko ditu.

Halaber, jakin behar du prozesu
luze horretan ikaslearen H1ak rol
garrantzitsua jokatzen duela
H2aren eskurapenean. Ikasleak
H2a ikasteko H1 erabiliko du kontzienteki edo inkontzienteki;
horren erabilera faktore askoren
menpe dago, besteak beste, bi hizkuntzen ezaugarri formalen eta
pragmatikoen menpe eta ikaslearen
hizkuntza mailaren menpe, eskuratze prozesuari dagokionez.
Vigotskiren (1962) esanetan bi ezagutza mota daude: bat-batekoa,
egunerokotasunari erreferentzia
egiten diona, egunero kontzeptuaz
aritzen dena, alegia, eta zientifikoa,
ezagutza formala, eskolan ikasten
den ezagutza. Bigarren horietako
zenbait lehendabizikoen hedapenari esker garatuko ditu haurrak.
Antzeko zerbait gertatzen da haurrak ezagutzen duen hizkuntzarekin eta ikasten duen bigarrenarekin
(Carrasquillo & Rodriguez, 1996).
Cummis-ek (1981) aztertu ditu bi
hizkuntzen artean dagoen elkarmenpekotasuna eta horretarako
behar diren baldintzak. Horiek
guztiak ezagutu behar ditu irakasleak.
9) Haur elebidunak/eleaniztunak ez
dira haur elebakarrak. Elebitasun
eta eleaniztasunaren inguruan eginiko zenbait ikerketek datu interesgarriak erakutsi dizkigute: batetik, pertsona eleaniztunak estrategikoki erabiltzen ditu ezagutzen
dituen hizkuntzak (egoera sozialaren arabera, hartzailearen arabera,
helburuaren arabera, toki sozialaren arabera....); bestetik, hizkuntza
batean hutsuneak dituenean ezagutzen dituen beste hizkuntzen baliabideak eta formak (gramatikalak,
lexikalak...) erabiltzen ditu makulu
modura, komunikazioaren mesederako; horrez gain, testu-genero terminoetan esanda, gerta daiteke gai-
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tasun handiagoa izatea hizkuntza
batean narrazioan (ipuinak kontatzeko, esaterako) eta gutxiago hizkuntza bereko argumentazioan.
Irakasleak ezaugarri horiek guztiak
ezagutu behar ditu eta modu naturalean interpretatu. Halaber,
garrantzi handikoa deritzogu hizkuntzen ebaluazioan ezaugarri
horiek kontuan izateari.
10) Hizkuntza bat irakasteko
metodologia bat eskuratzea baino egokiago da irizpide sendoak definitzea:
hizkuntzaren deskribapen ereduaz
(zer irakatsi/zer ikasi), ikaskuntza
teoriaz (nola ikasten da hizkuntza)
eta irizpide metodologikoaz (irakaslearen eta ikaslearen rolak, nola
sortu askotariko erabilera testuinguruak, nola lagundu ikasleari bere
prozesuan, nola erraztu euskararen
ikaskuntza...).
11) Azkenik, irakasle estrategikoa da gaur egungo irakaslearen
profila: ikaskuntza/irakaskuntzaren
testuingurua irakurtzen dakiena
eta bertara egokitzen dakiena, ikasle bakoitzak bere laguntzari esker
bere ikaskuntza propioa eraiki
dezan. Hiruki didaktikora horrelako portaeraz hurbiltzen den irakasleak edozer egoeratara egokitzen
jakingo du.

5. Ondorioak
Hasierako ideiarekin bukatuko
dugu. Badakigu kulturaniztasunaren proiektuak gure herrialdeko
proiektua izan behar duela, gure
errealitatean kokatua eta denon
artean eraikitakoa. Hori egiteko
gizartearen indar guztiak parte
hartu behar dutela garbi dago;
halere, eskola toki pribilegiatua
dela uste dugu, bertan biltzen baitira herrialdeko kultur desberdinetako komunitateak eta gizartean
presentzia duten hizkuntza guztiak
eta, halaber, bertan erabakitzen da,
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hein handi batean behintzat, herri
batek izan nahi duena hezkuntza
dela medio. Horrez gain, badakigu
hezkuntza dela herrialde bat berritzeko tresnarik garrantzizkoena.
Eskolari dagokio, bada, une historiko honetan egitasmo horri gogoz,
ilusioz eta konpromisoz heltzea,
eskolak berariazko esparrua duen
heinean. Eskolak bere esparru propioa badu ere, inoiz baino gehiago
kontatu eta koordinatu beharko du
gizartearen gainerako indar, esparru eta zerbitzuekin. Aro berri
honek historian aurrekaririk ez
duela-eta, ispiluan begiratzeko eredurik ez dagoela-eta, eskolaren erantzukizuna inoiz baino konprometituagoa dela deritzogu.
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Ikasketa Komunitateak:
aniztasun trataerarako berrikuntza esperientzia bat

Julian LAVADO
Irungo Berritzeguneko aholkularia
CREA taldeko kidea

aur egun gizakion arteko desberdintasunak
gainditzeko eta ikaskuntza errazteko eskolaren
eraldaketa beharrezkoa da.
Ikasketa Komunitateak izeneko proiektu hau eraldaketa
hori lortzeko esku-hartze orokorrean datza. Proiektuaren
ezaugarri nagusiak hauexek
dira: eskola auzora edo ingurunera irekitzea eta komunitate osoaren inplikazioa duen
eskola bihurtzea. Horrekin
batera, gelako esku-hartze
metodologikoa sustatzea
nahitaezkoa da. Eta horretarako, inplikatutako guztien
prestakuntza ere beharrezkoa da.

G
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1. Ikasketa komunitateak
Arrakasta lortzen duten ikastetxeen artean (mundu mailan), hau
da, partaidetza gehiagorekin eta
elkartasunarekin ikasketa gehitzea
eta eskola porrota gutxitzea lortzen
dutenen
artean,
Ikasketa
Komunitateak daude. Eskolako
ateak komunitateko kideei irekitzen dizkieten ikastetxeak dira
Ikasketa Komunitateak. Horrela,
gizarte industrialetik informazio
gizartera gertatzen ari den eraldaketari berdintasunean oinarritutako heziketak ematen dio erantzuna
(Castells, 1997-1998/1996-1997).
Prozesu horretan ikasketa gero eta
gutxiago baldintzatzen da gela
barruan gertatzen denarekin, eta
gero eta lotura gehiago du gelan,
etxean eta kalean gertatzen denarekin (Castells, 1994).
Gizarte
industrializatuaren
amaierak, langabezia gutxirekin,
bere mundu soziolaboralean bi langile mota bereizten zituen: arropa
urdineko langilea eta lepoko zuriko
langilea. Informazioaren gizarteak,
ordea, hiru bereizketa egiten ditu:
lan finko pribilegiatua, aldi bateko
lanaren segurtasun eza eta lan merkatutik kanpo egotea. Horrek guztiak dualismo soziala areagotu egiten du, gehiago dutenen eta
gutxiago dutenen arteko aldea handituz; Mertonek (Merton, 19771971) azaltzen duen Mateo Efektua
da. Gaur egungo eskola egiturarekin, familia ez akademikoek (titulu
unibertsitariorik ez duten helduekin osatutakoek) jotzen duten ikastetxeetan sozialki eskatzen den
heziketa maila lortzen ez duen

Ikasketa
komunitateak
oinarri batetik
abiatzen dira:
neska-mutil
guztiek haurtzarotik batxilergoa bukatu
gabe gelditzera
edo lanpostu
bat lortu ezinik
gelditzera kondenatuko ez
dituen hezkuntza jasotzeko
eskubidea
dute.
ikasle kopurua haziz doa; gaur
egun hori eskola porrotean islatzen
da, edo kasurik onenetan, maila
ertaineko Lanbide Heziketako tituluaren lorpenean. Osterantzean,
familia akademikoek bai zuzentzen
dituztela euren seme-alabak goi
mailako ikasketetara, hots, batxilergora eta unibertsitatera.
Ikasketa Komunitateak, beste
proiektu batzuk bezala (Eskolako

Garapenerako Programak, Eskola
Azkartuak eta Denontzako
Arrakasta), giza eta heziketa dualizazio hori gainditzera bideratuta
daude.
80ko hamarkadatik hasita informazionalizazioa inolaz ere berdintzailea ez zen eredu batetik kudeatu zen. Urte horietan aipatu berri
duguna sorrarazi zuen: lepoko zuriko eta arropa urdineko langileen
arteko banaketa lanpostua, ezegonkortasuna edo langabeziaren banaketarekin eta hezkuntzaren dualizazioarekin ordezkatu zituen (alde
batetik batxilergora eta unibertsitateko ikasketetara bideratutako
lehiakortasun eta esfortzu kriterioak, eta bestetik sozialki eskaten den
hezkuntza maila ez zutela lortuko
pentsatzen zen pertsonengana
zuzendutako “zoriontasunaren”
curriculumaren kriterioak). Garai
hartan diskurtso bikoitzak indartu
ziren: besteen seme-alabentzako
hezkuntza antolatuko dugu geureentzako beste bat ziurtatzen dugun
bitartean (Ayuste et alt, 1994).
Ikasketa komunitateak oinarri batetik
abiatzen dira: neska-mutil guztiek
haurtzarotik batxilergoa bukatu gabe
gelditzera edo lanpostu bat lortu ezinik gelditzera kondenatuko ez dituen
hezkuntza jasotzeko eskubidea dute.

Hori lortzeko gizarte industrializatuetatik jaso dugun eskola
Ikasketa Komunitate bilakatu
behar da, azken honek informazio
gizarteko eredu berdintzailea eskatzen baitu. Orientazioa ez da moldaketa, alderantziz baizik, testuinguruaren eraldaketa, Vigotskik
zioen bezala (1979/1930-1934) eta

1 ERICen (munduan eragin handiena duen hezkuntzako datu-basea, AEBtan egina) Freirek 185 erreferentzia dauzka eta Ausubelek 15 baino ez.
SOCIOFILEn (Gizarte Zientzietako datu-basea) Habermasek mila baino gehiago ditu, bizirik dagoen edozein soziologok baino askoz ere gehiago eta
Weber, Marx eta Durkheimekin bakarrik konpara daiteke.
2 60ko hamarkadako Gizarte Zientziak funtzionalista-estrukturalistak edo konstruktibistak ziren, azken hauek esanahiaren eraketan zentratutakoak.
80ko hamarkadaren hasieratik, Gizarte Zientziak (Beck 1998/1986, Giddens 1993/1991, Habermas 1998/1992) gero eta erreflexiboagoak eta komunikatzaileagoak dira, elkarrizketaren garapenean zentratuta daudelarik.
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gaur egun munduan aipagarrienak1
diren teoria sozialek (Habermas,
1987-1989/1981; 1998/1992) eta
hezkuntza
teoriek
(Freire,
1997/1995) dioten bezala. Biek
ikasketa dialogikoa (esanguratsua
biribildu eta gainditzen duena2)
proposatzen dute.

2. Ikasketa Komunitatearen ezarpena
2.1. Ikasketa Komunitateen
ezarpenean bi fase daude: sentsibilizazioa eta erabakia hartzea.
Proiektuaren garapena hasi aurreko
bi memento dira eta zera inplikatzen dute:
a) Sentsibilizazioa: 30 orduko
prestakuntza jarraiko saio batzuek
osatzen dute. Egungo informazioaren gizartearen azalpena eta eztabaida egiten dira eta datozen urteetan bertan lanean arituko diren
neska-mutilei zein ezagutza eskatuko dizkien ikusten da.
Inplikatutako gizarte eragile
guztiek hartzen dute parte saio
horretan. Adibidez, klaustroan 30
orduko hausnarketa egiten da (eta
gainontzeko eragileekin ere bai,
ahal baldin bada). Hausnarketa
horietan heziketa eta prestakuntza
prozesuen eta egungo Gizarte
Zientzien garapenen testuinguruak
seriotasunez aztertu behar dira, hor
sortzen baitira gure artean hegemonikoak diren usteen eraldaketarako
funtsezko aldaketak.
30 ordu horiek intentsiboki egiten dira denbora epe laburrean, eta
beste gauzen artean, hor argitu eta
eztabaidatuko da zer ezagutza
behar dituzten gaur egungo neskamutilek informazio gizarteko desberdintasun sozialaren aurreran eta
bizitza pertsonal eta laboralean
aurrera atera ahal izateko.
b) Erabakia hartzea: sentsibilizazio fasearen ondoren beharrezkoa

da
komunitateak
Ikasketa
Komunitate bihurtzeko prozesua
hasteko erabakia hartzea. Erabakia
hartzeko gutxieneko betebeharrak
hauek dira:
- Klaustroaren %90ak proiektua
aurrera eramatearen alde egon
behar du.
- Eskola zuzendaritza taldearen
akordioa.
- Eskola Kontseiluaren onarpena.
- Gurasoen asanbladaren gehiengoaren onarpena.
- Komunitatearen inplikazioa
(erakundeak, eragile sozialak…).
- Zuzendaritza Orokorraren erabakia ikastetxeari gehiengo autonomia emanez.
2.2. Behin klaustroak, komunitatearen laguntzaz, proiektua
aurrera eramateko konpromisoa
hartu ondoren, lehen faseei ekiten zaie:
1) Ametsa:

Martin Luther Kingek bere diskurtsoan sutsuki zioen bezala (“I
have a dream”), komunitateak

2002ko uztaila

eskola eredu berri bat amesten
du, inplikatutako alderdien arteko elkarrizketa eta adostasunaren ondoren. Inplikatutako alder-

diak hauek dira: hezkuntza sistemako profesionalak, beste heziketako profesionalak (hezitzaile sozialak, aisialdiko elkarteak…), familia, ikasleak, elkarteak, enpresak,
udalak eta abar.
Ametsean irakasleei lelo honen
pauta ematen zaie: zuen seme-alabentzat nahi duzuen heziketa
mundu guztiarentzat nahi duguna
da. Hau da, ez dugu diskurtso
bikoitzik nahi (nire seme-alabentzat onena, eta besteentzat nahikoa
da maitasun pixkat bat eta oinarrizko lau erregela).
Proiektua martxan jartzeak testuingurua eraldatzea esan nahi du,
eta bertan ikasleekin erlazionatzen
diren heldu guztiek parte-hartzea.
Sozialki pribilegiatu gabeko
komunitateetan proiektuak porrot
egingo du klaustroa alde batetik
joaten bada, familiak bestetik,
aisialdiko taldea bestetik eta abar.
Kolektibo eta pertsona guztiok
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konpromiso batera iritsi behar
dugu, eta ikasktea kontratu bat
sinatu ere bai agian. Horretarako,
akordioak elkarrizketaren bidez
lortzeari eman behar diogu lehentasuna, eztabaida antzuetan gelditu
gabe.
Fase hau funtsezkoa da, ez baita
eskola eta nahi dugun ingurunea
soilik amesten, baita oinarrizko
hiru alderdi indartu ere:
- Espektatiba altuak
- Ilusioa
- Errealitatea eraldatzeko boterearen sentsazioa
Paulo Freirek bere diskurtsoetan
errepikatu ohi zuen bezala, ezin
ditugu ulertu Gizarte Zientziak
ilusiorik gabe, ezta esperantza zientziarik gabe ere.
2) Lehentasunen aukeraketa

Ametsaren ondoren hurrengo
urteetarako lehentasunen aukeraketa dator. Epe motz edo ertainera
lor dezakegunaren utopia zatia da.
Adostasuna erraza da ametsean seinalatutako pirntzipioan oinarritzen
baikara: gure seme-alabentzat nahi
dugun eskola pertsona guztientzat
da. Magrebiarrek eta ijitoek behar
berdinak dituzte, autore erlatibistek kontrakoa badiote ere. Pertsona
guztiek egungo eta etorkizuneko
gizartean duintasunez bizitzeko
balioko dieten hezkuntza nahi
dute. Lehentasunak asko dira,
baina badaude kasu guztietan agertzen diren batzuk. Horietako hiru
ikusiko ditugu:
- Liburutegi tutorizatua: liburutegi hau antolatzeko normalean
batzorde misto bat eratzen dugu.
Bera arduratzen da bitarteko materialak eta giza baliabideak lortzeaz.
Haur bakoitzari edo haur talde
bakoitzari zuzenean kasu egiten
dion pertsona helduen talde batek
ohiko liburutegiek baino ikasketa
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hobea eta handiagoa lor dezake.
Eragina handitu egiten da, gainera,
haurrari etxean norbaitek zer irakurri duen galdetzen baldin badio.
- Familiartekoen Irakasleen
Hezkuntza Zentroak. Horrelako
prestakuntza mota batek egungo
teoria sozialekin ados egotea eskatzen du, hots, ikasleekin erlazionatzen diren pertsona heldu guztiei
irekia egotea. Badakigu gurasoengandik jasotako prestakuntzak irakasleengandik jasotakoak baino eragin handiagoa duela seme-alaben ikasketan.

Horregatik, komenigarria da eskola
edo institutu bakoitzean “Familien
edo Komunitatearen Irakasleen
Hezkuntza Zentroak” sortzea.

Badakigu gurasoengandik jasotako prestakuntzak irakasleengandik jasotakoak baino eragin handiagoa
duela seme-alaben ikasketan.
Horregatik,
komenigarria da
eskola edo institutu bakoitzean
“Familien edo
Komunitatearen
Irakasleen
Hezkuntza
Zentroak”
sortzea.
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- Internet gela: informazioaren
gizarteko komunikazio eta informazio sistema guztiei lehentasuna
ematen zaiela aintzat hartuz, hau
da, eskolaren nahia informatika
bitarteko ugari ezartzea dela, horietako bat Internet da (erabilera,
nabigatzea…). 3 urterekin hasita
haurrak mundu horretan murgiltzen dira eta euren ulermenean eta
erabileran sakontzen dute.
- Badaude beste lehentasun
batzuk ere: xake kanpainak, hizkuntzen hobekuntza… baina eskola
bakoitzak aukeratzen ditu bere
lehentasunak Ikasketa Komunitatea
bilakatzeko prozesuan.
Lehentasunak lortze bidean,
ikastetxe guztiak bitartekoen atzetik abiatzen dira. Horiek lortzea
beranduago edo goizago aurre egin
behar zaion lehentasuna da. Beste
lelo bat gainjartzen den une da:
eraldaketaren kulturari jarraitu
behar zaio, inoiz ez kexaren kulturari.

Mota guztietako bitartekoak
(pertsonak, informatikoak…) bilatzeko mugitzean kexatzeko ohitura
dugu: “banekien ez genuela ezer lortuko, beti berdina gertatzen da, inoiz ez
dute ezer ematen aitabitxirik ez baduzu, esaten nizuen nik ez genuela ezer
lortuko…”. Diskurtso hori ezabatu
eta beste baikorrago batengatik
ordezkatu behar dugu: “hurrengo
lekuan lortuko dugu, normala da lehenengoan edo bigarrengoan ez lortzea…”. Beste modu batera esanda,
Freirek zioen bezala, gakoa da nola
bihurtu zailtasunak aukeretan
(Freire 1997/1995).
Lan taldeen antolaketa da beste
zereginetako bat. Lehentasun
bakoitza aurrera eraman behar da
eta norbaitek horren ardura hartu
behar du. Aukeratutako sistema
batzorde mistoena da (familikoekin, irakasleekin eta ikasleekin era-

tutakoa). Lehentasunari bultzatzeko ardura dute, nahiz eta erabakia
dagokion organoak hartu kasu
bakoitzean; zuzendaritza taldeak,
klaustroak edo eskola kontseiluak.
Gelen antolaketa ere berria da
Ikasketa
Komunitateetan.
Liburutegian bezala, gelan pertsona heldu bat baino gehiago egon
daitezke. Horrela, errefortzua behar
duten edo premia bereziak dituzten
haurrak ez dira gelatik atera beharko (Puigdellivol, 1998). Kontua da
taldekatze malgurik ez egitea mailaka, horrek desberdintasuna areagotzen baitu; horren ordez talde
interaktiboak antolatzea. Irakaslea
gelan beste helduekin ari baldin
bada lanean, kudeatzaile eta antolatzaile bihurtzen da. Era berean,
familien inplikazioa handitu egiten
da, priektuaren angulu guztietan
esku hartzen duteako, gela barne.
Prozesu horietan nabarmen handitzen da ikasketa instrumentala
eta dialogikoa, lehiakortasuna eta
elkartasuna. Hori narbarmentzen
da logika beretik egindako ebaluazioetan eta baita beste ikuspegi
batzuetatik egindako ebaluazioetan
ere. Hezkuntza prozesu hauetatik
ateratzen diren gazteek baztertze
sozialean ez erortzeko kriterio oso
desberdinekin diseinatutako ebaluazioei erantzun beharko diete
arlo akademikoan, sozialean eta lan
arloan. Ikasketa Komunitateak

ko zentro batean. Aldi berean,
uste horiek zonalde bereko eskoletan sortzen ari ziren zenbait arazo
konpontzeko baliagarriak zirela
ikusten genuen. Eguneroko lanarekin eta elkarrizketa giroarekin
agerian gelditu ziren pertsona
heldu haien motibazioa eta adimen kulturala (Flecha, 1997); eta
eskolako diskurtsoak zioen motibatu eta informatu gabeko gurasoek zirela.
Hasieran, beste kolektibo eta
taldeak jakinaren gainean jarri
genituen hezkuntzaren uste eraldatzaileak defini zitzaten.
Bagenekien Haur Hezkuntzan
antzeko esperientziak garatzen ari
zirela beste testuinguru batzuetan
eta esperientzia haien azalpena
ematen genien beren baliagarritasuna ikus zezaten. Horien artean
zeuden: Stanford Unibertsitateko
Eskola Azkartuak (Levin, 1983;
1985; 1988), Yale Unibertsitateko
Eskola Garapenerako Programa
(Comer, 1980) eta John Hopkins
Unibertsitateko
Arrakasta
Denontzat (Slavin, 1985;1988).
Beste aditu taldeen oihartzunik
ezak eta Portugaleteko Ruperto
Medina ikastetxeko klaustroaren
uste osoak lehen prozesua hastera
bultza gintuen. Talde handi bat
eratu zen eta ikastetxeak Ikasketa
Komunitate bihurtzeko proiektu
batean zehaztu ziren uste horiek.

Proiektu hori aurrera atera ahal
izateko beharrezkoa izan da hauen
guztien partaidetza: era batera edo
bestera esku hartzen egon diren
pertsonak, klaustroa, aholkulariak
eta Eusko Jaurlaritzako Pedagogia
Berrikuntzarako Zuzendaritza
Orokorra. Horiek guztiek eta
beste hainbat pertsona eta kolektibok esperantza bat egi bihurtu
dute, eta beste eskola askotara ari
da zabaltzen.

4. Azken mezua
Komunikazio honekin baikortasun pedagogikorako gonbitea luzatu nahi dizuet Freirek utzitako bi
esaldirekin:
“Gizaki ealdatzaileak gara, ez moldatzaileak” Freire, 1997:26
“Gakoa da nola bihurtu zailtasunak aukeretan” Freire, 1997:63
Sektoreen arteko elkarrizketaren
bidez eta adituen arteko seriotasun
handiagoarekin (lan zaharkituak
utzi eta zehatzagoetan sakonduz)
ikasketa dialogikoa garatu eta
zehaztuko dugu. Horretarako,
beharrezkoa da familiak eta elkarteak gehiago konprometitzea hezkuntzan eta gure gizarteko admninistrazioak malguagoak izatea.
Modu horretan, guztiok elkarrizketa zaleagoak bagara, gure helburu
den eraldaketa soziala lortuko
dugu.

existitzen diren gizarteetako
balizko utopiak dira, eta ez beren
burua justifikatzen duten irlak.

3. Ikasketa Komunitateak gure inguruan
CREAko kideok 80ko hamarkadatik gabiltza uste berri hauek
garatzen pribilegiatu gabeko hainbat guneetako herri heziketan, eta
batez ere, la Verneda-Sant Martíko
(Bartzelona) helduen hezkuntzara-
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Ordiziako Urdaneta ikastetxea: euskara ez dakien
haurraren egokitze prozesua

Mari Karmen
YÉBOLES
Urdaneta ikastetxeko zuzendaria

rdiziako Urdaneta
ikastetxe publikoan zubi gela deitzen diogun gela sortu
genuen euskaraz ez
zekiten haurrentzat. Izan
ere, ez ziren gustura
sentitzen B ereduan eta
ez ziren ondo integratzen. Gela hori ez da
aparkaleku bat, baizik
eta haurrari harrera ona
ematen dion eta integratzeko programa pertsonal bat eskaintzen dion
baliabidea.

O
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1. Testuingurua
Urdaneta ikastetxe publikoa
Ordizian kokatuta dago. Gure herrian
10.000 biztanle inguru gaude.
Horietatik euskara lehenengo hizkuntza dutenak %44 dira eta gaztelania
dutenak % 56, gutxi gorabehera. Gure
eskolan 500 ikasle inguru daude: 200
bat Haur Hezkuntzan eta beste 300
bat Lehen Hezkuntzan. Adin bakoitzean hiru lerro dauzkagu.
Eskolan bertan herriko ehuneko
bera mantentzen da, hau da, erdia
baino gehiagok gaztelania du ama
hizkuntza.
Aspaldian desagertu zen A eredua
gure eskolan eta gaur egun D eredua
da nagusi. B eredukoak D ereduan
txertatu ziren, oso talde bereziak gelditu zirelako B ereduan.
Amara-Berri sisteman orain dela 9
urte sartu ginen eta horrek asko
lagundu digu aurkeztuko duguna
martxan jartzen eta aurrera eramaten.

2. Bidean ikusitakoa gogoratuz
Duela 13 urte eskolan A eredua
desagertzear zegoen, eta euskara
jakin gabe iristen ziren haurrak B
ereduan kokatzen genituen. Garai
hartan ikasle dezente hasi ziren etortzen eta guztiak B ereduan sartzen
genituen.

Beraiek ez ziren gustura sentitzen,
euskaraz hitz egin behar zutela esaten
zitzaielako, eta noski, edozein hizkuntza lehenengo aldiz ikasterakoan
lehenengo egunetik ez da ulertzen,
eta zer esanik ez hitz egiten.
Beste aldetik, konturatu ginen
haur horiek behar handia zeukatela
beraien bizitza kontatzeko, kezkaz,
euren egoeraz eta abarrez hitz egiteko.
B ereduko gelaren barruan gaztelaniaz jasotzen zituzten Hizkuntza
eta Matematika eta euskaraz Musika,

Ingelesa (3. mailatik gora) Soinketa
eta abar. Gelditzen ziren arloetan,
kontuan izanda curriculuma ere
aurrera eraman behar zela, ikasleak
gelatik ateratzen genituen gaztelaniaz irakatsi ahal izateko.
Zer gertatzen zitzaigun?
Alde batetik, ikasle horiengan euskararekiko gorrotoa sortzen zela, eta
bestetik, B ereduko gurasoak kexatzen hasi zirela B eredukoei gaztelania erabiltzeko aitzakia ematen
zitzaielako. Ondorioz, ikasleak D
eredura pasatzen hasi ziren, B ereduko taldeak erabat ikasle bereziz osatuta utziz.
Horrek zer pentsatua eman zigun
eta egoerak berak behartu gintuen
bide berriak bilatzera.

3. Bide berri bat urratzen
Egoera ikusita eta ondo aztertu
ondoren, orain daukagun zubi gela
jartzea erabaki genuen. Ez zen erraza
izan erabakia hartzea; klaustro bilera
asko egin genituen erabakia hartu
baino lehen.
Batzuei iruditzen zitzaien hori ez
zela izango haurrak integratzeko
modua, aparte ikusten genituelako.
Beste batzuei, berriz, kontrakoa iruditzen zitzaien, zeren sumatzen baikenuen batzuetan gelan soberan zeudela pentsatuko zutela. Egoera ulertzeko geure buruari galdetu behar
genion nola egongo ginatekeen gu
hizkuntza ezagutzen ez dugun leku
batera joango bagina.
Bestalde, haur berri bat ikustean,
irakasleen kezka izaten zen ea haur
hori bere taldean sartuko zen edo ez.
Euskararen erabilerarako oztopo izan
zitekeen, nahiz eta haurra, pertsona
den heinean, baloratu eta estimatu.
“Gure filosofian, uste dugu eskola bizitza dela eta bertan ikasi
behar dugula elkarrekin bizitzen”.
Baina herriko haur guztiek ikasi
beharko dute.
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Klaustroan adostu ondoren, laguntza gela hori martxan jarri genuen. Ez
da inolaz ere ikasleak sartu eta hor ez
dakit noiz arte gelditzen diren gela
bat, ez da aparkaleku bat.
Baliabide moduan erabiltzen da,
haurrari harrera ona emateko eta programa pertsonal baten bidez erabat
integratzea lortzeko. Ez dago integraziorik hizkuntza bera ez badugu
erabiltzen, ez badago komunikaziorik eta haur bakoitzaren curriculuma
behar bezala zaintzen ez bada.

4. Deskribaketa
Gure Euskal Herri honetan aspalditxotik ari gara euskara ez dakitenekin. Gure eskolan, orain arte, Lehen
Hezkuntzan kanpotik etorritako
ikasleek gaztelania bazekiten eta,
gure ustez, horiei erantzuten genien
bezala erantzun diezaiekegu gaztelania ezagutzen ez dutenei ere.
Lehenengo egunetan egokitzapen
batzuk egin beharko genizkieke eta
komunikazioa ziurtatzeko bidea
bilatu.
Haur Hezkuntzan, berriz, eduki
ditugu gaztelania ezagutzen ez zutenak, Europatik etorritakoak:
Portugal, Bosnia, Errumania…
Gela berezi hau jarri genuen ikasturtean 15 ikasle iritsi ziren gure
eskolara. Bigarren ikasturtean beste
bi gehiago, batzuk estatu espainiarretik eta beste batzuk, berriz,
Dominikar Errepublikatik, Kubatik
eta abar. Aurten horiek euren taldeetan ditugu eta zubi gelan sei ikasle
berri izan dira. Datorren ikasturtean
auskalo, baina gure aurreikuspenen
arabera gehiago izango direla uste
dugu.

5. Zer lortu nahi genuen
a) Ikasle hauek benetan integratzea. Lehen esan dudanez, ez dago

integraziorik hizkuntza bera ez
badugu erabiltzen. Hasieran ezin
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dute erabili eta halabeharrez beste
ikasleen familietan kezka sortzen da.
Antolaketa honekin guztiok askoz
lasaiago gaude.
b) Ikasle bakoitzak plangintza
pertsonalizatua aurrera eramatea.

Gure sisteman haur bakoitzaren
erritmoa errespetatzen baldin bada,
haur hauen kasuan oraindik areago,
kontuan hartuz beraientzat halako
aldaketak zer dakarren.
c) Ikasle etorkinei euskaraz
behar adinako gaitasuna ahalbidetzea. Aipatu dugunez, ezin zaie

eskatu egin ezin dutena egiteko. Era
honetan, ordea, euskara pixkanaka
erakutsiz gustura hartzen dute eta
errazago eta lehenago saiatzen dira
dakitena praktikan jartzen.
d) Ikasle hauei curriculuma ziurtatzea. Euskara ikasi behar dute,

baina beraien curriculuma ahaztu
gabe. Hemen gelditu edo ez, ikasketak aurrera eraman behar ditugu,
beste edozein ikaslerenak bezala,
gure egitekoa baita.
e) Bi urtetan bere erreferentzia
taldean guztiz barneratzea. Entzuna

dugu bi urte behar direla hizkuntza
bat mintzatzeko eta bost menperatzeko. Horrexegatik ezarri dugu epe hori.
Gerta liteke, eta gertatu zaigu, adimenaren eta adinaren arabera lehenago ere
lortzea. Kontrakoa ere gertatu zaigu,
geroago azalduko ditugun kasu pare
batean bezala.

6. Prozesua
Lehenbizi harrera mimatzen da!
Bai gurasoei eta bai ikasleari ikas
prozesuaren xehetasunak azaltzen
zaizkie, nola antolaketa mailakoak
hala bestelakoak. Eskolara iristen
direnean gure herrian hizkuntza propioa daukagula azaltzen zaie, denbora beharko dutela menperatzeko,
baina beharrezkoa dela ikasketak
jarrai ditzaten eta gizartean integra
daitezen.
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Hasieratik gela arrunt batean
kokatuz gero haurra nola sentituko
litzatekeen azaltzen zaie. Interesa
jarriz gero askoz lehenago ikasten
dela ere azaltzen zaie, eta gurasoen
jarrerak zein garrantzia duen ere bai.
Gure helburua bi urtetan bere taldekoekin erabat barneratzea dela adierazten zaie eta gure sistemaz ere hainbat azalpen ematen zaizkie.
Lehenengo bi astetan zubi gelako
irakasleak haurra lasaitu eta lehenengo diagnostikoa egiten du.
Kontuan izaten dugu haur horrentzat zer-nolako aldaketa izango den
aurretik zeukan giroa uztea, hango
lagunak eta familia.... dena berria da
berarentzat. Beraz, zubi gela horretan
aukera izango du lasai bere kezkez
hitz egiteko eta pixkanaka lehenengo
egunetik euskara ezagutzen hasteko.
Hor dagoen irakasleak euskaraz eta
behar denean gaztelaniaz ere hitz egiten dio. Horretaz aparte, behar-beharrezkoa da zein ikas maila dakarren
aztertzea, gero zein mailatan kokatu
erabakitzeko. Izan ere, oso traumatikoa izan daiteke gaur maila batean
sartzea eta gero aurrera jarraitu ezin
duela ikusi eta atzeratzea.
Ondoren, dagokion zikloko irakasleekin adosten da zein izango den
bere erreferentzia taldea. Irizpide
moduan gehienetan adinari dagokiona izaten da. Ziklo bakoitzean bost
talde daude eta honek ere laguntzen
digu bakoitzarentzat egokiena aukeratzen. Hortik aurrera eskolako ekintza guztietan taldekoekin hartuko du
parte.
Ikasleari plangintza pertsonalizatua egiten zaio.
Haur Hezkuntzan ere AmaraBerri sistemak asko lagundu digu.
Etapa honetan 3 urtetik aurrera egunero hiru saio intentsibo egiten dira.
Une horietan haur hauek aparte hartzen ditugu euskara beraiek behar
duten mailan lantzeko. Gainerako
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orduetan taldekoekin egoten dira
txokoetan egin behar duten lana eginez. Hemen ere, ahal den neurrian
eta batez ere hasieran, laguntza jartzen diegu.
Lehen Hezkuntzan gehienetan
hirugarren astean hasten dira beren
taldekoekin Musikara eta Ingelesera
joaten, 1. ziklokoak badira. 2. edo 3.
ziklokoak baldin badira Gaztelaniara
ere joango dira. Hirugarren astean
Soinketara joaten ere hasiko dira.
Ordura arte, hiru aste horietan, zubi
gelan euskara lantzen egon dira eta
normalean aginduak ulertzen eta
gehiago ikasten dute. Era horretan,
Soinketako irakasleak ez du gaztelaniaz hitz egin beharrik izango.
Beste aste bat, bi, hiru… beranduago, haurraren arabera, lehen esan
bezala haurrak markatuko baitigu
erritmoa, 1. zikloko Txotxongilo
departamentuan edo Antzerki departamentuan egongo da taldekoekin.
Zergatik departamentu horietan?
Ahozko hizkuntza lantzeko aukera
gehiago ematen dutelako.
Txotxongilo departamentuan lau
txoko daude. Batean margoketa egiten da eta hor sartzen ditugu lehenengo egunean. Era horretan, besteen elkarrizketak entzungo dituzte eta
pixkanaka ulertzen eta zerbait esaten
hasiko dira. Txoko guztietan egiten
diren lanak taldekoei aurkezten dizkiete: zer egin duten azaltzen diete,
zergatik aukeratu duten eta abar.
Ondoren besteek kritika egiten
diete. Une horretan esaldiak errepikatzen dira eta berehala emango dute
beren iritzia haur berri horiek ere.
Hasieran astean behin sartzen dira
gela honetara, gero bi ordu, ondoren
hiru ordu eta, normalean, Gabonak
baino lehenago bost ordu igarotzen
dituzte lau txokoetan: Marrazketa,
Modelategia eta Antzerkiko bi txokoak.
Hurrengo txokoa Matematikakoa

izango da, eta hemen ere nola moldatzen diren ikusten joango gara.
Lehenengo ikasturtean ez ditugu
sartuko hizkuntza idatzia erakusten
den txokoan, beren irakurketa prozesua ama hizkuntzan egin behar
dugulako.
Beste zikloetan antzekoa egiten
da, beti ere curriculuma aurrera eraman behar dugula ahaztu gabe.
Beraz, Natura eta Gizartea ikasgaiak
gaztelaniaz egingo dituzte euskara
maila izan arte.
Hala ere, laguntza gelan, bi hizkuntzetan daukate hainbat material
eta aukeratzerakoan askotan euskarazkoa hartzen dute, nahiz eta agian
behartuta sentitzen ez direlako izan.
7. Zer lortu dugu
a) Haur hauek taldean integratzea, lasai, ziurtasunez, presarik

gabe.
Adibidez, iaz 2. mailara
Kanarietatik etorri zen mutil bat
aurten irailetik bertatik bere taldean
erabat integratuta dago. Garbi dago
besteek daukaten hiztegia oraindik
ez duela izango, baina hori lortzeko
laguntza jartzen diogu.
Kontrakoa ere gertatu zaigu.
Orain dela hiru ikasturte etorritako
neska bat, irailean besteak bezala
bere taldean jarri genuen egun osorako. Nahiz eta laguntza eman, lehenengo hiruhilekoa bukatutakoan
konturatu ginen ezin zuela jarraitu,
batez ere Natura eta Gizartea ikasgaiak. Beraz, gurasoekin mintzatu
ondoren erabaki zen bi arlo horiek
erdia euskaraz eta erdia gaztelaniaz
egitea eta laguntza gelan.
b) Irakasle taldeak kasu hauek
normaltasunez bizitzea.

Gaur egun gure eskolara euskara
ez dakien haur bat iristen denean
guztiok dakigu prozesua zein izango
den eta ez gara lehen bezala larritzen.

c) Haur hauek euskararekiko
aldeko jarrera izatea. Esan dugu-

nez, hainbat lan euskaraz edo erdaraz
egiteko aukera daukate, eta askotan
euskarazkoa aukeratzen dute. Lehen
aipatu dugu euskararekiko gorrotoa
sortzen zitzaiela; orain, berriz,
beraien jarrera erabat bestelakoa da.

8. Baliabideak
a) Antolaketa aldetik

Amara-Berri sisteman zikloka lantzen da, beraz, hiru lerro daudenez,
sei talde sortzen dira ziklo bakoitzean. Baina, ikasleak sei taldetan banatu beharrean bost taldetan jartzen
ditugu. Modu honetan, irakasle
baten orduak erabiltzen ditugu haur
hauei gela arruntetan daudenean
laguntza emateko.
Zubi gelan ere Amara-Berri sistema sartu dugu. Horrek ikasle
bakoitzak bere ordutegi pertsonala
eta autonomia izateko aukera eman
digu, eta horri esker gelan sartzean
norberak badaki zein lan egin
behar duen. Gela bateratu bat
balitz bezala antolatuta dago eta
beste departamentuetan bezala,
honetan ere lau txoko daude: batean Matematika lantzen da eta 1., 2.
eta 3. ziklokoei dagozkien edukiak
aurrera eramateko euskarazko zein
gaztelaniazko materiala eskura
daukate. Horrez gain, ordenagailu
bat daukate eragiketak eta abar
lantzeko, kasetea zenbakiak bi hizkuntzetan lantzeko, eta zer esanik
ez, irudi eta gorputz geometrikoen
izenak bi hizkuntzetan idatzita
daude.
Beste txoko bat Hizkuntza lantzeko da, eta hor, noski, liburutegi txiki
bat daukate bi hizkuntzetako irakurmena eta idazketa lantzeko. Material
ugari daukate, baina gehiago behar
dutenean zikloko liburutegietara
jotzen dute.
Hirugarrenean Ingurunea lantzen
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dute. Orain arte liburuak erabili
ditugu; 1. ziklokoentzat euskarazkoak eta 2. eta 3. ziklokoentzat gaztelaniazkoak. Aurten Gizarte eta
Natura departamentuetan dagoen
euskarazko materiala sartzen hasi
gara eta askoz gehiago gustatu zaie.
Beraz, osatzen jarraitzea erabaki da,
alde batetik beraientzat ulergarriagoa eta erakargarriagoa delako, eta
bestetik aurrera begira zikloko
departamentuetan edukiko dutelako.
Eta bukatzeko, 4. txokoan ahozko
hizkuntza lantzen da. Hemen egunero ordu erdiko hiru saio intentsibo egiten dira. Beste material askoren artean Haur Hezkuntzako materiala ere erabiltzen da. Adibidez,
bideoak erabiltzen dira oinarrizko
hiztegia lantzeko, ohiko esamoldeak, egiturak eta abar ikas ditzaten.
b) Material aldetik

Ikus-entzunezko material ugari
daukagu: barruko telebista, irratia…
Beraiek ere, ahal dutenean, berriak
ematera joaten dira besteak bezala.
Horrez gain, zubi gelarako prestatutako materiala dago.

9. Aurrera begira zer
Zer dugu hobetzeko?
a) Antolaketan sakontzen jarraitu
behar dugu.
b) Materiala egokitzen segitu
behar dugu. Lehen esan dugu zer
gertatzen zaigun Gizarte eta
Naturako materialarekin. Ondo finkatu nahi genuke hori.
c) Irakasleon prestakuntzarekin
jarraitu behar dugu.
d) Zubi gelarako behin betiko irakaslea lortzea nahi dugu. Aurten
proiektua aurkeztu da eta hori da,
batez ere, gure eskaera.
e) Eskolaz kanpoko eragileekin
koordinazio lanak bideratu behar
ditugu.
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Baliabideak, informazioa,
aholkularitza...
Zer dago EAEn?

Karmele PEREZ
Mondragon Unibertsitateko
Humanitate eta Hezkuntza
Zientzien Fakultateko irakaslea

dazki honek HIK HASI
Udako Topaketa
Pedagogikoetan esandakoaren isla izan nahi du.
Bertara eraman eta beratik jasotako informazioarekin dago osatuta. Jakin
badakigu hainbat erantzun
berri ez daudela jasota hemen ageri den ikuspuntua 2001-2002 ikasturte
bukaerakoa baita- , eta
emango den informazioa
osa daitekeela.

I
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Idatzi honek etorkinen eskolatzearen inguruko hainbat aztarna
eman nahi ditu. Izan ere, ikastetxeek jakin behar lukete zer baliabide
eskaintzen dituzten Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eta
Lurralde Ordezkaritzak eta jakin
beharko lukete zer egiten ari den
Berritzeguneetan, zer plangintza
ari diren diseinatzen hemen eta
han, nora jo dezaketen eta zertarako, zer den bitartekaritza kultural
eta linguistikoa, zer den eskolatzemahaia...
Horretan saiatu nahi dugu, alegia, zerrendatzen eta jakinarazten oso labur bada ere- zer baliabide eta
laguntza eskura dezaketen ikastetxeko dinamikak optimizatzeko eta
behar dituzten laguntzak jasotzeko.
Orain arte, egoerari ezaugarri bat
ezarri beharko balitzaio, hori deskonexioa
izango
litzateke.
Orokorrean, bakoitza bere aldetik
ari da, tokian tokiko erantzunak
asmatzen eta bilatzen.
Zein da orain daukagun egoeraren ezaugarri nagusia? Ez dagoela
azpiegitura finkorik, ez daukagu
marko orokorrik, ez daukagu irizpiderik denok bide beretik eramango gaituenik. Hori dela eta, bakoitzak bere bidea egiten du, gehienetan, aldamenekoa zertan ari den
jakin gabe.
1. Ikastetxeak bakarrik
Ikastetxe batzuek beren aldetik
antolatu dute lana. Hainbat ikastetxek barne mintegiak antolatu
dituzte eta berariazko lana egiten
ari dira. Baina, gehienek
Berritzeguneetara jo dute laguntza
edo elkarlan bila.

2. Berritzeguneak
Berritzeguneetan mintegiak ditugu. Hori da, besteak beste, Ordizia
edo Zarauzko Berritzeguneen kasua,

edo Eibarkoaren asmoa.
Zarautzen hiru urteko ibilbidea
du lan honek. Iaz txosten bat egin
zuten hiru urteetako ibilbidea jasotzeko: Ikasle etorkinen integrazioa euskal gizartean. Horrekin batera
material erabilgarrien zerrenda eta
hustuketa egin zuten.
Gaur egun bi mintegi dituzte.
Batek Bigarren Hezkuntzako sei
ikastetxe biltzen ditu: mintegikide
horien interesa zen hizkuntzak nola irakatsi zerotik hasita.
Horretarako, harrera plan bat egiteko gida egiten ari dira, eta hori
osatu nahi dute hizkuntzak erakusteko orientazio batzuekin.
Ordizian ere mintegi bat dute
antolatuta. Bertan Zumarraga,
Urretxu eta Legazpiko ikastetxeetako zuzendariak biltzen dira hiru
astean behin. Beharrak eraginda
bildu dira eta behar horietatik abiatuta bakoitzak bere ikastetxean
hainbat estrategia jarri ditu martxan. Hortik ateratako ondorioekin
harrera plan egoki bat antolatu
nahi dute eta beharrezko bitartekoak identifikatu nahi dituzte.
2001-2002 ikasturtean programa berri bat diseinatu zuten:
Elkarbizitza eta Aniztasuna.
Programa horren barruan txertatzen da etorkinen gaia eta horri
erantzuteko hainbat teknikari izendatu dituzte Berritzeguneetan.
Mintegia izan gabe ere,
Durangoko Berritzegunean ere
erantzun nahi diote egoera honi,
eta horretarako, Lehen Hezkuntzan
egitasmo bat jarri zuten abian
duela lau urte. Zuzendarien bilera
arrunt batean agertu zen horren
interesa. Horrela, foro bat antolatu
eta txostentxo bat egin zuten ikastetxeetako datu estatistikoak eta
egiten zituzten esku-hartze motak
jasoz. Lurralde ordezkaritzaren
aldetik baliabideak eskuratu ahal
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izateko, proiektuak aurkezteko
eskatu zieten. Eta hala, bost zentrok aurkeztu zuten beren proiektutxoa.
Egitasmo horrek badu, baina,
ezaugarri garrantzitsu bat: eskualde
gisa planteatu zutela. Eskatutako
baliabideak eskualde mailan kudeatzea proposatu zuten, eta ikastetxeetako egoerak aldatuz gero, irakasleak ibiltari moduan ibiltzeko aukera
planteatu zuten. 2001-2001 ikasturtean bost irakasle aritu ziren:
hiru behin-betikoak, bat bitarteko
irakasle egonkorra eta beste bat
ordezkoa. Edonola ere, gehienak
finko egon ziren ikastetxe batean,
ez ibiltari bezala.
Zer gertatzen da Bigarren
Hezkuntzan? Ez dago proiekturik.
Bakoitzak ahal duena egiten du.
Kasu askotan PIEak (Proyectos de
Intervención Específica) deitutakoak erabiltzen dituzte. Curriculum
arrunta jarraitu ezin dutenentzat
taldekatze bereziak egiteko horrelako irteerak erabiltzen dituzte:
Ermuan, Abadiñon... Horrez gain,
hizkuntz garapenerako, errefortzu
orduak eskaintzen zaizkie. Baina ez
dago, antza, proiektu espezifikorik.
Erronka non dago orain?
Material espezifikoak egitean, hizkuntza bakoitzeko hiztunei egokituko unitateak osatzean. Eta horretan ere ari dira.

3. Lurralde ordezkaritzak
Gaur egun hauek dira eskaintzen
dituen baliabideak:
Bitartekari
kulturala.
Bitartekaritza kulturala eta itzulpen lana egiten du bi alderdien
artean: batetik, haurrak eta gurasoak, eta bestetik, irakasleak eta eskola. Arabierazko bitartekariak dira
gehien aipatu dizkigutenak.
Baliabide honek hilabete inguru
irauten du eta Gipuzkoan, adibi-
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dez, zerbitzu hori eskaintzen duten
bi erakunde pribatu daude.
Ijitoekin aritzen diren bitartekariak ere aurkitu ditugu.
- Euskararen salbuespena.

Euskararen salbuespenari bidea
irekitzen dion legea 1983an atera
zen, eta horrek aukera ematen die
haur etorkinen gurasoei Euskara
ikasgaiaren salbuespena eskatzeko;
alegia, Euskara arloak ez du notarik jasoko (edozein eredutan ikasten dutela ere), pentsatzen baita
ikasgai horren kalifikazioak haien
espedientea kaltetu dezakeela.
Alderdi hori, baina, ez da berdin
interpretatzen eskualde guztietan;
izan ere, ikastetxe batzuetan gaztelania hutsean ikasteko aukera ematen baitzaie -nahiz eta ikastetxeak
D eredukoak izan. Lurralde
Ordezkaritzetan eta ikastetxeetan
ez dago irizpide bateraturik gai
honi dagokionez.
- Harrera gelak. Arabako Lurralde
Ordezkaritzak, adibidez, bi harrera
gela dauzka antolatuta Gasteizen:
bata, Lehen Hezkuntzako ikasleentzat (Luis Dorao ikastetxean) eta
bestea, Bigarren Hezkuntzako
ikasleentzat (Federico Baraibar
ikastetxean). Edozein ikastetxetatik bidal daitezke ikasleak bertara
EAEko hizkuntzarik ezagutzen ez
badute. Gehienez hiru hilabetez
egoten dira eta gaztelania irakasten
zaie. Ondoren matrikulatuta dauden ikastetxera itzultzen dira eta
han antolatzen dira behar dituzten
errefortzuak. Harrera horien aholkularitza Gasteizko Berritzegunetik
egiten da.
Bigarren Hezkuntzako harrera
gelaren kasuan, bitartekari kultural bat dago kontratatuta, arabiera
dakiena, eta bertara joaten diren
ikasleekin eta haien familiekin
erlazionatzen da.
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- Eskolatze mahaiak. Ikuskariek
osatzen dute eta etorkinak eskoletan
banatzea dute helburu. Alegia, ghettizazio prozesuak saihesteko antolatu dira.
Hala ere, aldaketak aurreikusten
dira 2002-2003 ikasturterako. Izan
ere, Lurralde Ordezkaritza bakoitzak gai hauek kudeatuko dituen
arduradun bat izendatu baitu.
Eskolatze batzordeei dagokienez,
asmoa da eskualdeka antolatzea eta
ikuskariek eta Berritzeguneek hitza
izatea berauetan (horiek gehiago
zabaldu beharko liratekeela esaten
duenik bada, hots, udaletara eta
abar. Mª Jose Molinak zioen ildotik, alegia).
- Helduen Hezkuntzako jarduerak. Helduen prestakuntza ere

Orokorrean,
bakoitza bere
aldetik ari da,
tokian tokiko
erantzunak
asmatzen eta
bilatzen.
Horregatik,
lagungarri izango da hanhemenka egiten
ari diren plangintzak, bitartekaritzak eta
abar ezagutzea.
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gogoan izan behar dugu. Adibide
bat ekartzearren, hona hemen
Zuloaga Helduen Hezkuntzako
zentroaren programa 2001-2002
ikasturtean: Etorkinentzako eskuhartze eta prestakuntza plana.
Programaren eskaintza oso zabala
da: harrera, hizkuntza ikasteko
eskolak, hizkuntza indartzeko jarduerak (literatur tertuliak edo elkarrizketak), kultur jarduerak (mintzalagunaren ideia), txoko ludikoa
haurrentzat (gurasoak prestakuntzan dauden bitartean), kulturarteko topaketak, hezitzaileen prestakuntza, lanbide hastapenerako ikastaroak, gida-baimena ateratzeko
oinarrizko hizkuntz baliabideak...

4. Hezkuntza Saila
2001-2002 ikasturtean pertsona
bati egoeraren azterketa egin eta
proposamen bat osa zezan eskatu
zitzaion. Txosten hori egin zuen eta
ikasturte bukaeran aztergai izan
zuten Hezkuntza Sailean, Lurralde
Ordezkaritzetan eta Berritzeguneetan.
Horrez gain, edo horren ondorioz behar bada, Hezkuntza Sailak
gai hau kudeatuko duen arduradun
bat izendatu du. Beraz, badirudi
hezkuntzaren organigrama osatu
dela eta baliabideak jarri direla
eskoletako egoera berri honi hobeto erantzuten laguntzeko. Horrela
izango al da!!
Erakunde instituzional horiez
gain, badira lan handia egin duten
beste erakunde batzuk: sindikatuak, GKEak... Jardunaldiak
hemen eta ikerketak han, hamaika
dokumentu interesgarri plazaratu
dute gai honen inguruan. Saiatu
dira, era berean, gai honetan zeresanik eta zereginik duten erakundeak
biltzen, elkarlana beharrezkoa dela
iritzita. Bejondeiela haiei ere!

Gogoeta batzuk “kulturaren” eta “kulturarteko
hezkuntzaren” inguruan

Amelia BARQUÍN
Mondragon Unibertsitateko
Humanitate eta Hezkuntza
Zientzien Fakultateko irakaslea

iri dagokit jardunaldi hauetan
azkeneko ekarpena egitea eta nire
asmoa hau da: zuekin
gogoeta batzuk egitea
elkarbizitzaren eta “kulturarteko hezkuntzaren”
inguruan. Galdera hauen
inguruan arituko gara
hain zuzen: zer dira
benetan “kulturaniztasuna” eta “kulturartekotasuna”?

N
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Zer da “kulturarteko hezkuntza”? Zer eskatzen digu irakasleoi,
eta zer prestakuntza behar dugu
horretarako? Alderdi metodologikoetan soilik al dago gakoa? Eta
zein garrantzi daukate irakaslearen
sinesmenek? Esaten denean eskolak
ikasleen kultura kontuan hartu
behar duela, zer esan nahi da?
Nolakoa izan behar du haur guztiek (atzerritarrek eta bertan jaiotakoek) egin behar duten kulturarteko prestakuntzak? Bukatzeko,
eskolaren eta gizartearen gaur
egungo kontraesanez eta erronkez
arituko naiz labur.
Orain dela hilabete batzuk, etorkinei eta eskolari buruzko jardunaldi batean egon nintzen
Bartzelonan: “Les noves ciudadanies: immigració i educació” (testuingurua: “Jornades del ‘Projecte
educatiu de ciutat’). Bertan gatazka
txiki bat sortu zen, oso esanguratsua nire ustez. Gaiarekin lotutako
esperientzia konkretu batzuk azaltzeko unea iritsi zenean, ikastetxeetan eginiko ekintzak deskribatu
ziren (beste ikastetxeentzat eredu
gisa). Haietako bat ikastetxe erlijioso kontzertatu bateko irakasle
batek azaldu zuen: ikastetxeak “ate
irekien eguna” Afrikari eskainitako
jarduera bat egiteko aprobetxatu
zuen; horretarako erakunde batzuetako partaideak, afrikar kulturekin
lotutakoak, etorri ziren kultura
haiek haurrei ezagutarazteko.
Ez dut hemen jarduera zehatzmehatz azalduko, hona ekarri nahi
dudana zera da: azalpena bukatutakoan, entzule batek (irakasle
batek), nahiko haserre, hizlariari
leporatu zion bere eskolan etorkinik ez zegoela, ia denak eskola
publikoetara joaten baitira. Kritika
horren bidez gaia tratatzeko eskubidea edo autoritatea ukatzen zion,
eta aldi berean, zalantzan jartzen
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zuen ekintzaren balioa. Beste
entzuleen artean zurrumurrua
zabaldu zen iritzi horren alde.
Orduan, beste irakasle bat jaiki zen
esateko deskribatutakoa bezalako
ekitaldiak beharrezkoak zirela
horrelako eskoletan ere, eskola
horietako ikasleak ere etorkinen
kontrako “biolentzia erabiltzaile
potentzialak” baitziren (sic), eta
zerbait egin behar zela.
Pasadizo horrek zer pentsatua
eman zigun. Hortik abiatu nahi
nuke zuekin gogoeta batzuk egiteko elkarbizitzaren inguruan eta
“kulturarteko hezkuntza” delakoaren inguruan. Zer da “kulturarteko
hezkuntza” eta nola dago lotuta
elkarbizitzarekin?

1. Kulturartekotasuna
eta kulturaniztasuna
Hasteko, har dezagun terminoa
bera, “kulturartekotasuna”. Hitza
neologismo sortu berria da; euskaraz gaztelaniazko “intercultural”
eta beste hizkuntzen antzekoen
baliokidea da. Mª José Molinak
bere ekarpenean azaldu duenez,
“kulturaniztasunak” egoera bat
adierazten du: bi kultura edo
gehiagoren presentzia fisikoa gizarte batean. “Kulturartekotasunak”,
berriz, interdependentzia, elkarrekikotasuna, bestearekin elkarrizketa adierazten du. Esanahi dinamikoagoa dauka, erlazio aktiboa,
“elkarren arteko trukea” jasotzen
duena. Hitzak berak bidea seinalatzen du.
Dakigunez, gerta daiteke kulturaniztasuna egotea, eta ez kulturartekotasuna. Ohikoa da gure auzoetan. Esan dezakegu, adibidez,
Gasteizko alde zaharrak kulturaren
ikuspegitik aniztasun handia
duela: hor bizi gara ijitoak, ijitoak
ez diren bertan jaiotakoak eta
Afrikako hainbat lekutatik etorri-
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takoak, batez ere marokoarrak.
Ezin daiteke esan, berriz, kulturartekoa denik, harremana minimoa
baita: denda batzuk konpartitzen
ditugu eta bankuetan eserita egoteko leku bat (lekua bai, baina bankuak ez). Auzoko eskolan —A eredukoa— kontzentrazio prozesu bat
gertatu da eta hara joaten dira batez
ere ijitoak eta magrebtarrak.
Ramon Bajo ikastetxeko ikasleen
kopurua honela osatu da 20012002 ikasturtean: %40 ijito, %51
magrebtar, %6,5 hispanoamerikar
eta %2,5 paio (Castro Oteo, Etxabe
eta Etxabe 2002: 24).
Kulturaniztasun ez gatazkatsu
hau ez da arbuiagarria; elkarbizitzaren lehenengo pausoa izan daiteke. Bigarren kontzeptua, kulturartekotasuna, bultzatu behar dugu
gizartean, eta eskolan ere bai. Eta
bultzatu egin behar da: AEBetan
argi geratu denez, kolore, kultura
eta estatus desberdineko pertsonek
espazio bera konpartitzeak ez du,
berez, integrazioa eragiten; gelaren
barruan beltzen eta zurien kontaktuaren ondorioz ez da integrazioa
gertatu. Kontaktua ez da elkarbizitza. Baldintza batzuk bete behar
dira eta ahalegin bat, lan bat, egin
behar da hori lortzeko.
Kulturaniztasunaz eta kulturartekotasunaz ari gara: inpresioa daukat azken aldi honetan gehiegi
entzuten ari garela bi hitz horiek
eta, haien bidez, errealitatearen zati
bat ezkutatzen ari dela.
Hasteko, Espainia kanpotik
datozen etorkinei erreferentzia egiteko erabiltzen ditugu, baina ez
orokorrean, baizik eta gizartean
baztertzeko arriskuan daudenez ari
garenean soilik (ez estatubatuarrez
edo alemanez ari garenean; bai
marokoarrez, txinatarrez edo errumaniarrez ari garenean). Eta ijitoei
erreferentzia egiteko, noski. Ijitoek

ere, azken finean, bi ezaugarriak
betetzen baitituzte: alde batetik,
“atzerritartasun” marka daukate
oraindik, berdin hemen jaio badira
ere (pentsa dezagun ijito ez diren
zenbat euskal herritarrek kontsideratzen dituzten Euskal Herrian
jaiotako ijitoak euskal herritar).
Bestalde, haien artean kopuru esanguratsu bat baztertzearen mugan
dago, menperatzailea den (paioen)
gizartearen baztertzearen mugan,
jakina (nahiz eta ijitoen gizartean
lekua izan). Hala ere, kulturaniztasuna eta kulturartekotasuna terminoak erabiltzean badirudi enfasia
“alderdi kulturalean” jartzen dugula, eta ez baztertzearekin zerikusia
daukan alderdian.
Gainera, kulturaniztasuna eta
kulturartekotasuna kontzeptuak
soilik aipatutako taldeekin erabiltzen dira eta ahaztu egiten dugu,
adibidez, bizi garen estatua badela
kulturalki aniztasun handikoa
(orain benetan kulturari dagokionez), populazio mugimenduak gertatu direla aspaldiko partez eta
hainbat jatorritako pertsonak
nahastu direla.
Ahaztu egiten dugu “kulturak”
gizarteak mailaka ere zeharkatzen
dituela: Ciudad Realeko maila
ertaineko hiritar batek gehiago
izan dezake komunean Krakowiako
maila ertaineko hiritar batekin,
Ciudad Realeko kultur maila baxuko espezializatu gabeko langile
batekin baino.
Ematen du, hala ere, kanpotar
talde jakin batzuei -ez kasualitatez
marjinazio arriskuan- “kultura”
plus bat egozten diegula; modu
gordinagoan esanda: gurekin konparatuta, “arraro” izatearen plus bat
daukate gu baino pobreagoak direnek. Efektu gaizto bat izan dezake
horrek: ematea baztertzearen arriskuan daudela “kulturalki besteak”

direlako, gugandik oso desberdinak, integratzeko zailak. Esan
bezala, ez da ohikoa “kulturaniztasuna” eta “kulturartekotasuna”
hitzak erabiltzea baztertze sozialeko arriskuan ez dauden etorkinekin: estatura datozen kanadar, estatubatuar, ingeles, frantses edo alemanekin, adibidez. Ematen du
haiek ez dutela ahaleginik egin
behar gurekin bizitzeko, ezta guk
haiekin bizitzeko ere. Baina zergatik? Kultur mailan benetan antzekoak garelako edo batez ere pobreen taldean ez daudelako?
Denok dakigu egungo arrazakeria ez dela oinarritzen arrazoi biologikoetan; gaur oso zuri gutxi ausartuko dira modu irekian beltzek
haiek baino gutxiago balio dutela
esaten. Aitzitik, egun mendebaldeko herrietan pil-pilean dagoen arrazakeria fundamentalismo kulturalean oinarritzen da. Bi hitzetan:
kultura guztiak oso errespetagarriak dira eta mantentzeko eta ez
galtzeko bakoitzak bere kulturari
eutsi behar dio; nahastea fenomeno
negatibotzat jotzen da; gainera,
giza talde batzuk “ez dira ez asimilatzen ez integratzen” gure gizartean. Ondorioa, beraz, hauxe da:
komeni da bakoitza bere herrian
geratzea; horren alde borrokatu
behar da. Ikusten dugunez, hemen
ere kultura erabiltzen da arrazoi
gisa gure herrietara bizi baldintza
hobeen bila datozenen presentzia
arbuiatzeko.
Horrekin ez dut esan nahi goian
aipatutako kontzeptuak -“kulturaniztasuna”, “kulturartekotasuna”erabilgarriak ez direnik, baina susmatzen dut batzuetan “kulturen
errespetua” eta “kulturen arteko
trukea” aldarrikatu baino lehen edo
aldi berean, baztertze sozialaren
aurkako borroka aldarrikatu beharko genukeela: gure ekarpena zeha-
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tzagoa eta konprometituagoa izango litzateke, eta esku-hartzea ez
litzateke geratuko “kultur arloan”,
“folklorearen” atalean; etorkinen
eskubide politiko eta sozialez hitz
egin beharko litzateke modu zuzenean. Bitxia badirudi ere, kulturen
errespetuaren laudorioan denok
gaude ados; etorkinek eskubide
guztiak merezi dituztela defendatzerakoan, berriz, ez. Horri heldu
behar diogu, bada. Gurekin “antzekotasun” hori bilatu behar dugu.
Gure fakultateko ikasle batzuek,
irakasle ikasketak egiten ari direnek, praktikak egiten dituzte urtero ijitoak kontzentratzen diren
ikastetxe batean. Deigarria iruditu
zait beti nola praktika txosten
askotan egozten dizkioten ijitoen
kulturari haurren ezaugarri eta
jokabide problematikoak (eskolara
nahiko “garbi” ez etortzea, nahiko
lo egin gabe edo gosaldu gabe etortzea, lanean zentratzeko zailtasunak eta jokabide bortitzak izatea...): ijitoen kulturari egozten
dizkiote zalantza izpirik gabe, baztertze sozialaren egoerari egotzi
beharrean.
Esandako guztiarekin ez dut
alderdi kulturala ukatu nahi izan;
izan ere, garrantzitsua da eta tratamendua merezi du. Geroago hitz
egingo dugu gehiago alderdi horretaz. Alderdi ekonomiko sozialaren
garrantzia gogoraraztea izan da nire
helburua.

2. Oraindik bi zehaztapen
terminologiko: “tolerantzia” eta “arraza”
Ikusi berri dugunez, tratatzen ari
garen arloan hitzak ez dira erabiltzeko errazak: aukeraketa eta erabilpena ideologikoki markatuak
dira, eta tentuz ibili behar dugu
hitzen bidez estereotipoak eta
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Kulturarteko
hezkuntza ez da
irakasgai bat, ez
ikasgai multzo
bat, ez zehar
lerroko edukien
multzo bat...
Ikuspuntu orokor kontsidera
daiteke, bi
alderdi osagarri
dauzkana: a)
ikasle etorkinen
trataera eta b)
ikasle guztien
kulturarteko
prestakuntza.
aurreiritziak ez transmititzeko.
Gaur egun, adibidez, “tolerantzia”
askok arbuiatzen duten hitza da:
jardunaldi hauetan jadanik entzun
dugun bezala, toleratzen dugu
“gustatzen ez zaiguna”, “desatsegina dena”; “jasan” esanahiarekin
lotzen da kontzeptua (ikus Soriano
Ayala 2001: 149-150). Ez da hori,
baina, arrazoi nagusia hitza baztertzeko: azken finean gizabanako bati
ez zaio beti zertan gustatu behar
auzokoa edo auzokoak egiten
duena eta, hala ere, “agoantatu”
beharko du askotan, zergatik ez.
Baztertzeko orduan erabakigarriagoa da “tolerantzia” hitzak adierazten duen erlazio hierarkiakoa: toleratzen du kontzesio hori egiteko
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boterea daukanak, toleratuaren gainetik dagoenak. Inor ez litzateke
ausartuko esaten, adibidez, “gure
gizartean zaharrak toleratzea gazteengan bultzatu behar den jokaera
bat da”. Argi ikusten da zein itsusi
geratzen den. “Errespetua” hobesten da, zalantzarik gabe (“aintzat
hartzea” edo “estimua” pauso bat
aurrerago izango dira, noski;
“errespetua” ezinbestekoa da).
Beste aldetik, “arraza” hitza ez
erabiltzeko adostasuna gero eta
zabalagoa da. Adituen arabera,
kontzeptuak ez dio erantzuten existitzen den errealitate bati: gizakion
artean ez dago sailkapen hau -arrazak- justifikatzen duen bereizketa
genetikorik. Froga moduan ikus
daiteke zein arraza taula desberdinak egin dituzten horretan jardun
direnek; gizaki moten arteko
mugak ez ziren batere argi ikusten.
Egungo ikerketek argi utzi dutenez, ustezko “arrazen” arteko desberdintasun genetikoa minimoa
da; “arraza” desberdinetako bi gizabanakoren desberdintasuna txikiagoa gerta daiteke “arraza” bateko bi
gizabanako konkreturena baino
(ikus Carbonell 1995: 49-56). Eta
arrazakeria? Arrazakeria, berriz,
egon badago: arrazak eta haien
arteko hierarkia geratzen dira kategoria mental moduan pertsona
batzuen buruan, gizakion parekotasun eza justifikatzeko. Hedaduraz,
horrela deitzen zaio oro har giza talde
batzuen diskriminazioa justifikatzeari, arrazoi biologikoetan oinarritzen
ez bada ere.
Ez dugu jarraituko hari honetatik nahiz eta esanahi irristagarria
eta —erabiltzailearen arabera—
mugikorra daukaten hitz gehiago
egon: asimilazioa, integrazioa,
inklusioa, errefuxioa... Orain beste
zerbaiti eman nahi nioke arreta:
“kulturarteko hezkuntzaren” kon-
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tzeptuari (eta horrela deitzen jarraituko dugu erabilgarria delako gure
artean elkar ulertzeko, “kultura”
osagaia gora eta behera erabiltzeko
nire eskrupuluak alde batera utzita).

3. Zer da kulturarteko
hezkuntza?
Ez da irakasgai bat, ez ikasgai
multzo bat, ez zehar lerroko edukien
multzo bat... Ikuspuntu orokor kontsidera daiteke, bi alderdi osagarri
dauzkana: a) ikasle etorkinen trataera eta b) ikasle guztien kulturarteko
prestakuntza. Lehenengoaren premiak argiagoa dirudi; bigarrenaren
premia, berriz, ez dute denek ikusten. Biak dira, baina, txanpon baten
aldeak.
Lehenengo alderdiak etorkinek
eskolan integrazioa eta arrakasta
lortzeko baldintzetan pentsatzera
garamatza. Aguadoren definizioaren arabera (1999: 9-10): “Eskolak
ikasleen desberdintasun kulturalak
zaindu behar ditu (...); hori izango
da oinarrizko helburu hezitzaileak
lortzeko bermea, besteak beste,
bakoitzaren identitate kulturalaren
eraikuntza eta ondare eta baliabide
sozio-hezitzaileetara heltzeko aukera berdintasuna”. Giltzarri diren
hitz asko aurkitzen ditugu lerro
gutxi horietan.
Ez da nire asmoa hemen eskolatze hizkuntzarekin arduratzea,
baina ezin utz dezakegu esan gabe
aipatutako “ondare eta baliabide
sozio-hezitzaileetara heltzeko aukera berdintasuna” kontraesan argian
dagoela komunikabideek argitara
eman dituzten 2001-2002 ikasturteko eskolatze zenbakiekin (eta
aurreko ekarpen batean Molinak
emandakoekin): erkidegoan bertako haurren %91 B eta D ereduetan
daude matrikulatuta; etorkinen
%65, berriz, A ereduan. Eskolatze
politika honek epe erdira ondorio

jakin batzuk ekarriko ditu; gizarte
honetan “aukera berdintasuna” ez
da, dudarik gabe, haien artean
egongo.

4. Irakasleon prestakuntza eta sinesmenen aldakuntza
Etorkinen trataeraz ari gara eta
zilegi da galdetzea nola bideratu
esku-hartze pedagogiko egokia
haiekin, nola lortu eskolan etorkinen integrazioa eta arrakasta akademikoa. Bibliografiara jotzen badugu, ekarpen interesgarriak eskaintzen dituzten gero eta argitalpen
gehiago aurkituko ditugu. Askotan
“aholku zerrenda” modukoak ematen dira, gehiago edo gutxiago
azalduak; esan daiteke aholku
horiek direla normalean aniztasunaren trataerarako proposatzen
direnak, gehi espezifikoagoak diren
beste batzuk. Adibide esanguratsu
moduan, hona hemen Jaussi
Nievak, hainbat iturri bibliografiko aztertu eta gero, proposatzen
duena kulturaniztasunaren trataera
egokia lortzeko (Jaussi Nieva
1998: 35)1:
- Mota guztietako gaitasunak
sustatzea.
- Mota guztietako edukiak lantzea eta, ikuspegi ugari erabiliz,
aintzat hartzea kultura desberdinen
planteamenduak, balioak, mundu
ikuskera eta harremanak izateko
modua.
- Abiapuntutzat ikasleen esperientziak hartzea.
- Ikaslearen jatorrizko komunitatearen igurikapen eta nahiak, edota
edozein erabakik ikasle horrengan
izan ditzakeen ondorioak aintzakotzat hartzea.

- Irakasleek eta hezkuntza komunitate osoak dituzten kulturarteko
joerak eta ezagutzak sakontzea.
- Hainbat baliabide eskaintzea
(metodologikoak, antolakuntzari
dagozkionak...).
- Egoera baztertzaileak saihestea.
- Ikasleen interesak errespetatu
eta haiei erantzutea, aldi berean,
igurikapen eta interes berriak sortuz.
- Kultura desberdinetako ikasleen arteko harremana sustatzea.
- Harreman horretan desberdintasunaren alderdi aberasgarria eta
batzen dituena nabarmentzea.
Antzeko aholku zerrenda bat
eskaintzen du Jaussi Nievak irakaslearen rolaz, adibidez (1998: 4243). Egilearen hitzetan, “kulturartekotasunari dagokionez, irakasleak bitarteko lana egiteko ondokoak
bete beharko ditu:
- Kultur ikuspegitik aberatsak
eta askotarikoak diren estimuluak
eta informazioa eskaintzea.
- Ikasleen eta irakaslearen beraren ezagutzak, balioak eta sinesmenak zalantzan jartzea.
- Ezagutzazko gatazka sustatzea,
kultur erreferentziak eta egoerak
aintzakotzat hartuta.
- Kultura desberdinak batzen
dituena nabarmentzea.
- Ikasle minoritarioekin harreman afektibo positiboa ezartzea.
- Arrakasta ikasle guztien artean
banatzea.
- Ikasleek ikasteko duten gaitasunean sinestea.
- Ikasleei erabakiak hartzen, arazoak konpontzen laguntzea.
- Orientazio lanean etiketak eta
estereotipoak gainditzea.
- Ikasle eta irakasle guztien

komunikazio gaitasunak areagotzea, ez soilik talde minoritarioena”2.
Zerrenda horiek oso interesgarriak dira orientagarriak direlako,
irakaslearen esku-hartze ideala deskribatzen dutelako. Irakasle bat ere
ez da ausartuko horrekin guztiarekin ados ez dagoela esaten. Baina
azaltzea nolakoak izan behar dugun
edo zer egin behar dugun profesional moduan, ez da horixe bera izateko eta egiteko modu automatikoa. Denok dakigu, gero, zerrendetako ia elementu guztiek prestakuntza espezifikoa eskatuko luketela banan-banan irakaslearen aldetik. Egonezin itzela sortzen da profesional askorengan konturatzean
aipatutako ezaugarrietatik eta baldintzetatik urruti daudela eta ez
dakitela ondo nola gertatu. Eta
horretaz jabetzea asko da jada.
Hein handi batean, haur atzerritar bat gelan izateak eragiten duen
ezinegonak horrekin dauka zerikusia, egoera berriari egoki aurre
egiteko baliabide faltarekin, zer
egin ez jakitearekin. Eta kontrakoa ere gerta daiteke: aurten egin
ditugun zenbait bisitatan ikusi
dugu ikastetxe batzuetan erabaki
argi batzuk hartzeak, estrategia
apropos batzuk martxan jartzeak,
lasaitasun handia ekarri diela
urduri zeuden irakasleei.
“Jabetzea” aipatu dugu. Izan ere,
zerbait izan behar badu irakasleak,
berari buruz eta bere jarduerari
buruz gogoetatsua izan behar baitu
(ikus Jordán 1994: 61-62, 112115). Hasteko, komeni da konturatzea zein diren gure sentimenduak
profesional moduan: “aniztasun
berri” horren aurrean, nola senti-

1
Jaussi Nievaren liburua euskaraz kulturartekotasunaren inguruan topa daitekeen material bakanetako bat da. Zoritxarrez, nahiz eta edukia oso interesgarria izan, itzulpena kaskarra da eta ez da gaztelaniako bertsioa bezain irakurterraza. Aldaketa gutxi batzuk egin ditugu aipu honetan eta hurrengoan, ulermenaren mesederako.
2
Zerrenda hau azpiatal baten laburpena da; aurreko orrietan azalduago agertzen dira kontzeptuak.
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tzen naiz? Zein dira nire beldurrak? Nahikoa trebatuta sentitzen
naiz edo zaila ikusten dut dagokidan eginkizuna? Bigarren fasea da
planteatzea nola sentitu nahiko
nukeen eginkizunean eta zer egin
beharko nukeen hori lortzeko.
Hirugarrena da, noski, martxan
jartzea.
“Prestakuntza” da askotan giltza.
Goiko aholkuen artean alderdi
metodologiko batzuk aipatzen
ziren eta haien garapenean trebatu
behar dugu. Baina prestakuntza
bereziki problematikoa da irakasleen sinesmenekin zerikusirik daukan arloan. Adibidez: goian igurikapenen edo espektatiben garrantzia agertzen zen (“ikasleek ikasteko duten gaitasunean sinetsi”). Oso
kontziente gara zeinen garrantzitsua den igurikapenak transmititzea; etorkinen trataerarekin lotuta
behin eta berriro gomendatzen da
alderdi hori indartzea. Denok dakigu egiten; azken finean ikasle
batzuekin egin egiten dugu. Baina
horretarako sinetsi egin behar
dugu; sinetsi egin behar dugu haur
guztiak ikasteko gauza direla.
Halaber, estereotipoak eta
aurreiritziak baztertzeko premia
errepikatzen da. Irakasle guztiok
egongo gara ados horrekin, baina
nola egiten da? Denok dakigu, gainera, inork ez diola deitzen “estereotipoa” edo “aurreiritzia” pentsatzen duenari, hau da, ez dela erraza
horrelakoez kontziente izatea.
Prestakuntzaz hitz egiten dugunean, batzuetan ahaztu egiten dugu
arlo honetan ere trebatu behar
dugula. Are gehiago, Jordánek dioenez (1994: 107), “irakaslearen
prestakuntzaren puntu delikatu eta
zailena, kulturarteko hezkuntzan,
pertzepzio eta jarreren aldaketa
da”, “baina aldi berean, [alderdi
hau] ez bada kokatzen mota hone-
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tako [prestakuntza] programen
erdian, aldaketak garrantzitsuak
eta eraginkorrak direla bermatuz,
beste heziketa elementuek –haur
hauekin [etorkinekin] lan egiteko
heziketa estrategien errepertorioak,
adibidez– indarra galtzen dute eta,
azkenean, azaleko praktika kutsu
bat baino ez da geratzen”.
Ijitoen inguruan ikusten da
nabarmen estereotipo sakonen bizirautea guregan, hezitzaileongan.
Orain dela urte gutxi, Gasteizko
SOS Arrazakeriako txosten batek
(printzipioz, ez luke susmo txarrik
mereziko) arrazakeriaren kontrako
materialak biltzen zituen eta, bertan, bazegoen atal bat ijitoei buruzko estereotipoei aurre egiteko
asmoz. Atal luze batean azaltzen
zen “caló” hizkuntzaren historia eta
ezaugarriak, eta bukatutakoan ariketa bat proposatzen zen: “caló”
hizkuntzako hitz zerrenda bat ematen zen ikasleak esaldiak eraikitzeko (gaztelaniaren gramatikaz baliatuz). Kontua zen hitzen herena
hiru arlo semantikoren barruan
kokatzen zela: erlijioa, familia,
delitua. Hitz haiekin egingo ziren
esaldiak ez ziren aproposak izango
estereotipoen kontra borrokatzeko,
hain zuzen ere. Mota honetako adibideak sortu ziren gelan ikasleek
ariketa egiten zutenean: “aitonak
autoa lapurtu du”, “aita kartzelan
dago eta haurra gose da”... El
Luteren irudia ekartzen zuten
gogora. Ariketak borondate ona
zeukan, baina “txipa” oraindik
aldatu ez duen pertsona baten
asmakuntza da.
Abajo Alcaldek (1997: 225)
pasadizo hau kontatzen du ijitoen
hezkuntzari buruzko bere liburu
batean: “Pasa den urtean gazte
elkarte bateko boluntario talde
batek kolaboratu zuen “Asociación
Gitana Arandina” erakundearekin:
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erabat modu eskuzabalean lagundu
zuten hainbat jolas eta ekitaldi
antolatzen, Nuestra Señora de
Belén y Orfeón Arandino auzoetako haurrentzat. Begirale horiekin
elkarbizitzan egun batzuk pasa eta
gero, igerilekuaren esparruan egindako bazkari baten ostean, haur
ijito bat haietako batengana hurbildu zen eta galdetu zion ea izozki
bat erosiko zion...: “Zein azkar ohitzen zareten zuek eskatzera!” erantzun zion begiraleak barre algaren
artean”.
Eta gure aldetik, ijitoak aipatzen
dituzten zenbat konparazio ezagutzen ditugu? Eta zer adierazteko?:
“Ijitoak bezala bizi dira”, “ijito
moduan
jokatzen
dute”...
Hezitzaileon hitz-jarioan ere, besteen hitz-jarioan bezala, holakoak
entzun daitezke.
Jordánek (1994: 115) dioenez,
hasteko gelara daramagun ezaguera, sinesmen, jarrera eta pertzepzio
multzoaz jabetu behar dugu; kontzientzia hartzea lehenengo pausoa
da. Eta lehen pauso hori emateko,
kontzientzia hartzeko, bide kognitibo gordina (irakurketak, hitzaldiak...) ez da agian eraginkorrena;
komenigarriagoa da “bizitzazkoagoa” den ikaskuntza bat. Jordánek
berak (1994: 110-111) proposatzen
du irakaslea gidatzea “bizipenen
autohausnarketara” (“a la autocomprobación vivencial”, bere hitzetan)
eguneroko praktika hezitzailean:
irakasleak esperimentatzen dituenean bere bat-bateko erreakzioak,
ikasleei zuzentzeko moduak... -gertaeren erregistroen bidez, grabaketen bidez, beste pertsona batzuen
behaketen bidez- errezelo gutxiago
adierazten du jarrerak aldatzeko;
hobetzeko premia sumatzen du.
Geroago soilik, a posteriori, dira
lagungarriak beste mekanismo
hezitzaile batzuk: hausnarketa

gidatua, gai hauei buruzko eztabaidak, ondo aukeratutako irakurketak, mintegiak, bisitak, adituen
hitzaldiak, lantegiak... Ereduaren
bitartezko ikaskuntza ere oso eraginkortzat jotzen du: irakasle adituen jarduera behatuko da arreta
handiz; behatzailea, praktika gidatuen bidez, jokabide antzekoak
errepikatzen saiatuko da.
Esan bezala, Jordánek modu
bizitzazkoagoak proposatzen ditu,
beraz, esku-hartze pedagogikoa
aldatzeko eta ikasteko premiaren
kontzientzia hartzeko; guk gehitu
dezakegu gauza bera komeni dela
pertzepzio eta jarreren aldaketarako
prestakuntzan, oro har. Gogoratu
Susana Correalek azaldu duela estilo informatiboko jarduerek eraginkortasun gutxiago frogatu dutela
arlo honetan. Lehen esan bezala, ez
da nahikoa jakitea zer pentsatu eta
sentitu behar dugun zuzen jokatzeko; askotan beste zerbait behar
dugu hori guztia barneratzeko eta
praktikara eramateko.
Nire esperientziaren barruan
ikastaro bat gogoratzen dut, zeinetan gatazkak konpontzeari buruzko
atal bat zegoen. Atal hori gelan
eman izanak ez zuen lagundu eskolan benetako gatazka bat sortu
zenean. Inplikatutako inori ez
zitzaion bururatu irakasgaian ikusitakoa praktikan jartzea. Jokabide
horrek frogatzen du azaleko ezagutza lortu zela, besterik gabe.
Horrelako adibideak denok ezagutzen ditugu.

5. Irakaslearen prestakuntza eta ikastetxearen
rola
Ganorazko
prestakuntzaren
garrantziaz hitz egin dugu, eta
alderdi horrekin erlazionatuta
3

Jordánek (1994: 103-104) Sleeteren lan bat3 aipatzen du arrisku
jakin bat azaltzeko: “irakasleen
prestakuntzarako ekimenak ez dira
nahiko eraginkorrak, laburregiak
dira, boluntarioei soilik zuzenduak,
ia kanpoko hizlariengan soilik
oinarrituak... direnean (...). Eskas
diseinatutako prestakuntza saioetan parte hartu duten irakasleek ez
dute etekinik ateratzen; alderantziz
gerta daiteke: “txertatuta” edo
bakunatuta ateratzen dira edozein
proposamen teoriko-praktikoren
kontra”. Egileak berak (1994: 104105) esaten du zein baldintza bete
behar dituzten irakasleak prestatzeko programek eraginkorrak izateko; hona ekarriko ditut laburbilduta, bete-betean asmatzen dutela
iruditzen baitzait. Izan ere, etorkinen trataeran emaitza interesgarriak lortzen ari zirelako aurten
esperientzien bila bisitatu ditugun
ikastetxeetan, baldintza gehienak
edo guztiak betetzen ziren:
a) Hobekuntzarako programak
ez dira antolatu behar irakasle konkretu batzuentzat soilik, modu indibidualean kontsideratuta. Irakasle
gutxi batzuk baino ez badute parte
hartzen eta haien lankideak eta eskolako oinarrizko egiturak berdin geratzen badira, emaitzak nahikoa
mugatuak izango dira.
b) Ikastetxe konkretuaren premia nagusiarekin lotutako gaiak
tratatu behar dituzte programek.
c) Programaren xedea gehiago
izango da eskolako funtzionamenduaren prozesuak berregituratzea,
ekintza espezifiko eta programa
puntualak gehitzea baino.
d) Proiektu bakoitzak lider bat
izan behar du, eskolak eta irakasleek zer lortu nahi duten argi ikusten
duena.

e) Gomendagarria da lider hori,
barruko prozesua bultzatzen duena,
erlazio dinamikoan egotea kanpoko
adituren batekin, orientabide tekniko eta ikuspegi globala emateko.
f) Irakasleek taldean egingo dute
lan.
g) Esperientziaren ebaluazio prozesu jarraitua egin behar da, egoki
denean esperientzia berriro bideratu ahal izateko.
Baldintza horiei aurtengo gure
esperientziak erakutsi diguna gehituko diogu: prozesua indarrez hasteko eta aurrera eramateko ikastetxearen zuzendaritzak inplikatuta
egon behar du, gehienetan aldaketak lideratzen.

6. Nola hartu kontuan
etorkinen kulturak?
Etorkinen trataerari buruz beste
alderdi bat ukitu nahi nuke oraindik, berriro ere gure estereotipoekin eta ikasle etorkinen “alderdi
kulturalekin” lotuta.
Ikasle berria ezagutzeko premia
oinarrizko printzipioa da; ikaslea
nor den jakin behar dugu.
Etorkinen kasuan ere, noski, funtsezkoa da. Informazio zehatzek,
hainbat iturritatik datozenek,
balioko digute haurra hobeto kokatzeko eta erantzun hobea emateko.
Bide horretan, ordea, akats batzuk
egin ohi ditugu.
Lehenengoa ikasle etorkinak
kategoria handietan sailkatzea da.
Garbi dago haur txinatar bat eta
haur marokoar bat desberdinak
direla, baina kontuz! Marokoar
guztiak ez dira berdinak, arabieraz
mintzatzen diren marokoar guztiak
ez dira berdinak, arabieraz mintzatzen diren Tangerreko marokoarrak
ere desberdinak dira haien artean,
eta arabieraz mintzatzen diren

SLEETER, Ch. E.: Staff Development for Desegregated Schooling, Phi Delta Kappan, iraila 1990, 33-40 orr.
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Tangerreko marokoar fededunak
ere ez dira berdinak. Beste modu
batean esanda: ondo dago gelan
“ramadanaz” gogoratzea eta abar,
baina ziur al nago nire ikasle marokoar guztien familietan ramadana
ospatzen dutela? Zergatik?
Gure gizartean aniztasun handia
dagoen bezala, besteetan ere berdin: gizaki bakoitzak, ahal duen eta
nahi duen heinean, aukerak egiten
ditu “jatorrizko kulturak” eskaintzen dionaren artean. Ezaugarri
kulturalen gainetik, ikaslea indibiduoa da, bertan jaiotako ikasleak
bezain indibiduoa, bertan jaiotako
ikasleak bezainbateko aniztasuna
adierazten duena.
Bigarren arriskua “errespetuaren” mugan dago. Batzuetan, agian
“erlatibismo erromantiko” batek
bultzatuta, etorkinen jokaera guztiak zoragarriak direla pentsatuko
dugu, guztiak mantendu behar
direla eta haiengan ez dugula eraginik izan behar. Baina ikasle baten
ezaugarri kultural guztiek errespetu berbera merezi al dute? Zoru
irristagarria da hau eta orain daukagun espazioa baino gehiago eskatzen du. Motzean esanda: ez.
Kultura guztiek daukate zer hobetua (eta aldaketarako potentzia).
Gure mendebaldeko munduan
alderdi ahulak ez direla falta gogoratu behar dugu; adibidez, zaharren
balio eskasa eta gaztetasunari ematen diogun gehiegizko balioa, eta
horrek sortzen dituen ondorio
negatiboak. Gure kulturaren emaitza dira, baita ere, emakumeen
kontrako tratu txarrak edo gazteen
anorexia. Beste kultura batzuetan
emakumearen diskriminazioa da,
adibidez, azpimarra daitekeen
alderdi zalantzagarri bat. Eta hori

guztia gogorarazi nahi dut eskolaren funtzioa ikasleen jokaeretan
eragitea delako, hemen jaiotako
ikasleen jokaeretan eta kanpoan
jaiotako ikasleen jokaeretan.
Eta oraindik irakaslearen estereotipoekin eta ikasleen “kulturarekin” lotuta, beste galdera bat: haur
baten jatorrizko kulturaren zein
ezaugarri kultural izan behar ditugu kontuan eskolan? Sen onak zera
esaten digu: haurrarentzat eta bere
familiarentzat garrantzitsuak direnak; batez ere hanka ez sartzeko eta
haur jakin batentzat eta bere inguruarentzat esanguratsua ez dena ez
nabarmentzeko. Borondate oneko
seinale moduan hartuko du ziur
asko Alemanian bizi den Euskal
Herriko familia batek alabak joaten
diren eskolan Euskal Herriari
buruzko festa bat ospatzen bada
alaben kultura ezagutarazteko;
nahiz eta antolatu den dantza herrikoi bat ikasteko ikastaroa motza
izan eta festa girotzeko aukeratutako trikitixa musika haien zaletasun
kuttunen artean ez egon, ez
Alemanian ez Euskal Herrian.
Borondate oneko seinale moduan,
baina...
“Afrikari eskainitako jardunaldi
bat” aipatzen genuen hasieran,
etorkinak ez zeuzkan ikastetxe
batean. Zein puntutaraino komeni
da horrelakoak egitea? Galdera
horrekin ez dut esan nahi horrelako
festa eta jardunaldiek berez arbuiagarriak direnik, baina arrisku
batzuk daude. Bat da ikastetxeak
kontsideratzea horrekin nahikoa
dela kulturartekotasunaren gaiari
dagokion kuota
betetzeko.
Bigarrenez, gerta daiteke ekitaldi
hauek, oso noizean behin egiten
badira, justu kontrakoa adieraztea,

hau da, “zein exotiko eta desberdinak” diren beste batzuk, eta “arrarotasunean” enfasi gehiago jartzea
gizakien funtsezko berdintasunean
baino.
Nire ustez, horrelaxe nahasten
gara haurren kulturan pentsatzean,“kultura” bere zentzu estuan
kontuan hartzen dugulako, hau da,
gizarte baten produkzio kulturalak
aintzat izaten ditugulako: ezagueren multzoa eta arte produktuak,
oro har (musika, janzkera, gastronomia, pintura, artisautza, literatura, folklorea...). Interesgarriagoa da
guretzat, berriz, kulturaren esanahi
antropologikoa: “gizakiak gizakiarekin eta naturarekin ezartzen
dituen erlazioak; jaso duen formazioaren emaitza eta egiten dituen
ekintzen emaitza” (Carbonell
1995: 594); “komunitate baten izaera, mundua interpretatzeko eta
munduaren aurrean kokatzeko bere
era (balioak, jokatzeko irizpideak,
rol sozialak...)” (Lluch i Balaguer
eta Salinas Catalá 1996: 19). Neska
marokoarrek gidatutako henna lantegi bat egiteak, adibidez, lehenengo zentzuarekin dauka zerikusia.
Bigarren zentzua da, berriz, pertsonen jokabidean islatzen dena, haur
baten eskolako jokabidea azaltzen
duena. Horren barruan dago zer
den instituzio eskolarra haurrarentzat, zer bere gurasoentzat, nolakoak diren helduekiko harremanak,
nolakoak irakaslearekikoak, nolakoak beste ikasleekikoak, nolakoak
ikasgaiekikoak, espazioarekikoak,
denborarekikoak, naturarekikoak...; horren barruan daude haur
etorkinen
desberdintasunak,
hemengo haurrekin konparatzen
baditugu: eginkizun jakin batzuetan arreta gutxi jartzea, gauza

4
Definizioa J. Ll. Alegret-ena da (ALLEGRET J. Ll.: Reflexions sobre la Interculturalitat in HH. EE.: Sobre Interculturalitat, Fundació SER, Girona,
1992).
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batzuk oraindik egiten ez jakitea,
gauza batzuk zailtasunez ikastea,
eskolako mugikortasun maila ez
jarraitzea (besteak baino gehiago
edo gutxiago mugitzea), besteekin
lan egiten ez jakitea edo bakarrik
lan egin nahi ez izatea... Hori guztia garrantzitsua da, desberdina
denak haien kontra jokatzen duelako, eta ez alde; gutxitan onartuko
zaie bertan jaiotakoen gainetiko
nagusitasuna alorren batean.
Haur baten (edo bere familiaren)
jokaerek eta gureek talka egiten
badute, “kultura” zentzu honek
lagundu ahalko digu besteen arrazoiak ulertzen, negoziazioan baldintza onenetan sartzen (beti ere
gatazkaren arrazoiak benetan “kulturalak” baldin badira eta ez bestelakoak, noski).

7. “Kulturarteko hezkuntzaren” beste alderdia: hiritartasun arduratsu eta solidarioa
Honaino esandako guztia esan
eta gero, “kulturarteko hezkuntza”
kontzeptura itzuli nahi nuke.
Ulertuko bagenu etorkinen trataera moduan, hau da, etorkinak integratzeko mekanismo multzo
moduan, arrazoia izango luke
hasieran aipatutako irakasleak, protesta egiten zuenak: zertarako arduratu gaiaz etorkinak ez dauden
ikastetxe batean?
Egia esateko, hemen gauden
guztiok kulturarteko hezkuntza
etorkinekin erlazionatzen dugu, eta
irakaskuntzaren
profesionalak
garen heinean, gaia interesatzen
zaigu, ondo baitakigu gaur ez bada
bihar etorkinak izango ditugula
gure eskoletan.
Hala ere, horrela ulertzen badugu, kontzepzio mugatua da, ez da
5

nahikoa, ifrentzua falta zaio: haur
guztien prestakuntza hiritar arduratsu eta solidarioak izateko, alegia.
Orain dela hilabete batzuk,
Ignasi Vila eta fakultateko irakasle
batzuok egin genuen bilera batean,
etorkinek euskara ikasteko garrantziaz hitz egin genuen; Vilaren
ustez, eta honela ikusten genuen
besteok ere, haur etorkinentzat euskararen ikaskuntza oinarrizko baldintza da eta euskara izango da
ailegatu berriak eta zeudenak kohesionatuko dituen elementua.
Hizkuntza, esaten zuen Vilak, baldintza utziezin bat da egungo euskal herritar askorentzat (badakigu
ez denentzat, eta agian ez gehienentzat, baina bai askorentzat);
horientzat, agian utziezina den baldintza bakarra. Bateratzen gaituzten elementuak behar ditugu eta
hizkuntza izango da hiritar guztion
elementu komuna.
Euskararen garrantzi kohesionatzailearekin erabat konforme nago;
argi ikusten dut, hala ere, ez dela
nahikoa elkarbizitza aberatsa bermatzeko. Esperientziak esaten
digu, adibidez, zenbait herritan
hizkuntza komuna ez dela nahikoa
izan barne gatazkak gainditzeko.

Beste elementu kohesionatzaile
batzuk egon behar dute gizarte
batean; eta elementu horiek eskolan ere landu behar dira.
Arnaiz Sánchezek (2000)
Muñozen hitzak aipatzen ditu5:
“kulturarteko hezkuntza ez da eta
ez dugu identifikatu behar
gutxiengo etnikoen haurren hezkuntzarekin, baizik eta kultura anitzeko gizarte baten barruan elkarrekin bizitzeko eta kolaboratzeko
haur guztientzako hezkuntzarekin”. Are gehiago esango nuke:
gertatzen bada haur baten mikrogizartea (bere herria, bere auzoa)
oraindik kultura anitzekoa ez izatea, aurreikusten bada etorkizun
hurbilean edo urrunean ere ez dela
izango, hori ez da arrazoia haur
horrentzat kulturarteko hezkuntzaren premia ukatzeko. Bizi garen
mundua, herri global hau, izan
bada kultura anitzekoa; denok bizi
gara globaltasun honen barruan,
errealitate konplexu honen
barruan: hainbat motatako interdependentziek lotuta gaude eta elementu kohesionatzaileak ere behar
ditugu.
Hau da erronka, beraz: estrategia
hezitzaileak garatzea balio komun

MUÑOZ, A.: Educación Intercultural. Teoría y práctica, Escuela Española, Madril, 1997.
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konpartitu kohesionatzaileak bilakatzeko, edo beste modu batean
esanda, hiritar arduratsuen formaziorako kultura anitzeko gizarte
batean. Funtsezkoa da pertsonen
prestakuntza ikuspegi horretatik:
prozesu hezitzaileak bilatu behar
dira, komunikazioa, partaidetza,
komunitateari zerbitzua, egungo
gizarte konplexuetan ezinbestez
sortuko diren gatazken bideratzea
erraztuko dituztenak (ikus
Bartolomé Pina 2001: 99).
Soriano Ayalaren galderak
(2001: 148) lagungarriak dira helburua ulertzeko: “Zein hiritar mota
trebatu nahi dugu? Zein balio bultzatu behar ditugu hiritartasun
kulturartekoa eta arduratsua lortzeko? Zein negoziazio egin behar
ditugun kulturen artean?” Soriano
Ayalak berak bere ikerketa taldearen balioen aukeraketa azaltzen du:
“bai kulturalki bai gizakiak beren
aldetik elkarrengana gerturatzen
gaituzten balioak eta dauden desorekak zuzentzen laguntzen digutenak” (192 or.); aukeraketa benetan
ondo asmatua iruditzen zaidan
balio zerrenda bat da (ikus 149151, 196 orr.). Hona hemen
motzean:
- Errespetu-errekonozimendua:
tolerantzia baino pauso bat aurrerago ematea da; aniztasunaren estimua esan nahi du. Trukea inplikatuta dago eta bestearen ezagutza,
estereotipoen eta aurreiritzien kontra.
- Kooperazio-solidaritatea: ahaleginak bateratzea guztien onerako.
Honek zera esan nahi du: bestearen
azalean jartzea, kritikoa izatea eta
pasibotasunari uko egitea.
- Demokrazia kulturala: informazio medioetara sarbidea (ikasketak, Internet, liburutegiak...) eta
beste kulturak modu kritikoan ezagutzeko bideak.
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- Globaltasun ekologikoa: garapen jasangarriarekin lotu daiteke.
- Pentsamendu kritikoa: balioak,
jarrerak eta informazioa analizatzeko, aukeratzeko, sintetizatzeko,
ebaluatzeko eta sortzeko gaitasun
mentala.
- Justizia soziala: oreka soziala
bilatzea; lan egiteko eskubidea,
hezkuntzarako eskubidea, osasunerakoa, etxebizitzarakoa...
Balio zerrenda horri bi sarrera
gehituko nizkioke:
- Komunitate politiko baten partaidea izatearen zentzua (hiritartasuna praktikatu ahal den maila
diferenteetan: auzoa, hiria edo
herria, estatua...) (Bartolomé Pina
2001: 99).
- Gatazken konponketarako
prestakuntza.
Balio eta gaitasun horiek dauzkan pertsonak, hau da, “kulturarteko pertsonak, konpromiso intelektual eta emozionala dauka pertsona
guztien batasunarekiko, baina, aldi
berean, onartzen ditu eta estimatzen ditu kultura desberdinetako
pertsonengan aurkitzen dituen desberdintasunak” (Soriano Ayala
2001: 151). Hori da, esaten du egileak, ikastetxean lan egiteko oinarria. Gainera, familiek parte hartzen badute sinesmen horietan eta
praktikara eramaten badituzte,
eskolako lana errazagoa izango da
eta familian egiten den lanarekin
bat egongo da. Eskolaren eta familiaren lanari instituzio lokalen lana
gehitzen bazaio, orduan haurren
kulturarteko prestakuntza bermatuta dago.
Potoloak dira, dudarik gabe,
lehen zerrendatu ditugun kontzeptuak, eta helburuak konplexuak
direla pentsa daiteke, baina komeni
da hausnartzea ea prestakuntza hori
ez den, benetan, trebetasun matematikoak eta musikalak bezain
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garrantzitsua, adibidez. Pentsatu
momentu batez zertaz hitz egiten
ari garen: gure mundu honetako
gizakion elkarbizitza orekatu eta
bidezkoaz batez ere, eta arlo horretaz orain arte benetan adimen eta
ezaguera eskasak adierazi ditugu.
Berehala ulertuko da horrelako
ikuspegi global batek eskolako
bizitzaren alderdi guztiak bustiko
dituela. Curriculum osoa egongo
da inplikatuta, eta baita ikastetxearen bizitza bera ere; izan ere, ikastetxe osoa, alderdi guztietan, hezgarria baita: jangela, jolas ordua eta
patioa, gurasoekiko komunikazioa,
irakasle-ikasle harremanak, araudia
egiteko eta aplikatzeko modua,
ikasle batekin izandako gatazkei
aurre egiteko modua...
Kulturartekotasunaren paradigma daukan ikastetxe batek ez du
nahikoa kontsideratuko urtean
behin Afrikaren inguruan ekitaldi
bat egitea. Pentsatu, bestela, ea
hezkidetzaren paradigma daukan
ikastetxe bat konformatuko ote
litzatekeen urtean behin “emakumearen aldeko festa bat” egitearekin. Paradigma, noski, ikastetxearen orokortasunean nabarituko da.

8. Hiritartasunerako hezkuntzaz oraindik hitz pare
bat
Ezin gara orain luzatu kulturarteko hezkuntza curriculumean nola
islatuko den aztertzen. Dena dela,
zenbait aukera daudela gogoratuko
dugu:
- Badaude ordu batzuk aproposak direnak balioekin lotutako
gaiak tratatzeko: tutoretza orduak,
adibidez.
- Eduki jakin batzuk propio trata
daitezke ikasgai batzuetan.
- Zehar lerro moduan eman daitezke beste eduki batzuk.

Oro har, esan daiteke hobea dela
ikuspegiak gure jarduera zipriztintzen badu, ekintza potoloak eta
bereziak sartu beharrean. Adibide
bat jarriko dut: matematika gero
eta gehiago ikusten bada errealitatea ulertzeko tresna moduan, zergatik ez erabili testuinguru interesgarriak matematika ariketak egiteko?
Azkarate, Errasti eta Merak (2001)
argitara eman dituzten materialen
artean, DBHrako matematikako
problemak ere badaude. Haietako
batean, adibidez, jokoan dauden
kantitateak hauek dira: alde batetik, GKE batek Asiako herri bateko biztanleei destilazio planta bat
jartzeko maileguan eman zien diru
kopurua; beste alde batetik, biztanleek loreetatik lortzen duten koipe
esentzialaren kopurua eta bere prezioa; beste batetik, mailegua itzultzeko behar den denbora...
Problema matematikoa ebatzi eta
gero, azken galdera hau da: “ondo
iruditzen al zaizu maileguan eman
dieten dirua itzuli beharra?”
Horrekin lotuta komeni da ez
erortzea modu informatiboegian
ezta “moralkeriatan” ere (“moralina” ez erabiltzea). Irakasleok daukagun joera hori -ikasleei, bai umetxoei bai nagusiagoei, “zer pentsatu
behar den” zuzenean esateko- baztertu beharra dago. Egun literatura
panfletarioari gertatzen zaiona hezkuntza planfletarioari gertatzen
zaio: ez da eraginkorra. Ez da txarra
ikasleak jakitea irakasleak zer kontsideratzen duen desegokia, baina
ez da nahikoa ikasleen sinesmenetan benetako aldaketak sortzeko.
Bi dira arriskuak: ikasleengan azaleko jarrerak eragitea edo justu
kontrako erreakzioa lortzea, batez
ere nagusiagoen artean. Azaleko
jarrerak ezagutzen ditugu irakasleok: irakaslea saiatzen da jarrera bat
irakasten, baina ikasleak kontzep-

tua baino ez du barneratzen eta
saiatzen da irakaslea asetzen, besterik gabe; ikaslea ikaskuntzaren profesionala da, azken finean. Denok
ikasten dugu gugandik espero dena
adierazten, nahiz eta benetako
jarrerak beste batzuk izan.
Kontrako erreakzioak ere aipatu
ditut lehen: mezu etiko batzuk
modu eraginkorrean ez badira artikulatzen -batez ere hain haurrak ez
diren ikasleen artean-, mesfidantza,
asperdura eta desinteresa sor ditzakete. Esan bezala, sermoiak eta
panfletoak hartzaile gutxiri interesatzen zaizkie. Hemen ere, bizitzazkoa den ikaskuntza benetakoagoa ere bada (aurreko ekarpen batean Susana Correalek adibide
batzuekin erakutsi digunez): neska
ijito bat tematzen bada bera dela
gelan erratza pasatu behar duena
eta ez irakasleak agindu dion gelako mutil bat, azalpen luze bat
eman dakioke emakumeen rol
aldaketari buruz gizarte modernoan. Eraginkorragoa izango da, ziur
asko, bere begietarako prestigioa
duen gizonezko bat erratza pasatzen ikustea. Eta zer esan bere
familiako “tío” bat lan horretan
ikusiko balu!

9. Etorkinak eta euskal
gizartea
Etorkinen gaia tratatzean,konturatukon gara haien etorrera zer
puntutaraino den erronka bat
gizarte honentzat eta eskola honentzat, eta bestalde, zer punturaino
uzten duen agerian kolokan dagoena eta oraindik lortzeke dagoena.
Etorkinen trataera aniztasunaren
trataeraren alderdi bat da. Irakasleok
oraindik asko ikasi behar dugu ikasleei -ezaugarri desberdinak dauzkaten aldetik- erantzun egokia emateko. Etorkinen etorrerak gogorarazten digu ezin dugula askoz gehiago
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atzeratu arlo horretan prestatzea eta
egunean jartzea.
Harrera gizartean eta harrera
eskolan hizkuntzen inguruan hitz
egiten dugunean, etorkinen aurrean sortzen zaizkigun kontraesanak
euskararen izaera minorizatuarekin
dauka zerikusia, jakina. Egiteke
daukagun guztia gogorarazten
digu. Hor dago gakoa batzuek bere
buruari galdetzen diotenean zein
hizkuntzatan hasi behar duen eskolan etorkin ez gaztelaniadunak hiri
eta auzo batzuetan, kalean euskaraz
mintzatzen ez bada. Hala ere, gure
etorkizun proiektuaren alde, denon
mesederako (baita ere etorkinen
beraien mesederako), eskatu nahi
diegu bertako hainbatek betetzen
ez dutena: euskaraz ikasteko eta
euskaraz bizitzeko. Haiei bidea
erraztea erronka handia da bertakoontzat.
Testu honetan gizartearen kohesiorako balioak eta gatazken konponbideak aipatu ditudanean, bati
baino gehiagori bururatuko
zitzaion zein urruti gauden gure
gizartean elkarbizitzaren eredua
izatetik; gure herrian daukagun
gatazka krudelarekin topo egiten
dugu egunero eta nekez ikusten
dugu irteerarik. Egoera horretan,
euskal herritarren komunitatearen
kohesioa zalantzan geratzen da eta
gizarte hausturaren mehatxua presente dago. Gizarte moduan ez
gara, bada, elkarbizitzaren eredu
urrutitik etorri berrientzat; eta hala
ere, askotan oso zorrotzak gara
etorkinen bizimoduekin eta elkarbizitzan sortzen diren gatazkekin;
argi dago hemen ere geure buruari
baino gehiago eskatzen diegula
hiritar berriei eta bertakook oraindik asko ikasi behar dugula.
Bestalde, etorkinen inguruan
baztertze sozialaren arriskuaz hitz
egiten dugunean (askotan “kultu-
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raniztasuna” hitza erabiliz), ez
dugu ahaztu behar hori ere ez dela
hemen egoera berria. Hor dago ijitoen talde batzuen baztertze egoera: aspaldidanik eskolatuta egon
arren, porrot akademikoa oso altua
da ijitoak ez diren bertakoen emaitzekin konparatuta. Porrot horren
erantzukizun osoa ez da, noski, ijitoena.
Gaur egun, azkenik, kulturen
errespetua aldarrikatzen dugu, oro
har eta ikasle etorkinekiko, hain
zuzen. Haurrak eskolara dakarrena
baloratu behar dugu, bere aurretiazko ezaguerak kontuan hartu,
bere lehenengo hizkuntza landu...
Ikuskera honek lagunduko digu
agian beste modu batean begiratzen gure artean izan dugun eta
daukagun beste mota bateko kulturaniztasunari: estatutik etorri
dena. Adibide sinple bat:
Gasteizko andaluzek eta senitartekoek El Rocío ospatzen dutenean,
jendetza biltzen da Arriaga parkean
(beste edozein ekintzatan baino
jende gehiago); hala ere, euskal
komunikabide batek ere ez du bere
orrietan jasotzen. Ez da, bada, kulturaniztasunaren adierazpen esanguratsu bat? Zergatik ez diogu
arretarik ematen? Kanpoko etorkin
komunitate batek holakorik ospatuko balu, arreta gehiago emango
al genioke? Horrekin lotuta, lankide batek duela gutxi esaten zidana
gogoan dut: orain arte, zenbat irakasle arduratu gara, adibidez, jatorri galegoko ikasle batek bere lehenengo hizkuntza gal ez dezan? Hitz
batez, berriro planteatu behar dugu
gizarteak eta eskolak estatu barruko etorkinei eta haien ezaugarri
kulturalei eman dieten tratamendua. Eta eman behar zaiena.
Esan bezala, estatu kanpotik pertsona berriak jasotzeak kolokan jartzen gaitu, baina ez da txarrerako
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izango, onerako baizik. Non gauden gogorarazten digu eta baita
egin behar dugun bidea ere (aniztasunaren trataeran, euskararen garapenean, gatazkak konpontzean,
baztertzearen arriskuan, kulturaniztasunaren estimuan), bai atzerritarrak bai hemen jaioak kontuan
hartuz.
Gure gizarteari buruz gogoeta
egitera bultzatzen gaitu: funtsean,
galdera da zer gizarte mota izan
nahi dugun etorkizunean eta zer
egiteko prest gauden hori lortzeko.
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