Zenbat euskara
entzuten da
Altzoko kaleetan?
NEURKETAREN
EMAITZAK

EUSKARA ALTZON
Erabileraren argazkia
Zenbat euskara entzuten da gure udalerrietako
kaleetan? Euskararen egoerari buruzko aldagai
garrantzitsuenetako bat da kaleko erabilera.
Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko (UEMA)
93 udalerritan egin dira azterketak 2021ean.
Neurketa horien bidez, kaleko erabilerari buruzko
analisi xehea egin ahal izan da. Batetik,
udalerrietako bakoitzean neurketaren emaitzak
aztertu dira, aldagai nagusiekin gurutzatuta.
Bestetik, UEMAn, udalerri guztietako emaitzak
hartuta, analisi sakona egin da.
Eskuorri honetan bildu ditugu emaitza nagusiak.
Datu xeheagoak ikusteko, jo UEMAren webgunera.
uema.eus

Metodologia
Urteetan kontrastatutako ikerketa
eredu batekin neurtu da kaleko
erabilera. Behaketa egin da: herriko
kaleetan ibili dira neurtzaileak, eta
aplikazio batean jaso dute zer
hizkuntzatan ari zen jendea (baita
hiztunen sexua eta adin taldea ere).
Diskrezioz egin da neurketa: soilik
jaso da zer hizkuntzatan ari ziren
hiztunak, haiei ezer galdetu gabe.
Ikerketa fidagarria izateko, solasaldi
asko jaso behar da, neurketa hainbat
egun eta ordutan eginez.
Altzon, kaleko 307 elkarrizketa jaso
dira, eta 921 hiztun; UEMA osorik
hartuta, berriz, 71.000 solasaldi eta
228.000 lagun.

Txostena
osorik:
labur.eus/KN-UEMA

ERABILERA
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Euskararen erabilera % 89,7koa da
udalerriko kaleetan. Hori da datu nagusia.
Gaztelaniaz, berriz, % 9,8 sumatu dira eta
beste hizkuntzaren batean %0,5.
2017ko neurketako datuekin alderatuta, ia
bost puntu igo da euskararen erabilera
Altzoko kaleetan; gaztelaniaren erabilera
neurri berean jaitsi da eta beste
hizkuntzena, aldiz, pixka bat igo da.
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Neurketetan ohikoa izaten den moduan,
Altzon ere, emakumeek gehixeago hitz
egiten dute euskaraz; zehazki, gizonek
baino hiru puntu gehiago. Gaztelaniarekin,
aldiz, kontrakoa gertatzen da, gizonek dute
erabilera handixeagoa.
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ADINA
Euskara da hizkuntza nagusia adin talde
guztietan, baina badira ñabarduratxoak
batetik bestera. Gazteek erabiltzen dute
euskara gehien (%100), eta atzetik daude
haurrak(%95,5) eta adinekoak (%92,8).
Hamarretik bederatzik baino gutxiagok egiten
dute euskaraz, berriz, heldu gazteetan (%89,9)
eta heldu nagusietan (%81,8). Azken bi multzo
horietan da handiena gaztelaniaren erabilera.
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Udalerri guztiak kontuan hartuta,
hamarretik sei aritzen dira kalean
euskaraz (%61), eta gaztelaniaz, ia
hamarretik lau (%37). Kalean %2k
jarduten dute beste hizkuntzetan.
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Udalerriak banatuz gero euskaldun
proportzioaren arabera, joera hauxe
da: euskaldun gehiagorekin, kalean
euskara gehiago (ezagutza %60-80
den udalerrietan, %54ko erabilera;
%90etik gorakoa denean, %84koa).
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2017an egin zen aurreko neurketa,
eta emaitza orokorra ez da aldatu.
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Joera, ordea, hau da: erabilera jaitsi
egin da udalerri euskaldunenetan.

Eusk. %90-100

ADINA

2-14 urte

Euskararen erabileran alde handiak
daude adinaren arabera: zenbat eta
gorago adinean, erabilera apalagoa.
14 urtez behera, %75 da euskararen
erabilera; 15-40 urtetan, %65 inguru;
eta 40 urtetik gorakoen artean, %50.
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Aurreko neurketatik ez da izan alde
adierazgarririk adinkako erabileran.

