Jazten,

AEDri buruzko pertzepzioa
arrasatearren artean
Errukane Aperribai
rrasateko biztanlegoak AED elkartea
zenbateraino ezagutzen duen jakin
nahian, 1992ko azaroan eman zaio hasiera ikerketa honi. Helburu nagusi honen baitan
beste helburu garrantzitsu bat ere badu lan
honek, hau da, jakitea zein iritzi daukan Arrasateko jendeak elkarte honen lanari eta bere helburuen lorpenari buruz.
Informazio guzti hau lortu ahal izateko lehenik eta behin gure helburuak zehaztu ditugu, hau
da, ezagupen maila hau neurtu ahal izateko hainbat puntu jarri dira aztergai. Aide batetik, AED
zenbatek ezagutzen duen, gutxienez entzunez,
jakin nahi izan da. Bestalde elkarte honen helburuak ezagunak diren edo ez, eta elkartea ezagutzen dutenen artean zein iritzi duten elkartearen
helburu hauen eskurapenari buruz. Aztertu beharreko beste puntu bat, Arrasateko biztanlegoak,
AEDk antolaturiko ekintzen berri baduen jakitea
da, eta halaber, hauen berri izateko nora jo duten
edo nora joko duten noizbait parte hartu nahi
badute. Ea beste erakunde edo elkarteren batekin
erlazionatzen duten ere jakin nahi izan da, hau
da, elkarte independientetzat duten edo beste
talde bati lotua ikusten duten. Eta azkenik, Arrasateko herriak zein kalifikazio emango dion
elkarte honen lanari jarri nahi izan da aztergai,
ondo ikusia dagoen edo ez jakiteko.
Helburu hauek lortzeko jarritako puntu edo
helburu zehatz hauen arabera diseinatu dira
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inkesta eta galderak.
Informazio guzti hau lortzeko erabilitako
metodoa elkarrizketa pertsonal-egituratua izan
da. Hau da galderak aurrez aurre egin zaizkie
inkestatuei aurretiaz prestaturiko inkesta batekin.
Inkesta guzti hauek kalean egin dira; hau da,
inkestatzaileak kalera atera gara inkestatuak
bilatzera.
Gure publiko objetiboa mugatzerakoan 12
urtetik gorako edozein arrasatear izan daitekeela
inkestatua erabaki da.
Inkesta diseinatu ondoren, inkesta pilotoak
egin dira inkesta ongi dagoen ikusteko ( galderak
ulergarriak diren, galderaren bat gaizki planteatua dagoen...), galdera irekiak itxi ahal izateko
eta lagin-errorea eta fidagarritasun-indizearen
arabera zenbat inkesta egin behar diren jakiteko.
Inkesta piloto hauen ondorioz galdera batzuk
eraldatu egin behar izan dira; irekiak zeuden galderak ez dira itxi, beraiek emaniko informazioa
oso aberatsa delako eta %95eko fidagarritasun-indizea eta Otik 10era bitarteko eskalan 0,5 puntuko lagin-errore bat ematea erabaki dugu.
Lagina zenbatekoa izan behar den jakin
ondoren, zorizko metodo-geruzatuaren arabera,
banaketa-proportzionalaren formula erabilita
aukeratu da gure lagina. Populaketa geruzatu
ahal izateko hainbat aldagai izan dira kontuan:
distritoa, adina eta sexua. Aldagai hauek kontuan
izanik banaketa proportzional bat egin da.Guzti

Jaztendo
hau prest izan dugunean kanpo-lana egitera atera
gara bederatzi inkestatzaile, guztiak ere guztiz
borondatezko Ian bat eginez.
Inkesta guzti hauek depuratu, kodetu eta
tabulatu ondoren, grafikak egin dira, eta azkenik
ondorioak atera. Inkestatuetariko %48,7a euskal
hiztunak dira eta %51,3a erdaldunak. %51,9a
emakumezkoak dira eta %48,1a gizonezkoak.
Atera den ondoriorik garrantzitsuenetariko
bat da, 12 urtetik gorako arrasatearron %64,3ak
ezagutzen duela AED elkartea. Baina grafikan
ikus dezakegunez, diferentzia handia dago euskaldun eta erdaldunen artean. Inkestaturiko euskaldungoaren gehiengoak AED ezagutzen duela
dio eta erdaldunen artean, ordea, erdia baino gutxiago da elkarte hau ezagutzen duena. Bestalde,
adinen arabera eginiko konparaketa batean garbi
gelditu da 45 urtetik beherakoak direla AED
gehien ezagutzen dutenak. Beraz AED gehien
ezagutzen duenaren perfil bat eginez gero, 45
urtetik beherako euskal hiztunak direla esan daiteke.

badago beste %18,2 bat euskararen ezagupenaz
edo irakaskuntzaz lotzen dutenak, hauetako
gehiengoa erdaldunak dira. Datu honen arrazoia
zera izan daiteke: erdaldunek beraien umeak
AEDk antolaturiko udalekuetara bidaltzen dituzte hauek euskaraz hitz egin dezaten eta horrela
euskara ikas dezaten. Azkenik galdera honetatik
ateratako beste datu bat ezjakintasuna izan da.
Hau da, elkarte hau ezagutzen dutenetatik
%14,3ak ez daki zeintzuk diren bere helburuak
eta honetan ez dago diferentziarik euskaldun eta
erdaldunen artean.
2. Grafikoa

Zeintzuk dira zure ustez AEDren
helbururik garrantzitsuenak?
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Helburu hauen lorpenari buruzko iritziak
galdetzerakoan, helburuak aurrera doazela diote
AED ezagutzen duten arrasatearren %39,4ak.
Baina erantzun hau eman dutenen gehiengoa
erdaldunak izan dira. Erantzunen analisia txiki
bat egin ondoren esan dezakegu gehien aipatua
izan den erantzun hau, nahiko nagia izan daitekeela, hau da, garbi ikusten ez duenaren erantzuna. Dena den esan daiteke ez dela oso erraza
helburuak lortzen an diren edo ez jakitea. Beste
%29,3ak herrian euskararen aldeko mugimendu
handiagoa ikusten dela dio, erantzun hau eman
dutenen gehiengoa euskalduna delarik. Emandako beste erantzun esanguratsu bat ez dakitela
diotenek emandakoa da, hauek %22,2a izan dira,
eta euskaldun eta erdaldunen artean diferentzia
handirik ez da izan horretan ere.
AEDk antolaturiko ekintzak ere aski ezagunak direla esan dezakegu; AED ezagutzen dutenetatik %60,3ak dio ekintzen berri baduela. Bestalde, ekintza txalogarrienak haurrekin zein gazteekin zerikusia dutenak direla diote ekintzak
ezagutzen dituztenek.
Ekintzaren batean hutsegiten duen galdetze-
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Esan beharra dago, halaber, 6 urtetik 12
urtera bitarteko gaztetxoak ez direla inkestatu
eta hauen artean oso ezaguna dela elkarte hau
"Udaleku Irekiak" direla eta. Hauek ez inkestatzearen arrazoia hau izan da: galderak ez dira
guztiz ulergarriak adin honetako haurrentzako.
Bestalde, AED ezagutzen dutela diotenei,
elkarte honen helburuak zeintzuk diren galdetzerakoan, gehiengoak, orohar, euskararen sustapenarekin erlazionatu du. Gehiengo hau AED ezagutzen dutenen %64,7a izan da. Datu honetatik
ondorio guztiz baikorra atera dezakegu, hau da,
arrasatearron %64,3ak AED ezagutzeaz gain
hauetako gehiengoak nahiko ongi ezagutzen ditu
bere helburuak. AED ezagutzen dutenen artean
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3. Grafikoa

Elkartearen helburuei buruz zein iritzi daukazu?
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A: Herrian euskararen aldeko mugimendu handiago bat ikusten da.
B: Beste elkarte batzuetan eta Ian giroan ere euskara gehiago erabiltzen da.
D:Aurrera doaz helburuak.
E: Ezer gutxi lortu da.
E: Ez da ezer lortu.
Ez daki.

Euskaldunak
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G:

izanik, horregatik balitekeela ezagunenak izatea
eta ondorioz aipatuenak.
Dena den, ekintza batzuk ezagunak diren

4. Grafikoa
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A: Ez daki ¡non hutsegiten duen.
B: Ez du hutsegiterik.
D:Antolaturiko ekintzen kriterio puntualak.
E: Beste batzuk.

rakoan gehiengoak ez dakiela non huts egiten
duen, edo ez duela inon huts egiten esaten du.
Bi galdera hauek aztertzerakoan, pentsatu
dugu balitekeela jendeak umeentzako zein gazteentzako eginiko ekintzez aritzea, benetan ezagutzen duen ekintza bakarra delako, zeren ustezko huts egiteez galdetzean ez du ekintza konkreturik aipatu. Honekin ez dugu esan nahi hauek
ez direnik ekintzarik txalogarrienak, baina halaber esan dezakegu hauek ekintzarik masiboenak

arren, ezagutzen dituztenen erdiak ere ez du
ekintzetan parte hartu. Baina datu hau ez dugu
uste berdina izango litzatekeenik gure unibertso
moduan arrasatear guztiak hartu izan bagenitu,
adin limiterik jarri gabe; izan ere, umeentzako
antolaturiko ekintzetan jende askok hartzen
baitu parte.
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"AEDren lanari emaniko notaren bataz bestekoa 7,91 izateak ondo ikusita dagoela esan nahi
du, jendeak iritzi ona daukala".

Aztergai jarri den beste puntu bat eta gure
helburuak nortzuk diren esaterakoan aipatu
duguna, ea beste erakunde edo elkarteren batekin erlazionatzen duten izan da. Honetarako galdera zuzen-zuzen bat egin genuen: "Beste erakunde edo elkarteren batekin lotzen al duzu
AED?". Galdera honi baiezkoa eman diotenak
AED ezagutzen dutenen %27a izan da bakarrik.
Beraz esan dezakegu, orokorrean, talde independientetzat duela jendeak AED.
Baietza eman dutenei zeinekin lotzen duen

zionatzen du. Beste laurden batek AEK-rekin
erlazionatzen du eta besteek lkastola, Udaletxe
edo Skautekin.
Beraz esan dezakegu, beste elkarte edo erakunderen batekin erlazionatzekotan, euskararen
munduan dagoen talderen batekin lotzen duela
eta ez beste motaren bateko erakunde edo elkarteekin.
Azkenik, eta inkestari bukaera emateko,
elkarte honen lanari, zerotik hamarrera zein kalifikazio ematen dion galdetu diogu inkestatuari,
ongi ikusia dagoen edo ez jakiteko, hau da iritzi

6. Grafikoa

7. Grafikoa

Beste erakunde edo elkarteren bate kin
lotzen duzu AED?

Zein elkarte edo erakunderekin lotzen duzu AED?
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B:AEDrekin.
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galdetu diogu. Hauetako erdia baino gehiagok
ARK° (Arrasate Komunikabideak) edota bere
produkturen batekin (Arrasate Press, ATB) erla-
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gehiago animatzea izan daitekeela. Azken finean
AED bere helburua lortzen an dela esan daiteke.
Ekintzak ere helburuak bezala aski ezagunak direla esan dezakegu. Baina ume zein gazte-

"Erdaldun helduek AED oso
gutxi ezagutzen dute. Bertara
erakartzeko bideetan
sakondu egin behar da"

ona duten edo ez. AED ezagutzen dutenek 5etik
gorako kakifikazioa eman diote. Horrela datu
nabarmenenak %28,3ak eman duen 8a, %19,2ak
eman duen 7a eta %16,1ak emandako 10a direla
esan daiteke. Eta guk, gure aldetik, froga gisa,
nota guzti hauen media atera dugu, batez ere
kuriositateak jota eta esan dezakegu bataz bestekoa 7,91 atera zaigula.

ONDORIO NAGUSIAK
AED elkartea aski ezaguna dela esan dezakegu eta batez ere jende gaztea dela ezagutzen
duena. Esan dezakegu datu hau oso positiboa
dela. Izan ere, jende honek elkartea ezagutzen
duenez, errazagoa baita bertara hurbiltzea eta
etorkizunean ideia berriak eta iniziatiba berriak
ematea. Honekin batera, beste sektore bat ere
badagoela ikusten dugu, erdaldun helduak, elkarte hau oso gutxi ezagutzen dutenak. Lan erraza
ez den arren bertara erakartzeko bideetan sakondu behar da.
Helburuei dagokienez, esan dezakegu,
hauek aski ezagunak direla. Hau da, AED ezagutzen duen gehiengoak ongi daki zer den elkarte hau. Horrela esan dezakegu, AEDk oso kanpaina ona egin duela herrian bere helburuak ezagutarazteko baina badagoela sektore bat oraindik
ere ez duena ezagutzen eta beraiengana heltzeko
modua aurkitu beharko dela.
Oso balorazio positiboa egin dezakegu helburuen garapenari buruz. Badirudi jendeak
herria euskalduntzen an dela nabaritu duela edo
behintzat herrian euskal mugimendu nabaria
dagoela. Esan dezakegu honen ondorio bat jende

17

ekin zerikusia duten ekintzak txalotuenak edo
ezagunenak izatea oso positiboa dela esan dezakegu. Azkenean, ezagunenak badira ere jendeak
komentatu egiten dituelako da eta komentatu
egiten baditu oihartzuna daukatelako da. Esan
dugun bezala positiboa da zeren honek esan nahi
baitu ume zein gazte askok hartzen duela parte
eta honekin umeen aisialdia euskaraz pasatzearen helburua bete egiten dela. Hau da, euskara
eskolako derrigorrezko asignatura edo ume eta
gurasoen arteko eztabaida-gai izatetik ongi
pasatzeko aukerak ematen dituen hizkuntza bat
izatera pasatzen da. Horrela, bizitzan dituen
funtzioak, gehitu egiten dira eta gauza negatibo
izatetik positibo izatera pasatzen da.
Bestalde, AED beste erakunde edo elkarteren batekin ez erlazionatzea ere esan daiteke
positiboa dela, eta are positiboagoa erlazionatzen
dutenen erdiak ARK° edo eta bere produkturen
batekin lotzea. Izan ere politikak horrenbesterainoko garrantzia duen herri batean horrelako
elkarte bat edozein talde politikorekin erlazionatzea oso erraza delako. Azken finean eta AEDk
garbi utzi duen bezala euskararen aldeko borroka
honetan denok elkarrekin joan behar dugu eta
kasu honetan ez da AED barruan dagoen ideia
bat bakarrik baizik eta herrian garbi ikusten den
ideia bat da.
Ondorio guzti hauei bukaera emateko elkarte honen lanari emaniko notaren bataz bestekoa
7,91 izateak oso ongi ikusita dagoela esan nahi
du, jendeak iritzi ona daukala.
Azken ondorio gisa esan daiteke AEDk
orainarte eramaniko bidea oso ona izan dela,
poliki-poliki eta lan ugarirekin bere helburuak
betetzen an dela. Herri mailan inplikatua dagoen
jende ugari dagoela ere esan daiteke eta zuzenean ezer egiten ez duen jende ugari badago ere,
jendeak ezagutu egiten du eta oso positiboki
ikusten du elkartea. Ondorioz, jende hau erakartzea ez da horren zaila.

