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"Demokrazia, maioriak nahi duena egitea balitz bezala ulertzen da, eta ez minoriek agertzen
dutena aintzakotzat hartzea eta errespetatzea".

Arestian, alor sozio-ekonomikoari zegokionean, aipatu dugun bezala, hemen ere esan
behar da, ordea, alor soziopolitikoan integratzeko modu asko izateaz gainera, badela marginaturik eta kanporaturik uzteko joerarik ere.
Izan ere, sarritan, demokraziaren izenean
gainera, bazterrera uzten dira minoritarioak
diren gizarte mugimentu edo iritziak. Demp,krazia, maioriak nahi duena egitea balitz be'zar la
ulertzen da, eta ez minoriek agertzen dutena
aintzakotzat hartzea eta errespetatzea. Horrela
behin betirako marginatuak uzten dira gizartean
gutxiengoak defenditzen dituen ideiak eta erreibindikatzen dituen eskubideak.
Guzti honen ondorio gis, marginazio eta
esklusio sozio-politikoaren fenomenoa sortzen
da eta geroz eta indar gehiagorekin zabaltzen da
gizarte modernoetan. Gizarteko bizitza soziopolitikotik eskluituak, kanporatuak gelditzeko
joera alegia. Kasu batzuetan autoesklusio bat
ematen delako eta beste zenbait kasutan agintean daudenek eskluitzen dituztelako.
Euskal Herriari dagokionean, begiak zabaltzea nahikoa da gertaera hori zenbateraino hedatua dagoen ikusteko. Politikagintzak ,gizarte
osoa bere baitan hartu eta esparru guzti4, nab ji
ekonomikoak nahiz eta kulturalak izan, jiplitikagintzaren baitan jarri nahi izan ditn, berez autonomoak diren esparruak inbadituz. Horren
ondorioz, joku hori onartzen ez dutewk
ratuak izan ohi dira, eurak bere kabu' ` ni¡iPmarginatzen ez badira. Kasu batean zei tean
integrazio sozio-politikoa ezinezkoa z en
da. Rau da, batzuei lekurik hartzen ez
zaielako eta besteak mundu horretan urik
hartu nahi ez dutelako integrazio sozio-p tiikoa

Nolanahi ere, gogoan izan behar da, integrazio sozio-ekonomikoa gizarte integrazioaren
atal bat besterik ez dela eta ez askotan uste izan
den bezala, gizarte-integrazio osoaren adierazle
bakarra.

4§10111111.
•

b.- Maila sozio-politikoa
Gizarte-integrazioa burutu ahal izateko
ezinbestekoa den beste maila bat maila soziopoilitikoa da. Hau da, gizartean ematen den
iharduera politikoan gauzatzen dena eta botere
edo agintearekin zerikusia duena.
Jakina da aginte edo botere politikoa eskuratzeko bide nagusia alderdi edo partidu politikoena dela. Euren helburua, azken batean, horixe baita: gizarte osoarentzat egokia omen den
bide bat ezarri ahal izateko behar duten agintea
eskuratzea.
Gizartea osatzen duten gizakiei maila edo
arlo politiko horretan parte hartu ahal izateko
eskaintzen den bidea, bestalde, alderdi politikoetan afiliatzea edo gutxienez botuarekin aldizka
parte hartzea izan ohi da.
Esan beharrik ez dago malta politikoan
parte hartzeko ez dela nahi eta nahiezkoa partidu politiko batean afiliaturik egotea edo nohizbehinka hauteskundeetan botoa ematea. Ez bata
eta ez bestea ez dira ezinbestekoak politika arloan parte hartzeko. Izan ere boturik ez ematea
edo zurian botatzea ea. ezezik beste hainbat era
ere badira politika arloan parte hartzeko.
Alderdi politikoen ekintzetatik urrun bizi
den jendeak ere, sozio-po1iti149 arloan, modu
askotara parte har dezake eta hartzen du, aktiboki ez bada pasiboki, besterik ézean, agintean
daudenen erabakien ondorioak sufrituz.
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.- 4,Jaztendo
oztopatzen da.

bereganatzen du.
Orduan, eta ez lehenago, esan daiteke pertsona batek lortu duela maila sozio-kulturalari
dagokion integrazioa.
Orain arte aipatu ditugun gizarte-integrazioko maila desberdinei buruz esandakoak kontuan
hartzen baditugu, nahikoa garbi azaltzen zaigu,

c.- Maila sozio-kulturala
Aurreko hi ataletan aipaturiko prozesua
burutu eta osatzen duena integrazio sozio-kulturalarena da. Azken elementu hau falta denean,
bestela uste izaten bada ere, gizarte-integrazio
osorik ez da ematen.
Maila edo esparru sozio-kulturalaz an garenean gizarte bateko izakiek, historian zehar,
naturarekin eta beste izakiekin izan dituzten
harremanetan sortu dituzten mota guztietako
elementuez an gara. Gogora ekartzea besterik ez
dugu egingo elementu nagusienen zerrenda:
• Geografiaren egokitzapenak, klimatologia
eta ingurugiroa oinarritzat hartuz, gizakiak egin
dituen egokitzapena edo lurraren kulturalizatzea
alegia. Hemen sartzen dira nekazal munduan eta
hirigintzan egin diren turren eta basoen lanketa,
hirien eta herrien eraikuntza, errepide, trenbide
eta aireportuen antolakuntza e.a.
• Tresneria materialaren sorkuntza, familia
bizitzarako nahiz lanerako edota aisialdi eta
atsedenerako tresneria. Hala nola: janarien sorkuntza eta kontsumorako, familiaren babes eta
beharretarako tresnak, nekazal munduko, industrigintza eta gizarte zerbitzuetako, jolas eta kirol
tresnak, atsedenaldirako baliabideak e.a.

"Desintegratzeko arrisku
bizian dagoen gizarte
batean gaude"
gizarte-integrazio osoaz hitzegin ahal izateko
aipaturiko hiru maila horietan gutxienezko nahikotasun maila bat lortu behar dela. Bestela,
minimoaz azpitik dagoen gizarte-integrazio
baten aurrean aurkituko ginateke. Beste modu
batean esanda, desintegraturik dagoen gizarte
edo herri baten aurrean, alegia.
Puntu honetara iritsitakoan, nire ustez, galdera nagusi bat egin beharra dago: Euskal
Herrian, gaur egun, ematen al da gizarte-integraziorik? Eta, ematen bada edo ez bada, noren
artean edo norengan eta zein neurritan ematen
da ?

• Usadioak eta ohiturak:
• aide batetik, familiako eguneroko
bizitzarekin lotuak (lana egiteko, otorduak
egiteko, atsedena hartzeko orduak eta erak)
familiako egun bereziekin lotuak (jaiotzak,
ezkontzak, heriotzak ospatzeko erak)
• beste aldetik, gizarte-bizitzarekin
lotuak (laneko munduarekin, harreman
sozialekin, festa eta jaiekin, denbora librearen erabilerarekin e.a.

II.- GIZARTE-INTEGRAZIOAREN
HUTSUNEAK GAUR EGUNGO EUSKAL
HERRIAN
Kasurik gehienetan, gure arteko gizarteintegrazioaz hitz egiterakoan, kanpotik etorri
diren etorkinez an behar dela uste izaten dugu,
eta etorkinen artean bereziki 1955 eta 1975
bitartean Euskal Herrira etorri direnez. Hauek
izan baitira ugarienak eta eragin handiena izan
dutenak.
Nere ustez ordea, gauzak ez dira horrela.
Noski, etorkinek bizi izan dutela eta bizi dutela
gizarte-integrazioaren arazoa, eta zenbait kasutan, maila edo esparru guztietan ez bada ere,
gehienetan. Ikus dezagun nola:
• Maila sozio-ekonomikoan: lanik txarrenak, etxebizitza eskasenak, zerbitzurik gabeko
auzoak, hirietako periferia edo auzorik aldrebesenetan, kanpotarren kopurua bertakoena baino
askoz altuagoa zen lekuetan, bertako nortasunaren ezaugarrien berri jakiteko aukera gutxirekin
bizi beharrean gertatu baitira.
• Maila sozio-politikoan:.Etorkinen artean,
azken urte hauek arte, gutxi izan dira Euskal
Herriko politikagintzan integratu direnak; zer-

• Erreferentzia sinbolikoak
• aide batetik, sinbologia plastikoa,
arte ederretan gauzatzen dena (arkitektura,
eskultura, margogintza eta bete sinbologia
plastiko mota guztiak)
• beste aldetik, sinbologia mentala,
irudi eta hitz sinbolikoak ( mitoak eta siniskeriak, usteak eta pentsakerak)
• Hizkuntza propioa (mundu sinbolikoarekin oso lotua) Gizarteko gertaera sozial bat
bezala harturik hizkuntz komunitate batean gauzatzen dena. Hau da, gizartean bizi diren gizakien artean harremanak gauzatzeko ezinbestekoa den tresna eta harreman horien bidez gauzatu ere gauzatzen dena.
• Oinarrizko nortasuna: gizarteko maila
sozio-kulturalean aipatu ditugun elementu guztiak bereganatzen ahalegintzen den izakiak
gizarte bakoitzak here gizartekideei ezartzen
dien zigilu baten antzeko oinarrizko nortasuna
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laztervo
bait gehiago beren seme-alabak. Azken urte

tean, eta bereziki maila sozio-kulturalean, integratu gabe bizi den jende asko egon dela eta
gaur egun ere badagoela.
Eta kontu hau, jakina denez, ez da oraingoa,
ez eta frankismoaren garaikoa ere, lehenagotik
datorrena baizik. Nahikoa da, izan ere, mende
honen hasierako eta aurreko mendeko euskaltzaleen testuak irakurtzea garai haietako herritarren
artean erdal kulturak eta hizkuntzak hartu zuten
indarraz jabetzeko.
Erdal kulturak eta hizkuntzak hartu zuen
indarraren ondorioz asko izan ziren, beti ere
gune hiritartuetan nekazal guneetan baino gehiago, alde batetik, euskal kulturari dagozkion ohitura, usadio eta elementu sinbolikoak, eta beste
aldetik, hizkuntzaren ezagupenean eta batez ere
erabilera alde batera utzi eta guztiz erdal kulturaren eta hizkuntzaren munduak murgildu direnak.
Gure hiriburu eta hini ertainetako hamaika
familia euskaldunetako seme-alaba garai haietan euskal kultura eta hizkuntzatik desertore
bilakatu eta, bere lurralde propioan, atzerritar
bihurtu zen.
Jokaera hori oraindik areagotu zen batez ere
frankismoak iraun zuen denbora guztian eta
baita ondorengo hamarkadetan ere. Joera honek,
kanpotarren etorrera masiboarekin, bestalde,
errefortzu handia hartu zuen.
Azken hamarkada hauetan, berriz, kultur eta
hizkuntza arrotzei indar izugarria ematen dieten
tresna eta baliabide berriak sortu dira: mundu
osoan eragina duten produkzio kultural uniformizatu bat ekoiztu eta zabaltzen duten erakunde
eta enpresa multinazionalak. Eta, horien eraginez, kultur eredu arrotzak eta hizkuntza arrotzetan eskainiak barra-barra zabaltzen an dira etengabe gure gizartean, beste gizarte askotan bezala
gainera, komunikabide sozialak direla medio.
Horrela iritsi gara gaur egun bizi dugun
egoera honetara, hau da, gure gizartearen barnean gehiengo nagusi batek, gizarte-integrazioari
dagokionean, nahikotasun mailarik ez duela
lortu, eta horren ondorioz, desintegratzeko arrisku bizian dagoen gizarte batean aurkitzen garela.
Eta zein da egoera horretan dagoen gizarte
batentzat gizarte-integrazioa lortzeko bide egokia?

hauetan, gainera, Espainiako alderdi politikoetan izan dute, batez ere, beren partaidetza. Ez
dute, beraz, Euskal Herriko gizartea bertakoen
ikuspegitik bizi izan, bestaldera baizik, Espainiako zati bat bezala ulertu dute beti edo gehiefletan eta horrela jarraitzen dute orain ere.
• Maila sozio-kulturalean: Hutsunerik
nabarmenenak arlo honetan ematen dira. Izan
ere, etorkinei dagokienean esan behar da, euren

"Ezinezkoa da euskal-gizarte integrazioa euskal
hizkuntz komunitatearen
berregituraketarik gab e"
lurraldeko gizartea ez bezalako beste gizarte
batean bizi direnik ez dutela ulertu. Euskal
Herrian urte ugari pasa izan arren, beren lurraldean bizi balira bezala bizitzen jarraitzen dute.
Ez dituzte hemengo ohitura, usadio, erreferentzi
sinboliko, eta bereziki, hizkuntza bereganatu.
Guzti honen ondorioz esan daiteke etorkinen aldetik ez dela lortu gizarte-integrazioari
dagokion gutxienezko nahikotasun mailarik.
Bestalde, elementu hauek kontutan hartu
gabe, Euskal Herriko gizarte-integrazioari
buruz, hamaika sinplekeria eta inozokeria esan
da gure artean urtetan zehar. Hala nola: "Bere
lan-indarra Euskal Herrian saltzen duen guztia
da euskaldun" bezalako esaldiak plazaratuz.
Hau idaztean gogora datorkit behin baino gehiagotan Joxe Azurmendiri entzundakoa: "Turkiatik Alemaniara etorritako turkiar, edo berdin italiar edo espainiar bat inork ez duela alemaniar
kontsideratzen Alemanian lana egiten duelako
("Alemanian bere lan-indarra saltzen duelako")
Alemaniar bilakatzeko, beste edozein herritako
kide izatera iristeko bezalaxe, gizarte-integrazio
osoa lortu behar da. Eta hori ez da ahaleginik
egin gabe lortzen.
Euskal Herriari dagokionean esan behar da,
gainera, euskal gizartean integrazio arazoak ez
dituztela etorkinek bakarrik izan, bertan eta bertako guraso eta arbasoengandik sortutako jendearengan ere gertatu baita gizarte-integrazio ezaren arazo hon.
Izan ere, gure artean sarritan eman da, zortzi deitura euskaldunak izan arren euskal gizar-

III.- EUSKAL HERRIAN GIZARTEINTEGRAZIOA LORTZEKO BIDEA
Erantzuna, ematen sinplea den bezain lortzen zaila da. Izan ere, hasieran esan dugun
bezala, gizarte-integrazioa hiru maila edo esparrutan gauzatzen da: maila sozio-ekonomikoan,
maila sozio-politikoan etas maila sozio-kulturalean.
Hiru maila hauetan, eta bakoitzean, berregituratu, berrartikulatu eta berrosatu behar du gure
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"Nahikoa da men de honen hasierako eta aurreko mendeko euskaltzaleen testuak irakurtzea
garai haietako herritarren artean erdal kulturak eta hizkuntzak hartu zuten indarraz
jabetzeko".

gizarteak benetako gizarte-integrazio oso batera
iritsi nahi badu.
Jakina da, bestalde, eta lehen ere esan dugu,
gure gizarteak malla guztietan integrazio hutsuneak edo desintegrazio arriskuak agertzen baditu
ere, maila batzuetan besteetan baino larriagoak
direla. Ikus dezagun zein liratekeen alor bakoitzean eman beharreko urrats nagusienak:
Maila sozio-ekonomikoan, gizarte bizitzatik
arrazoi batengatik edo bestearengatik (langabezia, marginazio soziala, drogodependentzia e.a.)
eskluituak edo baztertuak direnen arazoei irtenbide egoki bat aurkitu beharra dago gizarte-integrazioaren oinarrizko mailaren egonkortasuna
ziurtatu nahi bada.
Maila sozio-politikoan, behar den integrazioa lortzeko ezinbestekoa da gaurko gehiengoaren aginte absolutistan oinarritzen den sasidemokraziak bazterrera uzten dituen minoria
guztiei malla sozio-politikoan parte hartzeko
aukerak eskaintzea. Benetako demokraziak guztientzat partaidetza aukera berdinak izatea eskatzen du, mor bazterrera utzi gabe, eta minoriek
dituzten iritzi eta defenditzen dituzten ideien
errespetua ziurtatuz. Honi lortzen ez den bitartean
ezingo da ez demokrazia jatorrik lortu ez eta
gizarte-integrazioa here osotasunean gauzatu.
Maila sozio-kulturalean, gure gizarteak
eskasiarik nabarmenenak azaltzen dituen esparruan alegia, ezinbestekoa da maila sozio-kulturalari dagokion integrazioa bideratzeko urrats
berriak ematea. Bere etxean arrotz bilakatu den
jendeari, gure nortasunari eutsi nahi badiogu
behintzat, gure kultura osatzen duten elementu
oinarrizkoenak, bereziki mundu sinbolikoari
dagozkionak, berreskuratu beharrean gaude.
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Guztien artean, ordea, gure hizkuntza da,
bere izaera soziala dela bide, gizarte-integraziorako elementurik nagusiena eta gunerik aproposena. Izan ere, hizkuntza gertaera sozial bezala
onartzen badugu, jabetuko gara ezinezkoa dela
gizarte-integrazio oso bat burutzea oinarrizko
gertaera sozial horretan parte hartzen ez bada.
Eta hori munduko edozein gizartetan horrelaxe
gertatzen da. Ezin baita gizarte batean integraturik bizi, Alemaniakoan edo berdin da Islandian,
bertako hizkuntza ikasten ez bada. Hizkuntzaren
bidez sartzen baita gizartearen mundu sinboliko
propioan.
Eta hori horrela dela ukatu nahi bada, bide
batez ukatzen dena zera da: gure gizartea, euskal
gizarteak nortasun propiorik baduela. Kontraesan bizi bizia baita euskal gizarte-integrazioaren
aide gaudela esatea gizarte horren oinarrizko
gertaera soziala, hizkuntza, berregituratu eta
berrartikulatzeko bideak jartzen ez badira. Ezinezkoa baita euskal gizarte-integrazioa euskal
hizkuntz komunitatearen birregituraketarik
gabe. Bestela erdal gizarte-integrazio batez hitz
egin beharko genuke.
Euskal hizkuntz komunitatea aipatzerakoan,
bestalde, ez gara euskara dakitenez bakarrik an,
hizkuntz komunitate horretan marginatuak edo
autoeskluituak gelditu diren guztiak ere kontuan
hartzen ditugu. Ez da mor kanpoan gelditzen.
Alderantziz baizik euskal gizartean integratu
nahi duten guztiei dei egin behar zaie gizarteintegraziorako aproposena den bidetik abiatzeko.
Hauxe izango litzateke, beraz, euskal gizarte-integrazioa bideratzeko ezezik, burutzeko eta
osatzeko oinarrizko elementua.

