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J.F. Hamers-ekin
elkarrizketan

Zutabe

J.F. Hamers Euskal Herrian izene da duela gutxi, gure Unibertsitateak
hainbat ekintza akademiko eta ikerketatan parte hartzera gonbidatuta.
Gure artean zeta egin genuen elkarrizketa hau, bere lana eta zaletasu
nak eta gure egoera soziolinguistikoaz duen ikuspegia ezagutu nahian.

J.F. Hamers anderea psikohizkuntzalaria da, jatorriz belgiarra, Ingalate
rran jaioa, eta duela 20 urtez geroztik Kanadan bizi dena. Elebitasuna
ren inguruan aritu izan da beti lanean, ikuspegi psikosozialetik aztertuz.
"Bilinguality and Bilingualism" du obrarik ezagunena. M. Blanc-ekin
batera argitaratu zuen lehenengo frantsesez (1983) eta gero ingelesez
(1989), edukiak berrikusi eta eguneratuz. Urtetan eta urtetan aritu da
Québec-eko Laval Unibertsitatean C.I.R.B.n (Elebitasunari buruzko
ikerketa-zentru nazioartekoa) lanean.

Esango al diguru zein diren une honetan eskuartean dituzun ikerketa
-proiektuak?

Lehenengoa: hizkuntz esperientzia desberdinak dituzten umeen inguru
edo sare* sozialaren azterketan ari gara; azken fasean daga lan hau. Fa
milia mistoetako umeak ditu aztergai. Kanadako bi hizkuntza ofizialak
ez dakizkiten etorkinen seme-alabak eta etxean hizkuntza bat eta esko
lan beste bat erabiltzen duten umeen mundutxo soziala aztertu ditugu:
familia, lagunak, eskola eta kornunitatea, elemento hauek umearen gara
penen elebizko edo hiru elezkoan zer-nolako eragina duten jakiteko.
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Zalantzarik gabe, hizkuntza batek ingurunean duen presentziak badu
bere eragina ezagutzen eskurapenean, baina hizkuntza zaharretan eraba
kiorra izaten da hizkuntza horrek duen erabilera. Hizkuntza horretan
maila onargarri bat lortuko bada, bere ingurunez kanpo erabiltzea beha
rrezkoa da, idatziz batipat. "Litteracy" delakoa, alegia, edo hizkuntzan
abstrakzioa egiteko gaitasuna.

Beste proiektu batean ere badugu eskuartean. Interpretarien lana da. In
terpretaritza oso lan konplexua da, aldi berean hitz egin eta entzutea es
katzen baitu; beraz, burmuineko hemisferio bakoitzak zer-nolako egin
kizuna duen ikertzen ari gara.

Era berean, H2n irakurtzeak berekin dituen arazoak ere ikergai ditugu,
bereziki ingelesa H2 gisa erabiltzen duten ikasle frankofonoen arazoak.
Zailtasun horiek irakurketari berari dagozkion ala H2ko arazo bereziak
diren jakin nahi dugu.
Arabiar taldeek hizkuntza frantsesari eta ingelesari buruz dituzten jarre
rak ere eskuartean ditugu. Argeliar, marokoar, bereberear, tunisiar, ira
kiar eta palestindarrekin ari gara lanean. Golkoko gerratean egin ziren
neurketak eta, gure ustez, emaitza interesgarriak aurkituko ditugu, ez
baitzen herbera talde horiek guztiek gataska haren aurrean zuten jarrera.

Azkenik, amek Otik 6 hilabete arteko umeekin erabiltzen duten hizkera
ren deskribapena ere egiten ari gara. Lehenengo zera jakin nahi dugu:
hizkera-modu horretan zein funtzio eta forma erabiltzen den, eta gero,
ea umearen adinaren arabera aldatzen diren.

Lan horie: aparte, ba al duzu berehalako beste proiekturik?

Bai. Oraintxe bertan bastera goaz Québec-en etorkin hegoamerikar ba
tzuekin. Umeak herrialde honetan daraman denboraren eta espainiera
eta frantsesezko inguru edo sare sozialaren arabera nolako hizkuntz ga
rapena duen aztertu nahi dugu.

Talde hegoamerikarrek espainiera mantentzeari eta frantsesa ikasteari
buruz dituzten jarrerak behatuko ditugu.

Bestalde, interpretariei buruzko lanean, zeinu-hizkeraz (gormutuekin,
esaterako) baliatzen diren interpretarien lana ere estudiatu nahi genuke.

Aurten da 101. Legearen mendeurrena. Lege horrek erabaki zuen lehen
tasuna izango zuela frantsesak hizkuniza ofirial gisan Québec-en. Nola
koak izan dira epe horren buruan hizkuntz planginiraren emaitrak jen
dearen jarrera eta jokaeretan?

Zalantzarik gabe izan du eragina. Duela hamabost urte baziren Mon
treal-en, fratsesez hitz eginez gero, kasurik egiten ez zuten dendak; gaur
egun ez da ia horrelakorik gertatzen.

Québec-en geratzea erabaki zuten anglofonoek bertara egokitu eta fran-
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tsesa ikasteko gogoa azaltzen dute. 1975az geroztik martxan jarritako
murgil-programei esker anglofono gazteek, jeneralean, maila onargarria
lortzen dute fratsesean.

Jarrerak ez dira asko aztertu, baina egin diren ikerketa apurrek azaldu
dute lehenean segitzen dutela. Oraindik ere bizirik diraute ingelesaren
aldeko aurriritziek; nire ustez, nekez aldatuko da egoera hori Iparrame
rikako giman. Québec-en independentziarekin ere ez litzateke erraz al
datuko.

Hauxe adierazten dute ikerketek jeneralean -nik ere egina dut bat D.
Deshaies-ekin batean laneko hizkuntzari buruz-: jendeak nahiago ditue
la elkarrekiko harreman onak nork bere hizkuntza inposatu baino.

Ausartuko al zinateke Euskal Herriko Elkarte Autonomoan hirkunt;
plangintrak izan ditzakeen ondorioak aurrikustera? Egia da bat dela
Québec-eko giroa, han ia biztanle gurtiak frankofonoak baitira eta
gutxi batzuk besterik e: elebidunak, eta beste bat hemengoa; hemen gu
txiengoa baita euskalduna eta denek baitakite erdaraz: Bateko; bestera
tu al dira inoi: historian hirkunt; taldeen arteko indar-erlarioak?

Hortxe daukagu Belgikako kasua: 1964ean indar ekonomikoak flamen
koen alde jarri ziren. Orduan talde frankofonoa, ordurarte nagusi izan
zena, minorizazio-prozesu batean sartu zen, eta, nahiz eta asko izan
(%46), mobilizazioei ekin zioten eta minoriak dituen jokaera berdin
-berdinak izaten hasi ziren.

Québec-eko anglofonoena da beste adibide bat: duela 20-30 urte beren
eskuetan zeukaten probintziako ekonomia. Gaur oraindik ere gutxiengo
aberatsa dira, baina gero eta kontrol gutxiago dute.

Kasu batean zein bestean, minoría horiek talde indartsu bat dute kan
poan eusgarri; eta hori ez da euskaldunekin gertatzen.

Horrelakoetan, jende askok kaltegarritrat daurkan neurriak erartzeak
e: al dakar radikalirazio-arriskurik?

Begien aurrean dauzkagun kasuak analizatuta, ohartuko gara Belgikan
eta Kanadan ere badirela hemengo erreakzioen antzekoak. Belgikan
Front pour la Défense Francophone antolatu zen eta Québec-en bada
Equality Party, harrigarria iruditzen bazaigu ere, Iparramerikan ingele
saren defentsaz arduratzen dena. Erreakzio normalak dira minorizazio
-prozesutan; horrelaxe mugitzen da bere burua erasopean ikusten duen
taldea; mekanismo soziologikoak dira.

Hizkuntza babes etnolinguistikorako erabiltzea ez da, nire ustez, maku
rra; baina beste helburu batzuetarako tresna bihurtzea bai, gerra aurrean
partidu faszistek nazionalisno flamandarra berpiztuz egin zuten bezala.

Normala da, era berean, gutxiengoak, gehiengo bihurtzen denean, lehen
talde nagusiari gaitsezten zizkion jarrerak berak hartzea. Horixe gerta-
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tzen da Québec-eko probintzian, gobernuak nekez aitortzen baitie esku
biderik talde autoktonoei.

Elebitasunaren garapena ikuspegi psikosozialetik azaltzen duen eredu
bat moldatu duzu zuk A.M Blanc-ekin batera, ezta? Egingo al diguzu
lan horren laburpentxo bat?

Umetako garapen elebizkoa azaltzen duen eredu bat da; ez du balio H2

nerabearoaz aurrera sartzen denean.

Eredu horrek azpimarratzen du hizkuntzak zerikusi handia duela 11 edo
12 urte arte gertatzen den sentimen eta ezagumenaren* garapenean.

Hizkuntza, beste balore sozial batzuk bezala, sozializazio- eta kulturiza
zio-aroan jasotzen da, umeak bere taldeko kide izaten ikasten duenean.

Segun eta komunitate hartan hizkuntzen arteko erlazioak nolakoak
diren, halako eragina izango dute umearen garapenean. Hori ulertzeko,
egokia da elebitasun kentzailea eta gehitzailea bereiztea. Elebitasuna
gehitzailea gertatuko da ama-hizkuntza umearen inguruan oso estimatua
denean. Umeak beste hizkuntza ikasten duenean, lehendik dituen ezagu
tzen multzoan sartuko du. Elebitasuna kentzailea izango da H2 ama-hiz
kuntza ordezkatzen ari denean, gutxiagotu egingo baita ezagumen-tres-
na gisa duen balioa. •
Elementu sozializatzaileen bitartez iristen zaio umeari hizkuntzen estima
zioa, familiaren eta eskolaren bitartez bereziki. Garrantzi handia du hiz
kuntza zertarako erabiltzen den, zer egiteko, norekin, nolako estimazioz.

Familiak, hizkuntza minorizatuduna izanik, hizkuntza hori estimatzen
ez badu, umea egoera kentzailean egongo da, eta beharbada arazoak
izango ditu eskolan. Aitzitik, familiak ama-hizkuntza estimatzen badu,
nahiz eta minorizatua izan, ez du umeak horrelako arazorik izango.
Ikerketa ugari dago ideia honen eusgarri.

Geure ereduan hauxe esplikatu nahi dugu: umeak bere inguruko balo
reak nola jasotzen dituen eta zer eragin duen horrek beraren garapen
kognitibo eta afektiboan.

Ba al dute ideia horiek H2 ikasten ari den helduarekin rerikusirik?

Definizioz, behin 18 urte betez gero ez litzateke garapena aipatu behar.
Garai hortan, jarrerak eta motibazioak dute garrantzia.

Helduak berak nahi duelako ikasten du H2,-hala uste izan behar, eta beti
izango du motibazio-apur bat. Motibazioaren nolakoa alda daiteke.

Jarrera ere oso garrantzitsua da bi arrazoirengatik: lehenbizi erraz alda
daitekeelako; pertsonaren gaitasuna eta beste alderdi batzuk ez dira al
datuko, baina jarrerak bai. Bigarren, jarrerak eragin handia du motiba
zioan; eta, beraz, jarrera baikorra baldin bada, motibazioa indar handi-
koa izango da. •
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Hiztegia

Bada beste faktore garrantzitsu bat ere H2 ikasten duen helduarengan:
H2 erabiltzekoan bere buruarekin duen konfidantza. Clement-ek ikertu
du elementu hori eta beste hizkuntz taldeak irentsiko ote duen beldurra
ren alderantzizkoa dela dio.

Minorizatzen den taldean, euskara ikasten duten hispanofonoenean esa
terako, kontuan hartu beharreko gorabehera izan daiteke irentsia izateko
beldurra. Beldur hori gizabanakoarena izaten da, ez du talde mailan era
ginik izaten.

Motibario-mota desberdinei buru; eztabaida asko izan da, bereziki mo
tibario integratibo eta instrumentalari burur. Zer iruditzen zaizu, biak
direla beharrerko hirkuntza eskuratreko?

Zalantzarik gabe, ezinbestekoa da motibazio apur bat hizkuntza ikaste
ko. Seguraski bi eratako motibazioa edukitzea bakarra edukitzea baino
hobe izango da; baina, nire iritziz, bakarra ere aski da, indar handikoa
denean. Garbi erakusten du hori gerrateetan inbadituak izaten diren he
rrien jokabideak; horrelakoetan ez da inolako integratu nahirik, baina
jendeak ezinbestean ikasi behar izaten du bigarren hizkuntza.

Egin nahi al duzu arken gogoetaren bat Euskal Herriari buru¿ durun
ikuspegiaz?

Nik Euskal Herria Europako markoan sartzen dut. Marko horretan, "le
kuan lekuko hizkuntzak" eta eleaniztasuna aipatzen dira, baina hizkun
tza horiek ez dute aitormen ofizialik. Nere ustez, denek behar lukete
beren leku jakina Europan.

Europako Komunitateak lau hizkuntzadun programak ezarri nahi ornen
ditu eskolan; nik, aproba egiteko, lau hizkuntza horien artean hizkuntza
minoritario bat sartzea proposatuko nuke, eta ez bakarrik hizkuntza hori
egiten den lurraldean; era horretan, hizkuntza horiek nazioarteratu egin
go lirateke eta komunikazio-tresna gisa estimazioa emango litzaieke.
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* Eragumenaren garapena. Umearen adirnen-gaita
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nekin izaten dituen harremanak eta hurbileneko
komunikazioa.
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