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GETXON EUSKARAK BADU ETORKIZUNIK





Getxon Euskarak badu etorkizunik, Euskara bera da Etorkizuna. Getxoko 
euskararen errealitatera hurbilduko gaituen dokumentuaren aurkezpena egin nahi 
dizuet honako adierazpenekin.

Urte batzuk dira Getxoko EBPNaren bidez euskararen normalizazioaren bidean 
urrats txiki batzuk ematen hasi ginela. Bidea hasita dago, baina ez nituzke ahaztu 
nahi erronka honetako protagonista nagusiak: getxotarrak eta Getxoko eragile 
sozialak; beraiek izan baitira dokumentu honetan erakusten den euskararen 
aurrerakadaren eragile aktiboenak.

Datuak edozeinek ikusi eta kritikatzeko moduan, hor daude argi. Getxon euskararen 
egoera bertoko hizkuntzak izan beharko lukeenera doa azken urteotan herritarren 
eta Getxoko giza eragileek egindako lanagatik.

Alkate aukeratu nindutenean, pentsatu izan nuen zaila izan behar zela euskararen 
alde lan egitea eta Getxo moduko herri bat euskalduntzea, eta ez da hala izan. Herri 
honek daukan euskararen aldeko jarrerarekin, indarrarekin eta borondatearekin, 
“erraza” izan da honako emaitzak lortzea.

Dokumentu honetan agertzen diren emaitzek elkarlanean jarraitzeko lagundu 
behar digute, eta konplizitate horren bitartez euskararen erabilpenean eman 
beharreko pausoak bultzatzeko balio behar dute. Administrazioak, gizarte eragile 
eta herritarrekin bat eginez, euskaraz bizitzeko eskubideak bermatu eta euskaraz 
bizitzeko oinarriak jarri behar ditu.

Gure ondorengo urratsa, hurrengo plana gauzatzea izango da, eta horretan ere 
denon kolaborazioa beharko dugu, Euskara guztiona delako eta Euskara bera 
delako etorkizuna.

Imanol Landa Jauregi
Alkatea

AURKEZPENA
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1.    

ERROLDAKO DATUEN AZTERKETA

1.1. DATU OROKORRAK
Getxo Euskal Herriko  udalerririk handienetakoa da eta biztanle kontzentrazio oso altuko inguru batean 

dago, Ibaizabalen bokalean. 2010eko datuen arabera, Getxon 81.626 lagun bizi dira.

Biztanleen %23k 25 urtetik behera du eta %18,7k 65 urtetik gora. Biztanleen adinaren bilakaerak erakusten 
digu Getxoko biztanleak zahartzen ari direla. 

Iturria: Getxoko 
Udal Erroldako 

datuetan 
oinarrituta 

egindako taula

Getxo nabarmen hazi da azken urteetan; 1970. urtean 39.153 biztanletik 2010ean 81.626 biztanle izatera 
pasatu da. Hazkunde handi hori egonkortu egin da azken 20 urteetan.

  1986  1996  2006

  0-19 urte %33,23 %20,61 %18,76

  65 urtetik gora %9,2 %12,77 %15,62
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ERDALDUNAK

%44

EUSKALDUNAK

%29

IA EUSKALDUNAK

%27

1.2. EUSKARAREN JAKITE MAILA GETXON
Euskararen ezagutza-datuak EUSTATek 2006an egindako erroldatik ateratakoak dira eta 2 urtetik gorako 

Getxoko biztanleak hartzen ditu kontuan. 

1.2.1. HIZKUNTZA GAITASUNA (2006)

2006ko getxotarren hizkuntza gaitasunari buruz, zera esan dezakegu:

•
Elebidunen ehunekoa asko igotzen ari da: 9 puntu bost urtean, eta hogei urtean bikoiztu egin da. 

Elebidunen ehunekoa populazio osoaren ia herena da (%29).

•
Lehenengo aldiz hamarkada askotan, euskaldun elebidun gehiago dago ia euskaldunak (euskara ulertu 

arren, berba egiteko gai ez direnak) baino.

•
Erdaldun elebakarren ehunekoa 18 puntu jaitsi da 20 urtean.

Iturria: 
EUSTATeko 

datuetan 
oinarrituta 
egindako 
grafikoa

BI URTETIK GORAKO 23.000 LAGUN
DIRA EUSKALDUNAK GETXON, HAMARRETIK HIRU
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1986

%60,18

%26,9

%12,92

1991

%58,31

%27,37

%14,3

2001

%48,6

%31,5

%19,9

1996

%53

%27,8

%19,3

2006

%43,6

%27,4

%29

%66,88

1981

%23,21

%9,9

Euskaldunak

Ia Euskaldunak

Erdaldunak

1.2.2. HIZKUNTZA GAITASUNAREN BILAKAERA

Iturria: EUSTATeko 
datuetan oinarrituta 
egindako grafikoa

EUSKALDUNEN EHUNEKOAK NABARMEN EGIN DU 
GORA AZKEN 25 URTEOTAN GETXON: 

1981EAN  %9,9 ETA 2006AN, ORDEA, %29
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1.2.3. HIZKUNTZA GAITASUNA ADINAREN ARABERA

ELEBIDUNAK GETXON ADINKA
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Iturria: EUSTATeko datuetan oinarrituta egindako grafikoa

1981ean belaunaldirik euskaldunena 65 urtetik gorakoena zen eta gazteenetan ehuneko 
oso baxuak ziren; euskara Getxon desagertzetik hurbil zegoen.  2001ean  joera hori irauli 
egin zen, batez ere hezkuntza-sistemari esker. Urte horretako erroldan jasotzen denez, 

Getxoko gazteen laurdena euskaraz aritzeko gai zen.

Erroldako azken neurketan, 2006an, kopuru hori bikoiztu egin da: gaur egun Getxoko 
gazteen erdiek euskara menperatzen dute. 80ko hamarkadan euskara ikastetxean 

ikasi zutenak euskara transmititzen ari dira beraien seme-alabei.
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1.3. AMA HIZKUNTZA
Galdera soziolinguistikoak egiten direnetik ama-hizkuntzaren datuak ez dira aldatu Getxon.

Ama-hizkuntza euskara izateari dagokionez, 75 urtetik gorakoen %13,8 dira ama-hizkuntza euskara dutenak 
(batezbestekotik gora). Halere, 14 urtetik beherakoen artean bostetik batek lehen hizkuntza euskara edo 

euskara + gaztelaina du.

2006an 2-14 urte 15-24 urte 25-34 urte 35-44 urte 45-54 urte 55-64 urte >=65 urte

Euskaldunak 57,9 58,3 36,7 23,8 16,3 10,4 13,32

Ia euskaldunak 28,1 26,7 38,7 33,2 25,8 21,8 17,3

Erdaldunak 13,9 14,8 24,5 42,8 57,8 67,6 70,3

Iturria: EUSTATeko datuetan oinarrituta egindako grafikoa

24 URTE EDO GUTXIAGOKO GAZTEEN
IA %60 EUSKALDUNAK DIRA

Euskara Biak Gaztelania Beste bat

%1,8

1986 1991 1996 2001 2006

%85,7

%5,2
%7,5

%1,4

%87

%4,5
%7,1

%1,4

%87

%5,1
%6,5

%1,6

%87,1

%4,1
%7,2

%2

%86

%4,5
%7,5

AMA HIZKUNTZA:

AMA HIZKUNTZAREN BILAKAERA GETXON. EHUNEKOAK
Iturria: EUSTATeko datuetan oinarrituta egindako taula
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1.4.  ETXEKO HIZKUNTZA

2006ko errolda-datuek erakusten dutenez, etxean erabiltzen den hizkuntza nagusiki gaztelania da (%89,9) 
eta euskararen etxeko erabilera-datuek oso baxuak izaten jarraitzen dute (%3,6). Datu  baxu hauek oso-oso 

astiro igotzen ari dira, hizkuntza biak erabiltzearen kontura. 

ETXEKO HIZKUNTZAREN BILAKAERA GETXON. EHUNEKOAK
Iturria: EUSTATeko datuetan oinarrituta egindako taula

Euskara Biak Gaztelania Besteren bat

1991 1996 2001 2006
ETXEKO HIZKUNTZA:

%0,7

%90,7

%6,4
%2,18

%0,6

%91

%6,1
%2,3

%0,7

%91

%5,7
%2,6

%1,7

%89,9

%5,3
%3,6

EUSKARAREN ETXEKO ERABILERA DATUEK 
OSO BAXUAK IZATEN JARRAITZEN DUTE
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2.    

EUSKARAREN PRESENTZIA 
GETXOKO GIZARTE BIZITZAN

2.1. IRAKASKUNTZA 

2.1.1. IRAKASKUNTZA EZ UNIBERTSITARIOA GETXON

Irakaskuntza ez unibertsitarioa, 0tik 18 urtera artekoa da. Arlo honetan, 2011-2012 ikasturteko datuek D 
ereduaren nagusitasuna erakusten dute: eskolara joaten diren ume eta gazteen ia erdiek D ereduan ikasten 

dute. Heren bat A ereduan ari da.

A  EREDUA B  EREDUA D  EREDUA

%47,1

%24
%28,7

Iturria: 
EUSTATeko 

datuetan 
oinarrituta 

egindako taula

18 URTERA BITARTEKO
 10 GETXOTARRETIK 3K 

A EREDUAN IKASTEN DU
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2011-2012 IKASTURTEA GETXON. EREDUKA ETA ADINKA
Iturria: Getxoko Udal Hezkuntza Arloko datuetan oinarrituta egindako taula

Iturria: Getxoko Udal Hezkuntza Arloko datuetan oinarrituta egindako taula

2011-2012 IKASTURTEA A eredua B eredua D eredua

HAUR HEZKUNTZA (2-6 urte) % 20,6 % 31,2 % 48,1

LEHEN HEZKUNTZA (6-12 urte) % 20,7 % 29,7 % 49,5

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA (12-16 urte) % 30 % 22,9 % 46,4

BATXILLERGOA (16-18 urte) % 52,1 - % 47,8

LANBIDE HEZIKETA % 70,7 - % 29,2

GUZTIRA %28,7 %24 %47,1

Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan ari diren 5 ikasletik 4 ari dira eredu euskaldunetan.

•
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan 3tik 2 euskaraz ari dira.

•
Batxilergoan ia ikasleen erdiak ari dira D ereduan.

•
Lanbide Heziketan, A ereduak nagusi izaten jarraitzen badu ere, hazten ari da euskaraz ikasten dutenen 

ehunekoa (2006-07 ikasturtean %6, 2011-12 ikasturtean %18).

IKASTEREDUEN BILAKAERA GETXON 
Ereduek azken bost urteetan izan duten bilakaerari begiratuta, bilakaera egonkortu eta hiru ereduak berdin 

antzera mantentzen direla esan genezake.

A B D

1990-91

%19

%10

%70

2007-08

%44

%20

%36

2008-09

%45

%22

%33

2009-10

%47

%22

%32

2010-11

%46

%24

%30

2011-12

%47,1

%24

%28,7
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90eko hamarkadan A ereduaren beherakada eta D ereduaren gorakada gogorraren ondoren, XXI. 
mendearen hasieretan, irakaskuntza-ereduak egonkortu egin dira. Hala ere, azken 5 ikasturteetan A 

ereduan matrikulatuta dauden ikasleen ehunekoa %36 izatetik %28,7 izatera pasatu da. 

2.1.2. HEZKUNTZA EZ ARAUTUA

GETXOKO HAURTZAINDEGIAK 
Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzuak 2010ean haurtzaindegiei buruzko azterketatxo bat egin zuen.  Getxon, 

dauden 14 haurtzaindegietatik 13k erantzun zioten inkestari.

Euskararen erabilerari dagokionez, gutun eta inprimaki gehienak gaztelaniaz bakarrik egiten dira eta % 45 
elebidunak izaten dira. Normalean, telefonoz eta aurrez aurre erabiltzen den hizkuntza nagusia gaztelania da; 

bi hizkuntzak erabiltzen dituzten zentroek %42 osatzen dute. 

GETXOKO AKADEMIAK

Gure datuen arabera, 57 akademia edo zentro daude Getxon umeei eta gazteei eskolatik kanpoko jardueraren 
bat eskaintzen dietenak (eskola-laguntza, musika, euskara, artelanak, hizkuntzak…).

•
 Zerbitzua euskaraz eskaintzen duten akademiak 20 dira. Eskaintzen dituzten zerbitzuak, nagusiki, 

eskola-laguntzaren arlokoak dira: Matematika, Natur eta Giza Zientziak eta abar. Badira Musika, Zeramika, 
Artelanak eta Pintura ere euskaraz eskaintzen dutenak.

•
 Euskara sustatzeko konpromisoren bat hartu duten akademiak 8 dira. Oraindik ez dira zerbitzua 

euskaraz eskaintzeko gai, baina lanean ari dira.

Iturria:
Getxoko Udal 

Hezkuntza Arloko 
datuetan oinarrituta 

egindako taula

EUSKARAZ
EDO NAGUSIKI EUSKARAZ

GAZTELANIAZ
EDO NAGUSIKI GAZTELANIAZ

ELE BIETAN

%48,8
%24,4%26,8
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IA 1.500
GETXOTAR ARI DA EUSKARA IKASTEN 

EUSKALTEGIETAN

2.2. HELDUEN EUSKALDUNTZE-ALFABETATZEA
Getxon, lau euskaltegi homologatu ditugu. Euskaltegietan 16 urtetik gorakoek ikasi dezakete euskara.  
2010-11 ikasturtean Getxoko lau euskaltegi homologatu horietan 1.210 ikasle izan dira euskara ikasten.

Getxoko euskaltegietan 2010-11 ikasturtean ikasten egon diren 1.210 ikasle horietatik 859 ziren getxotarrak. 
Datu horri gehitu behar diogu, Getxoko euskaltegietatik kanpo, euskaltegi homologatuetan euskara ikasten ari 

diren getxotarren datua. Laburbilduz:

MATRIKULAZIOA GETXOKO EUSKALTEGIETAN
Iturria: HABE

 Udal euskaltegia Lauaxeta AEK J.A. Agirre Bai&By GUZTIRA

2007-08 594 344 187 166 1.291

2008-09 658 423 194 210 1.485

2009-10 575 410 214 149 1.348

2010-11 513 407 187 103 1.210

 Getxotarrak Getxotarrak  
Ikasturtea Getxoko Getxotik kanpoko GUZTIRA
 euskaltegietan euskaltegietan

2010-11  859 getxotar 632 getxotar 1.421 getxotar
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Arestian aipatutakoez gain, honako hauek ere kontuan hartzekoak dira:

•
Getxoko Hizkuntza Eskola Ofizialean, 2009-10 ikasturtean 535 ikasle aritu ziren euskara ikasten (ez dakigu 

horietatik zenbat ziren getxotarrak)

• 
Getxoko Kultur Etxeak Romon dituen euskara tailerretan, 2009-10 ikasturtean, 90 ikasle aritu ziren.

• 
Helduen Heziketa Iraunkorreko Zentroan euskara irakasgai bezala ikasten 108 ikasle aritu ziren.

•
Uztarri ume euskaltegietan (6-16 urte bitarteko ume eta gazteei ematen dizkiete klaseak, astean bi 

egunetan) 195 ume eta gazte aritu ziren euskara ikasten.

•

2.3. IMMIGRAZIOA

ETORKINAK GETXON 2010ean

Azken hamarkadan, atzerritarren populazioa asko areagotu da Getxon. 2001ean etorkinak populazioaren % 2,1 
ziren; hamar urte geroago, %6,7. Gehienak Latinoamerikatik eta Europa Ekialdetik iritsi dira.

ETORKINAK IRAKASKUNTZAN

2010-2011 ikasturtean, Getxoko ikastetxeetan Estatu espainiarretik kanpotik etorritako 906 ikasle egon dira 
matrikulatuta. Getxoko ikasle guztien %11,4 dira.

GETXOKO 5.477 
BIZTANLE (%6,7) ESPAINIAR 
ESTATUTIK KANPO JAIO DA
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 Haur Hezkuntzan (2-6 urte), ari diren 252 ikasle etorkinetatik 40 baino ez da A ereduan ari 
(%15,9). Kontuan hartuta, Haur Hezkuntzan, Getxoko umeen  %20,9 dagoela A ereduan, esan genezake eredu 

euskalduna gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari dela ikasle etorkinen aukeraketan.

•
Lehen Hezkuntzan (6-12 urte) dauden 332 ikasle etorkinetatik gehienak, 185, A ereduan daude.

•
DBHn eta Batxilergoan oso gutxi dira euskaraz ikasten ari diren ikasle etorkinak.

Haur Hezkuntza Lehen Hezkuntza DBH Batxilergoa eta
Lanbide Heziketa

%15,9

%47,2

%36,9

%55,7

%25,9

%18,4

%86,9

%12,7

%0,4

%98,9

%1,1

A B D

IKASLE ETORKINEN DATUAK GETXOKO IKASTETXEETAN. 2010-2011 IKASTURTEA 
Iturria: Diagnosi honetarako propio jasotako datuak

ETORKINEK GETXOKO IKASTETXEETAN 

%11,4 OSATZEN DUTE ETA

%17,2 D EREDUAN DABILTZA
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2.4.  MERKATARITZA
Ondoko taulan adierazten den bezala, Getxoko kale nagusietan dauden saltokien hizkuntza-paisaia aztertu 

dugu. Azterketa egiterakoan 3 elementu hartu ditugu kontuan:

•
Saltokiaren errotulu nagusia.

•
 Sarrerako atean dituzten elementuak (ordutegia, zabalik-itxita…).

•
 Eta azkenik, erakusleihoetan  topatu ahal diren mezuak, oharrak, iragarkiak eta abar.

Getxoko saltokien errotulu nagusietan agertzen den hizkuntza, gehienbat, gaztelania da (%55,5). Euskaraz 
edo elebietara diren errotuluak hamarretatik bi dira (%19,8). Beste hizkuntza batean edo esanahi argirik 

gabeko izenak ere askotxo dira (%24,4).

•
 Erakusleihoetako oharretan, hizkuntza ia bakarra gaztelania da (%89,6). Euskaraz edo ele bietan 

idatzitakoak pisu oso txikia du.

HIZKUNTZA PAISAIAREN AZTERKETA
Iturria: Udaleko Euskara Zerbitzua
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2.5. ELKARTEAK

2.5.1. EUSKARAREN PRESENTZIA KULTUR ELKARTEETAN

Getxoko Udalak GEHITU KULTURA izeneko egitasmoa abian jarri aurretik ikerketa bat egin zuen Getxoko 
kultur elkarteetan. Hauexek dira emaitzak:

Euskararen presentziaren arabera, Getxoko kultur elkarteetan,  5 multzo bereizi ahal izango genituzke:

EUSKARAREN ERABILERAREN ARABERAKO TALDEAK
Iturria: Diagnosi honetarako propio jasotako datuak

BOST ESTABLEZIMENDUTIK BATEK DU 
ERROTULU NAGUSIA EUSKARAZ

%23 %20 %28 %18
%11

Erabat euskaldunak edo oso euskaldunak diren elkarteak.
Nahiko euskaldunak diren elkarteak. Gaztelania erabiltzen da, baina euskararen presentzia handia 
Euskararen presentzia dagoen elkarteak. Euskara erabiltzen da, nahiz eta gaztelania nagusi izan.
Harremanetan euskararen presentzia gutxi. Kanpoko komunikazioak euskaraz egiten dira.
Euskararen presentziarik ez dago.
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Lehenengo datuei begira, hurrengo ondorioak atera daitezke:

•
 Elkarteen herena, %34, oso euskalduna edo nahiko euskalduna dela esan daiteke, nahiz 

eta gaztelania erabiltzen den. Elkarteen %46an ez da inoiz edo ia inoiz euskara erabiltzen ahozko 
harremanetarako.

•
 Euskararen erabilerari dagokionez, alde handia dago Getxoko kultur elkarteen artean. Euskararen 
presentzia handiagoa dagoen kultur elkarteetan, normalean, gaztez osatutakoak dira edota euskal kulturaren 

esparruan murgiltzen diren elkarteak dira.

•
Elkarteen artean euskararekiko errefusatzerik ez badago ere, elkarte gehienetan ez da euskararekiko ahaleginik 

egiten, oso zaila ikusten baitute euskararen presentziak gora egitea (gaitasun eta motibazio faltagatik).

•
Elkarte gehienetan izena euskaraz da eta errotulu nagusietan euskara gaztelania baino gehiago erabiltzen da.

•
Ekitaldiak iragartzeko karteletan, %75ean erabiltzen da euskara, eta elkarteetan dauden web guneetako 

edukiak %23 dira euskaraz.

•
Nahiz eta kide gehienek euskaraz ez hitz egin eta euskararen presentziarik ez egon, kanpora begira egiten 

diren komunikazioetan gero eta gehiago erabiltzen da euskara. Idatzizko komunikazioetan, %46an 
erabiltzen da euskara, nahiz eta ahozko komunikazioetan euskararen egoera zeharo ezberdina izan.

%41
%10 %7

%21 %21

Erabat euskaldunak edo oso euskaldunak diren elkarteak.
Nahiko euskaldunak diren elkarteak. Gaztelania erabiltzen da, baina euskararen presentzia handia 
Euskararen presentzia dagoen elkarteak. Euskara erabiltzen da, nahiz eta gaztelania nagusi izan.
Harremanetan euskararen presentzia gutxi. Kanpoko komunikazioak euskaraz egiten dira.
Euskararen presentziarik ez dago.

EUSKARAREN ERABILERA HAUR ETA GAZTEEKIN
JARDUERAK EGITEN DITUZTEN ELKARTEETAN

Iturria: Diagnosi honetarako propio jasotako datuak

Elkarte guztiekin konparatuz, euskararen erabilera altuagoa da haur eta gazteekin
jarduerak dituzten elkarteetan.
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EUSKARAREN ERABILERAREN ARABERAKO JARDUERAK

2010ean zenbatu diren 207 jardueretatik, %43 hizkuntzarik gabekoak direla esan 
genezake: musika-emanaldiak, azokak, erakusketak, etab. Hemen sartzen dira euskaraz 

aritzen diren musika-taldeek emandako kontzertuak ere.

•
 Ikastaro eta hitzaldi gehienak gaztelaniaz izaten dira. Euskaraz eskainitakoak 

%20aren inguruan dabiltza.

2.5.2. KIROL ELKARTEETAN EUSKARAK DUEN PRESENTZIA

GEHITU KIROLA hitzarmenen pentzutan, Udalak eta kirol-elkarteek hitzarmenak izenpetu zituzten euskararen 
erabilera areagotzeari begira. Egitasmoak hainbat neurri jarri ditu martxan, baina esanguratsuenetakoa 

entrenamenduak euskaraz egiten dituzten elkarteentzako diru-laguntzak ematea da. Diru-laguntzen deialdira 
aurkeztutako elkarteek aitortutakoaren arabera, elkarte horietan, 8 urtetik 20ra bitarteko 946 ume eta gazte 

ari dira euskaraz kirol-entrenamenduetan.

2.6. KULTURGINTZA

2.6.1. JAIALDIAK ETA JARDUERA NAGUSIAK

Getxoko Kultur Etxeak hilero argitaratzen duen Kultur Agenda hartu eta 2010. urteko Getxoko Udalaren eta 
beste zenbait elkarteren kultur eskaintza aztertu da hizkuntzaren erabilerari dagokionez. Hauek izan dira 

emaitzak:

%43
%28

%20
%8

EUSKARAZ GAZTELANIAZELE BIETARA HIZKUNTZA GABEKOAK

Iturria: Diagnosi 
honetarako 

propio jasotako 
datuak
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2.6.2. UDAL LIBURUTEGIAK

Getxoko udal liburutegiek  egindako Memoria Txostenean irakur dezakegu euskaraz idatzitako 11.122 liburu 
mailegatu zirela 2011n, hau da, mailegatutako liburu guztien %10,5.

%10

2007 2008 2009 2010 2011

%11 %11,2

%10,4 %10,5

EUSKARAZKO LIBURUEN MAILEGUAK AZKEN BOST URTEOTAN
Iturria: Getxoko Udal liburutegietako datuetan oinarrituta egindako grafikoa

UDAL LIBURUTEGIETAN MAILEGATZEN DIREN 
HAMAR LIBURUTIK BAT EUSKARAZKOA DA 
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2.7. HEDABIDEAK ETA TEKNOLOGIA BERRIAK

2.7.1. HEDABIDEAK

Getxon euskarazko hedabideen eskaintza hau da:

Iturria: Diagnosi honetarako propio jasotako datuak

1 Getxo Irratia: denboraldi luze batean musika besterik ez da egon, baina 2011ko otsailaren 7tik ordu erdiko saio bat hasi 
da egiten (07:45etik 08:15era)  bi hizkuntzak tartekatuta.

2 Aldizkari eta egunkarien kasuan, harpidedunetatik irakurle kopurua kalkulatzeko CIESen azterketan oinarritzen gara: 3,2 
irakurle aleko.

3 www.koskairratia.com 2007ko apirilean zabaldu zen.

Hedabide Motak Izena % Euskaraz Entzule/Ikusle/Irakurle Kop.

Irratiak1  Koska Irratia %85 ------------

    6.186 irakurle
 UK %100 2.062 aldizkari banatzen dira hamabostero Getxon 
   1.627 harpidedun2 Getxon 

Aldizkariak Getxoberri, Gurasoak Ele bietara 30.000 ale astero
 eta Gazteak gehigarria  “Gazteak” gehigarria hilean behin

 Argia %100 76 harpidedun Getxon
   242 irakurle

Telebistak Hamaika telebista %100 Getxon 2.000 ikusle egunero. 
   Bizkaian 13.000 ikusle egunero

Egunkariak Berria %100 380 harpidedun Getxon
   1.200 irakurle

 www.ukberri.net %100 6.568 bisita ezberdin hilero
   Ikusitako orriak eguneko 3.912

 www.getxo.net %100 15.236 sarbide daude batez beste hilero   
   euskarazko orrialdeetan

Digitalak www.ukdigitala.com %5 Ezin izan dugu datua lortu 

 www.koskairratia.com3  %100 100.066 sarrera
   Facebook-en 3.000 lagun dauzkate

 www.argia.com %100 Euskal Herri osoan 180.000 erabiltzaile
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2.7.2. PUBLIZITATEA

2011ko otsailaren 21etik martxoaren 6ra arte gutunontzietan sartu den propaganda aztertu dugu. 
Supermerkatuen, merkataritza gune handien, komunikabideen eta bestelakoen publizitatea zein 

hizkuntzatan zegoen aztertu dugu.

2.8. ELIZKIZUNAK 
Getxon 10 eliza katoliko daude. Askok elebitasunaren aldeko apustua egin dute, nahiz eta elizako 
arduradunen arabera zaila den batzuetan euskararen presentziari indar gehiago ematea. Hamar 

elizen arduradunetik (kasu gehienetan bertako apaizak) 6 euskaldun zaharrak ziren.

Mezak:
•

Getxoko 10 elizatik 4k gutxienez astean behin meza bat euskara hutsean ematen du, normalean 
Meza Nagusia.

•
 Beste 3 elizatan meza ele bietara izaten da beti.

• 
 Gainerako elizetan euskararen presentzia kantuetan dago. Guztietan kantatzen da 

euskarazko kantaren bat.
•

Euskara hutsez bideratzen den publizitatea oso urria bada ere, euskararen presentzia publizitatean 
dezentekoa da. Bietara edo gehienbat euskaraz banatzen diren publizitate elementuak %40tik gora dira.

Iturria: Getxoko Euskara Zerbitzua

Gaztelaniaz: %56,7

Dena euskaraz: %3,3

Gehiago euskaraz: %20

Bietara: %20

DENDA TXIKIEK EUSKARA GUTXIAGO 
ERABILTZEN DUTE BERAIEN PUBLIZITATEAN



23

2.9. GETXOKO UDALA
Getxoko udal administrazioari dagokionez, 2011. urtean aurrekontu osoaren %1,21 izan da Euskara 

Zerbitzuaren  erabilerarako. Horrez gain, Udal euskaltegiaren, Areetako ludotekaren eta euskal kulturaren 
ezagutza sustatzera begirako hainbat ekimen izaten dira Udalaren menpeko.

2.9.1. LANGILE FINKOEN EZAGUTZA DATUAK

Udalaren langileen egoera 2011. urtean ondoko taulan adierazitako datuetan ikusten da. Langileen zerrenda 
organikoa osatzen duten langiletik % 43,8k dute derrigortasun-data ezarrita beraien lanpostuetan. Ehuneko 

hau legez ezarritakoa da udalerriaren egoera soziolinguistikoaren arabera.

Udaleko lanpostu zerrendako plazen %43,8k euskara eskatzen du bertan jarduteko. Plaza horietatik %35ean 
aldi baterako langile bat ari da bertan. Aldi baterako hauek gehienetan egiaztatua dute lanpostuak eskatzen 

duen hizkuntza-eskakizuna.

Lanpostuari dagokion hizkuntza-eskakizuna egiaztatu ez baina euskara-maila bat duten pertsonak, plaza 
finkoen %5 okupatzen dute gutxi gorabehera.

Gainerako %20k ez du euskara-mailarik, nahiz eta lanpostuak hori eskatu.

Iturria: Getxoko Euskara Zerbitzua

Derrigortasun-data %43,8

Derrigortasun-data eta hutsik %35

Derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta %38
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Derrigortasun-eguna duten lanpostu hutsek gora egin dute. Aurrez esan 
bezala, lanpostu hauek euskara-maila egokia duten  aldi-baterako langileek 
betetzen dituzte normalean. Kasu horietan hizkuntza eskakizuna egiaztatuta 

izaten da, lanpostuari hala badagokio.

2.9.2. ZINEGOTZIEN EZAGUTZA DATUAK

Udal barneko funtzionamenduan, udal langileez gain, erabileran eragin zuzena 
duen multzoa ordezkari politikoena da. 

Gaur egun, Getxoko Udaleko zinegotzien artean %44k euskaraz hitz egiten du, 
%28k ulertu bai, baina ez du hitz egiten.
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3.    

KALE ERABILERA GETXON

3.1. EMAITZA OROKORRAK

UNIBERTSOA

2006. urteko4 erroldaren arabera, Getxoko biztanleria 81.626 pertsonakoa da. Kontuan izanik neurketan 
entzun direnak 5.525 herritar izan direla (%6,76), lortutako datuen fidagarritasuna ona da.

 Entzundako pertsonak 5.525

 Euskaraz ari zirenak 509

 % %9,2

Erderaz
Euskaraz

2001 2010

%95,2

%4,8

%90,8

%9,2

1994

%97,2

%2,8

1994-2010: KONPARAZIO TAULA
Iturria: Getxoko Euskara Zerbitzua

Grafikoak erakusten duenez, bederatzi urtean 4,4 puntu igo da euskararen erabilera Getxoko kaleetan.

4 2006. urteko datua aukeratu da, zuzeneko konparazioa egiteko errolda hartu behar baita erreferentzia gisa, eta bai hori, 
bai biztanleriaren euskara mailen azterketa 2006an egin zen azken aldiz.
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3.2. ADINAREN ARABERAKO ANALISIA

Iturria: Getxoko Euskara Zerbitzua

Adin-taldeen artean azaltzen diren aldeak oso txikiak dira. Hala ere, badira puntu batzuk nabarmentzeko:
•

Haurren artean euskararen erabilera nabarmentzen da beste adin-taldeekin alderatuz. Haurren erabilera 
hori erdira jaisten da gazteetan. Gazteen arteko jaitsiera hori koherentea da 2006ko ezagutza-datuekin, non 

umeen %58ko ezagutza, %36ra jaisten zen gazteetan.
• 

 Aurreko guztiak  apur bat harrigarri egiten ditu helduen datuak. Getxon, euskararen ezagutza 
pixkanaka jaitsiz doa adinean aurrera egin ahala, 65eko inflexio puntura ailegatu arte. Hori horrela, helduen 
erabilera-datuak adinekoenetara gehiago hurbiltzea ez litzateke arraroa izango; hala ere, gazteen datuekin 

parekatzen dira. Baliteke horretan, ondoren ikusiko dugun umeen presentziak zerikusia izatea.

3.3. EUSKARA ERABILERA HAURREN 

PRESENTZIAREN ARABERA
Getxon euskararen kale-erabileran eragiten duen faktorerik bada, hori haurren presentzia da,  ondorengo 

grafikoan garbi ikusten den bezala. Kaleko hizkuntza nagusia gaztelaina bada ere (%84), umeak aurrean 
diren kasuetan euskararen erabilerak gorakada handia egiten du (%16).

Erderaz
Euskaraz

%84,4

HAURRAK GAZTEAK HELDUAK ADINEKOAK

%15,6

%92,2

%7,8

%91,1

%9

%97,7

%2,3



27

HIZKUNTZEN ERABILERA UMEEN AURREAN
Iturria: Getxoko Euskara Zerbitzua

Getxoko euskararen erabilera orokorra 9,2koa bada, batezbesteko 7 puntu igotzen da umeak 
inguruan direnean. 

Kontuan hartzen baditugu euskaraz ari direnak bakarrik, nabarmen ikusten da egoera 
sozialetan euskara erabiltzeko hautua batez ere umeen presentzian dagoela.

EUSKARAREN ERABILERA UMEEN AURREAN
Iturria: Getxoko Euskara Zerbitzua

Euskara erabiltzen dutenen gehiengo handi batek, umeen presentzian egiten du.

Euskarazko harreman hauen azterketa honek beste datu interesgarri bat ere azaltzen du: 
umeak-nagusiak interakzioan ematen da euskarazko komunikazioa.

%84
%16

EUSKARAZ GAZTELANIAZ

UMEAK AURREAN UMERIK EZ AURREAN

%86
%14
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%65
%17 %18

UMEEN AURREAN EUSKARA ERABILTZEN DENEAN

Umeen aurrean euskara erabiltzen denean, batez ere nagusi (amama-aitita-ama-aita edo 
beste gurasoren bat) ume (seme-alaba, iloba, loba, jolas-laguna...) harremanean izaten da. 
Erabilera nabarmen jaisten da nagusiak euren artean edo umeak euren artean ari direnean.

Getxon, kalean erabiltzeko egoera tipikoak: umeak aurrean direla edo ume-nagusi 
harremanean.

EZAGUTZAREN ETA ERABILERAREN ARTEKO DESOREKA: 
EUSKARA IKASTEN ARI DIRENAK GERO ETA GEHIAGO DIREN 

ARREN, EUSKARAREN PRESENTZIA GETXOKO
KALE-BIZITZAN ESKASA DA ORAINDIK

Iturria: Getxoko 
Euskara Zerbitzua

UMEAK / NAGUSIAK / UMEAK

NAGUSIEN ARTEAN

UMEEN ARTEAN
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