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GAIAREN AURKEZPENA: 
Aurkezpen honetan munduko eleaniztasunaz eta hizkuntzen kopuruaz hitz egingo 
dugu, batez ere, eta horren aitzakian herrira hurbildu ginen grabaketa bat egitera 
herritarrek euskara , hiztun kopuruari dagokionez, 0tik 10erako eskala batean non 
kokatzen zuten galdetzera. Ondoren,  gelan gaiaren inguruko lanketa egiten aritu 
gara.  



MUNDUKO ELEANIZTASUNA ETA HIZKUNTZA 
KOPURUA 
Hizkuntza aniztasunarengatik eleaniztasuna biziki hedatua dago munduan zehar. 
Halere, politika kolonizatzaileek eta, ondotik, asimilatzaileek kalte handia egin 

diote hizkuntza aniztasunari, eta azken hori murriztuz doa. 

 
  

  



MUNDUAN HIZTUN GEHIEN DITUZTEN HIZKUNTZAK 

Ethnologue erakundearen arabera munduan 6.909 hizkuntza daude. Hiztun 
gehien dituena txinera omen da mila milioi hiztun baino gehiagorekin; baina badira 
hiztun bakarreko edo oso-oso gutxiko hizkuntzak ere.  
Hona hemen urrenez urren hizkuntza gehien dituzten hizkuntzen zerrenda:  
 
-  Txinera 
-  Ingelesa  
-  Gaztelania 
-  Arabiera 
-  Hindustanera 



       GURE HIZKUNTZAREN KOKAPENA ETA BIZITASUNA MUNDUKO 
HIZKUNTZEN HARTEAN: CALVET BAROMETROA 

Calvet barometroa munduko hizkuntzen bizi-
indarra edo “pisua” neurtzen dituen barometro 
bat da. Horretarako 11 irizpide erabiltzen dira. 
Horietako bat hizkuntzek interneten duten 
presentzia. Konparazio batera, sarean 44. 
lekuan omen dago euskara ikerketa baten 
arabera. Twitter euskaraz eta beste 32 
hizkuntzatan erabil daiteke; ez ordea, 
errumanieraz, bulgarieraz edo islandieraz 
(estatu-hizkuntzak izan arren!). 

Calvet barometroan 563 hizkuntza sailkatu dira 
11 irizpide horien baitan, eta euskara, 
orokorrean, 51. postuan egongo litzateke.  

 



GURE HERRIAN EGINDAKO INKESTAN JASOTAKOA: 

Gure herrira atera ginen herritarrek euskara  non kokatzen zuten galdetzera. 
Orokorrean,  herritarrek oso maila txikian kokatzen zuten euskara, batez ere, 
Euskal Herria oso txikia zelako eta hiztun kopuru txikia daukalako,. 9. postuan 
zegoela esatean harrituta gelditzen ziren denak. Hona hemen jasotako erantzun 
eta adierazpenak bideoan:  

 



GURE HIZKUNTZAREN OSASUNA (UNESCO) 
UNESCO, hezkuntza, zientzia eta kulturarako 
Nazio Batuen erakundea da. Esan bezala, 
erakundeak nahi du herrien garapena lortu 
baliabide natural eta kulturaren bidez. Munduko 
herriak modernizatu eta aurreratzea da honen 
xedea, baina kulturaren aniztasuna eta nortasuna 
galdu gabe. Taula baten bidez, Uneskok arriskuan 
dauden hizkuntzak sailkatzen ditu, eta hor barruan 
gure hizkuntza dago. Beraz, esan dezakegu, 
euskara tamainaren aldetik bikain dagoela, baina 
osasunaren aldetik, ez hainbeste. Izan ere, 
hizkuntza zaurgarrien barruan kokatzen du: Haur 
gehienek hitz egiten dute, baina erabilera zenbait 

eramutara mugatua egon daiteke.  

 

 

 

 



ONDORIOAK ETA AMAIERA 
Euskara uste baino egoera hobean dago tamaina eta beste alderdi batzuei 
dagokionean:  563 hizkuntzatik 51. postuan dago Calvet barometroan,  eta 
gainera, wikipediaren erabileran 35. postuan dago. Gainera,  twitterrek euskara 
hautatzeko aukera ematen du.   

Dena den, osasunari dagokionez, ikusi eta ikasi dugu  UNESCOk arriskuan 
dauden hizkuntzen artean kokatzen duela; egoera  zaurgarrian, alegia. Beraz, 
osasunaren aldetik gaizki dago, eta hori izango da hurrengo urteetako erronka. 
Arrisku egoera horretatik ateratzea, alegia.  

 


