UPV/EHUko Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO Katedra
eta Nasa Yuwe hizkuntzaren biziberritze prozesua
1. Sarrera
Kolonbiako nasa herriak partekatu duen bideo honetan gauza asko ageri dira, denak
pozgarriak eta harro sentitzeko modukoak. Bideoa orain dela gutxi nasatarrek
egindako topaketa batena da eta bertan ikusten dugunez, euren hizkuntza, nasa yuwea erabiltzen dute abestietan eta antzerkietan, baina baita jende aurrean hitz egiteko
ere. Bestalde, bideoan adin guztietako jendea ikusten da nasa yuwea erabiltzen eta ez
bakarrik ahoz, idatzizko erabilera ere erakusten da. Ez da erraza kanpotik horrelako
hizkuntza adierazpen bati duen garrantzia ematea, baina Munduko Hizkuntza
Ondarearen UNESCO Katedran badakigu nasatarrek bide luzea egin dutela euren
hizkuntzaren berreskuratze ahaleginean eta emaitzak nabarmenak dira.
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2. Nasatarren eta Katedraren arteko harremanen historia laburra urtez urte
(2012-2018)

2012.
Garabide Elkarteak Caucako nasatarrekin harremanak bazituen 2010 urteaz geroztik.
Katedrak, Garabiderekin batera 2012an gauzatzen du lehenengo harremana Nasa
herriaren erakundeen eskaerari erantzunez, CRIC (Consejo Regional Indígena del
Cauca) eta ACIN – Çxhab Wala Kiwe (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte),
bitarteko. Urte berean, Garabideko eta Katedrako kide batzuk Caucan egon ziren, eta
“Licenciatura en Lenguas Originarias” proiektuaren diseinuan parte hartu, eta hizkuntza
gutxiagotuen normalizazio irakasleentzat ikastaroak eman zituzten bertan udaldian.

2013.
“Fortalecimiento de Estrategias Lingüísticas y Escolares para la Recuperación del
Nasa Yuwe: Intercambio de Experiencias Vasco-Nasas” proiektua jarri zen martxan.
Katedraren partaidetza, Mendizabal eta Erasun irakasleen eskutik gauzatu zen Caucan
irakasleentzat emandako ikastaroan. Garabiderekin batera beste ikastaro bat ere eman
zen abuztuan Barreña eta Mendizabal irakasleen eskutik.
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2014.
Caucako iparraldeko Toribío herriaren inguruan (nasa yuwe hiztun kopurua %25-40
inguruan dago bertan) bi eskola propio edo Wasakkwêwe’sx sortu ziren, hau da
murgiltze eredua erabiltzen duten eskolak. Eskolen sortzea Çxhab Wala Kiwe – ACINek, bultzatu zuen “Hilo del Nasa Yuwe: Plan de Revitalización del Nasa Yuwe,
Proyecto Nasa” proiektuaren esparruan. Ekimen garrantzitsu horren lagungarri zenbait
ikastaro eman zituen Katedrak Caucan irakasle eta hizkuntzaren sustatzaile edo
promotoreei zuzenduak. Idiazabalek martxoan, eta Ortega eta Barreñak azaroan.

2015.
Nasatarrekin garatzen ari garen egitasmo honetan, 2015 urtean, Garabide elkarteaz
gain, Soziolinguistika Klusterra eta Begoñako Andra Mari Irakasle eskola (BAM) ere
laguntzaile izan dira. Bide honetatik, katedrak Nasa Yuwe hizkuntzaren
normalizaziorako plan estrategikoaren plangintzan parte hartu du, Uranga eta
Mendizabal katedrakideen eskutik, Caucan uztailean egindako jardunaldian. Bestalde,
helduentzako A1 mailarako programazioa eta unitate didaktikoak landu ditu Caucan
baita ere, Zarraga eta Ortegak abuztuan bertan egindako jardunaldiaren bitartez.
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2016
Aurreko urtean abiatutako ekimenak garatzeko beste bi jardunaldi antolatu ditu
Katedrak Caucan, beti ere Garabideren lankidetzarekin. Uztailean Barreña eta
Mendizabalek landu dituzte hizkuntz normalizazioaren aholkularitza alor zenbait
bertako hizkuntza sustatzaileekin eta erakundeetako arduradunekin. Abuztuan Ortega
eta Zarraga izan dira bertan helduen nasa-juwe hizkuntzaren irakaskuntzarako eta
alfabetatzerako A1 mailako programazioa nasatar irakasleekin batera garatzen eta
lantzen. Aldi berean, hizkuntzaren trataera komunikatiboari buruz, eta irakaskuntza
elebiduna hizkuntza gutxitua tarteko dela bideratzea helburu dela, irakasleen
formakuntzarako jardunaldia eskaini dute.

2017.
Urte honetan ez da katedra kiderik Caucara joan, baina Euskal Herrian Garabidek
antolatutako ikastaro trinkoan egon diren hiru nasatar kideen partaidetza diruz lagundu
du Katedrak, eta haiekin lan-saio ezberdinak egin dira. Aldi berean ikastaro trinko
horretan ekimen ugaritan parte hartu dute Katedrako kideek irakasle bezala.
2018.
Aurten Garabide Elkarteak Gipuzkoako Foru Aldunditik jasotako diru-laguntza bati
esker zortzi moduluko formakuntza bat eskainiko du Caucan ekainetik irailera.
http://www.garabide.eus/euskara/proiektuak/kolonbiako-nasa-herriaren-diplomatura
Formakuntza horretan Katedrako kideek ere parte hartuko dute, batez ere, helduen
nasayuwetze eta alfabetatzearen inguruan, idazketa tailerretan, eta bertako kulturedukiak lantzeko ekimenak irudikatu eta garatzen. Arrakasta handiko ikastaroa ari da
izaten, bertan 80 lagun inguruk taldeak parte hartzen du hiru hilabete luzatuko den
denboraldiko asteburu guztietan.
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3. Katedraren ekimen garrantzitsuenak Nasa Yuwe hizkuntzaren biziberritze
prozesuan.
Katedraren eragina, aurreko historia laburrean azaldu bezala, hizkuntzanormalizazioaren zenbait eremuetara mugatu da:
-

-

-

Hizkuntza planifikaziorako/politikarako gogoeta, formazioa, eta
aholkularitza bertako promotore, agintari eta erakundeetako, nasatar
ordezkariekin.
Irakasle elebidunen prestakuntzari begira, helduen nahiz haurren
nasa-juwetzea programatzeko jarduerak landu dira: hizkuntzaren
izaera komunikatiboa kontuan hartuz, ekintza/testu esanguratsuen
inguruko programazioak adin desberdinetarako sortuz; idazketa
tailerrak (narrazioak, agendak, anekdota-bildumak, errezetak, etab.)
nasa yuwez eta baita elebitan ere landuz; bertako hizkuntzan eta
hizkuntza nagusian alfabetatzea sakontzeko baliabideak garatuz;
haurren irakur-idazketa prozesuaren ezagutza eta garapena
hizkuntza indigenan eta elebitan nola bideratu arakatuz,…
Eskolarako materialgintza, baliabide didaktikoen sorkuntza, eta
egokitzapena bideratu da. Wasakkwêwe’sx, murgilketa eskoletarako
programazio eta curriculum orokorra garatu da, material didaktikoak
sortu dira eta unitate didaktikoak sortzeko gidalerroak landu dira;
jarduera artistiko eta ludikoak ere antolatu dira nasa komunitatearen
ereduetan oinarrituta.
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4. Katedraren balorazioa prozesuaren emaitzei buruz, sarrerako bideoak eta
urteroko harremanak adierazten duenaren irakurketa
Proiektua abian denetik, eta batez ere murgilketa-eskolak sortu direnetik nasa herrian
eman diren aldaketa handien lekuko izan gara. Esate baterako:
-

-

Lehen aldiz haurrek nasa yuwez ikasten dute idazten eta irakurtzen; haur
elebidunak (nasa/gaztelania) sortzen dira hizkuntza bietan gaitasun (on)ak
dituztenak.
Wasakkwêwe’sx eskolei esker, hizkuntzaren biziberritzea komunitate
osoarentzat interesgune bihurtu dela ohartzen gara.
Proiektuaren isla komunikabideetan ere nabarmentzen ari da.
Hizkuntzarekin lotutako eskakizunak handitu egin dira irakasleentzat.
Hizkuntzaren presentzia familiatik eta etxetik kanpo zabaldu da.
Helduek hizkuntza ikasteko erabakia hartzen dute; haurrek hizkuntza etxera
ere eraman dute.
Hizkuntza prestigioa hartzen ari da, eta nasa-yuwe hiztunek hizkuntza
jakitearen harrotasuna erakusten dute.

Horrek guztiak zera esan nahi du: eskola hizkuntzaren transmisiorako leku pribilegiatua
dela, baina eskolaren inguruan sortzen dena barruan gertatzen dena bezain
garrantzitsua dela. Eskolaren eraginez, esate baterako, kultura eta hizkuntzaren aldeko
militantzia sorrarazi da, eta hori bere aldetik komunitatearen alde antolatzen diren
garapen ekimenen oinarrian dago; kultura eskubideak aldarrikatzeko edota Estatuko
agintariei neurriak eskatzeko ekimenak azaleratzen hasi dira. Gainera bertako
hizkuntza kanpainetan, jaialdietan, kiroletan, azokan, kalean, etab. erabiltzen hasi dira
eta hizkuntza agerian jartze horri esker komunitate osoan sentsibilizazioa zabaldu dela
esan dezakegu. Adi bidez, 2018 urterako Caucan antolatu den 10 asteko ikastaro
trinkorako 500 lagun baino gehiagok eman dute izena, nahiz eta 80 soilik onartu ahal
izan diren.
Dudarik gabe Wasakkwêwe’sx eskolek erronka handiak dituzte aurrean (corpusaren
normalizazioa, irakasleen formakuntza, material didaktikoak lantzea) eta baita
nasatarrek komunitate moduan ere, baina bidea hasita dago eta erakutsitako gogoa
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eta interesa ondo bideratzen bada etorkizuna itxaropentsua izan daiteke, eta
Katedratik arrakasta istorio horretan parte hartzea espero dugu.

5. Katedraren laguntzaileak Nasa Yuwe hizkuntzaren biziberritze proiektuan
a. Katedrako batzorde-kideen parte hartzea, borondatezkoa da, bai
katedrako ekimenen irudikatze eta gogoeta lanetan eta baita Caucara
egindako bidaietan ere; joan diren lankideen bidaia gastuak soilik
ordaintzen dira, eta bidaia horiek lankideen opor-egunetan egin izan
dira. Eskuzabaltasun hori gabe ezinezkoa litzateke katedraren lana.
b. Lankide ditugun erakundeei esker, eta bereziki Garabide elkartea, baina
baita ere Soziolinguistika Klusterra eta Begoñako Andra Mari Irakasle
Eskola ere aipatu behar dira hemen.
c. Erakunde laguntzaileak: Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetza, Azkue Fundazioa, eta Berriz, Elorrio eta Leioako
udaletatik Katedrak jaso dituen diru-laguntzei esker gauzatu ahal izan
dira Katedraren egitasmo horiek.
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