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AURKEZPENA

Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiak Etorkizuna eraikitzen. Adiskidetzeko garaia txostenaren
bertsio laburtua argitaratu du, egokitzat jo duelako eta zenbait kasualitate tarteko. Txostena eztabaida
kolektibo baten emaitza da: Quebeceko eskualde guztiek parte hartu zuten, 900 memoria baino gehia-
go landu zituzten, eskualdeko hogeita bi foro eta nazioko lau jarri zituzten abian, 241 lekukotza en-
tzun zituzten, batzordearen web-orriak 400.000 bisitaldi jaso zituen, eta milaka pertsonak hainbat ezta-
baida eta forotan parte hartu zuten zuzenean.

Gérard Bouchard (historialari frankofonoa) eta Charles Taylor (filosofo anglofonoa) akademiko bikainek
zuzendutako eta koordinatutako txostena euskal errealitatera ekartzea egokia da, ezbairik gabe. Izan
ere, txostenaren amaieran jaso denez, "franko-kanadar jatorriko hainbat quebecarrek irudi negatiboa
jaso dute harmonizazio-praktikei buruz", zeinak Batzordeak gomendatzen baititu, hain zuzen. 

Horren haritik, egileek honako hau adierazi dute: "egonezin hori ukaezina bada ere, kontuan hartze-
koa da franko-kanadar jatorriko quebecarrak gehiengoa direla Quebecen eta gutxiengoa, ordea,
Kanadan eta Amerikan, eta hori eramatea ez dela batere erraza. 1960ko hamarkadan hasi eta, antza
denez, oraindik amaitu ez den egokitze-prozesua korapilatsua da benetan. Hala eta guztiz ere,
Quebeceko frankofonoak harrera- eta elkartasun-balioen jabe dira. Denbora askoan, jende askok izan
du mezu hori irakurri edo entzuteko aukera. Gure ustetan balio horiek egon badaude, identitate-kez-
kak direla-eta bete-betean adierazteko bidea aurkitzen ez badute ere. Eta, gure ustetan, oztopo horrek
erresumina eransten dio egonezinari". Identitate-arazoek arrazoizko egokitzapenak eskatzen dituzte
erakunde edota auzitegien aldetik, hau da, erakunde horiek tratamendu bereizgarriak ahalbide ditza-
kete tratamendu horiei lehentasuna eman beharrik gabe, eta beharrezkoa da, halaber, zenbait egoki-
tzapen adostea, alderdi formalei garrantzi txikiagoa emanez eta negoziazioan eta herritarren gizarte-
konpromisoetan oinarrituta. Izan ere, horrela soilik dira bateragarriak harrera- eta elkartasun-balioekin. 

Eztabaida hori 2007 eta 2008 bitartean egon zen indarrean, eta horren ondorioak 2008ko udaberrian
argitaratu ziren. Eztabaidak Euskadin ere izan zuen oihartzuna, eta gainera aldi berean, hain justu
2008ko maiatzean, Giza Eskubideei buruzko Nazioarteko III. Biltzarra egin zen gurean, Bilboko
Euskalduna jauregian. Aniztasun kulturalaren eta nazionalaren kudeaketa demokratikoa izan zen bil-
tzarraren gaia, eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren Giza Eskubideen Zuzendaritzak antola-
tu zuen Jon Landaren zuzendaritzapean. Goi-mailako zenbait soziologok, filosofok, politikarik eta poli-
tologok hartu zuten parte Biltzarrean, hala nola Alain Tourainek, Saskia Sassenek eta Will Kymlickak.
Biltzarrak iraun zuen hiru egunetan, parte-hartzaileek sarri hartu zuten hizpide hemen aurkezten dugun
txostena, eta, esaterako, Luc Vigneault ("Bouchard-Taylor Batzordearen gomendio eta ondorioak" aipa-
tu zituen) eta Guy Laforest ("Bouchard-Taylor Batzordeari eta Quebecek estatu-nazio modernoaren ibil-
bidean duen tokiari" buruz hitz egin zuen) akademiko kanadarrek interes handiko eztabaida egin zuten
txostenaren inguruan. Will Kimlickak, halaber, nola Biltzarrean eman zuen hitzaldian hala Ikuspegik
antolatutako saio berezian, behin eta berriz aipatu zuen txostena. Kasualitate segida horri jarraiki, azke-
nean bazkari bat antolatu genuen Biltzarraren egunetan, eta bertan iradoki nuen komenigarria litzate-
keela txostena euskarara eta gaztelaniara itzultzea. Begoña Pérez de Eulate, Eusko Jaurlaritzaren
Lehendakariordetzaren Autonomia Politikarako eta Estatutuaren Garapenerako zuzendaria zena, nire
ezkerrean zegoen eserita, eta itzulpenen erantzukizuna eta kostuak hartu zituen bere gain. Nire esker
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ona adierazi nahi diot lerro hauetatik, bere iniziatibarengatik. Deustuko Unibertsitateko Pedro Arrupe
Giza Eskubideen Institutuko zuzendari Eduardo Ruiz Vieytez jaunak hitzaurrearen ardura hartu du.
Biltzarrean ere esku hartu zuen, eta hari ere eskerrak eman nahi dizkiogu aldez aurreko azterlan bikai-
na egin duelako.

Amin Maaloufek zera idatzi du: "ezin dut sarraski guztiak argitzeko arrazoi unibertsalik eman, eta are
gutxiago mirarizko konponbiderik proposatu", eta, horren haritik, "Ez dut konponbide sinplistetan sinis-
ten, ezta identitate sinplistetan ere. Mundua makina konplexua da, eta bihurkin soil batez ezin da des-
muntatu". Egoera konplexuek konponbide halaber konplexuak eskatzen dituzte, eta horretarako ezin-
bestekoa da probetxuzko irakaspenak helarazi diezazkiguketen konponbideetara jotzea, konponbide
bat baino gehiago daudelako, eta gizarte bakoitzak bere egokitzapen arrazoituak aurkitu eta egokitza-
pen horiek adostu behar dituelako. Testu hau oso baliagarri gerta dakiguke gure konponbideak aurki-
tzeko, egokitzeko eta doitzeko, oinarri-oinarritik hasita; eztabaida-eredutik, hain zuzen.

Xabier Aierdi
Ikuspegiko zuzendaria



Adibide egokia gizarte pluraletarako

Etorkizuna eraiki. Adiskidetzeko garaia txostenaren argitalpenak aukera paregabea eskaintzen du gure
artean gogoeta sakona zabaltzeko zer gizarte-eredu eraiki nahi dugun hurrengo belaunaldiarentzat.
Txosten honek beste edozein tresnak baino hobeto islatzen du gizarte jakin batek zer ahalegin egin
duen oinarrian errotutako usteak, estrategiak eta helburuak berriz hausnartzeko, aintzat harturik gizar-
tea gero eta anitzagoa eta konplexuagoa dela eta aniztasun hori modu demokratikoan kudeatu beharra
dagoela. Gizarte horrek antz handia du gurearekin alderdi askotan. Premiazkoa da, beraz, gogoeta hori
egitea gaur egun demokraziaren ideian orekaz eta zentzuz sakondu nahi bada. Alabaina, arrazoi ugari
eta askotarikoak direla medio, gizarte guztiak ez daude prest gogoeta hori egiteko. Quebecek tresna
baliotsua eskaintzen digu eta, horrenbestez, mugarritzat hartu beharko genuke, bereziki betidanik kon-
plexuak eta pluralak izan diren gizarteetan; euskal gizartean, esaterako. 

Demokrazia liberalean eta merkatu-ekonomia garatu samarrean oinarritzen diren sistemetan, Politikak
(letra larriz) batez ere arazo handi bat dauka konpontzeko XXI. mende honetan: gizarteen kultura- eta
identitate-aniztasuna kudeatzea. Begien bistakoa da zein zaila den aniztasun hori demokratikoki kude-
atzea, baina globalizazioaren eragina eta biztanleriaren mugimendu gero eta azkarragoen inpaktua
dela medio, gero eta premiazkoagoa da kudeaketa hori. Demokrazia oro gizarte-egoera batean proiek-
tatzen da; bada, demokrazia hori ezin da sendotutzat eman gizarte-egoera aldakor horren egitura poli-
tiko eta juridikoetara egokitzeko gai ez den bitartean. Alde horretatik, demokrazia ezin da alderatu bes-
terik gabe botoa emateko eskubide gutxiago edo gehiago zabaldua adierazten duen kontzeptu formal
eta zurrunarekin. Kontzeptuaren zama semantiko sakonean, demokraziaren ideiak sistema juridiko-
politiko osoa berbideratu behar du, eta hasteko eta behin, demokraziaren beraren legitimazioa
bermatzen duen oinarria hartu behar du abiapuntu: pertsona guztien giza eskubideen errespetua eta
bermea. Arlo horretan mamitzen da, hain zuzen, txosten honetan proposatzen den gogoeta. Txostena
bera, arlo horren gaineko analisi kualifikatua da.

Hori guztia dela eta, txosten hau gure artean itzultzea, argitaratzea eta zabaltzea, alde batetik, tresna
erabilgarria da egiteke dagoen premiazko eztabaida horren harian. Bestetik, berriz, aitzakia eta aukera
ezin hobea da eztabaida hori hauspotzeko eta gure gizartean ere aniztasunean elkarrekin bizitzeko ere-
duaren gaineko gogoeta bultzatzeko; izan ere, hausnarketa hori gero eta beharrezkoagoa da, demokra-
tikoki ezinbestekoa. Ez dezagun ahaztu, gizarte hau osatzen duten pertsonen eskubide oinarrizkoen
errespetu-mailaz ari garela eta, horrekin batera, beren sostengu ideologiko funtsezkoaz. Aldi berean,
ohikoaz eta desberdinaz ari gara eta, horrenbestez, gizarte-kohesioaz, bere potentzialtasun ugariak
–batzuetan kontrakoak– galdu gabe gizarte bat sozialki bideragarri manten dezakeen argamasaz.
Ikasteko, deskubritzeko eta proposatzeko dokumentu bat da, beraz, txosten hau. Eta batez ere eztabai-
datzeko eta auzitan jartzeko, eta uste batzuk bertan behera uzteko; gizarte orok dituen potentzialtasu-
nak kohesionatu ez baizik eta zatikatu eta mugatu egiten dituzten uste onartuak bertan behera uzteko,
hain zuzen. Beharrezkoa da, nolabait, gai horren aurrean burua hutsik dela kokatzea, ume baten
pentsamoldearekin, ahalik eta aurreiritzi eta uste gutxienekin, eta probetxua ateratzeko prestutasun
handienarekin. Gaur egun, berrikuntza hitza nonahi agertzen da egoera ekonomikoen kudeaketaz ari
garela; bada, berrikuntza baliatu behar dugu gizartea kudeatzeko ere, bai eta gizartearen alde politikoa
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bideratzeko eta alde juridikoa arautzeko ere. Eremu horretan, berrikuntzak lan handia eskatzen du
hainbat oinarri ideologiko bertan behera uzteko, ahalegin indibidual eta kolektibo handia aniztasuna
kudeatze aldera beste molde batzuetara –molde gero eta demokratikoagoetara– nola zabaldu ikasteko.
Horretarako guztirako, erabilgarria eta egokia da Quebecen egindako lana aprobetxatzea eta gogoeta
hau gure gizarte- eta politika-testuingurura ekartzea. Azken batean, argitalpen hau aukera paregabea
da eta hala hartu behar dugu, gai horretan dagokigun erantzukizuna lehenbailehen geure gain hartze-
ko akuilu modura.

Demokrazia eta aniztasuna XXI. menderako: pluraltasun demokratikora jo beharra 

Pluraltasuna ez da, ezta gutxiago ere, gai berria Europako gizarteentzat. Poliki-poliki gizarte horiek sen-
dotzen joan diren neurrian, beti izan dira erlijio, hizkuntza eta kultura aldetik aniztasunaren aztarnak,
batzuk nabarmenagoak besteak baino. Desberdintasun horiek direla medio identitate kolektiboak sortu
dira eta identitate horien bidez etorri dira hainbat eraikuntza eta kidetze, batzuk borondate nazionala-
rekin, eta beste batzuk gutxiengo izateko borondatearekin. Aldi berean, pluraltasun horien balorazio
positiboak edo negatiboak ere hainbat une eta garai izan ditu. Zenbaitetan, batzuen eta besteen alde-
ak errespetatuz, eta, areago, alde horiek bultzatuz eraiki da elkarbizitza aniztasun horren barruan. Eta
beste zenbaitetan, aldiz, uniformetasunerako joera eta aniztasuna desagerrarazteko nahia nagusitu da.
Nolanahi ere, Europako panoraman azkenik nagusitu den eraikuntza politikoa gehiago errotu da biga-
rren aukera horretan lehenbizikoan baino.

Hala gertatu zen aro modernoan: lehenago edo beranduago, Europako gune politikoak estatu naziona-
letan antolatuz joan ziren. Estatu horiek normalean identitateari loturiko zenbait elementu (hizkuntzak,
erlijioak, sinboloak, kultura-ereduak) nagusitu ahala joan ziren pixkanaka sendotzen erreferentziazko
esparru politiko gisa. Identitatearen elementu horiek propiotzat hartu zituzten estatu horietako kideek
eta besteen presentzia baztertzen eta murrizten joan ziren. Areago, Europako komunitate politikoak
uste errotu batetik eraiki dira: hobea dela, baita naturala ere, kultura eta identitate aldetik
uniformetasun-maila handia bilatzea eta bideratzea, horrela norberaren komunitatearen barne-
lokarriak sendotzeko eta kolektibo moduan arrotz jotzen denaren aurrean, atzerritarren edo desberdi-
nen aurrean bazterketa-, itxiera- eta defentsa-lerroak ezartzeko.

Ez Ilustrazioaren lorpenek, ez eta XVIII. mendetik XX. mendearen hasierara arte izan ziren iraultza-
zikloek ez zuten balio izan eraikuntza kolektibo hori beste molde batzuen arabera egiteko. Hala gerta-
tu zen: ez aurrerapen liberal hutsek, ez aldarrikapen demokratikoek, ez sozialismotik sorturiko propo-
samenek ez zuten egiaz jorratu kultura- eta identitate-aniztasunaren gaia; izan ere, mugimendu eta
joera horiek guztiek estatu- edo nazio-esparruaren baitan proiektatu zituzten beren borrokak. Eremu
publikoaren kudeaketan parte hartzeko eskubidea hedatzea, demokratizazioa, estatu nazional
bakoitzaren mugen barruan gertatu zen. Horrek ez zuen batere lagundu kulturaniztasunaren gaia
zabaltzen; aitzitik, uniformetasunaren ikuskera indartu zuen: eremu berriak kolektiboaren aldetik uni-
formetasuna eskatzen zuen ustea. Nazio askotako inperio tradizionaletan (germaniarrak, austrohunga-
riarrak, errusiarrak eta otomandarrak, esaterako) hizkuntza eta erlijio asko bizi ziren elkarrekin, hala-
hola bizi ere. Inperio horiek desagertu zirenean, berriz, beste estatu nazional batzuk sortu ziren, estatu
txikiagoak, eta horrek bultzada handiagoa eman zion aurrez aipatutako dinamikari; izan ere, nazio
moduan errotzeko eta gizartea kohesionatzeko uniformetasunaren dinamika hori jo zuten egokitzat.
Hezkuntza-sistema hedatzea, arma-zerbitzuen eta, geroago, zenbait komunikabideren orokortzea
erabakigarriak izan ziren norabide berean jarraitzeko. Halaxe egituratu ziren estatuen zerbitzuko tres-
na boteretsu horiek, muga barruko lerroak eginahalean bilduta mantentzeko; helburu irrikatua eta ustez
beharrezkoa baitzen lerroen kohesio hori. Testuingurua ere halakoa zen: nazioen arteko norgehiagokak
nagusi izan ziren hamarkada askotan Europan eta, bistan da, oraindik ere guztiz desagertzeko daude
lehia horiek.
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Azken batean, sistema politiko gisa demokraziara iristeak ez zuen ekarri aniztasuna modu zabalagoan
hartzea; aitzitik, gehiengoaren esku utzi zuen ohiko bazterketan sakontzeko beharrezkoa zen legitimi-
tate politikoa. Baztertze horren helburua zen desberdinaren aurrean identitate komuna indartzea eta
espazioaren beraren defentsa; desberdina mehatxua baitzen, susmagarria, lerroetara ez biltzeagatik edo
gaitzusteagatik. 

Hala, aniztasunaren kudeaketa demokratikoari buruzko eztabaida atzeratzen joan da gizarte gehiene-
tan gaur egunera arte. Horrek lagundu egin du naziokoak bertakoak ez direnen bazterketa legitimatzen
–norberaren komunitate politikotik kanpokotzat jotzen dira– eta barne-identitate jakin batzuek beste
batzuk (gutxiengoak) mendean hartzen. Eta horretarako bidea izan da demokraziaren ideia huts-hutsik
formaren eta zenbakien aldetik aplikatzea. Horren ondorioz, uste orokorra da estatuek muga legitimo-
ak ezartzen dituztela identitateentzat eta horien adierazpen publikoentzat. 

Gaur egun, arestian azaldutako joera horietako batzuk gaindituta eta globalizazio esaten diogun pro-
zesuak bultzatuta, testuinguruak aukera gehiago zabaltzen du jokamolde hori auzitan hartzeko.
Demokrazia terminoa ez da besterik gabe aurrez zehaztutako eremu baten baitan gehiengoaren araua
matematikoki aplikatzea; ezin zaio ideia horri denbora gehiagoan eutsi. Elkarbizitza eta giza eskubide
oinarrizkoenen errespetua aldarrikatzen duten balioen aplikazio sakona, hori da demokrazia. Eta
horrek, noski, identitatearen lehen mailako adierazpenei eragiten die.

Alabaina, gaur egun, estatu nazionalen botere politikoa eta ekonomikoa ustez higatu bada ere, estatuak
balio sinboliko handia du oraindik ere identitatearen erreferentzia gisa. Historian duela gutxira arte, hiz-
kuntzak, erlijioak eta identitate etnikoak eta kulturalak ziren identitate bateko edo besteko kide senti-
tzeko ezaugarri ohikoenak. Gaur egun ez da halakorik gertatzen. Aitzitik, juridikoki estatu bateko kide
izateak edo estatuaren azpiko egitura juridiko-politiko bateko kide izateak, kanpotik horrek ezartzen du
gure identitatearen ikuskera. Nazioarteko integrazio prozesuak berak ere estatuetako egoeretatik abia-
tuta eta horien bidez eraikitzen dira; hala egiaztatzen da, adibidez, Europar Batasunak identitate-osagai
oso garrantzitsuei –hizkuntza ofizialei, esaterako– ematen dien tratamenduan. 

Egoera horren guztiaren azpian sendo errotutako hainbat onarpen daude; uste horiek errotzen joan dira
Europako biztanleen artean azken hiru mendeetan. Behin joko politikoa elkar baztertzen duten unita-
te burujabe apartekoetan egituratuta, Europako gizartearen gehiengoak joera berezkotzat hartu ditu
hainbat hautu ideologiko; gaur egun, ordea, beharrezkoa da hautu ideologiko horiek bertan behera
uztea edo, gutxienez, berriz hausnartzea. Beharrezkoa bezain zaila. Alde horretatik, oinarrizko ideia
hau litzateke: gizarte orok (politikoki mugatutako parametroen inguruan zehaztuta, berriro ere) kultura
aldetik elementu komunak behar dituela kohesiorako, eta horiek gabe ezinezkoa dela gizarte-kohesio
desiratua lortzea. Ideia nagusi horrekin bat badira beste batzuk, horiek ere auzitan jartzekoak. Hala,
immigrazio-prozesuak aipatzean, arin-arin esaten da harrerako gizarte bat dagoela integraziorako
berezko gune gisa, eta ahaztu egiten dira kultura eta balio aldetik gizarte guztietan egon daitezkeen eta
dauden alde handiak. Eztabaida horien oinarrian bada beste uste zabaldu bat: aniztasuna arazo bat da
gizartea kudeatzeko, eta horrek eskatzen du identitatearen osagai komunak hedatzea eta osagai horiek
parteka ditzaketen etorkinak lehenestea. Horrenbestez, aniztasuna ez da desiragarria; aitzitik, anizta-
sun hori kudeatzeak kostu publiko nabarmena du, eta horrek aniztasuna bera eta bere eragina murriz-
tea eskatuko luke, beti ere uste zabaldu horien arabera.

Onarpen errotu horiek eragin handia dute gure gizarte demokratiko garaikideetan. Onarpen horien
artean daude ideia hauek ere: komunitate politikoak jatorrizko nagusiak, nagusi legitimoak ditu,
gehiengoak legitimitatea du bizitza eta gizartea ulertzeko bere modua gutxiengoei ezartzeko, eta
heterogeneotasuna, finean, jasan beharreko gaitza da, eta ez aberastasuna edo aukera. Ekonomia alde-
tik ere, aniztasuna normalean gastu-iturritzat hartzen da eta ez inbertsiotzat.
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Aniztasunaren estatu-nazio logika ustez arrazionalista (utilitarista) horrek bildu du gaur egun herritar
gehienek alderdi publikoaren kudeaketari buruz duten ikuskera. Immigrazio-fenomenoen aurrean, one-
nean ere (norabide bakarreko) integrazioa lortzeko logikarekin erantzuten da; logika horrek asimilatze-
ko gogoa ezkutatzen du, onarpenaren itxura emanda. Estatuen sorrerako egituran harrapatuta geratu
ziren aniztasun (gutxiengo) tradizionalek, berriz, baldintza hau bete behar dute hiritar oso izateko:
gehiengoaren identitate-ezaugarriak (hizkuntza ofiziala, kultura, sinbologia, etab.) bere egin behar
dituzte. Ia kasu guztietan, alienazioa oztopotzat hartu da homogeneotasun desiragarria eta kohesio
nazionala lortzeko. 

Horrek guztiak badu bere ordain juridikoa ere: herritarrek ikusmolde jakin bat dute eta ikusmolde
horretan islatzen dira atzeko ideia horiek. Hori dela eta, beste lan batzuetan aipatu dugu ohiko estatu
nazionala kidetasunaren eta identitatearen zirkuitu itxi bat dela, identitate estatu bat. Estatu horretako
kide izatea naziotasunaren lotura juridikoan zehazten da; naziotasun hori, berriz, gehiengoaren edo
talde nagusiaren identitate-ezaugarrien baitan diseinatzen da. Identitateari dagokionez, estatuak
identitate-eremu jakin batekiko atxikimendua adierazten du hizkuntza, kultura eta sinbologia aldetik
zenbait elementu ofizial bihurtuz. 

Identitate-estatu horren baitan, aniztasuna oso era makurrean dago antolatuta eremu publikoan.
Gu-haiek dikotomiatik abiatutako diskurtsoaren logika aplikatzen da, baina gu alde hori parametro
nahiko hertsietatik finkatuta; zenbaki aldetik nagusi direnekin bat datoz normalean parametro horiek.
Logika horrek jarraitzen du agintzen gure inguruko herrialde gehienetako mentalitate eta araudietan.
Horri gehitu behar zaio identitate-estatua dela Eskubidea sortzeko monopolioaren jabea, eta
Eskubideak, kultura-fenomenoa den aldetik, gehiengoaren kultura-jarrera islatzeko joera duela. Hori
dela eta, aniztasuna demokratikoki kudeatzeko beharrezkoa berrikustea da Eskubidea nola sortzen eta
interpretatzen den, bai eta gizarte demokratiko eta aurreratuetan eremu publikoak eta elkarbizitza-
ereduak antolatzeko dauden arauak ere.

Alabaina, gaur egungo testuinguruak eskatzen du parametro tradizional horiek erro-errotik berriz haus-
nartzea. Alde batetik, fenomeno batzuk indar hartzen ari direlako –esaterako, biztanleriaren mugimen-
duak gero eta ugariagoak dira eta komunikatzeko eta elkar eragiteko aukerak modu esponentzialean ari
dira hazten– eta fenomeno horiek gizarte eta politika aldetik bestelako testuinguru batzuen aurrean jar-
tzen gaituztelako. Eta, beste alde batetik, demokraziaren eta giza eskubideen ideia berandu baino lehen
eguneratu behar delako, bestela gaur egungo egiturak oso zartatuak geratuko dira. Horrela, demokra-
ziak eta giza eskubideek gure eremu publikoak legitimatzeko arau bilakatu behar dute. Bizi dugun unea
aproposa da aniztasunean elkarrekin bizitzeko ereduak berriz hausnartzen hasteko eta kulturaniztasu-
na politikoki modu zabalean tratatzeko; izan ere, aintzat hartu behar da kulturaniztasuna fenomeno
berezkoa eta atzeraezina dela edozein gizarte garatutan.

Azken batean, politikaren eta ekonomiaren aldetik garatutako gaur egungo gizarteetan, uniformetasu-
na ez da jada pentagrama egokia elkarbizitzaren partitura horren gainean idazteko. Gaur egun, anizta-
suna da, hazten eta konplexuago bihurtzen doan aniztasuna, politika eta gizarte-eremu komunen kude-
aketa eraikitzen eta aplikatzen den behin betiko substratua edo oinarria.

Egia da gaur egun aniztasunaren aldeko diskurtso politikoa dagoela. Izenez edo estetikaz bada ere,
aniztasuna aintzat hartu eta zaindu beharreko ondasuntzat hartzen da. Alabaina, batzuetan irudi du
aniztasuna ekologikoki zaindu beharreko zerbait dela, eta horregatik hartzen dela jarrera hori; gizarte
pluralen ideiaren oinarri politiko bat da, ordea, aniztasuna. Hizkuntza ofiziala aniztasun, kulturarteko-
tasun eta gisako beste terminoez elikatzen den eran, beste ideia paralelo batzuetan ere egiten da indar;
integrazioaren eta gizarte-kohesioaren ideietan, esaterako. Azken-azkenean ustea da edozein kasutan
ere gizarte jakin batek identitate-elementu komun batzuk partekatu behar dituela, eta bideraezina eta
deserosoa dela erabateko aniztasun-eremu batean bizitzea. Geure baitarako galde dezakegu, ordea,
zenbateraino den egia identitate-elementu partekatuak behar direla gizarte jakin batean. Edo politiko-

1010



HITZAURREA

ki zuzenak diren diskurtsoetan zergatik errepikatzen den behin eta berriro batzen gaituen horretan egin
behar dela indar, eta ez bereizten eta, horrenbestez, aberasten eta osatzen gaituen horretan. Aniztasuna
eta kohesioa horrela ulerturik balioesteak joera edo jarrera kontraesankorrak ekar ditzake.
Horrenbestez, aniztasunaren onarpena eta bultzada itotzeko arriskua dago goragoko helburu bat
lortzeagatik: integrazioa eta kohesioa. Arriskua dago, orobat, integrazio eta kohesio hori aniztasuna
onartu gabe egiteko. Hori guztia dela eta, beharrezkoa da aurrera egitea gure gizarte konplexuen plu-
ralizazio demokratikoa deritzon prozesu horretan, baita maila juridiko eta politikoan ere. 

Tresna politikoak eta juridikoak pluralizazio demokratikorako: arrazoizko egokitzea

Pluralizazio demokratikoaren adierazpide onena giza eskubideen eremuan proiektatzen da; gure sistema
politikoen benetako oinarri morala dira giza eskubideak. Tesia honako hau da: botere politikoa historiko-
ki lurralde-entitate burujabeetan (estatuak) egituratzeak eta estatu horiek Eskubidea sortzeko izan duten
monopolioak izugarri baldintzatu du gizarte bakoitzean giza eskubideen ideia jasotzea. Giza eskubideak,
definizioz unibertsalak, eskubide konstituzionalen edo oinarrizko eskubideen mailara baztertu dira,
herrialde bakoitzak bere araudian ezarritakoaren arabera. Giza eskubideei buruzko nazioarteko hitzarme-
nak aplikatzea bera ere hitzarmen horiek estatuetako sistema juridiko jakinen baitan biltzearen arabera
dago. Hala, herrialde bakoitzeko botere legegilea, betearazlea eta judiziala moldatzen eta interpretatzen
joan dira eskubide bakoitzaren esanahia gizarte bakoitzean indarrean diren identitate-parametro jakin
batzuetatik abiatuta. Prozesu horri giza eskubideen nazionalizazioa esaten zaio.

Hala, identitate-estatuen esparru orokorrean, giza eskubideak edo eskubide oinarrizkoak (zibilak, poli-
tikoak eta sozialak) estatu bakoitzeko gizartean indarrean diren parametroen baitan geratu dira; horren-
bestez, gehiengoaren edo nagusi diren kultura-parametro horien arabera irakurtzen, interpretatzen eta
aplikatzen dira giza eskubideak. Horrek hainbat bazterketa eragiten du: batetik, eskubideen titularrak
nor diren eta nor ez (batez ere naziokoak bertakoak ez direnak baztertzen dira) eta, bestetik, oinarriz-
ko eskubideak berak erabiltzeko aukera nork duen eta nork ez (funtsean, barneko gutxiengo tradizio-
nalek ez dute aukera bera). Gizarte bakoitzean bai kopuru eta bai ahalmen aldetik agintean diren iden-
titateen bitartez iragazi dira eskubideak eta, horren ondorioz, kultura- eta identitate-parametro nagusie-
tan bahetutako ikuskeraren bitartez gozatzen eta interpretatzen dira eskubideak. Hori dela eta, bazter-
ketak sortu dira eskubide horien titulartasunean eta erabileran.

Eskubideen nazionalizazio hori halabeharrezko lerratzea izan da beharbada, aintzat hartuta azken 500
urteetan Europa politikoki eraikitzeko prozesua entitate politiko burujabe eta estataletan oinarrituta
gauzatu dela. Alabaina, gaur egun, demokraziaren ideiak eskatzen du eskubide ustez unibertsalak
onartzeko modu hori erro-errotik berrikustea. Eskatzen du komunitate politikoek pluralizazioaren arlo
horretan ahalegina egitea komunitate horren altzoan ahalik eta eskubidedun gehien biltzeko eta esku-
bideak erabiltzeko moduan ahalik eta aniztasun handiena aintzat hartzeko. Horrek ez du esan nahi ins-
tituzioak eta eremu publikoa nazioz beste edo identitatez beste egin behar direnik; aitzitik, esan nahi
du instituzio eta eremu publiko horiek pluralizatu eta aukerak zabaldu behar direla, ordenamendu juri-
dikoan ahalik eta izateko modu gehien onartuak izateko. Azken batean, helburua da pertsonek esku-
bideen jabe izateko eta erabiltzeko modua edukitzea beren identitatearen bidez eta ez identitate horren
oztopoak gaindituta. 

Pluralizazio demokratikoaren prozesuan aurrera egiteko era askotako tresnak izan daitezke erabilgarri.
Filosofia politikotik hainbat proposamen iritsi dira hiritartasunaren kontzeptua berriro interpretatu behar
dela eskatzeko; proposamen horien arabera, hiritartasunak inklusiboa beharko luke izan, eta pertsona
bizi den lekuari loturik egon beharko luke. Orobat, plural kontzeptua ere berriz interpretatu eta anizta-
sunaren ikuspegitik zabaldu beharko litzateke, proposamen horien arabera. Ikusmolde juridikoagotik,
gutxiengoen eskubideak deritzenak dira beste arretagune bat; Europa mailan indarrean diren hitzarmen
garrantzitsuen bidez sistematizatuta daude gaur egun gutxiengoen eskubide horiek. Ez alferrik, beste
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ikuspegi batetik pluralizazio demokratikoa zera da: edozein gizartetan gehiengo eta gutxiengoen arte-
an bestelako oreka bat bilatzeko ahalegina.

Txosten hau landu den herrialdean beste ideia interesgarri batzuk gehitu dira. Hala, Kanada izan zen
munduko lehen herrialdea politika gisa kulturaniztasunaren alde apustu formala egin zuena; 1971.
urtean jaso zuen Konstituzioan (Eskubide eta Askatasunen Kanadako Kartaren 27. sekzioa) kulturaniz-
tasunaren klausula deritzona; klausula horrek eskubide konstituzionalak interpretatzera behartzen du,
Kanadako gizartearen ondare kulturaniztuna errespetatuz1. Xedapen horrek, dudarik gabe, argi erakus-
ten du nola betetzen diren eskubideak gizarte plural jakin batean, kanadarrean alegia.

Azkenik, ildo bertsuan, jatorriz Amerikako Estatu Batuetako kontzeptu bat gehitu du Kanadak, auzite-
giek egindako lanaren bitartez, hain zuzen: arrazoizko egokitzea. Kanadako adibidearen eraginkorta-
suna da kontzeptu hori lan munduko zenbait harremanetara hedatu dela eta, horrez gain, giza eskubi-
de oinarrizkoak egokitzeko ere erabiltzen dela herrialde hartan, eskubide horien jabe diren pertsonen
identitatea kontuan harturik. Hala, Kanadak arrazoizko egokitzea baliatu du pluralizazio demokratiko-
rako eta aniztasuna kudeatzeko teknika gisa. Alde horretatik, esperientzia bereziki Quebecen garatu da;
han, egokitzeen erabilerari buruzko eztabaidak ekarri du hemen mamitutako txostena, bai eta berau
prestatzen jardun duen Batzordea ere.

Arrazoizko egokitzea tresna edo kontzeptu juridikoa da, lan-harremanen eremuan sortua, hain zuzen.
Amerikako Estatu Batuetakoa da jatorriz: 1964ko Civil Rights Act eta 1973ko Rehabilitation Act agiriak
aldarrikatu ondoren hasi zen erabiltzen kontzeptua eta, 1980ko hamarkadaren erdialdera, Kanadara
zabaldu zen; diskriminaziorik ezaren ideia esanahi eta ezaugarri aldetik hedatuz, hain zuzen.
Arrazoizko egokitzea ez dator lege-formulazio batetik, berdintasun-eskubidearen ikusketarik baizik;
eta, hala, ikuskera hori gorputz hartzen joan da jurisprudentzia aldetik. Kontzeptua Simpsons-Sears2

izendaturiko kasuan agertu zen lehenbiziko aldiz modu nabarmenean. Kasu horretan, Auzitegi
Gorenak lehenbiziko aldiz onartu zuen arau itxuraz neutro batek (lan-egutegi bat, kasu hartan) eragin
baztertzailea izan dezakeela langile batenganako, ez delako bateragarria behargin horren erlijio-
betekizunekin.

Arrazoizko egokitzeak Quebeceko probintzia frankofonoan, hango gizarte- eta politika-testuinguruan,
izan zuen garapen handiena. Pertsonaren Eskubideen Quebeceko Kartak3 gutxiengoen kulturak man-
tentzeko eskubidea jasotzen du 43. artikuluan. Auzitegiek arrazoizko egokitzea erabiltzen dute
Eskubide eta Askatasunen Kanadako eta Quebeceko Kartetan onartutako eskubideren bati eragiten dion
bazterketaren bat amaitzeko edo saihesteko. Ideia juridikoa da hortaz, jurisprudentzia-jatorrikoa, eta
diskriminaziorik ezaren eskubidean oinarritzen da. Ideia juridiko hori ontzat emateak esan nahi du sal-
buespenak onartzen direla legearen aplikazio uniformean edo, beste modu batera esanda, legeak apli-
katzerakoan pluraltasuna onartzen dela esan nahi du. Hala, arrazoizko egokitzeak berdintasun inklusi-
boa eta integratzailea bilatzen du; hots, tratu bereizgarria ematen die pertsona batzuei, arau juridiko
jakin bat aplikatzeagatik oinarrizko eskubideren batean baztertuta edo kaltetuta gerta litezkeen pertso-
nei, hain zuzen. Arrazoizko egokitzea, hortaz, nahita edo nahi gabe eragindako bazterketa zeharkako
edo sistematiko oro galarazteko bidea da. 

Arrazoizko egokitzea, beraz, nahita edo nahi gabe eragindako diskriminazio oro debekatzetik sortzen
da eta, bereziki, zeharkako diskriminaziotik. Arau juridiko itxuraz neutroak edo zuzenean baztertzaile-
ak ez direnak idaztean edo aplikatzean sortzen da zeharkako diskriminazioa. Aldi berean, arrazoizko
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egokitzea etor daiteke jardun bategatik (bereizketa arbitrarioak eta bidegabeak sortzea) edo jardun eza-
gatik (baztertutako taldeek herritar guztiei eskainitako zerbitzuak erabateko berdintasunez baliatzeko
aukera izan dezaten neurri zehatzik ez hartzea, esaterako). Egokitzeko behar juridikoaren mugak,
berriz, arrazoizko adjektiboari loturik daude zuzenean. Horrenbestez, egokitze bat arrazoizkoa ez
bada, alde juridikotik ere ez da exijitzekoa. Arrazoizkoa izatea edo ez izatea interpretatzeko, ideia edo
kontzeptu hau erabiltzen da: neke edo oinaze gehiegizkoa edo bidegabea (contrainte excessive, fran-
tsesez, eta undue hardship, ingelesez); horixe da arrazoizko egokitzearen muga funtzionala, eta kasu
jakin bakoitzean aztertu behar da.

Aldi berean, arrazoizko egokitzea hainbat modutara egin daiteke. Normalean, arau jakin bat indarga-
betzen da edo salbuespen bat egiten da arau horren aplikazioan; edo konponketa edo egokitze parti-
kular bat egiten da denboran, espazioan edo jarduera zehatz batean. Prozeduraren ikuspegitik, arra-
zoizko egokitzea auzitegi batek ezar dezake, edo agintari publiko batek edo partikular batek negozia-
tu eta onar dezake. Bigarren kasu horri adostutako egokitzea esaten zaio Bouchard eta Taylor
Txostenean; adostutako egokitze horiek lehenesten ditu argi eta garbi txostenak, teknika horrek bazter-
tu egiten dituelako bide juridikoak; horren ondorioz, borondatez adostutako egokitzeen alde egiten du
txostenak, oinarri juridikoa duten arrazoizko egokitzeen aldean. 

Nabarmentzekoa da, orobat, arrazoizko egokitzeak eskubide indibidualekin duela zerikusia eta ez
duela, inolaz ere, eskubide kolektiborik sortzen talde jakin batentzat. Beraz, arrazoizko egokitzea ez da
nahastu behar estatuari loturiko araudien gainean eginiko aldarrikapenekin (pluralismo juridikoa).
Nolanahi ere, arrazoizko egokitzearen helburua ez da komunitateak bereiztea edo banatzea; aitzitik,
horien arteko harremana eta gizarte-kohesioa bultzatzea da egokitze horien xedea.

Azken-azkenean, bai arrazoizko egokitzea eta bai hemen aipatutako beste teknikak bi kontzeptu juri-
diko eta axiologiko funtsezkoren inguruan mamitzen dira. Bi kontzeptu horiek oinarrizkoak dira edo-
zein gizarte demokratiko aurreratutan. Hauek dira: berdintasunaren ideia eta diskriminaziorik ezaren
printzipioa. Dudarik gabe, berdintasunaren eskubideak potentzialtasun handia du gainerako esku-
bideen titulartasun- eta erabilera-esparru pluralak egituratzeko. Berdintasunaren eskubideak potentzial-
tasun handia du bereziki ideia jakin batzuen arabera eraikitzen bada; esaterako, berdintasun konple-
xua eta diskriminazioaren alderdi berriak ideien arabera. Diskriminazioaren alderdi berrien artean
hauek daude: ez bereizteagatiko diskriminazioa (edo berdintzeagatiko diskriminazioa), zeharkako dis-
kriminazioa eta diskriminazio anitza deritzona. 

Nolanahi ere, arrazoizko egokitzea da aniztasuna demokratikoki kudeatzeko bidean aurrera egiteko
aukera ematen duen teknika juridikoetako bat. Teknika jakin horren erabilera eta berau aplikatzeagatik
sortutako gatazkak dira txosten hau ekarri dutenak. Quebeceko gizartean arrazoizko egokitzeak apli-
katzeko beharrari, hedapenari eta irismenari buruzko gogoeta-prozesu luze eta sakon baten ondorioa
eta emaitza da txostena.

Txostena gizarte- eta politika-testuinguruan

Arestian esan dugunez, Kanada izan zen munduko lehen herrialdea ofizialki eta berariaz politika
kulturaniztuna onartzen. Kanadan, hautu politiko horren arrazoia da, dudarik gabe, gizarte-substratua,
hainbat aniztasun-mota gurutzatzen baitira gizarte horretan. Alde batetik, jatorrizko bi naziok eratu
zuten herrialdea (1867tik forma federala du) eta hortik abiatuta eraiki zen Kanadako imaginarioa;
herrialdeetako bat tradizio anglofono-britainiarrekoa zen eta nagusiki protestantea, eta bestea kultura
frankofonokoa eta tradizio katolikoduna. Logika bitar hori hainbat probintziatan nahasten da eta,
horren eraginez, Kanadak sortze beretik onartu izan du pluraltasuna bereizgarri moduan. Horrez gain,
hor dira lehenbiziko nazioak esaten zaienak ere; Europako kolonizatzaileak iritsi aurretik lurralde
horretan bizi ziren herri indigenak, alegia. Nahiz eta herrialde sarraskituak izan, haien identitate-
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ezaugarriek –hala nola hizkuntzarenak, espiritualak eta kulturalak– bizirik diraute herrialdeko hainbat
eskualdetan. Bestalde, Kanadako populazioa haziz joan da azken bi mendeetan beste herrialde eta kul-
tura batzuetako biztanleak iritsi direlako etenik gabe. Komunitate horietako asko etnia-, hizkuntza- eta
erlijio-elementuen inguruan egituratuta daude identitatearen aldetik; gaur egun ere hor diraute komu-
nitate horiek eta gero eta leku handiagoa eskatzen dute eremu publikoan. Azkenik, duela hamarkada
batzuetatik hona, benetako nazio-gatazka sortu da Quebeceko gehiengo federalistaren eta burujabe-
tzaren aldeko gutxiengoaren artean. Gutxiengo horrek defendatzen du probintzia horretan aparteko
subjektu politiko bat dagoela eta, hain zuzen, gaur egun formalki onartuta dago beste nazio bat dela.
Laburbilduz, Kanadan hainbat ustezko gutxiengo bizi dira elkarrekin. Gutxienez honako hauek: gu-
txiengo linguistikoak, erlijiosoak, etnikoak, indigenak eta nazionalak. Gutxiengo horietako bakoitzak
onartuak izateko eta identitateari loturiko aldarrikapenak egin ditzake indar handiagoz edo txikiagoz.

Kanadako pluraltasuna identitate-ezaugarri nagusietako edozeinetan azaleratzen da. Hizkuntzaren
aldetik, Kanadak bi hizkuntza ofizial ditu eremu federalean, frantsesa eta ingelesa, baina, aldi berean,
probintziak elebakarrak dira ofizialki, New Brunswick izan ezik. 2001eko erroldaren arabera, ingelesa
da kanadarren % 59,3ren ama-hizkuntza eta frantsesa % 22,9rena. Kanadarren % 17,8k, berriz, bi
horiek ez baizik eta beste ama-hizkuntza bat duela baietsi du. Beste horien artean, garrantziaren ara-
bera ordenaturik, hauek daude: txinera, alemana, italiera, poloniera, gaztelania, portugesa eta
nederlandera. Biztanleen % 1,5ek jakinarazi du ez dakiela bi hizkuntza ofizialetatik bakar bat ere;
kopuru hori handiagoa da batez ere Montreal, Toronto eta Vancouverko hirigune handietan. Kanadako
hizkuntza indigenak, berriz, demografia aldetik oso ahulak dira, baina badira oraindik ere hainbat
komunitate oso garrantzitsu bizirik; hizkuntza horien artean nabarmentzekoak dira cree eta inuita edo
eskimalera. Erlijioen aldetik, berriz, biztanleen % 44k katolikotzat jotzen du bere burua; % 29k protes-
tantetzat; % 1,6k kristau ortodoxotzat eta % 2,6k kristautzat baina aurreko talde horietatik kanpo.
Musulmanena da Kanadan hurrengo sinismena fededunen aldetik; biztanleen % 2 da musulmana;
judutarren, budisten, hinduisten eta sijen komunitateek ere biztanleriaren % 1 gainditzen dute.
Kanadarren beste % 17k dio erlijio aldetik ez duela bat egiten bakar batekin ere.

Datu horiek ikusita, herrialdearen bilakaera historikoa aintzat hartuta, eta azkeneko bi mendeotan
Kanadara iritsi diren etorkin ugarien nazionalitate kopuru handiari erreparatuta, ulergarriagoa gertatzen
da kulturaniztasunaren aldeko hautu politikoa. Elebitasunari eta Kultura-bitasunari buruzko Errege
Batzordea deritzonak 1965ean landutako Txostenean oinarritzen da hautu hori. Batzorde horri beste
izen bat eman zioten gerora eta Elebitasunari eta Kulturaniztasunari buruzko Batzordea da harrezkero.
Arestian aipatu dugunez, 1971. urtean onartu zen kulturaniztasunaren aldeko hautu ofiziala; horren
ondoren etorri zen Eskubideen eta Askatasunen Kanadako Karta4, 1982an, hain zuzen. Karta horretako
27. artikuluak zehazten du aurrez aipatutako kulturaniztasunaren klausula. Eta, 1988an, berriz,
Kulturaniztasunari buruzko Lege Federala5 iritsi zen.

Quebeceko probintziaren kasuan, ordea, politikako eta irakaskuntzako hainbat sektorek betidanik erre-
zeloa agertu dute kulturaniztasunaren aldeko apustua dela eta ez dela. Kanadako gizartearen gehien-
goak kulturaniztasun hori Quebeceko nortasun nabarmena (edo herrialde indigenena) estaltzeko asmo-
arekin erabiltzea eta kultura-diferentzien mosaiko zabal bihurtzea, horra Quebeceko sektore horien
beldurra errezelo hori arrazoitzeko. Hein batean horregatik, Quebeceko erakunde publikoek nahiago
izan dute kulturartekotasunaren ideia hartu probintziarako aukera arauemaile gisa. Gobernu batzuen
eta besteen estrategia politikoak bestelakoak izatetik harago, aniztasunarekiko beste pentsamolde bat
izateko arrazoi argiena, seguru asko, Quebeceko hizkuntza-testuinguru diferentea da: Quebeceko hiz-
kuntza propioa, gehiengoarena, gutxiengo egoeran dago Kanada osoan eta Ipar Amerikan. Hein bate-
an, kulturaniztasunaren aldekoa beharrean "kulturartekotasunaren" aldeko hautuak islatzen du identi-
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tateari eusteko kezka handiagoa; izan ere, Quebeceko gizarteak bereiztuago eta higatuago ikusten du
bere burua inguru hurbilenaren aldean. Hala adierazten da txosten honetan ere; Kanadak kulturanizta-
sunaren alde egindako hautua ez dela behar bezala egokitzen Quebeceko gizartera, dio pasarteetako
batek, eta bestelako hautu espezifiko bat behar dela gehitzen du, kulturartekotasuna, alegia. Hala, hiz-
kuntzarekiko kezkak edo larritasunak, gutxiengo izateak sortzen duen ziurgabetasunak, Kanadako gai-
nerako lurraldeetan talde nagusi homogeneo bat ez egoteak eta Kanada anglofonoan jatorrizko kultura-
tradizioa babesteko interes txikiagoa izateak, horrek guztiak legitimatuko luke, gure egileen irudiko,
Quebeceko aukera espezifikoaren egokitasuna kulturartekotasuna deritzon horren alde.

Nolanahi dela ere, kulturartekotasuna ere ez da ofizialki definitzen. Txosten honetan asmoa da aukera
politiko eta arauemaile hori bost zutaberen inguruan laburtzea. Eta guztiaren gainetik integrazioaren
beharra nabarmentzen da, hizkuntzaren gaia eta frantsesari eustea ardatz direla; frantsesa, hiritarren
arteko kohesiorako eta komunitateen harremanerako hizkuntza gisa hartuta.

Aukera politiko handien esparru horretan garatu da arrazoizko egokitzea aniztasuna demokratikoki
kudeatzeko teknika juridiko moduan. Kulturarteko diseinua bilatzeko ahalegin horretan, Quebeceko
erakundeek arrazoizko egokitzearen ideia hori landu dute frantsesaren hizkuntza-nagusitasuna auzitan
jarriko ez luketen kultura-elementuetan arautzeko aukerak edukiz hornitzeko. Egokitzeen estrategia
horren garapenean, ordea, hainbat egoera gatazkatsu eta eztabaidagarri gertatu dira, eta Quebeceko
gizarteak ez ditu beti lasaitasun berarekin bizi izan. Aniztasunarekiko diskurtso kritikoak gogortu egin
ziren 2001eko irailaren 11tik aurrera, eta Quebecen are eta gehiago 2006 eta 2007 urteetan; hala,
Quebeceko gizartean ezbaian jarri zen ordura arte garatutako egokitzeen politika. 

Egokitzeen gaineko eztabaidak bultzaturik, Quebeceko probintziako Gobernuak gaiari buruzko kon-
tsulta nazional handi bat egiteko ideia plazaratu zuen. Horretarako, adituen Batzorde bat eratu zuten,
hemen aurkezten dugun txostena presta zezan. Hala, probintziako lehen ministroak, Jean Charest-ek,
2007ko otsailean iragarri zuen batzorde bat sortuko zela arrazoizko egokitzeen gaia ikertzeko eta
2008ko martxorako txosten bat lantzeko. Consultation Commission on Accommodation Practices
Related to Cultural Differences izena eman zioten Batzordeari eta Quebeceko goi-mailako bi intelek-
tual proposatu zituzten kide izateko: Charles Taylor filosofoa, federalisten sokakoa, eta Gérard
Bouchard historialari eta soziologoa, burujabetzaren aldekoa. Batzordeak bost milioi dolarreko
(kanadarrak) aurrekontu oparoa izan zuen; horri esker, aukera izan zuen ikerketa eta parte-hartze
sozialeko hainbat metodo bideratzeko. Azkenik, jarduera eta eztabaida askoren ondotik, 2008ko
maiatzean argitaratu zen txostena, bi bertsiotan argitaratu ere, bat zabala eta bestea sintetikoagoa,
hemen aurkezten ari garen hau. 

Txostena argitaratu ondoren orain arte izan diren emaitza sozialak eta politikoak positibotzat har dai-
tezke oro har. Egokitzeen politikari buruzko eztabaida sakonak asko lagundu du kontzientzia kolekti-
botik okerreko zenbait uste indargabetzen, bai eta komunikabideen lana egokiago bideratzen ere.
Gizartearen aldetik, herritar askok eta askok zuzenean parte hartzea bideratu eta lortu du Batzordeak.
Politikoki, Batzordearen lanak balio izan du aniztasunaren kudeaketa modu irrazionalean eta arrazoi-
rik gabe baztertzen zuen diskurtsoa indargabetzeko. Beste ikuspuntu batzuetatik, pixkana-pixkana har-
tuko diren neurriak edozein direla ere, txostenak mugarri bat ezarri du Quebeceko gizartean eta poli-
tikan, eta mugarri hori hor geratuko da betiko.

Txostena beste gizarte plural batzuetarako eredu gisa 

Arrazoizko egokitzea teknika juridiko bat da eta beste araudi batzuetara eraman daiteke, besteak beste
Europakoetara. Alde horretatik, Kanadako esperientzia erreferentzia garrantzitsu bihur daiteke, oinarri
horretatik abiatuta Europako sistema politikoetan pluraltasun-dosi handiagoak txertatzeko, era guztie-
tako gutxiengoen eskubide funtsezkoak onartze eta babeste aldera. Abiatzeko oinarria da herritar guz-
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tiek dituztela nazioarteko eta konstituzioko tresnek oinarrizkotzat onartutako eskubideak eta askatasu-
nak, gizarteko gutxiengo bateko kide izan ala ez, eta horien artean dago eskubide horiez gozatzeko
berdintasunerako eskubidea. Berdintasunaren printzipioak ez du esan nahi kasu guztietan tratu unifor-
mea eman behar denik; aitzitik, aldeak egon daitezke tratuan, bai eta egokitzeak ere, baina herritarrak
nahi gabeko diskriminazio-jokabideetatik babesteko izaten dira. Normalean, lege neutralek eraginda-
koak izaten dira nahi gabeko diskriminazio-jokabide horiek; izan ere, ondorio kaltegarriak sor ditzake-
te kolektibo jakin batzuentzat.

Hori dela eta, komeni da geure buruari galdetzea arrazoizko egokitzea edo testu honetan horrekin bate-
ra aipatu den beste kontzepturen bat (adostutako egokitzea, bereziki) normaltasunez erabil ote daiteke-
en gure ordenamenduan. Hau da, komeni da geure buruari galdetzea teknika hori balia dezakegun ala
ez, aldarrikatzen dugun pluralizazio demokratikorako bidean aurrerapausotzat jotzen dugun neurrian.

Galdera horri baiezkoarekin erantzun behar zaio. Egia da Kanadan aplikatzen den sistema juridikoak
bestelako parametroak dituela gurearen aldean eta jurisprudentziaren eta aurrekarien indarra handia-
goa dela eremu anglosaxoian; hain zuzen, horregatik datoz halako figurak Ipar Amerikatik eta ez beste
sistema juridiko mota bat jarraitzen duten herrialdeetatik. Alabaina, hori ez da oztopo arrazoizko ego-
kitzea onartzeko; izan ere, arestian ikusi dugunez, egokitze horien oinarria da diskriminaziorik eza eta
pertsona guztien oinarrizko edo funtsezko giza eskubideak errespetatzea, bereziki gutxiengoen eskubi-
deak. Bai Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbideak eta bai gure inguruko beste ordenamendu kons-
tituzional guztiek jasotzen dituzte oinarrizko printzipio horiek; izan ere, exijitzekoak dira zuzenbide-
estatu guztietan. 

Ondorioz, egokitzeen teknika zehatza edo aldeen arteko adosteen filosofia zabalagoa arazorik gabe
ekar litezke gure eremura, behin arau juridikoak interpretatzen edo aplikatzen dituzten eragileak tekni-
ka eta filosofia horietaz jabetzen direnean. Ez Giza Eskubideen Europako Auzitegiak eta ez hurbilago-
ko beste auzitegi batzuek ez dituzte oraindik ere kontzeptu horiek onartu beren eginkizun judizialean,
baina erabat defendagarria da maila juridikoan horiek jasotzea eta, seguru asko, denbora kontua baino
ez da izango. Gerta daiteke, hala ere, egokitzeen eta adosteen filosofia hori beste kontzeptu batzuen
bitartez bereganatzea auzitegiek. Beste kontzeptu horiek, nolanahi ere, antzeko eginkizuna edukiko
lukete. Kontzeptu horiek lirateke, esaterako: zeharkako diskriminazioa debekatzea6, ez bereizteagatiko
diskriminazioa (edo berdintzeagatiko diskriminazioa)7, diskriminazio anitza eta diskriminazio edo
kolektibo jakin batzuekiko arrazoizko egokitzeak egiteko obligazioa8; zenbait ezintasun dituzten per-
tsonekiko, esaterako. 

1616

6Kontzeptu horrekin loturik, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak erabakitako kasuen artean hauek aipa daitezke: Hugh Jordan
Erresuma Batuaren aurka, Kelly eta beste batzuk Erresuma Batuaren aurka, McKerr Erresuma Batuaren aurka, eta Shanaghan
Erresuma Batuaren aurka; sententzia horiek guztiak 2001eko maiatzaren 4koak dira; D.H. eta beste batzuk Txekiar
Errepublikaren aurka, 2007ko azaroaren 13ko sententzia. Horietan oinarrituta, kultura-mailako aldeak ebazteko aplika daiteke
kontzeptu hori.
7Alde horretatik, Thlimmenos Greziaren aurkako kasukoa da sententzia nagusia, 2000ko apirilaren 6koa. Gerozko epai batzuek
Thlimmenos kasuko doktrinari jarraitzen diote, baina ez dute diskriminazioa dagoenik erabakitzen. Besteren artean, kasu hauek
aipa daitezke: Chapman Erresuma Batuaren aurka; Beard Erresuma Batuaren aurka; Jane Smith Erresuma Batuaren aurka; Coster
Erresuma Batuaren aurka eta Lee Erresuma Batuaren aurka; sententzia horiek guztiak 2001eko urtarrilaren 18koak; Fretté
Frantziaren aurka, 2002ko otsailaren 26ko sententzia; Pretty Erresuma Batuaren aurka, 2002ko apirilaren 29ko sententzia; Posti
eta Rakho Finlandiaren aurka, 2002ko irailaren 24ko sententzia; Natchova eta beste batzuk Bulgariaren aurka, 2005eko uztaila-
ren 6ko sententzia; Stec eta beste batzuk Erresuma Batuaren aurka, 2006ko apirilaren 12ko sententzia; Zeman Austriaren aurka,
2006ko ekainaren 29ko sententzia; Snegon Eslovakiaren aurka, 2006ko abenduaren 12ko sententzia; Dobal Eslovakiaren aurka,
2006ko abenduaren 12ko sententzia.
8Esate baterako, kasu hauek: Beard Erresuma Batuaren aurka, 2001eko urtarrilaren 18ko sententzia; Cha'are Shalom Ve Tsedek
Frantziaren aurka, 2000ko ekainaren 27ko sententzia; Buscarini eta beste batzuk San Marinoren aurka, 1999ko otsailaren 18ko
sententzia.
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Hori bai, txosten honen interesa ez da besterik gabe tresna juridiko bat Kanadatik gure ingurunera ekar-
tzeko teknikoki zer aukera dauden ikustea; areago doa. Testuaren balio nagusia ez da, ezta gutxiago
ere, juridikoa, baizik eta politikoa, politikaren zentzurik zabalenean. Kontsulta eta parte-hartze sozial
zabaleko prozesu sakon baten azken emaitza izan da txosten hau; hor datza bere balio nagusia.
Prozesu horren eraginez, Quebeceko erakundeek berriro hausnartu behar izan dute integraziorako eta
aniztasuna kudeatzeko politika jakin batzuk zer-nola garatzen ari ziren. Eta horrez gain, prozesu horrek
ekarri du hazten ari den kulturaniztasunaren esparruan Quebeceko biztanleek zer gizarte-eredu eraiki
nahi duten berriz hausnartzea. 

Eredu positiboa eta egokia euskal gizarterako 

Horrenbestez, Euskadin ere erabilgarri izan daitezkeen egokitze-teknikak ikasteko komenigarritasune-
tik harago, gaiaren mamia beste hau da: gaur egungo euskal gizartearen kudeaketa demokratikoari
buruzko gogoeta-prozesu sakona eta partekatua egiteko aukera. Izan ere, euskal gizartea berritzen eta
aldatzen ari da eta, horrenbestez, pluralagoa eta anitzagoa da eta izango da etorkizunean. Berritze
horren arrazoiak ugariak dira: berezko hazkunde begetatiboa, jatorriz oso hurbilekoak eta zehatzak
diren immigrazio-prozesuak, migrazioen eragina eta desplazatzeko erraztasun handiagoa. Beraz, beha-
rrezkoa da, noski, eremu publiko hori berriro hausnartzea, elkarbizitza askoz aniztasun-maila handia-
goan irudikatzea, eta aurrera begira seguru asko gauzatuko diren dinamikak zein irizpideren arabera
bideratu zehaztea.

Horrekin batera, ezin da hemen aipatu gabe utzi hein batean Quebeceko eta Euskadiko gizarteak lo-
tzen dituen osagai funtsezko bat: biek egoera gatazkatsua izan dute historian zehar eta horren adieraz-
pidea da, hain zuzen, bi herrialdeak bereizten dituen aniztasuna. Alde batetik, hizkuntzaren aldetik
gizarte pluralak dira. Bestetik, proiektu nazional edo politiko oso bestelakoak biltzen dira herritarren
artean. Lehenbiziko ardatzari dagokionez, Quebecek, itxuraz, panorama historiko homogeneoagoa du
hizkuntza frantsesaren inguruan, baina ezin da ahaztu zenbat eta zenbat hizkuntza indigena izan diren
eta dauden probintzia hartan sortu zenez geroztik. Horri gehitu behar zaio XX. mendean ingelesak gero
eta leku handiagoa hartu zuela Quebecen eta, horrenbestez, hizkuntza-politika biziak ezarri behar izan
zituzten, Kanadako hizkuntza nagusiaren aldeko zenbait gizarte-dinamika lehengoratu ahal izateko.
Hala eta guztiz ere, hizkuntzaren gaiak aparteko garrantzia eta kezka du gizartean; hala erakusten du
gaur egungo politika publikoak eta txosten honetan bertan gizarte hartako balioak eta beharrak zehaz-
ten diren moduak. Euskal Herriko egoera bestelakoa da, euskara eremu urriko hizkuntza eta hizkuntza
gutxitua delako bere lurraldean bertan hainbat mendetatik hona. Gaztelania nagusi da euskal gizarte-
an, nabarmen gainera, ahaztu gabe frantsesak Ipar Euskal Herrian duen indarra (gaskoiak, aldiz,
garrantzi askoz txikiagoa du, eta ia galduta dago gure artean). Bertako hizkuntzaren eta hizkuntza nagu-
siaren artean Euskal Herrian ezar daitekeen harremana oso bestelakoa da Quebeceko kasuaren aldean;
han, bertako hizkuntzak eginkizun garrantzitsua du integraziorako, eta hizkuntza moduan badu ahal-
mena ingelesarekin parez pare lehiatzeko. Ez da halakorik gertatzen Euskal Herrian. Alde horretatik,
Quebeceko hizkuntza-egoerak askoz antz handiagoa du Kataluniako gizartearen egoerarekin.
Nolanahi ere, eragozpen horien guztien gainetik, aintzat hartu behar da Quebecen eta Euskadin hiz-
kuntzaren osagaia hor dagoela bietan, eta hizkuntzen pluraltasun hori kudeatu egin behar dela.
Horrenbestez, hizkuntzarena balio erantsi bat da pluraltasunari aurre egin behar dioten gizarte garatu
gehienen aldean.

Quebecek eta Euskadik partekatzen dute aniztasunari loturiko bigarren elementu bat: identitate- edo
nazio-atxikimendua edo erreferentziazko proiektu politikoa. Gizarte biak ala biak zatituta edo banatu-
ta daude hainbat proiektu politikoren inguruan; hein batean, gainera, bata bestearen baztertzaile izan
daitezke proiektu horiek. Seguru asko, pentsamolde federalistaren eta burujabetzaren aldeko pentsa-
moldearen arteko banaketa askoz normaltasun handiagoz bizi da Quebecen, euskal gizartean gaur
egungo status quoa defendatzen duten proiektu politikoen eta euskal subiranotasuna –edozein delarik
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ere bere forma– berariaz onartzea eta gauzatu ahal izatea defendatzen dutenen artean bizi den bana-
keta baino. Hori hala izanik ere, banaketa bi gizarteetan dago eta, orobat, parekoa da herrialde bakoi-
tzeko bi bultzada politiko nagusien artean egon daitekeen indar-oreka ere. Ondorio hori atera liteke
behinik behin azken 30 urteotako hauteskunde-emaitzei erreparatuta.

Politika publikoak garatzeko moduak ezkerra-eskuina edo aurrerakoitasuna-kontserbadorismoa arda-
tzaren jiran banatu izan dira betidanik, eta horren arabera bereizi izan dira iritzi batzuk eta besteak.
Quebeceko eta Euskadiko banaketa politikoa, noski, ez dator bat ohiko bereizketa horrekin. Aitzitik,
banaketa politikoak kidetasun-sentimenduekin eta nazio- eta kultura-identitateekin du lotura zuzena
eta ukaezina. Horrek baldintzatu egiten ditu alderdi sinbolikoak, ideologikoak eta identitateari loturi-
koak, baina horrez gain, politika publiko jakin batzuk baldintzatzen ditu batez ere; esaterako, hezkun-
tza, komunikazio publikoa, kanpo-harremanak, kultura-politikak, hizkuntza-politikak eta erakundeen
jarrerak berak. Alde horretatik, gizarte konplexuak dira eta, horrenbestez, espazioa gorde behar da hein
batean aurrez aurre talka egin dezaketen proiektu politikoetarako. Horrek guztiak zailagoa egiten du
gizarte horiek kudeatzea eta erakunde aldetik antolatzea; era berean, ordea, gizarte interesgarriagoak
bihurtzen ditu, eta kudeaketa eta kultura politikoa egokiak badira, gizarte irekiagoak eta ulerkorragoak
ere bai gatazkari, aniztasunari eta areagotzen ari den konplexutasunari begira.

Alde horretatik, pluraltasun politikoa ertz dramatikoetara irits daiteke batzuetan alderdien eta gizarteko
taldeen arteko norgehiagoka dela eta ez dela; baina, aldi berean, aukera ere bada eta, horrenbestez,
desberdinen artean elkarrekin bizitzeko esperientzia luzea baliatu daiteke politika publikoak berriz
diseinatzeko eta, horien bidez, aniztasun gero eta handiagoari aurre egiteko. Horretan antzeko baldin-
tzak dituzte Quebecek eta Euskadik eta bi-biak daude egitura estatal edo federal nahiko antzekoen
aurrean. Horrek, aukera zabaltzeaz gain, are premiazkoagoa bihurtzen du gogoeta, XXI. menderako
zer-nolako gizarte-eredua marraztu nahi dugun. Hala, beste gizarte batzuetan joera sutsua antzematen
da asimilazionismoaren bertsio ezkutuago edo agerikoagoa ezartzeko; aldiz, herrialde konplexu eta
gatazkatsuak –Quebec eta Euskadi, esaterako–, egokiera ezin hobean daude hausnarketa horri ondo
prestatuta heltzeko eta gizartea eratzen duten pertsonen eta taldeen helburu legitimoen –beharbada ba-
tzuk elkarren artean oso bestelakoak– eremu publiko komunaren kudeaketa zer den bereizteko.
Betidanik izan diren aldeak (eremu urriko hizkuntzak, hizkuntza indigenak, betidaniko erlijio-
komunitateak, historikoki finkatutako talde etnikoak) nahastu egin dira beste identitate-adierazpide ba-
tzuekin (immigrazio-prozesuek eta globalizazioak eta aro postmodernoak ekarritako aldaketak direla
medio sortuak) eta, horrek eragin du aniztasuna are konplexuagoa bihurtzea. Horren ondorioz, beha-
rrezkoa da gogoeta sosegatuagoa egitea. Kontua ez da besterik gabe fenomeno berriei erantzutea pano-
rama tradizional konplexua babestuz; aitzitik, premiazkoa da dinamika guztiak programa berean inte-
gratzea, kontuan izanik batzuek besteen gain zer ondorio duten. Horrek ez du halabeharrez berdinta-
sun-tratua ekarri behar dinamika guztientzat, baina bai ahalik eta potentzialtasun handiena bilatzea
haietako bakoitzarentzat.

Hala, beraz, hemen aldarrikatzen ari garen gogoeta, gaur egungo egoerak eskatzen digun pluralizazio
demokratikorako beharrezko prozesua –gizarte demokratiko orotan egin beharrekoa, bestalde–, are eta
arrazoi eta premia handiagoz bultzatu behar da betidanik konplexuak izan diren gizarteetan; txosten
honetan aztergai ditugun bietan, esaterako. Kontua ez da defentsa jarrera hartu eta pentsatzea fenome-
no berriek nola aldatuko dituzten arrakasta handiagoz edo txikiagoz gure alde historikoen baitan beti-
danik lortu izan diren orekak; aitzitik, pentsatu behar da, betiko helburu kolektibo legitimoei uko egin
gabe, beste identitate-molde batzuk, hainbat eratako beste kultura-adierazpide batzuk nola bil daitez-
keen diseinu komunera, eta nola oreka daitezkeen behar bezala batzuen eta besteen aukerak ahalik eta
potentzialtasun gehien garatu ahal izateko. Azken helburua, ez dezagun ahaztu, ez da ez huts-hutsik
kulturala edo identitateari loturikoa, baizik eta erabat demokratikoa: hau da, eremu politiko jakin bate-
an elkarrekin bizi diren pertsona guztien giza eskubide oinarrizkoenak bermatzea.
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Halaxe da, oinarri hauxe du pluralizazio demokratikoaren aldeko jarrera horrek guztiak eta, bereziki,
gizarte berez konplexuetan gogoeta-prozesu sakona garatzeko gonbidapenak: gure sistema politikoak
legitimatu beharra, sistema horietan elkarrekin bizi diren pertsona guztien eskubideak bermatze alde-
ra. Hots, helburua da identitate-estatua zirkuitu ireki bat bihurtzea, bai kide izateko (hiritartasun inklu-
siboaren bidez) eta bai identitatea eskuratzeko (hiritartasun pluralaren edo kulturaniztasunaren bidez).
Prozesu horretan, komunitate politikotzat hartzen da pertsona guztiek (nazionalitate, identitate edo
etorkizuneko proiektu politikoa edozein dela ere) uneoro gizarte, ekonomia eta kultura aldetik eraiki-
tzen duten zerbait, pertsona horiena guztiena den zerbait. Horrek ez du esan nahi komunitate politiko-
ak berak ezin dituenik aldi berean bere egin kultura, hizkuntza eta identitate mailako zenbait helburu. 

Bide horretatik aurrera egiteko oztopo handienetako bat da gaur egungo gure sistema politiko eta juri-
dikoen gehiegizko zurruntasuna; izan ere, ikuskera indibidualistatik eta gehiengoaren ikuspegitik pen-
tsatuta daude, aldi berean. Txosten honetan xedea ez da baso amaigabe horretan barneratzea eskubi-
de jakin batzuk onartzeko, baizik eta giza eskubide partekatuak berriz interpretatzeko bidean mentu-
ratzea. Kontua ez da ez-hiritarrei, gutxiengoei eta desberdinei (beti berandu eta bigarren mailan) beren
eskubide bereziak aitortzea, baizik eta guztiei dagozkien giza eskubideak interpretatzea inklusibotasu-
naren eta pluraltasunaren ikuspegitik. Aurrez azaldu dugun moduan, horretarako guztirako beharrez-
koa da: gure sistema demokratikoak pluralizatzea, egokitzea, diskriminaziorik ezaren printzipioa eta
berdintasunerako eskubidea berriz formulatzea, eta hori guztia eskubideak kulturaniztasunaren ikuske-
ratik interpretatuz. 

Azken batean, gauza da onartzea demokrazia ez dela gehiengo numerikoen kontu hutsa, baizik eta
elkarbizitzarako esparru bat, ahal bezain beste zabaldu beharrekoa, demokrazia osatzen duten guztiek
aukera eduki dezaten oinarrizko eskubideak izateko eta erabiltzeko beren identitatearen bidez eta ez
identitate horren oztopoak gaindituta. Ez da komeni eremu publikoen identifikazioa erabat indargabe-
tzea; gainera, ezinezkoa da horrelakorik egitea, ez guztiz behintzat. Aitzitik, komeni dena da eremu
publikoak ahal bezainbat zabaltzea identitate ahalik eta gehienek (identitate-mota hori ukatzeagatik
bereizten direnak barne; erlijioarekin gerta daitekeen moduan, esaterako) aukera eta lekua izan deza-
ten elkarbizitzarako esparru orokorrean, horregatik besteen eskubideei eragin gabe. Horrek eskatzen
du, besteak beste, gizarte eta herrialde honetarako beste proiektu bat eraikitzea XXI. mendeari begira,
zer proiektu kolektibori eutsi behar zaion berriro hausnartzea (adibidez, eremu urriko hizkuntza propio
bat berreskuratzea) eta, orobat, erakunde publikoetatik proiektu horiek bultzatzeko benetan zer auke-
ra eta zer-nolako oinarria dagoen berriro pentsatzea; hori guztia aniztasun-molde berriei ateak zabal-
duta, dinamika bien arteko sinergiak indarrak batzeagatik gerta daitezen eta ez norgehiagokengatik.

Mugak muga eta kritikak kritika, Quebeceko adibidea eredu ezin hobea da gurea bezalako gizarte kon-
plexu batentzat gai horiei buruzko gogoeta sakona eta hausnartua bultzatzeko eta garatzeko. Hori guz-
tia dela eta, txosten hau argitaratzea ez da asmo akademikoarekin eta intelektualarekin eginiko edizio
hutsa; aitzitik, asmo politiko praktiko eta garbiarekin eginiko gonbidapena da oroz gain. 
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SARRERA

Joan den urtean ikusi dugunez, Quebectarren artean zatiketa dago egokitzeen auziaren eta auzi horre-
kin lotutako beste zenbait gairen inguruan. Dirudienez, adostasun orokorra gai hauetan baino ez da
lortu: frantsesaren sustapena eta gizon eta emakumeen arteko berdintasuna. Guztiek berresten edo
eskatzen duten laizismoari dagokionez, eztabaida-iturri ari da gertatzen auzia, laizismo horren ezauga-
rriak zehazten hasi zirenetik. Eta ikusi dugunez, emozioak ere azaleratu dira azkenean, eta nahitaez
konpondu behar ditugun tentsioak eragin dituzte. 

Hau da geure buruari ezarri diogun xede nagusia. Bereizten gaituzten kontuei buruz luze eta zabal hitz
egin ondoren, iritsi da unea gure izaeraren beste aldea ikertzeko, izatera irits gaitezkeen hori ikertzeko.
Beste alderdi hori sakoneko balioek osatzen dute, denon gurariek, alegia, politikarako jarraibide, egi-
tasmo eta proiektu bategileetan adierazi nahi genituzkeen horiek. Gure arteko diferentziak argi utzi
ditugu; ikus dezagun orain zerk lotzen gaituen. Azter dezagun beste alderdi hori, hain zabala eta etor-
kizun oparokoa. 

Behin ere ez dugu behar adina aldiz errepikatu: gure kontsultek, hain ongi ezagutzen ditugun oztopo-
ez gain, Bestearen aurrean dugun jarrera irekia erakutsi dute. Jaso ditugun txosten eta lekukotza gehie-
nek hori erakusten dute. Hala eskualdeetan nola Montrealgo hirian1, fede eta borondate onez osatuta-
ko kapital itzela aurkitu dugu. Harantz jo behar dugu, Quebec integratu eta bere dibertsitatearekiko
begirunetsu bat eraikitzen jarraitzeko.

Iritsi da berradiskidetzeko garaia. Horixe da txosten honen zentzua, konpromiso-espiritu batez oreka
eta ekitatea aurkitu nahiak iradokia baita. Ez da eginkizun erraza. Bide estua egin behar izan dugu jarre-
ra kontrajarrien edo elkarren kontrako balioen edo idealen artetik, baina beti egin dugu ahalegina ezta-
baidaren nondik-norakoak argitzeko. Azkenik, esan beharra dugu jakitun izan garela, prozesu guztian
zehar, gure gain hartzen genuen erantzukizunaren itzelaz, ikusirik zer-nolako itxaropenak eta iguriki-
penak eragin dituen gure batzordeak. 
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1Quebeceko probintzia 17 erregioz osatua dago eta euretarik bat Montreal da.





I. BATZORDEA

A. Agindua

Herritarrek arrazoizko egokitzeak izenekoei buruz era batera eta bestera adierazi zituzten nahigabeei
erantzutearren, Quebeceko lehen ministroak, Jean Charestek, Kultur Diferentziekin zerikusia duten
Egokitze Jarduerei buruzko Kontsulta Batzorde bat sortuko zela iragarri zuen 2007ko otsailaren 8an.
Gobernuaren Dekretuaren arabera, hau zen Batzorde horri eman zitzaion agindua: a) Quebecen egi-
ten ari diren elkarri egokitzeko jardueren argazkia egitea; b) Horrekin lotutako gaiak aztertzea, beste
gizarte batzuk kontuan hartuz; c) Gaiari buruzko kontsulta zabala egitea; eta d) Gobernuari gomen-
dioak egitea elkarri egokitzeko jarduera horiek Quebeceko gizartearen balioen araberakoak izan dai-
tezen, haren izaera pluralista, demokratiko eta berdinzalearen araberakoak, alegia.

Batzordearen agindua, hura definitu zen bezala, bi eratara
aztertu ahal dugu: adiera zabalaren arabera edo adiera estua-
ren arabera. Adiera estuaren arabera, arrazoizko egokitze
horren alderdi juridiko hertsiari heldu behar zaio. Adiera hori
lan-munduari lotutako jurisprudentziatik dator, eta akordio
edo malgutasun mota bat izendatzen du, berdintasunerako
eskubidea errespetatzeko xedea duena; zeharkakoa deritzon
diskriminazioaren kontra jotzeko xedea du bereziki (zehar-
kako diskriminazio horrek, arau instituzional baten aplikazio
zorrotza dela-eta, pertsona batek berdintasunerako duen
eskubidea urratzen du). Hizkera arruntaren arabera, kontzep-
tu horren esanahiak gainditu egin du definizio juridiko hori,
eta erakunde publiko edo pribatuetako kudeatzaileek ikasle,
gaixo, bezero eta abarrentzat baimentzen dituzten akordio-
moduak hartzen ditu. 

Batzordearen aginduari heltzeko bigarren modua, arrazoizko egokitzeen gaineko eztabaidan arazo
funtsezkoago baten sintoma ikustea zen, Quebecen 1970. urteaz geroztik ezarritako integrazio sozio-
kulturalaren ereduari buruzko arazoaren sintoma, hain zuzen. Ikuspegi horren arabera, kulturartekota-
sunari, immigrazioari, laizismoari eta Quebectarren nortasunaren auziari heldu behar zitzaion berriro.
Bigarren bide honi heldu diogu guk, arazoari sustraitik heltzeko, alegia, haren alderdi guztiei heltzeko,
arreta berezia jarriz alderdi ekonomiko eta sozialei. Laneratzea eta norberaren lana aintzat hartua iza-
tea, bizimodu-baldintza egokiak eskuratzea eta diskriminazioaren aurkako borroka dira, hain zuzen,
Quebeceko gizarteko herritar guztien kultur integraziorako funtsezko baldintzak. Are gehiago, horiek
dira quebectarrei ardura zaizkien kontuak, horiek eragin zuten eztabaida, gure kontsultetan guztiok
ohartu ahal izan ginenez. 

Damu dugun arren, herri autoktonoen auzia batzordeari eman zitzaion agindu horretatik kanpo utzi
behar izan genuen. Erantzukizun hori gure gain hartzeko, Quebeceko Estatuaren baimena behar izan-
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a) Quebeceko harmonizazio-
jardueren egoera finkatzea

b) Auzi horrekin batera doazen
beste kontu batzuk aztertzea,
beste gizarte batzuetako
esperientziak kontuan hartuta

c) Kontsulta zabal bat egitea

d) Gobernuari gomendioak egitea
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go genukeen, bai eta Jatorrizko Nazioena eta Inuit-ena ere. Quebeceko Biltzar Nagusiak hartutako
ebazpenak direla-eta, nazio autoktonoei dagozkien kontuak nazioen artean eztabaidatu behar dira.
Ingeles hiztunen gutxiengoari dagokionez, gizarte anfitroiaren zati baita eta oso-osorik bizi baitu diber-
tsitate etnokulturalaren fenomenoa, honako hau esan beharra dugu: gutxiengo horren estatus berezia
ez da auzitan jarria izan. 

B. Ikerketa-lana

Batzordeak bost milioi dolarreko aurrekontu bat zeukan, eta hainbat jarduera gauzatu ziren dirutza
horri esker. 

Gure eztabaiden lagungarri, hamahiru ikerlan eskatu genizkien Quebeceko hainbat unibertsitatetako
espezialistei. Hainbat ikerketa-tresna prestatu genituen, hala nola aurkeztu zitzaizkigun era bateko eta
besteko txostenetan eta analizatu genituen mezu elektronikoetan agertzen ziren argudioak sailkatzeko
tipologia bat. Hogeita hamaika inkesta-talde antolatu genituen Montrealen eta eskualdeetan, inguru
ezberdinetako kidez osatuak. Bilerak ere egin genituen, berrogeita hemeretzi, erakunde soziokulturale-
tako ordezkariekin. Hainbat jakintza-adarretako hamabost espezialistek osatutako aholkularitza-batzor-
de batekin ere elkartu ginen.

Jendaurreko kontsultei dagokienez, lau foro nazional
(Montrealen) antolatzea eskatu genuen, eta Institut du Nouveau
Monde izeneko erakundeak antolatu zituen (800 lagunek baino
gehiagok hartu zuten parte). Batzordeak bilerak egin zituen
hamabost eskualdetan (Montrealekoez gain), hogeita hamaika
egun behar izan ziren guztira entzunaldiak egiteko. Herritarrek
esku-zabaltasunez erantzun zioten gure deialdiari, eta 900 txos-
ten baino gehiago aurkeztu zizkiguten. Testu hauek guztiak ira-
kurri ditugu, eta egileekin eztabaidatu ere egin ditugu, banaka-
ko 328 entzunalditan. 241 lagunen lekukotzak entzun ditugu.
2007ko abuztua eta 2008ko urtarrila bitartean, Batzordeak
web-orri bat ireki zuen, eta jendeari aukera eman zion horrela
iritzi-truke eta eztabaidetan parte hartzeko (400.000 bisita
baino gehiago izan ditu).

Azkenik, entzunaldiak egin ziren egoitzetan, herritarrentzako arratseko 22 foro egin genituen, nahi
zuten guztiek parte hartzeko (telebista-kate batzuek zuzenean edo diferituan eman zituzten foroon
eztabaidak). Guztira, 3.423 pertsonak hartu zuten parte. Foro bakoitzak ia hiru ordu iraun zuen, eta,
batez beste, era guztietako gizarte-mailetako 40 lagunek hartu zuten parte beren iritzia ematen.

C. Txostenaren jarraibide orokorrak

Jarraibide orokor hauek dira gure txosteneko analisien eta ondorioen oinarri:

1. Ez dugu haustura edo aldaketa erradikalik proposatuko. Aztertu dugun gai handietako bakoitzari
dagokionez, gure gogoetak eta proposamenak Quebecen ibilbidearen jarraipen baino ez lirateke
izango, hau da, Quebecek hamarraldi batzuetatik hona arlo soziokulturalean izan duen bilakaera-
ren ildoan eginik daude. Jarraibide honen arrazoia erraza da. Azken urte honetan ikasi eta ulertu
dugun guztiari buruzko analisia egin ostean, ondorio hau atera dugu: Quebecen, bizitza kolektibo-
aren funtsak ez daude egoera kritikoan. Beste zerbait aurkitu dugu, ordea: egokitzeak egiteko beha-
rrizana. Badago beste arrazoi bat jarraitasunaren alde. Gure gizartea aski zatikatua dago gaur egun,
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eta hausturak eta tentsioak gutxitu egin behar ditugu, indartu ordez. Iritsi da konpromisoen garaia,
orekak negoziatzekoa.

2. Analisia egin ondoren, konturatu gara gure gomendioak gehiago direla Quebec osorako
Montrealgo eremu metropolitarrerako baino, nahiz eta etorkinen % 86,9 han pilatu. Geroz eta etor-
kin gehiago dago Montrealetik kanpora, eta
gerta liteke datozen urteetan joera hori areago-
tzea eta hiriaren eta eskualdeen artean dagoen
aldea gutxitzea.

3. Elkarri egokitzeko jardueren arloan, ahalik eta
gehien sustatuko ditugu herritarren ekintza eta
banakoek eta komunitateetako ordezkariek
egoerak analizatzerakoan eztabaida, ekimen
librea eta sormena sustatzeko izan duten eran-
tzukizuna. Ia-ia salbuespenik gabe, konponbi-
de-mota horri emango diogu lehentasuna, lege
berriak eta erakunde berriak sortuz kanpotik
etor daitezkeen formulei baino. Jarraibide
horren bidez, egokitze-eskaerak tratatzeko
orduan auzia auzitegietatik kanpora atera eta
deszentralizatzeko aukera izango dugu.

4. Irakurleak kontuan hartu beharko du quebecta-
rrek azken hamarraldietan egindako funtsezko
hautu kolektiboek zedarritzen dutela gure
gogoeta. Quebectarren jaiotze-tasa apalak eta hazkunde demografikoa eta ekonomikoa sustatzeko
nahiak immigrazioaren alde jartzera eraman ditu. Aldi berean, askok eta askok utzi egin dute erli-
jioaren praktika, eta urrundu egin dira frantsez-kanadiar nortasunetik, eta quebectar nortasun
berriaren alde jarri dira. Era berean, Kanadako zati izaten jarraitzea erabaki dute (besterik erabaki-
tzen ez duten artean), eta, horrenbestez, Kanadako erakundeen jurisdikzioaren pean jarraitzea.
Azkenik, globalizazioaren bidea onartu dute, eta, orobat, esan ohi denez, munduaren aurrean
jarrera irekia edukitzea. 

5. Horrez gain, arretaz aztertuko ditugu herritarrek kontsulta publikoetan edo pribatuetan egin dituz-
ten proposamen eta iradokizunak. Esan beharrik ez dago, ezinezkoa izango da proposamen eta ira-
dokizun horiei guztiei erantzutea, batzuetan bateraezinak izaten baitira. Batzordeari eman zitzaion
aginduarekin lotutako gai asko eta askori buruzko ezadostasunak egiaz dira sakonak. 

6. Dibertsitate etnokulturalari dagokionez, eremu publikoan ezadostasunak adierazteko modua ema-
ten duten pentsamendu-ildoen eta proposamenen alde egingo dugu. Horrela, ezadostasun horiek
ulertu eta onartzeko aukera izango da, edozein aitzakiarekin estali, zokoratu edo erreprimitu ordez.

7. Berdintasunean eta elkarrekikotasunean integratzea izango da gure analisien eta proposamenen
gidari. Kezka horrek gidatuko ditu egokitzeei buruzko eztabaida osoa eta eztabaida horri darizkion
kontu guztiak. 
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a) Quebectarren ibilbidearen jarraipenaren
aldeko hautua egitea

b) Quebec osorako gomendioak egitea

c) Herritarren ekintzaren balioa aitortzea

d) Quebectarren hautu kolektiboak aintzat
hartzea

e) Herritarren iradokizunak eta
proposamenak aintzat hartzea

f ) Eremu publikoan diferentziak ager
daitezen uztea

g) Berdintasunean eta elkarrekikotasunean
integratzearen alde egitea





II. Pertzepzio-krisia
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II. PERTZEPTZIO-KRISIA

Adierazi dugun bezala, kontsultak eta ikerketak egiten urtebete igaro ondoren, ondorio hau atera dugu:
Quebeceko bizitza kolektiboaren oinarriak ez daude krisian. Egokitzeen krisiaz hitz egin ahal bada,
pertzepzioen aldetik da, funtsean. Hain zuzen ere, gure lanetan ezin izan dugu frogatu erakunde publi-
koek baimendutako doitzeak eta egokitzeak ugaritu egin direnik. Era berean, ezin izan dugu frogatu era
honetako eskariek gure erakundeen funtzionamendu arrunta oztopa dezaketenik. Badira, zalantzarik
gabe, ezin konponduak, zalantzak eta atsekabeak zenbait puntutan, baina egoera orokorra kontrolae-
zina dela baieztatzeko modukorik ezer ere ez. Egitate batek erakusten digu hori (oso adierazgarria, gai-
nera); hain zuzen ere, auzitegietara iristen den egokitze-kasuen kopuruak oso apala izaten jarraitzen
duela. 

Egoera orokorra ez baldin bada kritikoa, nola azaldu Quebeceko gobernuak beharrezkotzat jo izana
egokitzeen arazoa aztertzeko batzorde bat sortzea? Kontu horri erantzuteko, pertzepzio-krisia deitzen
dugun hori eragin duten gertaeren katea berreraiki behar dugu. Quebeceko herritarren zati handi batek
egokitze-jarduerei buruz oso iritzi txarra izatea eragin duten egoerak eta zergatiak zehaztu ahal izango
ditugu. Gizartearen zati horren ustez, egokitze-jarduerek gure gizarte-antolamendua eta gure gizartea-
ren baliorik funtsezkoenak ere arriskuan jarri dituzte. 

A. Gertaeren kronologia

Quebecen izan diren arrazoizko egokitzeen gaineko eztabaida publikoaren historian lau aldi bereiz
daitezke. Kasuen kopurua eta tipologia eta eztabaida publikoen intentsitatea dira aldi horiek bereizte-
ko irizpide nagusiak. Berreraiki dugun kronologia horretan 73 kasu edo auzi daude, eta hogeita bi urte
hartzen ditu, hau da, 1985eko abendutik 2008ko apirila arte. Zerrenda hori eta kasu horien guztien des-
kripzioa kontsultatu nahi izanez gero, txostenaren bertsio osoan daude jasota. Hemen ohar orokorrei
baino ez diegu erreparatuko.

1. Aurrekariak (1985eko abendutik 2002ko apirila arte)

Aldi honetan, 13 egokitze-kasu ikusi ditugu hedabideetan. Lehenbiziko egiaztapena: kasu guzti-
guztiak, bat izan ezik, arrazoizko egokitzeak dira, horiek adiera hertsian ulerturik. Horietako bakoitze-
an, erabaki-gune juridiko hauetara jo zen (edo ia-juridikoetara): Pertsonaren eta Gazteriaren
Eskubideen Batzordea (CDPDJ), Pertsonaren Eskubideen Quebeceko Auzitegia, Montrealgo Udal
Auzitegia, Quebeceko Auzitegi Gorena, Gora jotzeko Auzitegi Federala eta Kanadako Auzitegi
Gorena. Oro har, aldi horretan, jurisprudentziaren bilakaerak eta Gutunak indarrean sartzeak ekarrita-
ko betebehar juridiko berriez jabetu zen iritzi publikoa. 1994ean, hainbat eztabaida izan ziren
islamdarren zapiaren gaiari buruz, eta, 1995ean, Pertsonaren eta Gazteriaren Eskubideen Batzordeak
(CDPDJ) auzi horri buruzko iritzia eman behar izan zuen. Horrez gain, ez zen garrantzizko beste auzi-
rik sortu egokitze-jardueren balioari berari buruz.



ETORKIZUNA ERAIKITZEA Adiskidetzeko garaia

3030

2. Auziak areagotzea (2002ko maiatzetik 2006ko otsailera)

Bigarren aldi hau inflexio-puntua da gertaerei buruzko eztabaidan. Quebeceko Auzitegi Gorenak kir-
pana2 jantzita eramateari buruz emandako epai baten iragarpenarekin hasi zen, oihartzun handia izan
baitzuen iritzi publikoan. Shariaren3 aplikazioari buruzko eztabaidek (Ontarion batez ere) ere eragin
zuten auzia, neurri handi batean. 2001eko irailaren 11ko gertaerak hor daude oraindik, guztion gogo-
etan: mesfidantzaz eta segurtasunik ezaz betetako giroa sortu zen herritarren artean. Egokitze-kasu ba-
tzuek eskalada juridikoa eragin zuten: gora jotzeko helegiteak aurkeztu ziren auzitegien epaien kontra,
batzuetan are Auzitegi Gorenari ere. Tokian tokiko kasu txikiak zirenak egiazko auzi bihurtu ziren, eta
horien garapen juridikoari oso gertutik jarraitu zion gizarteak. Beste berritasun bat izan zen zenbait auzi
sortu zirela, hala nola gabonetako zuhaitzari buruzko eztabaida, berez arrazoizko egokitzeen kasuei ez
zegozkienak.

3. Istiluen aldia (2006ko martxotik 2007ko ekainera)

Hirugarren aldi honen ezaugarri nagusia da hedabideetan agertzen diren kasuak edo auziak erruz uga-
ritu izana. Berrogei baino gehiago aurkitu ditugu hamabost hilabeteko aldi horretan bakarrik (aurreko
bi aldietan, aldiz, hamairu eta hamabi kasu aurkitu genituen). Kopuru horiek erakusten dute nola bete
zuten hedabideek egokitzeen kasu horretan eginkizun geroz eta
aktiboagoa. Behin eztabaida publikoan sartu ondoren, egokitze
terminoa erruz baliatutako terminoa bihurtu zen. Eztabaida ez
zen gutxiengoen praktika erlijiosoei buruzkoa bakarrik; auzi
askoz zabalagoa hartu zuen handik aurrera, etorkinen eta gu-
txiengoen integrazioarena, hain zuzen. Aurreko aldian azalera
agertzen hasi zen fenomeno bat ari zen ageri-agerian garatzen:
gizartearen zati batek pribilegiotzat jotzen zituen egokitze-
eskariak, eta pribilegio horien kaltea pairatuko balu bezala
erantzuten zuen. 2007ko urtarrilean, Action Democratique du
Quebec alderdiaren zuzendariak, gizarteari zuzendutako gutun
ireki batean, lider politikoen makurtzea salatu zuen, bai eta
quebectarrak burua jaistera eta kolektiboki makurtzera bultzatzen zituen gutxiengoen aspaldiko erre-
flexua ere. Handik gutxira, Hérouxville-ko bizi-kode4 ospetsua onartu zen. Egokitzeen krisiak 2007ko
martxoan jo zuen behea, probintzia-hauteskundeen aurreko asteetan zehar: egokitzeak arazo soziala
bihurturik zeuden, eta eragile politikoek ia egunero-egunero eman behar zuten haiei buruzko iritzia.

4. Lasaialdia (2007ko uztailetik 2008ko apirilera)

Uda iristearekin hasi ziren Batzordearen lanak, eta lan horiek hastearekin batera aldaketa argi bat ger-
tatu zen egokitzeei ematen zitzaien babesean. Bederatzi hilabeteko aldi horretan, hedabideek zortzi
kasu edo arazoren berri jaso zuten, eta horietatik lau Quebecetik kanpo gertatuak ziren. Kasu horiei
eman zitzaien tratamendua askoz zuhurragoa izan zen. Aitak hildako Ontarioko neska gazte musulma-
naren historia tragikoaren aurreko erreakzio neurritsuak dira joera horren erakusle. Behin egokitzeen
ehiza amaitu zenean, Batzordearen lanetara eta haren kontsulta publikoaren edukietara bihurtu zen iri-

EGOKITZEEN MEDIATIZAZIOA

Azken hogeita bi urteetan jaso
ditugun kasu edo auzietatik,
berrogei "bor-borraren-aldikoak"
dira. Hori, 2006ko martxotik
2007ko ekainera doan aldian
bakarrik, kasu guztien % 55 da,
gutxi gorabehera.

2Kirpana Sij erlijioko kideak etengabe eraman behar duten sastakai bat da. Ongia eta gaizkiaren arteko borroka adierazten du eta
ezin daiteke erasotzeko atera (erabili).
3Sharia musulmanek jarraitu beharreko araudia da. Pertsonen kontzientziara mugatu ahal da, baina zenbaitetan Estatu araudi for-
maletara inkorporatu ere.
4Hérouxville Quebeceko udalerri bat da. 2007ko urtarrilean hedabideetan ospetsu egin zen, immigranteek errespetatu behar
zuten bizi-kodea ezarri zuenean.
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tzi publikoaren arreta. Orain, atzera begiratuz, badirudi Batzordearen sorrerak egoera lasaitzea eragin
zuela. 

Gertaera horietatik atera daitezkeen ondorio nagusiak honako hauek dira: 

a) Azken hogeita bi urteetan zerrendan jaso ditugun hirurogeita hamairu kasu edo auzietatik, berro-
gei istiluen aldia deitu dugun horretan gertatutakoak dira. Hori 2006ko martxotik 2007ko ekainera
arte doan aldiko kasu guztien % 55 da, gutxi gorabehera.

b) Estatistika horrek erakusten du zein arreta handia jarri zieten hedabideek aldi horretan egin ziren
arrazoizko egokitzeei.

c) Hedabideetan eztabaidatutako kasuen kopuruak kasuan-kasuan emandako egokitzeen kopurua
erakusten duelako azalpena ez da sinesgarria. Horrek esan nahiko luke emandako egokitzeen
kopurua era esponentzialean hazi zela 2006ko udaberrian zehar, eta 2007ko ekainetik aurrera bor-
tizki jaitsi. Hipotesi hori ez dator bat jaso ditugun datuekin eta lekukotzekin.

B. Egitateak eta pertzepzioak

Istiluen aldian zehar, hainbat kasu edo arazo zirela-eta, biztanleriaren zati batek oso iritzi ezkorra izan
zuen arrazoizko egokitzeei buruz. Kasu edo arazo horiek bidegabetzat jotako egokitze edo doitzeekin
zuten zerikusia, edo quebectar gizartearen balioetarako mehatxu baten gisan ikusten zituzten.

Gauzak argitzearren, gure Batzordeak bi iker-
tzaileri eskatu zien berreraiki zitzatela egitateak
ahalik eta zorroztasunik handienarekin lau hila-
beteko epean, eta, horretarako, har zitzatela
hogeita bat kasu hedabideetan zabalkunderik
handiena eta eztabaidarik gehien eragin zute-
nen artean. Ikertzaile horiek eragileei eta leku-
koei egin zieten galdeketa, eta eskura zituzten
agirietan oinarritu ziren.

Gure ikerketek erakutsi dute aztertutako hogeita
bat kasuetako seietan ez dirudi desitxuratze age-
rikorik izan zenik berreraikitako egitateen eta
herritarrek kasu horiei buruz izan zituzten per-
tzepzio orokorren artean. Nolanahi ere, gainerako hamabost kasuetan, desitxuratze nabarmenak ikus
ditzakegu. Hala, arrazoizko egokitzeei buruzko iritzi ezkorra hedatu zen gizartean, eta, sarri, iritzi hori
tokian-tokian gauzatzen ziren jardueren pertzepzio akastun edo partzial batean oinarritzen zen.
Hemen bost adibide ematen ditugu, desitxuratze horien garrantziaren erakusle. Irakurleek txostenaren
bertsio osoan aurkituko dute gainerako kasuen analisia.

1. Emakume haurdunentzako erditu aurreko ikastaroak Parc-Extensioneko Komunitate
Zerbitzuen Zentroan (CLSC)

Pertzepzio hedatua: Beren bikotearekin Parc-Extensioneko Komunitate Zerbitzuen Tokiko Zentroak
(CLSC) ematen zituen emakume haurdunentzako erditu aurreko ikastaroetara joaten ziren gizonei
debekatu egin zitzaien sartzea, gizonezkoak han izatea gaitzesten zuten emakume musulmandarrek
eskatuta.

BATZORDEAK IKERTU EGITEN DU

Bi ikertzailek berreraiki zituzten, Batzordeak
eskaturik, hedabideetan zabalkunderik
handiena izan zuten hogeita bat kasuen
inguruko gertaerak; horretarako, eskura zuten
dokumentazioan oinarritu ziren, eta eragile
eta lekuko nagusiei egin zieten galdeketa. Kasu
horietako hamabostetan, gure ikerketek honako
hau erakutsi dute: gertaeren eta gertaera horiei
buruz herritarrek duten pertzepzioaren artean
desitxuratze garrantzitsuak izan dira.
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Egitateak (ikertutakoaren arabera): Egunez, auzoko bezeroentzat egokitutako laguntza- eta informazio-
saioak antolatu zituen Parc-Extensioneko Komunitate Zerbitzuen Zentroak (CLSC); auzo horretako
bezeroak oso txiroak dira, eta etorkinak dira batez ere, eta horietako oso gutxi joaten dira osasun-
zerbitzuetara (bilera horietan, besteak beste, erditu aurreko zainketaren gaiari heltzen zaio). Zerbitzu
hori emakume etorkinek erabiltzen dute batez ere, baina gizonekoek ere badute joatea. Gauetan, ema-
kume haurdun erditu aurrekoentzako eta haien bikote-kideentzako ikastaroak eskaintzen dituzte
Montagneko osasun-etxearekin eta gizarte-zerbitzuekin kide diren beste bi Komunitate Zerbitzuen
Zentrotan.

2. Quebeceko Societé de l'assurance automobile delakoaren jarraibidea

Pertzeptzio hedatua: Quebeceko Societé de l'assurance automobile delakoaren jarraibidea Quebeceko
Societé de l'assurance automobile du Quebec delakoak agindu zien emakumezko aztertzaileei, judu-
tar ortodoxoei gidatzeko azterketa egin behar zietenean, utz zezatela beren lanpostua gizonezko azter-
tzaileen esku. 

Egitateak (ikertutakoaren arabera): Societé de l'assurance automobile du Quebecek (SAAQ-ek) delako-
ak egokitzearen gida bat atera zuen, eta, bertan, barne-jarraibide batzuk aipatzen ziren, argazkiak atera
bitartean kapelua eramateko betebeharretik medikuntza- edo erlijio-arrazoiengatik salbuesteko kasuei
buruzkoak. Gida honek, halaber, honako hauek aipatzen ditu: azaltzen du SAAQ delakoak (Societé de
l'assurance automobile du Quebec) baduela aukera eskaera-mota horri erantzuteko, betiere une horre-
tan aztertzaile bat libre izanez gero. Bestela, egokitzerako hitzordu bat eman ahal zaio geroagorako,
zeren eta ikastegiak ez baitu zertan beste bezero batzuk lekuz aldatu, ez du horretarako betebeharrik;
eta ez du zertan azterketen ordutegi osoa azpikoz goratu ere, eskaera horri berehala erantzutearren.
Gidak, gainera, honako zehaztasun hauek ematen ditu: Hala bada, arrazoizko egokitzea ez da aplika-
tuko eskariak beste eskubide baten kontra jotzen duenean, esate baterako, sexuen arteko berdintasun-
eskubidea, antolamendu publikoa edo lekuen eta pertsonen segurtasuna urratzea.

3. Mont-Saint-Grégoire-ko ostatua

Pertzeptzio hedatua: Musulmandar batzuk ostatu batera aurkeztu ziren goiz batean, eta menua alda-
tzeko eskatu zuten, beren erlijioaren arauarekin bat etor zedin. Gainerako bezeroak gaitzitu egin ziren
ilar-zopa urdaiazpikorik gabe eta babarrunak urdairik gabe jan behar izateagatik. Arratsaldean, musul-
mandar horiek berak dantza-aretora sartu ziren, eta ospakizuna bertan behera utzarazi zuten, beren
otoitzak egin ahal izateko. Nolabait esatearren, bota egin zituzten han zeuden bezeroak. 

Egitateak (ikertutakoaren arabera): Irten baino astebete lehenago, Astrolabe izeneko musulmandar
elkarteko ordezkari batek ostatuko jabeetako batekin egin zuen bilera, menuan egindako aldaketa ba-
tzuei buruz hitz egiteko. Aldaketa horiek, taldeko kide batzuei bakarrik aplikatu behar zitzaizkien:
Aldatutako menu horretan ez zegoen txerri-haragirik, baina, bai, ordea, hallal saltxitxak eta salamia,
Astrolabek hornitu eta ordaindutakoak. Ados jarri ostean, ostatuko lau jantokietako bat erreserbatu zuen
elkarteak, berak bakarrik erabiltzeko. Eguna iritsi zenean, bazkalostean, taldeko berrogei bat lagunek
mahai eta aulki batzuk aldatu zituzten lekuz berentzat erreserbatutako aretoan, otoitz labur bat egite-
ko. Ostatuko zuzendaritzak, jantokia lehenbailehen husteko irrikaz (jende asko ari zen bertaratzen, eta
300 bezero inguru zain zeuden leku bat noiz aurkituko), une horretan ia hutsik zegoen dantza-aretoa
erabiltzeko proposamena egin zien otoitz egin nahi zuten pertsonei. Dantza-aretoak 650 bat lagun har
ditzake, eta, une hartan, hogeita hamar bat bezero zeuden, batzuk jantokira sartzeko zain. Neskato ba-
tzuk dantzan ari ziren musika herrikoiarekin. Ostatuko zuzendaritzak gerarazi egin zuen musika, beze-
ro musulmandarrek beren otoitza egin ahal izan zezaten; hamar minutu ere ez zuen iraun otoitzak.
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Ondoren, berriro hasi zen musika. Zuzendaritzaren arabera, ez zuten inor kanporatu behar izan
dantza-aretotik, eta ateratzeko gonbiterik ere ez zitzaion inori egin.

4. Kosher5 ziurtagiridun elikagaiak

Pertzeptzio hedatua: Elikaduraren sektorean, enpresa askok, isilpean, aldatu egiten dituzte beren erre-
zetak, eta diru-kopuru handiak ezartzen dituzte beren produktuak judutar erlijio ortodoxoaren arauen
araberakoak izan daitezen. Horren ondorioa da kontsumitzaileek, jakin gabe, prezio-gehitze handi
samarra jasan behar izaten dutela. Quebecen, prezio-gehitze hori urtean hainbat milioi dolarretakoa
izaten da, eta, beharbada, are gehiagokoa ere. Diru-sarrera horiek banatu egiten dira enpresen eta erra-
binoen artean. 

Egitateak (ikertutakoaren arabera): Gaur egun ez dago gaia sakonki aztertu duen azterlanik. Nolanahi
ere, baditugu lekukotzak eta iritzi partzialak ere, eta, nahiz eta fidagarriak izan, argi eta garbi ezartzen
dute: a) Enpresek kosher ziurtagirietarako erakusten duten interesa Estatu Batuetako zati batera heda-
tzen diren merkatu-estrategien ondorio dira; b) Kontsumitzaileek beren gain hartu behar dituzten gastu
gehigarriak minimoak dira; c) Ziurtagiriekin lotuta dauden betebeharrek eragin dezakete enpresek
produkzio-prozedura batzuk aldatu beharra (garbiketa gehigarriak, esate baterako), baina, ez, ordea,
produktuen osaera aldatu beharra; eta d) Errabinoek ez dute onurarik ateratzen ziurtagiritik. 

5. Etxez etxeko osasun-laguntzako zerbitzua

Pertzeptzio hedatua: Sabbat egunez, Thérèse-de-Blainville izeneko Komunitate Zerbitzuen Zentroko
erizainak etxez etxe ibiltzen dira Boisbriand-eko judutar komunitate hassidiarreko eriak zaintzen. Era
berean, modu jakin batean jantzi behar izaten dute komunitate horretan esku hartzeko. 

Egitateak (ikertutakoaren arabera): Boisbriand-eko judutar komunitate hassidiarra ez da Thérèse-de-
Blainvilleko Komunitate Zerbitzuen Zentroak zaintzen dituen herritarren % 1,7 ere, eta komunitate
horretan egiten dituen etxez etxeko esku hartzeak esku hartze guztien % 0,1 dira. Onartuak izateko,
mediku batek agindutakoak behar dute izan. Komunitate Zerbitzuen Zentroko erizainek ez dute bete-
beharrik janzkerari dagokionez. Komunitate Zerbitzuen Zentro horrek dagoeneko ezetsi ditu hainbat
egokitze-eskari, eta dioenez oso harreman onak ditu aspalditik hassidiar komunitatearekin.

C. Egokitzeak direla-eta sortutako ondoeza

Eztabaida eragin duten kasu gehienetan, desitxuratze handiak aurkitu izan ditugu gertaeren eta pertzep-
zioen artean.

Hori ikusirik, ezinbestean galdetzen dio batek bere buruari zer-nolakoa izango zatekeen eztabaida
herritarrek informazio osoa eta objektiboa jaso ahal izan balute. Egiaren antzik handiena duen hipote-
siaren arabera, ez zatekeen egokitzeen krisirik izango. Pertzepzioen krisia bi desitxuratze motak eragin
dute, nabarmenki: alde batetik, zurrumurruaren fenomeno aski ezagunak eta, bestetik, hedabideek
(interesatuek sarri kritikatu izan dituzte hedabideak foroetan eta entzunaldietan, eta hedabide horietan
lanean dabiltzanetako batzuek ere autokritika aski zorrotza egin izan dute). Nolanahi ere, faktore
horiek ez dute azaltzen Quebeceko herritarren erreakzio harrigarria. Egokitzeen gaineko eztabaidari
esker, quebectarrek beren buruaren azterketa egin dute, eta beren buruari galdetu diote nola ez duten

5Kosher ziurtagiria judutar erlijioaren prezeptuak errespetatzen dituen elikagaiei ezartzen zaie.
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Iraultza Lasaiaz6 geroztik horrelako ariketarik egin. VII. atalean berriro ekingo diogu arazoaren alderdi
horri. Itxura guztien arabera, ondoezaren seinale nagusiak frantziar-kanadar jatorriko quebectarren
aldetik zetozen. Zaila da talde horretan egokitzeen kontrakoen eta aldekoen kopurua zehaztea, baina
badirudi kontrakoak izan zirela ugariagoak. Ondorio hori ateratzen da hedabideetan agertu diren gutu-
netatik eta esku-hartzeetatik, Montrealen eta eskualdeetan antolatutako inkesta-taldeetatik eta hainbat
inkestetako datuetatik. Nolanahi ere, badirudi anglo-quebectarren komunitateak jarrera irekia erakutsi
duela egokitzeen aurrean, Montrealgo egunkari batek
2007ko irailean eta urrian egindako SOM inkesta batek
erakusten duenez. Ama-hizkuntzatzat frantsesa duten
quebectarren % 71,7ren iritziz, gure gizartea tolerante-
egia da egokitzeen gaian. Ama-hizkuntzatzat frantsesa
ez duten quebectarren artean (alofonoak ere bertan
sartzen dira), % 35,2 zen proportzio hori.

Egokitzeek eragindako ondoeza hainbat argudioren
bitartez geratu zen agerian. Batzordeak egindako iker-
keta-lanen artean, bazen herritarrek egokitzeei buruz
aurkeztutako eragozpen guztien tipologia bat. VI. atale-
an, eragozpen nagusiak berrikusiko ditugu, eta erantzun bat emateko behar diren osagaiak aurkeztuko
ditugu. Oraingoz, aski izango dugu honako hau adieraztea: egokitzeek eragindako ondoeza adierazte-
an, jendeak, sarri, huts egin du xedea. Hain zuzen ere, etorkinek eta gutxiengo etnikoetako kideek ez
dute deus ikustekorik izan hainbat arazotan (udaleko gabonetako zuhaitza, Montrealgo polizia-
zerbitzuaren sasi-jarraibidea, aurpegia zapiz estalita joatea botoa ematera...), eta, beste zenbaitetan,
akusazio bidegabeak egin dira haien aurka (ostatuko kasua, erditu aurreko emakume haurdunentzako
ikastaroak, kosher jakiak edo etxez etxeko osasun-laguntza).
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SAIHESTU OTE ZITEKEEN KRISI HORI?

Egokitzeei buruzko ikuspegi ezkorra
gertaeren gaineko pertzepzio oker edo
partzial batean oinarritzen zen sarri.
Egitateok hobeto ezagutuz gero,
beharbada ez zatekeen gertatuko
egokitzeen krisirik.

6Iraultza Lasaia joan den mendeko 60.hamarkadan gertatu zen Quebecen. Iraultza honen bidez Quebeceko gizartea
Kanadakoaren maila iritsi zen, Quebeceko ekonomi- eta kultur-garapenak lortu zituen eta bertako nazionalismoa birsortzeko
aukera eman ere.
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III. HARMONIZAZIO JARDUEREN EGOERA

A. Arrazoizko egokitzearen funtsa

Arrazoizko egokitzeen kontra jotzeko eman diren arrazoi ba-
tzuk eta besteak aztertzen hasi aurretik, komeni da galdetzea
nondik datorren egokitzearen edo harmonizazioaren ideia
orokorra. Bi kultura edo gehiago elkarren ondoan bizi diren
gizarte guztietan, ezinbestean sortzen da dibertsitatearen
kudeaketaren arazoa, eta beti izan da horrela. Duela gutxira
arte, auzia era autoritarioan ebazten zen gehienetan: indar-
tsuena zen kulturak menpean hartzen zituen besteak, bazter-
tuz, edo ezabatu egiten zituen, asimilatuz. Nolanahi ere, beti
izan dira jarduera malguak edo adiskidetze-jarduerak, are
inperioen barruan ere. Duela hamarraldi batzuetatik hona,
Mendebaldean batez ere, mentalitateak eta zuzenbideak alda-
tu egin dira. Dibertsitatearekin begirunetsuago, nazio demo-
kratikoek egun elkarbizitza kudeatzeko hautatzen dituzten moduak kulturak harmonizatzeko ideialean
daude oinarrituta. Ideial honek, hainbat eratara eta hainbat erritmoekin, era bateko eta besteko kultura
nazionalei eragiten die. Hala, gure lanek erakusten dute harmonizazio-neurriak, Quebecen, erakunde
publikoen eguneroko bizitzaren zati direla (osasun-zentroak, eskolak, unibertsitateak...).

Bilakaera horrekin batera, tradizio berri bat eratu da zuzenbidearen eremuan. Berdintasunaren kon-
tzeptu klasikoak, tratamendu berdinaren printzipioaren gainean oinarriturik, diferentziei arreta handia-
goa jartzen dien kontzeptu bat ekarri du. Apurka-apurka, zuzenbideak onartu du berdintasunaren lege-
ak, batzuetan, tratamendu bereziak eskatzen dituela. 

Kontzeptu hori jasotzen du arrazoizko egokitzea deitzen zaion xedapen juridikoak. Duela gutxi gora-
behera hogeita bost urtetik hona erabilia, arrazoizko egokitzea berdintasunaren eta ekitatearen funtsez-
ko printzipioaren ondorioa da. Auzitegiek zeharkakotzat jo izan dituzten diskriminazio-mota batzuen
kontra jotzea du helburu. Zeharkako diskriminazio-motak dira arau bat zorrotzegi aplikatzeagatik
ondorio kaltegarriren bat dakartenak, pertsona bat edo pertsona-talde bat zuzenean edo berariaz baz-
tertu ez arren. 

Har, esate baterako, ikasgela batean xiringak sartzea debekatzen duen araua. Nahiz eta guztiz bidez-
koa izan, arau horrek arriskuan jar lezake ikasle diabetikoen bizitza. Kasu horretan, beraz, araua leun-
du egin beharko litzateke nolabait. Logika horren berorren bitartez modulatzen dira zenbait arau lan-
tokietan (esate baterako, nahitaez modu jakin batean jantzi beharra ezartzen duen araua leuntzea
haurdun dauden langileen kasuan). Pertsona gutxituentzat erreserbatutako aparkamendu-plazak eta
arranpak printzipio horri berorri dagozkio.
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Pertsonen eta gutxiengoen
eskubideei buruzko sentsibilitate
berri bat agertu da Mendebaldean
duela hamarraldi batzuetatik
hona. Dibertsitatearekin
begirunetsuago, nazio
demokratikoek egun elkarbizitza
kudeatzeko hautatzen dituzten
moduak kulturak harmonizatzeko
ideialean daude oinarrituta.
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Hala bada, arauen doitzeak honako hau eragotzi nahi du: per-
tsona batzuek kaltea jasatea edo baztertuak izatea, eta berdin-
tasunerako beren eskubidea arriskuan jartzea. Egoera ezberdin
horietan, zuzenbideak sortzen duen egokitze-beharrak ez du
eskatzen erregelamendu bat edo lege bat deuseztea, baizik eta
pertsona jakin batzuei eragiten dien diskriminazioa leuntzea
bakarrik, arauaren salbuespen bat edo egokitze berezi bat eza-
rriz horretarako. Diskriminazioa debekatzeaz gainera, berdinta-
sunaren aldeko neurri zehatzak bila ditzatela eskatzen diete
auzitegiek enpresariei eta ugazabei. Zuzenbidean, malgutasun-
mota hori quebectar eta kanadar gutunetatik dator. Xedapen
hori berariaz aitortu dute Quebeceko auzitegiek.

Arrazoi erlijiosoei dagozkien harmonizazio-neurriak logika
horren berorren ondorio dira, betiere zuzenbidearen arabera.
Esate baterako, beren ospakizun erritualak ospatzeko egun
libreak eskuratu dituzten judutarren edo musulmandarren kasua aipatuko dugu, bai eta katolikoen
kasua ere, zeintzuek, salbuespenik gabe, beti lortu izan baitituzte igande, eguberri eta pazko-egunetan
lanera ez joateko baimenak. Hemen ere, berdintasunaren edo ekitatearen araua da nagusi: Kultu bate-
rako zilegi dena beste baterako ere bada. Era berean, erlijio-askatasuna bermatzeko, Estatu laiko batek
dirua eman dezake espetxe batean kapera bat jartzeko. Herritartasuna eta joera sexuala ere egokitzeko
betebeharrak babestutako diskriminazio-kasuak dira. 

Kasu horietako bakoitzak erakusten du zein den harmonizazio-neurrien logikaren oinarria.
Soziologiaren aldetik, agerian da zenbait arauk, itxura batean neutroak eta unibertsalak, munduari
buruzko ikuskerak eta balioak erreproduzitzen dituztela, alegia, kultura nagusiaren edo biztanlerik
gehienen arau inplizituak (hala nola jatetxeetako menuak, hegazkinetakoak edo kafetegietakoak, lehen
pertsona begetarianoak edo alergikoak kontuan hartzen ez zituztenak). Nahiz eta a priori ez duten
ezein pertsona edo talde baztertzen, xedapen horiek, hala ere, diskriminazioa eragin dezakete ezauga-
rri bereziak dituzten pertsonentzat (ezintasun fisiko iraunkorra edo aldi batekoa, adina eta erlijio-
sinismenak). Horren guztiaren ondorioa da legeak eta erregelamenduak aplikatzeko orduan erabateko
zorroztasunez jokatzea ez dela beti ekitatea. 

Hala bada, ikus dezakegu berdintasunerako eta erlijio-askatasunerako eskubideak ez duela beti ordain
uniformetasuna edo homogeneitatea. Juristen arabera, eskubide batek egokitzeak eska ditzake aplika-
zioan, baina ezin dira horregatik pribilegioekin edo
indargabetzeekin parekatu, zeren eta lege edo erre-
gelamendu baten aplikazioan egon daitezkeen aka-
tsak zuzentzea baitute xede. Adituek esan duten
bezala adierazte aldera, tratamendu bat diferentea
izan daiteke inor lehenetsi gabe7.

Beraz, hemen ez gabiltza berdintasunerako eskubi-
dea ulertzeko bi modurekin, baizik eta aplikazio
horren modalitateekin, hau da a) Ulertzeko modu
formal bat, doktrinala, oso zurruna; edo b) Beste
modu bat, ñabardurak dituena, malgua, zabalagoa,
egoeren eta pertsonen dibertsitatea kontuan hartzen
dituena. Beste herrialde askotan bezala, Quebecek
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IDEIA JURIDIKO BAT DA

Ideia hori lan-munduari
buruzko jurisprudentzia jakin
batetik dator. Malguntasun-
modu bat izendatzen du, eta
arau bat zorrozki aplikatzeak
eragindako diskriminazioaren
aurka jotzea du xede; kasu
batzuetan, herritarrek
berdintasunerako duten
eskubidea urratzen du. 

7Edo M. Clément Claveau-k 2007ko urriaren 2an Rimouski-ko auzitegiaren aurrean esandakoaren arabera: "Hiritarrak berdinak
dira beren desberdintasunetan".

EGOKITZEKO BETEBEHARRAK BADITU

MUGAK

Gerta liteke eskari bat ezestea baldin eta
juristek "hertsatze gehiegizkoa" deitzen
duten hori eragiten badu. Hertsatze hori
hainbat modutakoa izan daiteke:
gehiegizko kostua, organismoaren
funtzionamendua nahastea, beste batzuen
eskubideak urratzea, segurtasuna eta
ordena publikoa arriskuan jartzea.
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bigarren ulerkera hau lehenetsi du. Azkenik, garrantzitsua da gogoratzea egokitze-betebeharrak ere
badituela mugak. Egokitze-betebeharra egongo bada, beharrezkoa da Gutunek adierazitako arrazoie-
tako baten araberako diskriminazio-egoera baten aurrean egotea. Hala, Pertsonaren Eskubideen eta
Askatasunen Quebeceko Gutunak, 10. artikuluan, egokitze-eskari baten oinarri izan daitezkeen hama-
hiru diskriminazio-kausa aipatzen ditu. Kasuan kasuko ezaugarriak dira batez ere (hala nola haurdunal-
dia, egoera zibila), edo iraunkorrak (sexua, azalaren kolorea, elbarritasuna), edo, orobat, ezaugarri
soziokulturalak (erlijioa, hizkuntza eta abar). Lehenbiziko irizpide honek arrazoizko egokitzearen ere-
mutik kanpo uzten du edozein eskari, baldin eta ez bada onartutako diskriminazio-arrazoi batean oina-
rritzen.

Eskariaren egokitasuna eta ugazabaren edo egokitzea eragiteko ardura duen organismoaren ahalmena
dira beste muga bat, oso estua, gainera. Juristek gehiegizko hertsatzea terminoa darabilte kontzeptu hori
izendatzeko. Hain zuzen ere, lan-zuzenbidearen tradizioaren arabera, eskari bat ezetsi egin daiteke
baldin eta gehiegizko kostua badakar, organismoaren funtzionamendua eragozten badu, beste batzuen
eskubideak urratzen baditu edo segurtasunari eta ordena publikoari kalte egiten badio.

B. Tokian-tokian egindako egokitze-jarduerak

Ikusi dugunez, harmonizazio-jarduerak ez dira fenomeno
berri bat: mendebaldean hainbat hamarraldi atzerago dagoen
tradizio juridiko eta filosofia orokor baten barruan daude
kokatuta. Gure lanei esker ikusi ahal izan dugu Quebeceko
erakundeetako zuzendariek (eskoletan, irakaskuntza-
institutuetan, unibertsitateetan, erietxeetan, Osasun eta
Gizarte Zerbitzuen Zentroetan...) eskarmentu handia dutela
eremu honetan. Eremu horretan egiten diren praktiketatik ate-
ratzen den irudipen orokorra da egungo egoera kontrolpean
dagoela. Kudeatzaile horiek tratatzen dituzten egokitze- edo
doitze-eskariak hainbat eratakoak dira, baina ez dira asko. 

Eskura ditugun estatistika-datuen eta jaso ditugun lekukotzen arabera, ez dago aztarnarik ustezko domi-
no efektuaren kasu baten aurrean gaudela uste izateko. Eskolaren eta osasunaren eremuetako jardue-
rek argi adierazten dute Quebecen egokitze- edo doitze-eskarien tratamenduaren arloan gauzatu den
saioa. Labur-labur aztertuko ditugu horiek, bai eta opor erlijiosoei dagozkienak ere. Jarduera horien eta
beste erakunde batzuetan gauzatzen direnen azalpen zehatzago bat nahi izanez gero (hala nola biga-
rren mailako irakaskuntza-erakundeak, unibertsitateak, haurtzaindegiak, Osasun eta Gizarte Zerbitzuen
Zentroak), txostenaren bertsio osoa kontsultatu dezakete irakurleek.

1. Eskolaren eremuan

a) Eskari-motak

Fleury8 batzordeak jasotako datuen arabera, eskolaren eremutik egindako eskariak hiru eratakoak dira.
Hizkuntzaren dibertsitatearekin lotutako eskariak (% 16, kasu batzuetan) gurasoen eta eskolaren arteko
komunikaziorako erabili beharreko hizkuntzari buruzkoak dira, bai eta azterketa bat egiteko epe luze-
ago bat jartzeari buruzkoak ere (hizkuntza ondo menderatzen duten ikasleentzat). Dibertsitate erlijio-
soarekin lotutako eskariak (% 78,2) askotarikoagoak dira: jai erlijioso nagusietan ez bertan izatea;
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EGOERA KONTROLPEAN

Eskura ditugun datuen eta
jasotako lekukotzen arabera, ez
dugu inolako aztarnarik esateko
eskarien kopurua gehitzen ari dela
edo "domino efektuaren" antzeko
kasu baten aurrean gaudela.

8Bergman FLEURY (2007). Eskola quebectar inklusivoa: elkarrizketa, balioak eta erreferentzia komunak. Mme Michelle
Courchesne Hezkuntza, Aisia eta Kirol ministroari aurkeztutako txostena, Québec, Hezkuntza, Aisia eta Kirol Ministerioa, 124 or.



ETORKIZUNA ERAIKITZEA Adiskidetzeko garaia

buruan zapia eramatea eta kirpana eramatea (baldintza jakin batzuk betez); Ramadán baraualdiak ahul-
dutako ikasleentzat lanak berrantolatzea; galtza motzak eraman nahi ez dituzten gaztetxoei jantzi
nasaiak eramateko baimena ematea eta abar. Eskari horiek onartu egiten dira sarri. Aldiz, Loi sur
l'instruction publique delakoa urratuz ikasketa-egitaraua aldatzera behartzen duten eskariak ezetsi
egingo dira beti. Talde erlijioso bati otoitz-leku bat epe-mugarik gabe esleitzeko baimenik ez da ema-
ten, eta konketan oinak garbitzeko ere ez. Azkenik, dibertsitate etnokulturalarekin lotutako eskariak (%
1,9) gutxiengo etnikoen ohiturak errespetatzeari dagozkio gehienbat. 

Eskolaren eremuko eskariak zenbaterainokoak diren jakiteko datu zehatzik ez dugu. Kalkulu soil bat
eginez jakin dezakegu ez direla oso sarri egiten. Montrealgo hiri-eskualdean bakarrik, milioi bat ikasle
ingururi kasu egiten dieten erakundeak ditugu. Baldin eta urtean ikasle horietako % 1ek baino ez balu
doitze-eskaera bat egingo, guztira 10.000 eskari izango lirateke. Hori bai, eskura ditugun datuen ara-
bera, kopuru horrek, dudarik gabe, gainditu egiten du errealitatea, are balioespenik eskuzabalenak egin
ondoren ere. 

b) Eskariak tratatzeko modua

Eskolaren eremuan benetako filosofia bat ari da sortzen, harmonizazio-jarduerak hezkuntzarako jardun
lagungarrien artean sartzen dituena. Ikaslearen garapena ardatz duen jarrera pedagogiko baten barruan,
doitzeak ere faktoreen arteko bat dira, edo kontuan hartu beharreko aldagaien arteko bat. Eredu honek
testuinguru gisako planteamendu baten garrantzia nabarmentzen du: planteamendu horrek egoeren
zailtasuna eta berezitasuna antzemateko modua ematen du (kasuz kasuko metodoa). Eredu honek, kul-
turartekotasunaren alderdiari atea irekirik, aukera ematen du ikaslea ez baztertzeko eta funtsezko
balioak (gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, kontzientzia-askatasuna, ekitatea, laizismoa...)
errespetatzen dituzten konponbide hitzartuen gaineko eztabaida egiteko.

2. Osasunaren eremua

a) Eskari-motak

Doitze-eskariak era askotakoak dira erietxeetan, Osasun eta
Gizarte Zerbitzuen Zentroetan eta Komunitate Zerbitzuen
Tokiko Zentroetan. Hizkuntzarekin edo ohiturekin zerikusia
dutenek (interpretarien beharra) ez dute arazorik ekartzen, oro
har. Eskaera erlijoso batzuk onartu egiten dira gehienetan,
esate baterako, elikagaien arloko debekuekin zerikusia dute-
nak, musulmandar gaixo batentzat bizitzako azken uneetan
ohea Mekarantz begira ipintzekoa edo judutar zendu baten
gorpuaren atsedenaldia luzatzekoa. 

Beste eskari batzuek konponbide hitzartuak behar dituzte: aukerarik bada, ahalegina egiten da gizonez-
koei eta emakumezkoei logela bereiziak emateko; ahal bada, ginekologoa emakumezkoa izatea eska-
tu duten emakumeei baiezkoa ematen zaie; buruan zapia daraman emakume batek badu kirurgia-gelan
lan egitea baldin eta zapia esterilizaturik badago; judutar erlijioa praktikatzen dutenek kosher elikagai
ordainduak gorde ditzakete; emakume batek badu bere medikuak egin behar dion azterketara senarra-
rekin joatea, betiere emakumeak erantzuten badie galderei. Erietxeak otoitz-leku bakar bat egokitzen
du erlijio guztietarako. 

Aldiz, hainbat eta hainbat eskaera ezetsi egiten dira. Gurasoei ez zaie uzten jaioberri baten gorpuare-
kin edo karenarekin alde egiten (legez kontrakoa izango litzateke); ez da baimenik ematen hildako
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PERTSONA ARDATZ HARTZEN

DUEN PLANTEAMENDUA

Eskolan eta erietxeetan, ikaslearen
eta eriaren berezitasunak aintzat
hartzen dituzten planteamendu
orokorren esparruan kokatzen
dira egokitze-eskaerak.
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baten gorpuaren atsedenaldia heriotzaren ondoren bost edo sei ordu baino gehiagoz luzatzeko; erdi-
tzera doazenei ez zaie uzten erditzen ari direla zapia jantzita eraman dezaten; ez da onartzen erditu
aurreko ikastaroak senarrik gabe egitea.

Kudeatzaileek eta osasun arloko langileek kasu zailei egin behar izaten diete aurre sarri. Erietxean oherik
ez denean, judutar erlijioko emakume erditu berri bat prest dago etxera itzultzeko, baina ezin du,
sabbataren9 hasiera delako eta bere erlijioak eragotzi egiten diolako garraiabideak erabiltzea; gurasoak ez
daude ados hildako ume bati autopsia egin dakion, erlijioa dela-eta; mediku katoliko batek ez ditu kontra-
zepziorako pilulak agindu nahi; osasun-arloko profesional batek uko egiten dio ekografiei; haurdun dago-
en emakume batek ez du nahi zesarea egin diezaioten, nahiz eta bere seme baten bizia arriskuan egon. 

b) Eskariak tratatzeko modua

Ez dira mediku asko jarraibiderik ezagatik kexatzen direnak. Haientzat, kexa horiek badira lehendik
ere, eta bi eratakoak dira. Alde batetik, medikuen praktika arautzen duen kode profesionala eta, beste-
tik, Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen gaineko Legea, zeinak erakundeak behartu nahi baititu
eriak edo onuradunak kultur berezitasunak kontuan hartuz artatzera, batez ere erlijioari dagozkionak
kontuan hartuz artatzera. 

Medikuen praktikan, erlijioarekin zerikusia duten eskaerak ez dira beste hertsapen mota bat baizik (hiz-
kuntza, eriaren ezaugarri fisikoak, medikuntza-prozeduraren baldintza teknikoak eta abar izan daitez-
keen bezala).

Hala bada, zainketa eta zerbitzu pertsonalizatuen ideia ardatz bihurtu da. Harmonizazio-praktikak eria-
ren beharrizanetan oinarritutako filosofia orokor baten barruan daude kokatuta (beharrizan fisikoak,
psikosozialak eta espiritualak). Azkenik, gehitu beharko genuke osasun-arloko profesionalek beren
lanarekin lotutako kontu etikoetan eskarmentu handia dutela (erietxeetan agertu ziren lehenbiziko
etika-batzordeak). Era berean, esperientzia sendoa dute balioen arloko gatazken negoziazioan eta esku-
bideen negoziazioan, bai eta kulturen arteko auzien tratamenduan ere. 

3. Opor erlijiosoak lantokian

Opor erlijiosoen auziari helduz amaituko dugu harmonizazio-praktikei buruzko gure azterketa hau,
erakunde publikoei nahiz enpresei eragiten baitie. 

Lan-merkatua erabateko aldaketa-prozesuan sartuta dago
Quebecen. Jatorri etniko ezberdineko eta kristautasunaz beste-
ko erlijio ezberdinetako hainbat eta hainbat etorkinek osatzen
dute langileen multzo geroz eta dibertsifikatuagoa. Testuinguru
horretan, gure gizartea hasi da konturatzen zenbateraino lan-
arloko legeek eta hitzarmen kolektiboek duten tradizio katoli-
koaren eta protestantearen eragina (eguberriak, ostiral santua,
pazko-astelehena eta esker emate eguna). Quebecen finkatuta dauden beste erlijio batzuetako pertsonek
aspalditik edo duela oso gutxitik nahi dute ospakizun erlijiosoetarako eskubidea aitor dakien. 

Era horretan, era bateko eta besteko lan-tokietan, geroz eta ugariagoak dira opor erlijiosoetarako eska-
riak. Lehenbizi protestanteek eta judutar komunitateko kideek egin dituzte, eta, ondoren, beste erlijio
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Uste dugu, orobat, ez litzatekeela
zailtasunik egon behar baimen
horiek emateko, baina beste
langileekiko ezberdintasunik ere ez.

9Shabbata judutarren deskantsu eguna da, ostiraleko iluntzetik larunbatekora doa.
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batzuetakoek, hala nola judutar komunitateko kideek eta beste fede batzuetakoek. Eskaera hauek
Auzitegi Gorenak 1994an emandako epai baten kariaz sortutako funts juridiko baten eta legitimitate
baten ondorio dira. Opor erlijiosoen eskaerak ez dira, hala ere, hain ugariak, baina geroz eta ugariago-
ak dira lantoki guztietan, batez ere Montrealen. Sindikatu batzuetako zuzendari batzuen lekukotzaren
arabera, eskaera horiek lehenbizikoak dira arrazoi erlijiosoengatiko egokitze-eskaeren artean.

Gune batzuetan eta besteetan, opor erlijiosoen eskaerekin lotutako hiru egokitze-araubide ditugu:

a) Ordaindutako baimenaldiak

Araubide hau da nagusia Quebeceko administrazio publikoan, eta, itxura batean, hedatuena da.
Hainbat modutakoa izan daiteke, eta badute ezaugarri bat guztiek: egun libre gehigarri ordaindurik ez
ematea. Adibidez, baimenaldi erlijiosoa eskatzen duten pertsonek, guztira dituzten opor-egunetatik,
norbere eginkizunetarako egun guztietatik eta jai-egunetatik kendu behar dituzte baimenaldi horiek.
Lan-orduak berreskuratzeko konpromisoa ere har dezakete.

b) Ordainsaririk gabeko baimenaldiak

Formula honek sektore pribatuan funtziona dezake nagusiki, batez ere enpresa txiki eta ertainetan. 

c) Baimenaldi osagarri ordainduak

Araubide hau auzitegiek 1990ko hamarraldian emandako epaiak eragin zien eskola-batzordeetan dago
indarrean bereziki. Ikusi dugu atsekabea eragin duela araubide honetaz baliatu ezin diren langileen
artean, eta bidegabetzat dutela horregatik. Auzitegiek berretsi egin dute baimenaldi horien legezkota-
suna, eta guk ere, legezkotasun horretaz harago, bidezkotzat ditugu baimen erlijiosoetarako egokitze-
jarduerak. Uste dugu, gainera, baimen horiek berehala eta besterik gabe eman beharko liratekeela,
baina beste langileekiko bidegabekeriarik gabe.

Ondorio orokorrak

Harmonizazio-jardueren berrikuste honetatik abiaturik, honako ondorio hauek atera ahal ditugu:

a) Ez daukagu estatistika zehatz eta fidagarririk harmonizazio-eskaeren kopuruaz eta jatorriaz (bere-
ziki talde etnikoaren, erlijioaren, adinaren eta sexuaren araberako eskaeren kopuruaz). Badira datu
gordin batzuk, baina ez dute izendatzaile erkiderik (baliabideak edo biztanleria oinarrizkoa, zerbi-
tzuak zenbat aldiz eman diren, zenbat medikuntza-prozedura izan diren eta abar), eta ezin izan
dugu eskaeren maiztasunari buruzko ondoriorik atera. Hori horrela izanik, eta lehenago nabarmen-
du dugun bezala, ez dago eskaera horiek ugaritu egin daitezkeelako aztarnarik, arlo horretan esku
hartzen dutenen lekukotzen arabera.

b) Gure lanek aukera ematen digute honako ondorio hau ateratzeko: arlo horretan lan egiten duten
kudeatzaileek eta aktoreek jendearen konfiantza osoa merezi dute. Zailtasunek hor jarraitzen duten
arren, pertsona horiek eskarmentu handia hartu dute harmonizazio-jardueren arloan.

c) Egiaztatu dugu erakunde batzuek eta besteek landu dituzten prozedurek antz handia dutela elka-
rrekin, dela irakasleek heziketarako dituzten euskarriengatik, edo osasun-arloko langileen arreten
pertsonalizazioarengatik.
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d) Hedabideetan uste dute goitik gehiegizko arauketa etor dai-
tekeela. Alderdi interesatuek eragiteko tarte bat behar dute,
kasuen eta testuinguruen berezitasuna kontuan hartzeko
modua emango diena.

e) Nolanahi ere, interesatuek espero dute elkarbizitza arau-
tzen duten printzipioak, esparru orokorra eta arauak (jarrai-
bideak) argitu egingo direla. Montrealgo Kulturen arteko
Kontseiluak bere txostenean azpimarratzen duen bezala,
Erlijio arteko harremanak eta erlijioak gure erakundeetan
behar duen lekua arautzeko erreferentzia gisako testu baten
premia handia du Quebecek. Kultur artekotasunaren ere-
duaz ere gauza bera esan daiteke. Eredu horren aldeko
jende asko dago herritarren artean, baina kulturartekotasu-
na kulturen arteko harremanak kudeatzeko eredu gisa bera-
riaz definituko duen testu ofizialik ez dago.

f) Azken batean, esan dezakegu une honetan hiru eginkizun
nagusi ditugula esku artean: lantoki guztietan aplikatzeko moduko printzipio nagusiak formulatzea;
printzipio horiek erakunde batzuen eta besteen testuinguruaren eta eginkizunaren arabera egoki-
tzea; erakundeek pilatu duten esperientzia interesa duten guztien artean zabaltzeko behar diren
urratsak egitea.

III. Harmonizazio jardueren egoera
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IV. ERREFERENTZIA-ESPARRU BAT: ARAU KOLEKTIBOAK

Gure kontsultetan entzun izan dugun urduritasun-arrazoi nagusietako bat zen ustez ez izatea egokitze-
eskaerak tratatzeko jarraibiderik. III. atalean aurkeztutako jarraibide juridikoez gain, Quebeceko gizar-
teak, urteetan zehar, kultura publiko erkidearen oinarriak osatzen dituzten arau eta jarraibideez horni-
tu du bere burua. Horrela bada, okerreko ustea da harmonizazio-jardueren esparrua ezartzeko
erreferentzia-punturik ez dugula uste izatea. Horrek ez du esan nahi, ordea, ez litzatekeenik onuraga-
rria jarraibideen zenbait alderdi argitzea. Gure ikuspegiak bi aldi ditu. Lehenbizi, lehendik genituen
jarraibideak aztertuko ditugu; gero, interesatuetako askok adierazitako nahiarekin bat etorriz, quebec-
tar gizartearentzat egokienak diruditen integrazio-eredua eta laizismo-sistema zehazten saiatuko gara.

A. Lehendik zeuden jarraibideak

1. Quebectar demokrazia liberala

Gogora dezagun, lehenbizi, quebectarren araubide politikoa demokratikoa eta liberala dela aldi bere-
an. Demokratikoa da, botere politikoa, azken batean, herriari dagokiolako. Herriak ordezkarien esku
uzten du botere politikoa, eta haiek herriaren izenean erabiltzen dute, aldi jakin batez. Gure demokra-
zia, hortaz, ordezkapenekoa da. Baina liberala ere bada, pertsonaren eskubideak eta askatasunak fun-
tsezkotzat jotzen direlako, eta, hori dela-eta, Estatuak baiezta-
tu eta babestu egiten dituelako. 

Batzuetan ez dakigu zein puntura arte gure erregimen politiko-
aren legitimazioa bi ezaugarri hauen osagarritasunean oinarri-
tzen den: izaera demokratikoa eta izaera liberala. Erregimen
hau demokratikoa da, zeren eta, esan dugun bezala, herria
beregaina da. Herritar guztiak dira berdinak, eta eurek dauka-
te botere politiko funtsezkoa. Printzipioz, guztiek har dezakete
parte eztabaida politikoan eta balia daitezke boto-eskubideaz.
Herritarrek, sarri, ezadostasunak dituzte arazo politikoen inguruan eta alderdi ezberdinei ematen diete
botoa, eta, hori dela eta, erabat bidezkoa da demokrazia gehiengoaren arauaren pean egon dadin. 

Quebectarrena ere erregimen demokratiko liberala da, eskubideak eta askatasunak babesten baititu
gehiengoaren abusuen kontra. Inork ez luke nahi, esate baterako, gobernu batek, behar bezala hauta-
tua izan arren, ez ditzan herritar talde baten funtsezko eskubideak aintzat hartu gehiengoaren interesen
izenean. Hain zuzen ere, pertsona guztiei bermatutako eskubideen eta askatasunen babes osagarria
bermatzearren aitortzen dira eskubide eta askatasun horiek gutun batean: gutun horrek mugak ezartzen
dizkio gobernarien ekintzari, eta herritarren arteko harremanak kudeatzen ditu. 

Hemen ezin gara sartu quebectar eta kanadar gutunak zehaztasunez azaltzera. Biek jasotzen dute
eskubide- eta askatasun-multzo bat, eta herritar guztiek atera dezakete horietatik onura. Esate baterako,
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bizitzarako eta berdintasunerako eskubidea, kontzientzia-
eskubidea eta erlijio-eskubidea, adierazpen-askatasuna eta
elkartzeko askatasuna, eta eskubide politikoak eta berme juri-
dikoak. Gutunetan, orobat, debekatu egiten dira zenbait
diskriminazio-mota, hala nola sexuan, jatorri etnikoan eta erli-
jioan oinarritutakoak. Pertsona guztiek eduki behar dute esku-
bide eta askatasun horiek erabiltzeko eskubidea, duintasune-
an berdinak direla jotzen baita. Quebectar gutunaren aitzin-
solasaren arabera: Gizaki guztiek dute balio eta duintasun
bera, eta gizaki guztiek dute legearen aurrean babes berdina
izateko eskubidea.

Gogorarazi beharra dago eskubide eta askatasun horien erabilera ez dela erabatekoa; besteen eskubi-
deak errespetatu behar dira, bai eta interes kolektiboa ere. Bi eskubide elkarren kontra jartzen direne-
an, auzitegiek ez dute irizpenik ematen bi horien artean gailen zein den esateko (beste era batera esan-
da, eskubide horien arteko hierarkia ezartzeko). Aitzitik, erabaki bat ematen saiatzen dira bi eskubide
horien urratzea ahalik eta txikiena izan dadin. Ikuspegi hori ondorioztatzen da funtsezko eskubide guz-
tiek garrantzi bera dutela dioen printzipiotik. Nolabait esateko, kate beraren kate-begiak dira. Hori dela-
eta, Giza Eskubideen 1948ko Adierazpen Unibertsalak ez du hierarkia bera ezartzen era bateko eta
besteko funtsezko eskubideen artean. 

2. Frantsesa hizkuntza publiko erkide gisa

Quebecen, frantsesa da hizkuntza ofiziala. Hizkuntza frantsesaren Gutunaren baldintzen arabera,
1977an onartu baitzen (101 legea), frantsesa da Estatuaren eta Legearen hizkuntza, bai eta lan-tokiko
eta irakaskuntzako hizkuntza arrunta ere, edo komuni-
kazioetakoa, merkataritzakoa eta negozioetakoa.
Quebectar hizkuntza-politikak frantsesa sustatu nahi
du hizkuntza publiko erkide gisa. Nolanahi ere, 101.
legeak ez du arautzen herritarrek etxean edo bizitza
pribatuan erabiltzen duten hizkuntza. Quebectar
gizartearen izaera liberalarekin bat etorriz, frantsesa
Quebecen bizi diren hizkuntza-gutxiengoak errespeta-
tuz sustatzeko eginkizuna hartu du gobernuak bere
gain. 

Hizkuntza frantsesaren Gutunaren VIII. kapituluak
xedatutakoari esker (irakaskuntzako hizkuntzari buruz-
koa da), Quebeceko frantses-eskolak, jatorri ezberdi-
neko ikasleak hartzen baititu, integratzen eta elkarrekin bizitzen ikasteko gune bihurtu dira. Frantses
hizkuntza da jatorri guztietako quebectarrei harremanak izateko, elkar ezagutzeko, lankidetzan aritze-
ko eta quebectar gizartearen garapenean parte hartzeko modua ematen dien bitarteko nagusia.

3. Quebectar integrazio-politika

Guztiek dakite quebectar integrazio-politikaren jarraibide nagusiak Immigrazioaren eta Integrazioaren
arloetako Politikari buruzko 1990eko Adierazpenean jaso zirela. Testu horretan aipatu ziren kontratu
morala delakoa osatzen duten osagaiak, elkarrekikotasun-espiritu batekin. Kontratu horrek ezartzen
ditu harrera egiten duen gizartearen eta iritsi berrien konpromisoak. Adierazpenak honako hau ezar-
tzen du: 
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– Quebeceko gizartean frantsesa da bizitza publikoko hiz-
kuntza erkidea; 

– Quebec gizarte demokratikoa da, eta gizarte horrek guztien
parte hartzea eta kontribuzioa espero eta sustatzen du;

– Quebec gizarte pluralista da, irekia kanpotik datozen ekar-
penen aurrean, betiere funtsezko balio demokratikoen
errespetuak eta komunitateen arteko harremanen beharrak
ezarritako mugen barruan. 

Adierazpenaren arabera, immigrazioa funtsezkoa da quebectar
gizartea garatzeko. Kultur aniztasunari dagokionez, aberastasun
gisa hartzen da, beraren adierazpidea eskubide eta askatasunen gutunak bideratua dagoen heinean eta
elkarri eragiteko gogoz egiten den heinean, eta ez, ordea, zatiketa eragiteko gogoz. Inmigranteei fran-
tsesa ikasteko gonbitea egiten zaie, bai eta beren gizartearen kulturak, ekonomiak eta politikak bizita-
suna izan dezaten ere. Horren ordainetan, Estatuak integratzen laguntzeko eginkizuna hartzen du bere
gain. 

Gobernuek beste era batera interpreta dezake jarraibide horietako edozein. Nolanahi ere, egiaztatu
dugu adierazpen politiko horretan formulatutako hitzarmen zibikoa ez dela funtsean aldatu 1990 urte-
az geroztik. 

Aztertu berri ditugun osagaiek (demokrazia liberalaren sistema, giza eskubideen eta askatasunen gutu-
nak, Frantses Hizkuntzaren Gutuna, Immigrazioari eta Integrazioari buruzko Adierazpen Politikoa)
aukera eman dute Quebecen azken hamarraldietan giro kolektibo aski harmoniatsua ezartzeko.
Gertaerei buruzko eztabaidak erakutsi du, ordea, kultura publiko erkidearen zenbait alderdi hobeto
ezagutu edo argitu beharko liratekeela.

B. Integrazioa eta kulturartekotasuna: zehaztu beharreko eredu bat

Quebectar Estatuak, kulturartekotasunari buruz (integrazio-politika gisa harturik), ez du inoiz definizio
osorik eta ofizialik egin, nahiz eta haren osagarri nagusiak aspalditik ezarriak izan. Hutsune hori bete
egin beharko litzateke, batik bat kanadar kultur aniztasunaren ereduak quebectar errealitateari ongi
egokitu gabea irudi duenean, lau arrazoirengatik: a) Hizkuntza dela-eta dagoen urduritasuna ez da fak-
tore garrantzitsua Kanada ingeles hiztunean; b) Kanadan ez dago jada talde etniko nagusirik (britaniar
jatorriko herritarrak biztanleen % 34 dira, eta frantziar-kanadar jatorriko herritarrak ia gehiengo nagu-
sia dira Quebecen, % 70 inguru) ; d) Hortik ateratzen den ondorioa da Kanada ingeles hiztunari gehia-
go axola zaiola kohesio nazionala kultur tradizioaren iraupena baino. 

Oro har, giza talde guztiei interesatzen zaie kohesio gutxieneko bati eustea. Kohesio horri esker har di-
tzake komunitate batek jarraibide batzuk bere kideentzat, berma dezake herritarrek eztabaida publiko-
an parte hartzea, sor dezake gizarte berdinzale batek ongi funtzionatzeko behar duen elkartasun-
sentimendua, mobiliza ditzake herritarrak krisi batean eta profitatu daiteke dibertsitate etnokulturalak
dakarren aberastasunaz. Quebec bezalako nazio txiki batentzat, beti kezkaturik bizi baita kultur gu-
txiengo gisa duen etorkizunaz, integrazioa bere garapenerako baldintza ere bada, eta, beharbada, baita
bere iraupenerako ere. 

Hain zuzen horrexegatik da alderdi integratzaile hori quebectar kulturartekotasunaren datu zentrala.
Agiri zientifikoen artean aurkitu ditugun azalpenen arabera, kulturartekotasunaren xedea da bi alderdi
hauek lotzea: alde batetik, dibertsitate etnokulturala eta frantses hiztunen muinaren jarraitasuna, eta,
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bestetik, lokarri sozialaren iraupena. Horrela, frantses-kanadar jatorriko quebectarren nahiz gutxiengo
etnokulturalen segurtasuna bermatzen du, eta guztien eskubideak babesten ditu, tradizio liberalari eu-
tsiz. Frantsesa hizkuntza publiko erkide gisa ezarririk, komunikaziorako eta gizartean egin beharreko
trukeetarako esparru bat ezartzen du. Esparru hori malgua da, eta baita irekia ere negoziaziorako, ego-
kitzerako eta berrikuntzarako. 

Hurrengo hamaika proposamen hauek quebectar kulturartekotasuna are zehatzago definitzeko modua
ematen dute:

1. Kulturartekotasunaren eremua Quebec da, nazioa den aldetik; halaxe aitortu baitute quebectar
alderdi politikoek eta gobernu federalak berak.

2. Elkarrekikotasunaren espirituaren arabera, kulturartekotasunak elkar eragitea nabarmentzen du,
komunitate arteko ekintzak, batez ere; eta estereotipoak gainditu eta Bestearen beldurra edo baz-
terketa gainditzeko gogoz egiten du hori, dibertsitateak dakarren aberastearen eta gizarte-
kohesioaren onura gozatuz.

3. Talde etnokultural nagusiko kideek (hau da, frantziar-kanadar jatorriko quebectarrek), gutxiengo
etnokulturaletako kideek bezala, onartzen dute beren kultura aldatu egingo dela lehenago edo
geroago elkar eragiteen jokoaren bitartez. 

4. Kultur diferentziek (batez ere erlijiosoek) ez dute zertan eremu pribatuan itxita geratu. Horren
azpian datzan logika honako hau da: osasungarriagoa da gure diferentziak erakustea eta
Bestearenak ezagutzea, diferentzia horiek ezkutatu edo baztertzea baino.

5. Onarturik geratzen da nortasun anizkunen printzipioa, bai eta talde etnikoko kide izateko eskubi-
dea ere.

6. Hala nahi duten herritarrentzat, desiragarria da hasierako kidetzek irautea, zeren eta jatorrizko talde
etnikoek sarri betetzen baitute bitartekaritza-eginkizun bat bere kideen eta gizartearen osotasuna-
ren artean. Honi dagokionez, bada fenomeno orokor bat: salbuespenik ezean, herritar bakoitza
lokarri gisako erakunde edo bitarteko baten bidez integratzen da gizartean (familia, lanbidea, talde
komunitarioa, eliza, elkartea...).

7. Hizkuntza-aniztasuna sustatu egiten da, eta frantsesa ere bai, aldi berean, hizkuntza publiko erki-
de gisa. Hizkuntza identitarioa eta irakaskuntzako hizkuntza (komunikazio-tresna huts gisa) elka-
rren aurka jartzen dituen eztabaida ez da aski emankorra. Gehien axola duena da frantsesa ahalik
eta gehien hedatzea, era batera edo bestera.

8. Etorkinen eta haien seme-alaben integrazioa errazteko, komeni da haiei beren ama-hizkuntza gor-
detzeko bitartekoak eskaintzea, hasiera batean behintzat. Horrek lagundu egiten die migrazioaren
talka leuntzen, eta ainguratze kulturala izatea ziurtatzen die. Kultur aniztasunari darion aberastasu-
na zaintzeko bitartekoa ere bada.

9. Jatorri anitzeko herritarren arteko elkar eragite etengabeek garapena eragin dute eta nortasun eta
kultura berri bat ekarri. Horixe bera gertatzen da Quebecen hainbat hamarralditatik hona, eta ez da
horregatik gehiengoaren posizioan aldaketarik eragin, eta gutxiengoen kulturaren kontra ere ez da
jo.

10. Pluralismoaren ikuspuntutik sortu den joera berri eta etorkizun handiko baten arabera, Quebecen
dauden taldeak balio erkideen arabera definitzen dira, eta, balio horiek, sarri, unibertsalak izaten
dira, historiaren emaitza, beren ezaugarri etnikoen emaitza baino gehiago. Quebec, era horretan,
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dibertsitatea balio partekatuen oinarrien gainean integratu nahi duten gizarteen nazioarteko joera-
ren barruan kokatzen da.

11. Alderdi zibikoa eta juridikoa (eta diskriminaziorik ezarekin zerikusia duen guztia) funtsezkotzat jo
behar dira kulturartekotasunaren barruan.

Laburbilduz, honako hau esan dezakegu quebec-
tar kulturartekotasunari buruz: a) Frantsesa ezar-
tzen du kulturartekotasun-harremanen hizkuntza
erkide gisa; b) Orientazio pluralista bat lantzen
du, eskubideak babesteko kezka handia duena; c)
Dibertsitatearen (batetik) eta frantses hiztunen
gunearen eta lokarri sozialaren iraupenaren arte-
an (bestetik) egon behar duen tentsio sortzailea
zaintzen du; d) Arreta berezia jartzen du integra-
zioaren gainean; eta e) Elkarri eragitea eta harre-
mana sustatzen ditu.

Lehen aipatu dugun bezala, komeniko litzateke
Quebeceko Estatuak testu ofizial bat onartzea
(legea, aldarrikapen politikoa edo adierazpena),
kulturartekotasuna ikuspegi zabal batekin definitu
dezan. Testu hau gizarte-proiektuaren osagai garrantzitsua izango litzateke, eta politikak eta programak
lantzeko erreferentzia-esparru ona. Gobernuaren planteamenduaren koherentzia bermatzeko orduan,
komunitateko eragile guztiei eskainiko litzaieke erreferentzia-gune ofizial bat. 

C. Erregimen laikoa Quebecentzat

2007ko udazkenean ospatutako kontsulta publikoan, Quebeceko herritarrek, ia-ia gehienek, laizismo-
aren kontzeptuari heldu zioten. Gai hau izan zen aipatuenetako bat, baina oso adiera ezberdinen ara-
bera, batzuetan. Lehenbizi, kontzeptu honen esanahia zehaztuko dugu, eta Quebecentzat egokiena
iruditzen zaigun laizismo mota deskribatuko dugu.

Lehen anbiguotasuna: publikoaren eta pribatuaren arteko bereizketa

Erlijioa norberaren bizitza pribatuari dagokiola dioen argudioa laizismoaren aldekoek aipatu dute sarri
beren alde. Lehen batean argi dagoela irudi duen arren, aipamen hau ez da uste ahal izango genuke-
en bezain argia. Egiaz ere, publikoa hitza bi eratara uler dezakegu. Lehenbiziko adieraren arabera,
publikoa da Estatuarekin eta haren erakundeekin zerikusia duen guztia (sarri erakunde publikoak hitza
erabiltzen dugu). Bigarren adieraren arabera, publikoa da guztientzat irekita edo eskueran dagoena
(toki publikoez arituko gara orduan, jendearentzat irekita dagoen lorategi batez, esate baterako).

Lehenbiziko adiera hori bat dator Estatuak erlijioei buruz izan behar duen neutraltasunaren printzipio
laikoarekin. Lehenbiziko adiera horren arabera, zuzena da baieztatzea erlijioak pribatua izan behar
duela. Nolanahi ere, ez dago esan beharrik, laizismoaren eskakizuna da erlijioak espazio publikotik
(espazio publikoa adiera zabal batean ulertuz) kanpo geratu behar izatea. Erlijioek betetzen dute dago-
eneko espazio hori, eta, Gutunen ondorioz, talde erlijiosoek eta fededunek askatasuna dute beren sinis-
menak jendaurrean adierazteko. 
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c) Dibertsitatearen (batetik) eta frantses
hiztunen gunearen eta lokarri sozialaren
iraupenaren (bestetik) arteko tentsio
sortzailea zaintzen du

d) Arreta berezia jartzen du integrazioan

e) Elkar eragitea sustatzen du



ETORKIZUNA ERAIKITZEA Adiskidetzeko garaia

Nahasmendua sortzen da publikoaren eta pribatuaren arteko bereizketa hori ulertzeko bi modu guru-
tzatzen direnean. Adibidez, ikasle eta irakasleei galdetzen zaienean ea erakutsi ote dezaketen beren
erlijio-sinismena eskolan. Erakunde publiko batek neutroa izan behar badu, neutraltasun horren pean
egon behar ote dute eskola horretara joaten diren gizabanakoek?

Bigarren anbiguetatea: Estatuaren neutraltasuna

Neutraltasunaren adiera ere ematen duena baino zailagoa da. Gehienek onartzen dute baieztapen hau:
Estatu laikoak neutral iraun behar du erlijio guztien aurrean. Horri gehitu behar zaio Estatuak ezin duela
aukeratu erlijioaren artean eta erlijiorik ezaren artean. Eutsi egin
behar dio bere neutraltasunari, uste moral sakon guztiei aurre
eginez, diren erlijiosoak edo sekularrak.

Nolanahi ere, Estatu laikoa eta demokratikoa moral politiko
baten eta negoziatu ezin diren zenbait printzipioren gainean
oinarritzen da. Demokraziaren, pertsonaren eskubideen eta
herritar guztien arteko berdintasunaren kasua da hori. Printzipio
horiek jokoan daudenean, Estatuak ezin du neutrala izaten
jarraitu. Eredu ideal baten arabera, herritar guztiek izan behar-
ko lituzkete printzipio horiek beroriek eta moral politiko hori
berori, nahiz eta beren uste sakonak bat ez etorri. Esate batera-
ko, denak etor litezke bat bizitzeko eskubide defendatzea beha-
rrezkoa delako ideiarekin, baina oso justifikazio ezberdinen
izenean egin dezake hori bakoitzak: kristau batek esan ahal
izango luke gizakiak Jainkoaren irudira eginak izan zirela, eta
filosofo sekular batek esan ahal izango luke gizakiak, subjektu
arrazionala den heinean, inork urratu behar ez duen duintasun
bat duela. Beste arrazoi batzuk ere eman litezke. Estatu laikoak hainbat printzipio defendatzen ditu, baina
herritarrek beren atxikimendua justifikatzeko eman ditzaketen arrazoi sakonen aurka jarri gabe egin deza-
ke hori. 

Laizismo irekiaren araubidea 

Demokrazia liberalak, eta Quebecen erregimena halakoxea da, laizismoaren printzipioari atxikitzen
zaizkio. Nolanahi ere, printzipio hori erregimen diferenteetan gauza daiteke. Zein da quebectar gizar-
teari gehien komeni zaion erregimena, kontuan hartuz haren historia eta laizismoaren uste sakonak? 

Galdera horri erantzuteko, laizismoaren oinarri diren lau printzipioak bereiztea komeni da. Horietako
bik xede sakonena zehazten dute: 

1. Pertsonen berdintasun morala.
2. Kontzientzia- eta erlijio-askatasuna.

Beste bi printzipioak xede hori gauzatzeko modua ematen duten erakunde-egituretan gauzatzen dira,
eta honako hauek dira:

3. Eliza eta Estatuaren arteko bereizketa.
4. Estatuak erlijioei eta uste sakon sekularrei buruz duen neutraltasuna.

Laizismoaren erregimen oro lau printzipio horien arteko oreka modu bat da.
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ESTATUAREN NEUTRALTASUNA

Neutraltasun-printzipioaren
arabera, Estatuak ezin ditu
bereganatu herritar guzti-guztien
mundu-ikuskerak eta herritar
guzti-guztien uste sakonenak, era
askotakoak baitira eta batzuetan
elkarrekin uztar ezinezkoak.
Nolanahi ere, mundu-ikuskera
eta uste sakon horietatik
ondorioztatzen diren balioak
susta ditzakete, bizitza
demokratikoaren funtsa baitira.



IV. Erreferentzia-esparru bat: arau kolektiboak

Erregimen batzuek muga zorrotz samarrak ezartzen dizkiote adierazpen erlijiosoak behar duen askata-
sunari. Eskolan ikur erlijiosoak eramatearen arloko lege murriztaile bat onartu berri du Frantziak, eta
laizismo irekiari dagokion gizarte-eredu bat duela aipatu da, nahiz eta, egiaz, laizismo hori haren ospe-
ak erakusten duena baino askoz malguagoa den. Erregimen-mota horrek oso era zabalean definitzen
du Estatuaren neutraltasuna, eta horren ondorioa da zenbait adierazpen erlijioso eremu publikotik
kanpo uztea.

Gure ustez, erregimen-mota hori ez da onena. Nola eta kontzientzia- eta erlijio-askatasuna den laizis-
moaren xedeetako bat (bigarren printzipioa), Estatuaren neutraltasuna (laugarren printzipioa) laizismo
hori adierazten laguntzeko (ez eragozteko) era batez
ulertu beharko litzateke. Frantzian hori gertatu izana
honakoari zor zaio: hango tradizio nazionalak sagaratu-
tako Estatuaren neutraltasunaren ulerkera jakin bat xede
nagusitzat hartu izana. Oraintsu Frantzian izan diren
eztabaidetan, laizismoa, sarri, Errepublikaren funtsezko
nortasunaren ezaugarri baten gisa aurkeztu izan da.
Frantses errepublikar batzuentzat, eskola laikoaren egin-
kizuna izan behar da ikasleak erlijiotik askatzea. Beste
batzuentzat, kultur- eta erlijio-nortasunek integrazio
soziala eragozten dute, eta eskola sozialaren oinarria
partikularismo oro baztertzen duen hiritartasuna izan
beharko litzateke . 

Gure ustez, laizismo murrizgarri hori ez da egokia
Quebecerako, hiru arrazoirengatik: a) Ez ditu egiaz lo-
tzen erakunde-egiturak laizismoaren xedeekin;
b) Eskolari erlijioaren kontrako askatze-eginkizun bat
esleitzea ez da bateragarria Estatuak erlijioaren eta ez-
erlijioaren artean izan behar duen neutraltasunaren
printzipioarekin; c) Gizarte dibertsifikatu baten integrazio-prozesua herritarren arteko harreman-
trukeari laguntzeko egiten da, elkar ezagutzeko aukera izaten baitute horrela (hori da quebectar
kulturartekotasunaren filosofia), eta, ez, ordea, nortasunak ezkutatua edukitzeko. 

Guk gomendatzen dugun laizismo irekiak laizismoaren helburuak garatzeko xedea du (1. eta 2. prin-
tzipioak), erakunde-egiturak xede horren arabera definituz (3. eta 4. printzipioak). Hori da Quebecek
historian zehar hautatu duen bidea, halaxe erakusten du laizismo irekiaren erregimena10 sustatzen duen
Proulx txostenak ere. Gure iritzia, beste behin ere, quebectar ibilbideak jarraitasuna izatearen aldekoa
da.

Estatuko enplegatuek ikur erlijosoak izatea edo ez 

Laizismo irekiko erregimen batek eman behar ote du baimenik Estatuaren enplegatuek ikur erlijiosoak
eraman ahal izan ditzaten? Ikur horiek debekatzeko eskakizunak erakunde publikoen neutraltasuna
eskatzen ote du? Galdera horiei erantzuteko, beharrezkoa da jakitea zein neutraltasun-mota komeni
zaion funtzio publikoari. Gure gogoa da funtzionarioek leialtasunez eta inpartzialtasunez bete ditzate-
la beren eginkizunak. Uko egingo ote liokete kualitate horiei ikur erlijioso huts bat eramateagatik? Ezetz
uste dugu.
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LAIZISMO IREKIA

Laizismoaren beste edozein erregimen
bezala, laizismo irekiak lau osagarri
ditu: 

1. Pertsonen berdintasun morala

2. Kontzientzia-askatasuna eta erlijio-
askatasuna

3. Estatuak eta elizek elkarrenganako
duten autonomia

4. Estatuaren neutraltasuna

Lehenbiziko bi usteek xede sakonak
dituzte; gainerako biak erakunde-
egituretan gauzatzen dira.

10ERLIJIOAK ESKOLAN IZAN BEHAR DUEN LEKUARI BURUZ GOGOETA EGITEKO LAN TALDEA. Laikotasuna eta erlijioak:
ikuspegi berria Quebeceko eskolarentzat. Erlijioak eskolan izan behar duen lekuari buruz gogoeta egiteko lan-taldearen txoste-
na. Argitaratzailea: [Quebec] Hezkuntza Saila, 1999, 296 or.
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Funtzio publikoan ikur erlijioso oro galarazteak esan nahiko luke ez uztea erlijio jakin batzuetako fede-
dunei funtzionario publikoaren karrera egiten, eta, hori, kontzientzia- eta erlijio-askatasunaren kontra-
koa izango litzateke (2. printzipioa), eta zaildu egingo luke hein handi batean funtzio publikoa
Quebeceko herritarren irudira eraikitzeko eginkizuna, irudi
hori geroz eta pluralagoa izanik. Herritarren arteko berdintasu-
na ere urratu egingo litzateke (1. printzipioa).

Ez zaigu bidezkoa iruditzen Estatuko enplegatu guztientzat
ikur erlijosoak eramateko debeku orokor bat ezartzea.
Aitortzen dugu, ordea, eginkizun batzuek erreserba-betebehar
bat ekar dezaketela. Batzordeari aurkeztutako txostenean,
quebectar blokeak ikusi du eginkizun batzuek, beren izaera-
rengatik, Estatua irudikatzen dutela, bai eta neutrala izateko
betebeharra ere. Hori da epaileen kasua, Koroako prokurado-
reena, poliziena eta Biltzar Nazionaleko presidentearena.
Eginkizun hauek betetzen dituzten pertsonei eskatu ahal zaie
uko egin diezaiotela erlijio-atxikimendua erakusteko eskubi-
deari, beren eginkizunaren inpartzialtasun-itxura zaintze alde-
ra.

Arrazoi erlijiosoengatiko harmonizazio-jarduerak

Kontsultak egiten genituen bitartean, interesatuetako batzuek lege bat eskatu zuten erlijio-egokitze oro
debekatzeko. Proposamen erradikal hau ezin da aintzat hartu laizismo irekiko erregimen batean, batez
ere erlijio-askatasuna babesten duen Pertsonaren eskubideen eta askatasunen Gutuna aldatzea eskatu-
ko lukeelako. Aldaketa horrek oso leku ezerosoan jarriko luke Quebec Giza Eskubideen Adierazpen
Unibertsalari eta hura inspirazio-iturri duten Gutun Nazional ugariei dagokienez. Gainera, proposamen
hau bateraezina da Estatuaren neutraltasun-printzipioarekin. Erlijio-askatasuna ezin denez bereizi kon-
tzientzia-askatasunetik, egokitze erlijiosoak debekatzeak ezin konponduzko zuzenbide-arazoak ekarri-
ko lituzke. Har dezagun, esaterako, kasu hau: espetxe-erakunde batek haragia eskaintzen du menuan.
Bi presok menu begetarianoa eskatzen dute, batek hindua delako, eta, besteak (ateoa da) moralaren
kontrakotzat duelako jateko animaliak hiltzea. Lehenbizikoaren eskaerari ezezkoa eman beharko ote
litzaioke, erlijio-arrazoiengatik egina delako, eta bestearena onartu, erlijioaz besteko arrazoiengatik
egina delako? Nola eman ezezkoa erlijio-askatasunarekin lotutako eskabideei kontzientzia-
askatasunari uko egin gabe? Lehen ikusi dugun bezala, Estatuaren neutraltasunak ez du esan nahi erli-
jioaren alde edo ez-erlijioaren alde egitea. 

Beste argudio baten arabera, ezinduei onartzen zaizkien egokitzeak ez lirateke nahastu behar erlijio-
egokitzeekin, zeren eta lehenbizikoek ez baitute hautatu beren ezintasuna, eta, aldiz, sinestun batek
aukeratu egin dezake praktika bati uko egin edo ez. Bereizketa horrek sinesgarria dirudi, baina garran-
tzia kentzen dio egitate honi: aukera erlijioso batzuk ez dira aukera gisa bizitzen errealitatean.
Kontzientzia-askatasunak behar dituen aukera horiek urratzea pertsonaren osotasun morala urratzea
legez izango litzateke, uste sakon eta sendoei dagozkien hautabide batzuk apeten edo nahikarien mai-
lara apaltzea legez. Apeten eta uste sakon eta sendoen artean bereizketarik ez egitea (diren erlijiosoak
edo laikoak) gure zibilizazio honen lorpenik baliotsuenetakoari uko egitea legez izango litzateke. 

Erlijio-ondarea

Katolizismoak sakon markatu du Quebecen historia. Horren froga ugari ditugu inguruan. Estatuaren
neutraltasun-printzipioaren arabera, erakunde publikoen funtzionamenduarekin zerikusia duten erlijio-
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IKUR ERLIJIOSOAK ERAMATEA

Ez zaigu bidezkoa iruditzen
Estatuko enplegatu guztiei
eragoztea ikur erlijiosoak
eramatea, non eta ez dituzten
erreserba-betebehar bat
dakarten eginkizun jakin batzuk
betetzen (esate baterako, Biltzar
Nazionaleko presidentearenak,
epaile batenak edo polizia
batenak).



IV. Erreferentzia-esparru bat: arau kolektiboak

adierazpenak alde batera utzi beharko lirateke. Hala, ez dugu uste Frantziako Nazio Biltzarreko guru-
tzea eta udal-batzarrak hasterakoan egiten diren otoitzak onargarriak direnik Estatu laiko batean. Kasu
batean nahiz bestean, erakunde publikoek fede erlijioso bakar batekin dute harremana, eta herritar guz-
tientzako izan beharko lirateke. 

Hori esanik, zentzurik gabekoa litzateke neutraltasun-arau hori dagoeneko eginkizun erlijioso berariaz-
korik ez duten ikur historiko guztietarako ezarri nahi izatea, hala nola Royal mendiaren gurutzearen
kasuan edo erabilera laikoetarako birgaitu diren eraikin zaharretako gurutzeen kasuan. Gauza bera
esan liteke quebectar toponimiari buruz, santu guztien egutegiaren eragin handi-handia baitu.
Quebectarren sen onak kontuan hartuko du hori guztia, zalantzarik gabe. 
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V. HARMONIZAZIO-JARDUERAK: POLITIKA JAKIN BAT PROPOSAMEN GISARA

Aurreko ataletan ikusi dugunez, parametro juridikoek eta elkarbizitza-arauek gidatzen dituzte
harmonizazio-jarduerak. Ikusi dugu, orobat, Quebecek azken hamarraldietan egin dituen hautu sozia-
lak direla jarduera horien jatorria, bereziki kulturen arteko integrazio-eredu baten alde eta laizismo ire-
kiaren alde egin dituen hautuak. Harmonizazio-jarduera horiek planteamendu orokor batean kokatzen
ditugu: planteamendu horrek, hain zuzen ere, berdintasuna, lankidetza eta gizarte-kohesioa, elkarta-
sun-mota berriak sortzea eta quebectar nortasun ireki bateko kide izatearen sentimendua bezalako hel-
buru eta ideial sozialak sustatzeko xedea du.

Atal honetan, honako hau dugu helburua: a) Hitzartutako doiketaren kontzeptua sartzea, auziak auzi-
tegietatik kanpo konpontzearen alde eta hedabideen erantzukizunaren alde eginez; b) Harmonizazio-
jardueren esparrua zedarritzen duten gida-lerroak zeintzuk diren gogorarazi eta zehaztea; c) Eztabaida
eragiten duten auziak argitzea (eskubideen arteko hierarkia eta auzitegiek erlijioari buruz eduki behar
duten jarrera); eta d) gure politikaren aplikazioa zein den argitzea, azken hilabeteotan zabal eztabaida-
tu diren kasu batzuen bitartez. 

A. Zentzuzko egokitzea eta hitzartutako doitzea

Harmonizazio-jardueren eremua zaila da, eta eremu hori definitzeko edo deskribatzeko modu bat
baino gehiago daude. Gure ustez, eskariei zein tratamendu eman erabakitzea da lehentasunezkoa, eta,
hor, auzitegietako konponbidea eta herritarren arteko konponbidea bereizi behar dira. Auzitegietako
konponbidean, auziak prozedura zail eta kodetuen arabera ebazten dira, eta aldeek elkarren kontra jo
ohi dute. Prozedura horiek, azkenean, galtzaile bat eta irabazle bat eman ohi dute. Gehienetan, auzi-
tegiek inposatu egiten dituzte beren erabakiak. 

Auzitegien bide hori da zentzuzko egokitzearen bidea. Bigarren bidean, eskariek oso bestelako ibilbi-
dea egin ohi dute. Ez da hain formala, eta negoziazioa eta hitzarmen bat lortzea ditu oinarri. Alde biak
gogobeteko dituen konponbide bat iristea du xede. Bigarren bide hori da hitzartutako egokitzearena.

Hala, guk herritarren arteko konponbidearen bidearen eta hitzartutako doitzearen bidearen alde egiten
dugu funtsean, bi arrazoirengatik: a) Ona da herritarrek beren ezadostasunak eta ezin ulertuak kudea-
tzen ikas dezaten; b) Horrela, auzitegiak lanez itotzea eragozten da; c) Herritarren arteko elkarbizitza-
ri eusten dioten balioak (trukeak, negoziazioa, elkarrekikotasuna...) eta kultur arteko elkarbizitzari eus-
ten diotenak berberak dira. Kopuruei begiratuz gero, eskaera gehienak herritarren arteko konponbide-
aren bidetik ebazteko egiten dira (oso eskaera gutxi egiten dira auzitegien bidez ebazteko).

Egoera batzuetan, auzitegien bidea da irtenbide bakarra, baina, ahal dela, saihestu egin behar da. Hori
lortzeko, negoziazioa era honetan egitea komeni zaie interesatuei: inguruabarrak, eztabaida zabala egi-
teko aukera eta gogoeta egiteko aukera kontuan hartuko dituen ikuspegi bat lehenetsiz. Egoera eta ingu-
ruabarrak kontuan hartuta, egoera bakoitzaren izaera berezia har dezakegu kontuan. Eztabaida zabala
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egiteko aukera emanez, parte-hartzaileek eztabaida egin
dezakete, eta gogoeta egiteko aukera emanez, auto-
kritikarako gai direla erakutsi dezakete, eta, beharrezkoa iza-
nez gero, jarrera zuzendu. 

Planteamendu honen alderdi indartsua hau da: era bateko
eta besteko egoeretarako egokitu daitekeela, eta solaskideek
erantzukizuna izatearen alde egiten duela, elkar errespetatzeko eta elkarrekin hitz egiteko giroa susta-
tuz. Gainera, alderdi interesatu batzuek eta kudeatzaile batzuek eskatzen dutenari erantzuten dio,
jarraibide nagusiei buruzko azalpenak nahi baitituzte, baina alde batera edo bestera jotzeko tarte bat
edukiz aldi berean, kasuen, egoeren eta inguruabarren eta bitartekoen berezitasuna kontuan hartzeko
aukera izate aldera. 

B. Hiru jarraibide mota

III: atalean ikusi dugunez, egokitzeko betebeharra eskubideen eta askatasunen gutunen aplikazioari
darion ondorioa da. Betebehar horrek erakunde publikoei eragiten die, bai eta sektore pribatuari ere,
baina baditu, hala ere, bere mugak. Badira hiru jarraibide
mota egokitzeko edo doitzeko eskariak kokatzeko aukera
ematen dutenak. Gehiegi hertsatzea, erreferentzia etikoak eta
akuilu gisa balio izango duten gogoetak.

Gehiegizko hertsatzea

Eskari bat onargarria izateko, ez da aski egokitze-eskari batek
gutunetan aitortutako diskriminazio-arrazoi bat auzitan jar-
tzea; beharrezkoa da, orobat, ez dezala eragin juristek gehie-
gizko hertsatze deritzoten hori, hau da, gehiegizko kostu bat,
enpresaren edo erakundearen funtzionamendurako eragoz-
pen bat edo besteen eskubideen urratze bat. Gehiegizko
hertsatzeak jarraibide murriztatzaile batzuk dakartza, eta gerta liteke eskariari ezezkoa ematea eragitea. 

Erakunde publiko batzuek jurisprudentziatik hartu dute gehiegizko hertsatzearen definizioa, beren
berezitasunak kontuan hartuko dituzten ebaluazio-irizpideak ezartzearren. Lavaleko osasun-zentroak
eta gizarte-zerbitzuek, esate baterako, egokitze-eskariak edo doitze-eskariak ebaluatzeko lau erreferen-
tzia hauek eman dituzte:

1. Osasun-artatzeak bakoitzarentzat egokitzeko eskari bat ezin da izan irizpide klinikoaren kontrakoa,
jokamolde hobeen kontrakoa eta deontologiaren kontrakoa; ebaluatu egin behar da larritasun kli-
nikoaren arabera. 

2. Zerbitzuak bakoitzarentzat egokitzeko eskaera ezin da izan segurtasun-arauen kontrakoa (infek-
zioak prebenitzea, arriskuak kudeatzea eta abar).

3. Zerbitzuak bakoitzarentzat egokitzeko eskaera batek ezin du eragin behar ez den gastu bat edo
antolaketa-kostuak giza ikuspuntutik, baliabideen ikuspuntutik edo finantzen ikuspuntutik gaindi-
tzea. 

4. Zerbitzuak bakoitzarentzat egokitzeko eskaera batek ezin die kalterik eragin beste erabiltzaileen eta
alderdi interesatuen eskubideei eta askatasunei. 
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Hitzartutako egokitzea herritarren
arteko konponbidearen bidetik doa.

Negoziazioan oinarritzen da eta
konpromisoa bilatzen du.

HIRU JARRAIBIDE MOTA

Badira hiru jarraibide mota
egokitzeko edo doitzeko eskariak
kokatzeko aukera ematen
dutenak: jarraibide
murriztatzaileak (gehiegizko
hertsatzea), erreferentzia-puntu
etikoak (negoziazioan jarrera
horiek bilatzen dira) eta akuilu
gisako gogoetak.



V. Harmonizazio-jarduerak: politika jakin bat proposamen gisara

Halaber, Marie Mc Andrew andreak (espezialista da eskolan gertatzen diren kultur arteko auzietan) pro-
posatutako hiru irizpideak kontsulta ditzakete interesatuek eta eskola-kudeatzaileek. Irizpide horien
arabera, egokitze- edo doitze-eskaera batek ezin du:

1. Ikaslearen edo beste ikasle batzuen eskubideak urratu;

2. Loi sur l'instruction publique izeneko legearen, erregimen pedagogikoaren edo beste lege batzuen
eskakizun guztiz murrizgarrien kontrakoa izan;

3. Eskolaren gain hertsatze gehiegizkorik ezarri funtzionamenduaren eta aurrekontuen arloan. 

Egokitze- edo doitze-eskaerek, hortaz, muga hauek dituzte: a) Erakundearen helburuak (zaintzea, hez-
tea, onurak ateratzea, eta abar.); b) Finantza-kostuak eta murriztapen funtzionalak; c) Beste pertsona
batzuen eskubideak.

Beste alde batetik, IV. atalean ikusi genuenez, eskubideei eta askatasunei ere muga ezarri ahal zaie
balio demokratikoen, ordena publikoaren eta Quebeceko herritarren ongizate orokorraren izenean
(Pertsonaren Eskubideen eta Askatasunen Gutuna). Lege batzuek balio publiko erkide batzuk sustatzea
edo babestea dute xede (esate baterako, Eskola Publikoari buruzko Legea, Osasunari eta Gizarte
Zerbitzuei buruzko Legea, Laneko Osasunari eta Segurtasunari buruzko Legea). Harmonizazio-
jarduerak ezin dira izan lege horien kontrakoak, jakina denez, eta, hortaz, Quebecen balio publiko
erkideekiko leial izaten jarraitu behar dute.

Erreferentzia etikoak

Negoziazio-prozesua egokitze- edo doitze-eskaerekin lotuta dago, eta eginkizun etiko bat betetzen
duten beste jarraibide-multzo bat sarrarazten du jokoan. Jokabide eta jarrera batzuek alde bientzako
gogobetegarriak diren konponbideak ateratzen dituzte azalera, eta, beste batzuek, prozesuak atzera
egitea, jarreretan gotortzea eta, azken batean, prozesua auzi-bidean konpondu beharra eragin dezake-
te. Negoziazio bat gidatu beharko luketen erreferentzia etikoen artean, honako hauek aipatu behar
ditugu: bestearenganako jarrera irekia, elkarrekikotasuna, elkarrenganako errespetua, entzuten jakitea,
uste ona, konpromisoetara iristeko gaitasuna eta ez atzera ez aurrerako egoera batetik ateratzeko asmoz
sartzea eztabaidan. Konpromisoaren kultura bat ezarriko bada, ekintzak koordinatzeko eta ezadostasu-
nak bake bidez eta hitzarturik konpontzeko lagungarri diren osagai hauek guztiak hartu behar dira oina-
rritzat, neurri handi batean. 

Pizgarriak

Gizartearen balioak eta balio horien xedeak ere pizgarri dira. Gehiegizko hertsatzearekin gertatzen
denaz bestera, badirudi pizgarriak ere ez direla aski eskari bati uko egiteko, baina balio dezakete kasu
zail batzuetan hautua alde batera edo bestera egiteko. Hala, arrazoizkotzat jotako eskari bat zalantzan
jartzen denean, gerta liteke hari uko egitea, baldin eta ghettoak edo bazterkeria eragin baditzakete
(gizarteak bilatzen dituen xedeen kontra doaz). Aldiz, integrazioa bideratzen duen eskari bat errazago
onartuko litzateke. Horixe izango litzateke eskolan ikur erlijiosoak eramatearekin zerikusia duen eska-
ri baten kasua; eskari hori onartuz gero, sikh etniako ikasleek, musulmandarrek edo judutarrek frantses
eskola publikora joateko modua izango lukete (eskola pribatu ingeles edo erlijiosora joan ordez). Era
berean, doitze batzuek, adibidez Park Extensioneko Komunitate Zerbitzuen Zentroak egindakoak,
aukera ematen diete etorkin bakartu eta ahulei osasun-sistemaren eta gizarte-zerbitzuen onuradun iza-
teko. Egokitze edo doitze integratzaile hauek are eta lagungarriagoak dira beste helburu kolektibo ba-
tzuk iristeko, hala nola frantsesa ikastea edota gizarte-kohesioa.
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Pizgarriek lan-harremanen eremuan ere eragin dezakete. Lan-indarra urria denean eta haren mugikor-
tasuna eskatzen denean, enpresariek beren enplegatuen ongizatea izaten dute kezka. Egokitzeak eta
doitzeak lan-ingurune barneratzaile eta erakargarri bat eskaintzeko xedea duten dibertsitatearen
kudeaketa-estrategia berrien osagai dira.

C. Eztabaida eragiten duten bi auzi

Azken hilabete hauetan, harmonizazio-jarduerekin zerikusia duten bi auzik eztabaida sutsuak eragin
dituzte. Honako hauek izan dira gaiak: a) Eskubideen hierarkia eta b) Auzitegiek eskatzaileen sinismen
erlijiosoak ebaluatzeko izan dituzten planteamenduak. Labur-labur aztertuko ditugu, eta gonbitea egin-
go diegu irakurleei txostenaren bertsio osoa kontsulta dezaten, gai zail hauei buruz eztabaida sakona-
goa egin dezaten. 

Erlijio-askatasuna eta gizon eta emakumeen arteko berdintasuna

Quebectar askok adierazi dute beldur direla ez ote den Gutunek babesten duten erlijio-askatasuna
baliatuko gizon eta emakumeen arteko berdintasun-printzipioaren kontrako jarduerak justifikatzeko.
Beldur hori handitu egin da auzitegienganako mesfidantzagatik, susmoa baitzegoen kontzientzia-
askatasunaren interpretazio zabalegia edo laxoegia sustatzen zutela, eta demokrazia liberalek onartu
beharko ez lituzketen ohituren alde egiten zutela era horretan. 

Auzi hau argitzeko, bi proposamen aurkeztu dira. Lehenbizikoa da gutunek babesten dituzten eskubi-
deen hierarkia bat egitea, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna erlijio-askatasunaren gainetik
egon beharko litzatekeela azalduz. Proposamenak badu alde txar bat: hain zuzen ere, mendebaldean
eskubideen eta askatasunen gutuna egiteko modua gidatu duen filosofiaren aurka doa, bereziki 1948ko
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala egiteko modua gidatu zuen filosofiaren kontra. Lehenago IV.
atalean gogorarazi dugunez, auzitegiek uste izan dute funtsezko eskubideen artean ezin dela hierarkia-
rik ezarri, batzuk besteak bezain garrantzitsuak direlako. 

Proposatutako bigarren konponbidea zen eskubideen artean hierarkiarik ez ezartzea, eta, horren ordez,
quebectar gutuna interpretatzeko klausula bat gehitzea. Quebeceko gobernuak bigarren iradokizun
hori hautatu zuen, eta 63. legearen proiektuan honako artikulu hau sartzea: Gutun honetan aipatzen
diren eskubideak eta askatasunak gizonentzat eta emakumeentzat daude bermaturik. Gure batzordea
ekimen honen alde dago, eskubideen artean hierarkiarik ez duela ezartzen irudi duen neurrian. Beste
alde batetik, nahitaezkoa da gogoratzea quebectar gutunean aipatzen diren eskubide eta askatasunak
gizon nahiz emakumeentzat daudela onarturik, eta debekaturik dagoela sexuaren araberako diskrimi-
naziorik egitea (10. artikulua). Era berean, sexuen arteko berdintasuna urratzen duten egokitze-eskariak
ezesteko modua emango dieten irizpideak landuta dituzte dagoeneko auzitegiek. Hori esanik, propo-
satutako emendakina baliagarria izan daiteke, batez ere legegileak behartzen baditu gizon eta emaku-
meen arteko egitezko berdintasuna lortzeko behar diren neurriak hartzera.

Erlijioaren ikusmolde subjektiboa

Orain gutxira arte, erlijioarekin lotutako arrazoiengatik egokitzeak eskatzen zituzten pertsonak beren
sinismenaren objektibitatea eta beren eskabidearen alde aipatzen zituzten arauen eta betebeharren
objektibitatea erakustera behartzen zituzten auzitegiek. Oraintsuko jurisprudentziak alde batera utzi du
planteamendu hori, sinismenaren egiazkotasunaren irizpidean baitago oinarrituagoa, beste inon baino
gehiago. Ikuspegi honen arabera, aditu edo ordezkari erlijioso baimenduek ez dute zertan frogatu
eskatzaileak bere alde aipatutako arauaren existentzia. Auzitegiarentzat, hau da garrantzitsuena: eska-
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tzaileak benetan uste izatea aipatu duen arau erlijiosoaren pera makurtu behar duela. Planteamendu
hau erlijioaren ikusmolde subjektibo batean dago oinarrituta, eta hainbat kritika eragin ditu, batez ere
eskaera-kopuruaren gehitze esponentzial bat eragiteko beldurragatik eta eskaerak ebaluatzeko irizpide
ezagatik. Auzitegiek planteamendu honen alde agertzeko arrazoiak ikusi dituzte, hainbat abantaila bai-
titu: a) Auzitegiak ez du zertan auzitegi erlijioso bihurtu, eta ez du zertan hainbat tradizio edo eskola-
ren arteko ezadostasunen ebazle izan; b) Ikusmolde subjektiboak saihestu egiten du komunitate erlijio-
so baten barruan gehiengoaren iritzia onartu beharrak eta gutxiengoaren ahotsak bazterrean utzi beha-
rrak ekarriko lukeen arriskua; c) Ikusmolde subjektiboak erlijioaren inguruan gertatzen ari diren alda-
ketak jartzen ditu agerian; aldaketa horiek, gure garaiotan, sinismenaren indibidualizatze gisako bat
dakarte (geroz eta sinestun gehiagok eratzen dute beren mundu-ikuskera hainbat eratako tradizio erli-
jioso, espiritual eta laikotan oinarrituz); eta d) Ikusmolde subjektiboak aukera ematen du erlijio bat zer
den edo zer ez den definitzen saiatzeko auzi ia-ia konponezinezkoa saihesteko. 

Hori esanik, egia da planteamendu berri honek hainbat galdera eragiten dituela. Garrantzitsuena hau
da: egokieraren arabera edo iruzur eginez balia daitekeela, egokitze-eskaera bat justifikatzeko orduan.
Aukera hori are eta handiagoa da auzitegiek eskatuko duten egiazkotasun-froga zorrotzegia ez denez
gero. Auzitegiek kontuan hartu behar dute pertsona baten sinismenak aldatu egin daitezkeela denbo-
ran zehar. Nolanahi ere, argudio horren aurka beste bat ere erabil daiteke, alegia, auzitegiek oso esti-
matu ohi dituztela lekukotzen egiazkotasuna eta sinesgarritasuna, auziak edozein eratakoak direla ere. 

Egoera ezberdin samarra da enpresetako lehen lerroko zuzendarientzat. Zuzendari horiek ez dute iza-
ten ez bitartekorik ez aginterik egokitzea eskatzen dutenen egiazkotasuna ikertzeko. Horiek guztiak
direla eta, logikoa da sinismen erlijiosoaren ikusmolde objektiboago bati hel diezaioten, auzitegiek ez
bezala. Beste alde batetik, lehenago ere ikusi dugunez, nahiago dute auzitegien bidea kosta ahala kosta
saihestu eta beste ikuspegi bat aplikatu, egoera eta inguruabarrak, eztabaida zabala egiteko aukera eta
gogoeta egiteko aukera emango duena. Bigarren ikuspegi horrek konpromiso negoziatuetarako aukera
ematen du. 

D. Adibide batzuk

Atal hau amaitzeko, hedabideek luze-zabal aipatu izan
dituzten edo dagoeneko aurkezturik ditugun jarraibide
batzuen aplikazioaren erakusgarri diren egokitze- edo
doitze-kasu batzuk aztertuko ditugu berriro ere. Ariketa
hori nahitaez izango da mugatua, leku ezagatik eta baita
beste arrazoi batengatik ere. Definizioz, egokitze- edo
doitze-eskaera hori inguruabar berezi batean egiten da,
eta kontuan hartu behar da erabakitzeko prozesuan
zehar. Eskaera bakoitza ebaluatu egin behar da, kasuz kasu. Nolanahi ere, gure azterketa baliagarria da
zenbait jarraibide orokor emateko simulazio gisa. Hautatu ditugun adibideak erakunde publikoen ere-
mukoak baino ez dira. 

1. Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna gure gizartearen funtsezko balioa izanik, oso zaila
izango litzateke berdintasun hori urratzen duten egokitze-eskaerak onestea. Hala osasun-arretaren
arloan nola gainerako zerbitzu publikoenean, ezetsi egiten dira, hasiera batean, emakumeari gizo-
nari baino estatus apalagoa ematea eragin dezaketen eskaerak (pentsa, esate baterako, polizien gal-
deketetan edo gidatzeko baimena lortzeko azterketetan). Nolanahi ere, egoera batzuetan salbues-
penak egin behar dira nahitaez11.
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2. Neska-mutilak elkarrekin heztea ere quebectar gizartearen balio garrantzitsua da, nahiz eta ez izan
gizonen eta emakumeen berdintasuna bezain funtsezkoa. Hori dela-eta, onargarriak diren salbues-
penen zerrenda ezin da luzeagoa izan. Jarraibide orokor gisa, esan dezagun neska-mutilak elkarre-
kin heztea lehenetsi beharko litzatekeela ahal denean, hala nola ikasleak ikasgeletan, igeriketa-
ikastaroetan eta abarretan banatzeko orduan.

3. Erakunde publikoetako otoitz-lekuei dagokienez, pertsonen eta gazteriaren eskubideen batzordeak
2006ko otsailaren 3an onartutako iritzia jasotzen du gure jarrerak. Iritzi horren arabera, irakaskun-
tzako erakundeek ez dute otoitz-leku iraunkorrak edukitzeko betebeharrik. Nolanahi ere, doitzeen
xedearen barruan sartzen da aldi batez hutsik dauden lokalak otoitzerako erabiltzeko baimena
ematea. Salbuespenak egin daitezke espetxeen, erietxeen edo aireportuen kasuan (leku horietan
inora joan ezinik dauden pertsonek ez dute otoitz-leku batera joateko askatasunik).

4. Uste dugu, Estatuaren eta elizen arteko bereizketaren
eta Estatuaren neutraltasunaren izenean beti, Nazio
Biltzarreko orman esekitako gurutzea kendu egin
beharko litzatekeela handik. Hain zuzen ere, kasu
horretan Biltzar Nazionalaren egoitza bera da
Zuzenbideko Estatuaren ikur. Arrazoi horregatik bera-
gatik, alde batera utzi beharko litzateke udal-
batzarretan otoitz egiteko ohitura, oraindik ere erritu
hori praktikatzen baita bertan. Aldiz, Erub bat instala-
tzea ez doa Estatuaren neutraltasunaren aurka, eta, hala, eman liteke horretarako baimena, beste
pertsona batzuei kalterik eragiten ez zaien neurrian.

5. Arrazoi horregatik beragatik, errespetatu egin beharko lirateke elikadurari buruz ezarrita dauden
debekuak, eta eskolako gelan islamiar zapia, kippa12 edo turbantea jantzita edukitzen utzi. Berdin
kirol-lehiaketetan zapia jantzita eramateari dagokionez, baldin eta ez bada inoren segurtasuna
arriskupean jartzen. Ohartu behar dugu baimen horiek guztiek gizartearen integraziorantz garama-
tzatela. 

6. Setakeria erakusten duten eskatzaileek, negoziazioari uko egiten diotenek eta elkarrekikotasunaren
arauaren kontra doazenek beren garapena jartzen dute arriskuan, hein handi batean. Hori da, esate
baterako, igeriketa-eskolan parte hartzeko, janzkerari dagokion edozein konpromisori uko egiten
dion ikaslearen kasua. 

7. Eskaeren xedeak izan behar du eskubide bat babestea edo berrezartzea. Era horretan, kristau-
erlijioaren oporraldi erlijiosoez bestekoak bidezko iruditzen zaizkigu, ezberdintasun-egoera bat
zuzentzen dutelako. Orobat bestaldera, eskaerek ez dituzte urratu behar besteen eskubideak. Hala,
ezingo lirateke debekatu ikasgelako liburutegian obra zientifiko jakin batzuk (eboluzioari buruzko
obra zientifikoak, esate baterako); sabbat-aren kariaz Komunitate Zerbitzuen Zentro bateko ilaran
egoteari uko egiten dion judutar ortodoxo baten eskaera ere ezingo litzateke baztertu, edo aita
batek ezingo luke hautatu bere seme batek bizirik irauteko behar duen odol-transfusioari uko egi-
tea. 

8. Hezkuntza-sistemaren helburuak iristeko, ikasleak ezin dira salbuetsi nahitaezkoak diren ikastaro-
etatik. Baina baimena eman ahal zaio ume bati musika-ikastaroa uzteko beste ikastaro bat egitea-
rren, baldin eta aukerako jarduera bat bada. 
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12Kippa judutarrek erabiltzen duten boneta da.
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9. Beira esmerilatuen kasua eta ostatuko musulmanen kasua hitzarmen informalen bitartez konpondu
ziren. Young Men's Christian Association (IYMCAren; Gizonezko Kristau Gazteen Elkartea) izene-
ko elkartearen zuzendaritzak uko egin diezaioke beira esmerilatuak ezartzeari. Ostatuko jabeei
dagokienez, libre ziren beren bezero musulmanak egokitzeko, erabaki horrek merkataritzarekin
zuen zerikusia.

10. Kasu zailago batekin amaituko dugu, kirpanaren kasuarekin, alegia. Quebectar gehienek espero
zuten auzitegiak eskola-batzordearen aldeko irizpena ematea, eta ez eskatzailearen aldekoa. Hain
zuzen ere, quebectar gizartea ez da batere bortizkeria zalea, eta Nazio Biltzarreko eta Eskola
Politeknikoko sarraskiak sakon eragin zion (1989an). Hor dago Coloradoko Colombine-ko sarras-
kia (1999koa), oraindik ere bizi-bizirik oroimenean. Azkenik, 2001eko irailaren 11ko erasoek
beldur-giroa eragin zuten herritarrengan. Antzeko egoera batean, segurtasunaren aldeko argudioa
oso garrantzitsua bihurtu zen. Gehiengoaren arabera,
auzitegiek profitatu egin behar zuten egokiera hura, bor-
tizkeriaren kontrako mezu garbia zabaltzeko. Baldin eta
kirpana ez bada objektu sinboliko bat, zergatik izan behar
du metalezkoa eta hogei zentimetro luze? 

Magistratuek oso ezberdin ikusi zuten kontua, eta beren arra-
zoiak ere sendoak ziren. Sikhtarrentzat, kirpana objektu sinbo-
liko bat da egiaz: ez du inoiz ere gorabehera bortitzik eragin
eskolan Kanadaren historian. Auzitegiak ebatzi zuen arma
hori inolako mehatxurik ez eragiteko moduan eraman behar zela (zigilaturik eta arropen azpian ezku-
taturik, eta aldian-aldian eskolak ikuskatu behar zuen). Beste alde batetik, hori bezain arriskutsuak diren
beste objektu batzuk ere onartzen dira eskolan (guraizeak, konpasa, patinak, beisbol-bateak...)
Auzitegiak hitzarmen bat ezarri zuen, eta eskolak eta ikaslearen familiak egindakoaren berdina zen, ia-
ia. Azkenik, pluralismoan heztea eskolaren eginkizuna ere badenez, kirpana eramateko betebehar erli-
jiosoa hobeto azaldu behar zitzaien haren kontra zeudenei. Hala, badirudi tartean ziren printzipioeta-
ko bat ere ez zitzaiela gailendu besteei. Horrelakoetan, kasu jakin bakoitzaren inguruabarrak eta elka-
rrizketa bihurtzen dira erabakigarriak. Hala, Auzitegi Gorenak bere epaia emanez geroztik, Montrealgo
eskola-batzordearen saioetan, antzeko beste bi eskaera egin ziren, eta ezetsi egin ziren, beste prozedu-
ra gehiagorik gabe. Bi kasuetan, familiarekiko negoziazioa izan zen ezberdintasuna eragin zuena.
1998an, antzeko gertaera bat izan zen, ez oso ezaguna, Lucien-Pagé institutuan. Auzia negoziazioaren
bidez konpondu zen, eta ikasleak konpromiso bat onartu zuen (lepoan kirpan txiki bat eramatea kate-
txo batetik zintzilik, ikur gisa). 

Kasu horietan guztietan, ikusi dugu askoz ere hobea dela herritarren arteko konponbidearen bidea lehe-
nestea auzitegien bidearen gainetik, azken horrek herritarren erantzukizunaren alde egiten baitu, eta
gatazken eta antagonismoen larrialdia saihestu nahi baitu.
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II. B atalean, hedabideetan hain aipatuak izan ziren kasuen ingu-
ruko gertaerak berreraiki ditugu; gertaera horiek egokitzeei
buruzko ikusmolde ezkor bat elikatu zuten herritar askoren arte-
an. Orain, antzeko ariketa bat egingo dugu, eta gure kontsulta
publiko eta pribatuetan sarri entzuten ditugun zenbait kritika eta
eragozpeni (egunkarietako gutunetan eta aztertutako hainbat
mezu elektronikotan ere irakurri ditugu) erantzungo diegu13.
Bereziki, informazio osatugabeetan eta irudipen faltsuetan oina-
rritutakoak iruditzen zaizkigun argudio batzuei helduko diegu (sakoneko kontuak, hala nola laizismoa,
aztertu ditugu beste atal batzuetan). Orain ezinezkoa zaigu gauzatutako egokitzeei buruz adierazi diren
eragozpen guztiei erantzutea, eta nagusiei helduko diegu (garrantzitsuenak eta sarrien entzun ditugu-
nak). Argibide gehiago behar duenarentzat, sei multzotan bildu ditugu argudioak.

1. Egokitze hauekin guztiekin, Quebecen beste leku batzuetan egiten denaren kontra-
kontrakoa egiten da

a) Gure gizartea nazioarteko hitzarmen juridiko handiek eskatzen dutena baino askoz harago joan da. 

Quebecek mendebaldar tradizioko hitzarmen handiei eta testu juridiko nagusiei jarraitu nahi die.
Quebectar Gutuna idatzi zutenek Giza Eskubideen Nazioarteko Adierazpena izan dute hein handi
batean iradokizun. Gutun horretan sartzen dira Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala eta nazioar-
teko bi itunak. Quebectar jurisprudentzia (bai eta kanadarra ere) Giza Eskubideen Europako
Auzitegiaren ebazpenetan ere oinarritu izan da noizbehinka.

b) Quebecek laizismo erradikalaren frantses eredua hartu beharko luke (errepublikarra); horrela,
Estatuaren eta erlijioaren arteko bereizketa egiazkoa izango litzateke.

Proposamen honek laizismoaren frantses erregimena ikusteko modu faltsua du oinarrian. Alde batzue-
tatik ikusirik, frantses erregimena quebectar estatua baino irekiagoa da erlijioek eremu publikoan har-
tzen duten lekuari buruz. Hala, irakaskuntza pribatu erlijiosoak finantzaketa oparoagoa du Frantzian
(% 75 baino gehiago Frantzian; % 60 Quebecen). Elizek ere finantzaketa handi samarra eskuratzen
dute beren eginkizun sozialetarako. Estatuak katedralen eta elizen finantzaketaren zati handi bat har-
tzen du bere gain, bai eta ikastetxe, erietxe eta armadako kapilauen zerbitzuen finantzaketarena ere.
Notre-Dameko katedralean meza bat da Errepublikako presidentearen hiletetako ospakizun ofizial
bakarra. Frantziak jai-egun katoliko gehiago ditu Quebecek baino. Berriki, debekatu egin da eskola
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publikoetan sinismen erlijiosoaren ikurrak eramatea, baina ordena publikoaren izenean gehiago, laizis-
moaren izenean baino. Gainera, zapiaren ordez bandana izeneko lepokoa hasi dira erabiltzen, hijab-
aren eta mendebaldeko fular soilaren arteko bat. Duela zenbait urtetatik hona, harmonizazio-jarduerak
oso arin ari dira hedatzen. 

2. Harmonizazio-jarduerak quebectarren funtsezko balioen kontrakoak dira

a) Troiako zaldi bat da, demokrazia, berdintasuna eta gure baliorik minenak higatzen ari dena.

Egokitzeak edo doitzeak Gutunetan aitortutako arrazoiengatik ematen dira, eta arrazoi horiek gure
gizarteak demokrazia-legez sustatu nahi izan dituen funtsezko balioak erakusten dituzte. Berdin gerta-
tzen da eskariak ebaluatzeko irizpideekin (hitzartzea, integrazioa, elkarrekikotasuna). Iraganean eraba-
ki txarrak hartzea kultur arteko harremanen kudeaketarako prestakuntza urria izan zuten administra-
tzaileen lanarengatik izan zen. 

b) Doitzeek eremu publikora itzularazten dute erlijioarekin zerikusia duen oro, eta laizismoaren
araua urratzen dute ("erlijioa eskoletatik atera dugu, eta, orain, atzeko atetik sartzen digute")

Harmonizazio-jarduerek ez dute gure gizartearen laizismoa auzitan jartzen, baldin eta laizismoa esa-
ten dugunean Estatuaren eta erlijioen autonomia eta Estatuak horiei buruz gorde behar duen neutralta-
suna ulertzen badugu. Eskolan edo erietxean ikur erlijiosoak eramatea kontu periferikoa da, ez dio
inolaz ere eragiten erakundeen autonomiari. Erlijioaren itzuleraren beldurra ezin da parekatu eliza
katolikoak, aspaldi, hainbat erakunderen gainean izan duen eraginarekin. Eta ez da inon ikusten erlijio
txikiek erlijio handien lekua hartu nahi dutela adierazten duen seinalerik. Erlijio horiek quebectar
zuzenbideak aitortzen dien lekua (beste erlijio batzuei aitortzen dien bezalaxe) baizik ez dute hartzen.

c) Erlijio-betebeharrak, elikadurarekin zerikusia duten debekuak eta gisako beste arau batzuk
lagungarriak baino ez dira; sinestunek beren erlijioan funtsezko den horretan jarri beharko lukete
arreta, hau da, beren sinismenean.

Argudio hau kristautasunaren ikusmolde garbizale edo sinplista bati dagokio; ikusmolde horren arabe-
ra, funtsezkoa sinismena eta barne-jarrerak dira, kanpo-praktikaren gainetik. Nolanahi ere, erlijio-
tradizio askotan ez dago horrelako bereizketarik. Judaismoarentzat, esate baterako, sinismenak ez du
legeari zor zain begiruneak besteko garrantzirik. Saihestu egin behar da, hortaz, guretzat ezaguna eta
ohikoa den eredua beste erlijioei aplikatzea.

3. Harmonizazio-jarduerek mehatxu egiten diote gizarte-kohesioari

a) Quebec egokitze-eskaera geroz eta ugariagoen pean dago. Gainez egitera doa.

Eskura ditugun estatistiken arabera, eskaera-kopurua txikia da, kontuan hartzen badugu eskoletan izena
ematen dutenen kopurua eta erietxetan onartzen dituzten erien kopurua. Beste alde batetik, egokitze-
en kopurua hazten ari dela baieztatzeko modua emango digun daturik ez dugu. Fleury batzordearen
inkestan parte hartu duten ikastetxeen txostenen arabera, egoera egonkorra da hiru urtetik hona. 
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b) Egokitzea legeari iruzur egitea bezala da, pribilegioak ematea, bi herritar mota sortzea; jatorrizko
quebectarrek egokitzeak eskatzen dituzte, legeak berdina izan behar du guztientzat. 

Egokitzeen xedea gutxiengoak gehiengoaren legeen hutsuneetatik babestea da, ez kontrakoa.
Bermatzen dute edozein pertsonak izan eta balia ditzala eskubideak. III. atalean adierazi dugunez, ba-
tzuetan tratamendu ezberdina behar da legezko eskubide bat bermatzeko. Ez dira pribilegioak, baizik
eta arrazoizko egokitzeak, arau batzuen zurruntasuna eta arau horiek pertsonen ezaugarri bereziak
kontuan hartu gabe aplikatzea saihesteko. 

4. Harmonizazio-jarduerek mehatxu egiten diote quebectar kulturaren iraupenari

a) Etorkinek atzera eragiten digute beren sinismenekin.

Azken hamarraldietako immigrazioak, hain askotarikoa izanik, Quebecen gutxi edo batere ezagutzen
ez ziren erlijioak ekarri ditu (Islama, hinduismoa, budismoa, sikhismoa). Erlijio horiek kristautasuna ez
bezalakoak dira, eta mendebaldar kulturatik oso urrun diren afrikar kulturekin edo ekialdeko kulture-
kin izan ohi dute zerikusia. Nabarmenki kondenatzeko modukoak diren jarduerak alde batera utziz
(genitalen mutilazioa, esaterako), ba al da arrazoirik ezberdintasuna arkaismoarekin lotzeko ezinbeste-
an? Ez al da hori jarduera horiek ulertzen saiatu ordez, baztertzea? 

b) Islamistek urrats txikien estrategia erabiltzen dute; egokitzeak erabiltzen dituzte beren balioak
quebectar "jator eta benetakoei" inposatzeko, beren ikuspegi fundamentalista eta mendebaldearen
aurkako matxinada-nahi batek iradokitako konkista politikoaren proiektua aitzinarazteko:
quebectarrek askoz kezkatuago egon beharko lukete

Lehen-lehenik esan behar da Quebecen bi eredu daudela musulmanek beren balioak edo beren erli-
jioa musulman ez direnei inposatu nahi izan dietela erakusteko. Izan dira gorabehera bakandu batzuk,
hala nola Saïd Jaziri imanak TV5 telebistan parte hartu zuenekoa. Baina, azken kasu horretan, beste ba-
tzuetan bezala, egindako eskariei (kasu honetan, esaterako, mahaian ardorik ez edatea) kasu egitea
onartu zuten bazkaltiar ez-musulmanei egin beharko litzaieke kritika. Gainerakoan, Montrealen diren
ia 60 meskitatan, badakigu badirela 2 edo 3 oso kontserbadoreak, quebectar gizartean ez integratzea-
ren alde daudenak arrazoi moralengatik. Baina, atera al daiteke egitate hori dela-eta proiektu islamista
bat dutelako ondorioa? Azkenik, ez al da neurrigabea beldur hori, musulmanek Quebeceko gizartean
duten pisu demografikoa ikusirik (gehienez ere, gizarte osoaren % 2 ziren 2007an)?

5. Sistema juridikoa gaizki dabil

a) Epaile etorkorrak direla-eta, egokitzeen olatuak ez du kontrolik. Fenomenoak ez du neurririk,
elur-bola bihurtu da dagoeneko.

Lehen-lehenik nabarmendu behar da egokitzeen kopurua gehiegizkoa izanez gero, aski litzatekeela
hori bera egokitzeak ezesteko, gehiegizko hertsatzearekin lotutako irizpide batengatik. Egokitze-
eskaera bat justifikatzeko arrazoiak ez dira mugagabeak; gutunetan dute muga. Eskola hartzen badugu
adibidetzat, ikus dezakegu eskaerek esparru argi eta garbia dutela: errespetatu egin behar dituzte gehie-
gizko hertsatzearen irizpideak, egokitu egin behar zaizkio eskolak duen misio orokor horri, pedagogia-
araubidea errespetatu, ikasleen parte hartzea eta integrazioa sustatu eta abar. Berdin osasun-zerbitzuen
arloari begiratzen badiogu. Hor, ongi zedarriturik daude eskabideak. 
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b) Auzitegi Gorenak, egokitze erlijiosoen bitartez, kultur aniztasuna ezartzen du Quebecen.

Harmonizazio-jarduerek eskatzailea kultura erkidean integratzeko xedea izaten dute sarri (eskolan,
esate baterako), eta hori, egiaz, ez dator bat kultur aniztasunaren espirituarekin, kultur aniztasuna egun
Quebecen ulertzen den gisa, bederen. Beste alde batetik, Auzitegi Gorenaren esku-hartzeak bakane-
giak izan dira orain arte, gisa horretako orokortze bat justifikatzeko, bederen. Har dezagun Succah14-
ren kasua; adierazgarria da bederatzi epailek zalantza agertu izana horri buruz (erabakia bostek hartu
zuten, lauren kontra). Kirpanaren kasuan, Auzitegi Gorenak sikh gaztearen familiaren formula bat bere-
ganatu zuen, eskolako zuzendaritzak hasiera-hasieratik onartu zuena. Izan ere, arrazoizko egokitzeak
pluralismoaren filosofia orokorra du jatorri, kultur aniztasuna bera baino.

c) Harmonizazio-jardueren bitartez, gutunek banakoen eskubideak babesten dituzte gehiago
gehiengoaren eskubideak baino.

Legeek bezala, gutunek guztien eskubideak babesten dituzte. Baina gertatu ohi da legeek, gehiengoak
gehiengoarentzat asmatuak izanik, banako baten edo batzuen eskubideak urratzea. Egokitzearen xedea
izaten da gehienetan nahi gabe eragiten diren diskriminazio mota hauek zuzentzea. Hori dela eta, irudi
lezake gutunek ez dutela gehiengoa babesten. 

d) Espezialistek eta adituek baieztatzen zutenaz bestera, egokitzeak ez dira salbuespen gisa edo
kasuan kasurako ematen; oso bestaldera, praktika kolektiboak legitimatzen dituzte, hala nola
zapia, otoitz-lekuak edo oporraldi erlijiosoak.

Ikusi dugun bezala, egokitzeen xedea ez da gutunek babesten dituzten zenbait ezaugarri izan ditzake-
ten pertsonei legea aplikatzean agertu ohi diren hutsuneak zuzentzea. Egia da eskaera batzuek badu-
tela alderdi kolektibo bat. Nolanahi ere, banakoari dagokion esparru batean tratatzen dira, banan-
banan. Ebaluazio horretan, epaileek kontuan izaten dute kolektibizatzeko aukera. Hala, itxura batean
antzekoak izan daitezkeen eskaerei ez zaie nahitaez tratamendu bera ematen (kasu batean konpromi-
sozko formula bat onar daiteke, eta beste batean ezetsi). Gerta liteke, orobat, eskaera berak behin eta
berriz eginez arauaren zuzenketa bat eragitea. 

e) Ezintasunen bat duten pertsonen aldeko egokitzeak badute justifikazioa, zeren eta ezintasuna
muga bat baita, eta, aldiz, erlijio-arrazoiengatik egiten diren egokitzeak sinismenetan daude
oinarriturik, hau da, aukeretan, norberaren hautuetan.

Nazioarteko tradizioaren arabera, quebectar gutunak funtsezko eskubidetzat jotzen du kontzientzia-
askatasuna (horren barruan sartzen da erlijio-askatasuna ere). Hala bada, gutunek pentsamendu-
askatasuna babesten dute funtsean, oso modu zabalean definitutako pentsamendu-askatasuna. Nahiko
ote genuke Estatuak bere uste sakonenak ezartzea herritarrei? Ez dira nahastu behar kontzientziaren
usteak, egituratzaile baitira, eta bakoitzaren hautuak, ez baitira hain funtsezkoak. 
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f) Auzitegiak direla eta, egokitzeek "atzekoz aurrerako" eragina dute: ez dituzte kudeatzaileek
egokitu behar, baizik eta sinestunek eurek. 

Zuzenbidearen arabera, egokitzeko betebeharra kudeatzaileari dagokio lehen-lehenik, gehiengoaren
boterearen ordezkari den heinean eta enplegatuarekiko, ikaslearekiko edo eriarekiko harremanean
agintea darabilen heinean. Baina eskatzaileari ere badagokio erantzukizunaren zati bat: konpromisoa
bilatzeko betebeharra du. Bada elkarrekikotasunerako betebehar bat.

6. Etorkin askok ez du integratu nahi

a) Egokitzeak eskatzen dituztenek ez dute amore eman ohi, fundamentalistak izan ohi dira; uko
egiten diete konpromisoei.

Aipamen horrek aurreiritzia erakusten du eskatzaileen profilari buruz. Ezagunak dira intrantsigentzia
hutseko kasu batzuk, baina baita kontrakoa erakusten duten beste kasu asko ere. Hobe da kudeatzaile-
en eta tokian tokiko eragileen lekukotzari fidatzea. Zer diote haiek? Haiek diote setakeria kasuak urriak
direla, eta, kasu gehienetan, eztabaida eta elkarrekiko errespetua izan ohi dela. 

b) Egokitzeek aukera ematen diete etorkinei beren kultura berreraikitzeko eta gure gizartearen bazterretan
bizitzeko, uko egiten baitiete haren arauei; egokitzea norbere burua baztertzearen parekoa da.

Egokitze-eskatzaileen ebaluazio-irizpideetako bat da, hain zuzen, integrazioaren alde izan dezaketen
eragin positiboa. Egokitze-eskaera batzuei uko eginez gero, arriskua dago hasieran beldurgarria ziru-
dien ondorio hura eragiteko, hau da, pertsonak bultzatzea erakunde publikoetatik alde egitera eta kul-
tura erkidearekiko harremanetatik baztertzea.

c) Adiskide batzuen etxean bazkaltzera gonbidatzen zaituztenean, ez zara saiatzen gonbidatu
zaituztenei zeure arauak inposatzen.

Metafora aski erakargarria da, baina engainagarria ere bai. Etorkina ez da gonbidatu bat, ez eta atzerri-
tarra ere. Bere etxean dago Quebecen, eta gainerako guztiek dituzten eskubideak dituzte eurek ere.
Pertsonek egokitzeak eskatzen dituztenean, ez dituzte beren sinismenak edo arauak aldatzen, eta, egi-
tekotan, oso azaletik egiten dute, egokitzeak duen adieraren espirituaren arabera, betiere. Baldin eta
sinismen eta arau garrantzitsuei eragingo balitzaie, gehiegizko hertsatze baten aurrean egongo ginate-
ke, eta ezingo litzateke eskaera onartu. 

d) Ni Saudi Arabiara joango banintz, saudi arabiarren edo iraniarren ohiturei egokituko nintzaieke.

Kasu hau ere engainagarria da, zaku berean sartzen baititu Quebec eta pertsonen eskubideekiko oso sentikor
ez diren bi herrialde. Kasu batean, oso tinko sustraitutako demokrazia bat; bestean, erregimen autoritarioak. 

Ondorioa

Aztertu ditugun eragozpenetako batzuek informazio-falta nabarmena erakusten dute. Beste batzuek jarrera
txarra erakusten dute harmonizazio-jardueren aldera. Gehiengoak ezinegona adierazten du. Hurrengo ata-
lean, ezinegon horren arrazoiak ezagutzen saiatuko gara, bai eta gutxiengoek sarri jasan ohi duten diskri-
minazioaren arrazoiak ere. Hala, Quebecek etorkizunean jarraitu beharreko bidea ireki ahal izango dugu. 
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A. Nortasunaren ondoeza

II. atalean ikusi dugunez, frantziar-kanadar jatorriko quebectar ugarik iritzi txarra du harmonizazio-
jarduerei buruz, batez ere pertzepzioen krisia deitu diogun horrengatik. Krisi horren sakoneko arrazoie-
taraino egingo dugu atzera, nahiz eta berez ez diren aski herritarren artean dabiltzan zurrumurruei eta
hedabideen jokabideari aurre egiteko.

Dirudienez, horretarako, gutxiengoa osatzen duten kideen segurtasun-gabezia aztertu behar dugu,
konstantea izan baita Quebec frantsesdunaren historian. Segurtasun-gabezia hori hainbat eratan ager-
tu da berriki: hizkuntzari buruzko eztabaida berpiztea, globalizazioak eragindako errezeloak, nortasu-
na eta etorkinen integrazioa berriro auzitan jartzea, ghettoak sortzeko beldurra. Gure kontsultetan,
hainbat parte hartzailek oso iruzkin ezkorrak egin zituzten, eta frantses-hiztunen kultura desagertu egin
zitekeela gogorarazi zuten. Erreferentzia-puntuak galtzen ari direlako sentimendua oso hedaturik dago-
ela dirudi. Pertsona batzuek uste dute Iraultza Lasaia deritzonak suntsitu egin dituela sorrerako tradi-
zioak eta oraindik ez dagoela iraultza hori elikatu zuten ideal handien ordezkorik. Hemen, beste leku
batzuetan bezala, 2001eko irailaren 11ko atentatuek herritar musulmanen aurkako errezelo-giroa era-
gin zuten. Egoera horri nahigabea eragin zuten beste hainbat arrazoi gehitu behar zaizkio, enplegua-
ren prekarietatearekin, ekonomiaren desarautzearekin eta enpresen birkokatzearekin, alienazio-
sentimenduarekin edo herritarrek auzitegien ekintza azpiratzailearen pean eskubideak galtzearekin,
edo, are, Quebecentzat hitzarmen kolektibo handi bat bilatzeko alferreko ahaleginarekin ere.

Dirudienez, faktore horiek guztiek elkarrekin eragiten dute, halako moldez non egokitze erlijiosoak egi-
teko eskaerek beldurra eragiten duten, ez ote den galduko Iraultza Lasaiaren ondare prezatuena (bere-
ziki, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna eta laizismoa). Udalbatzarren aurretik egin beharreko
otoitzari buruzko auzia, nazio-biltzarreko gurutzeari buruzkoa edo gabonetako errituari buruzkoa, hein
handi batean frantziar-kanadar jatorriko quebectarrek eraginak, tradizio nazionalentzako mehatxu gisa
hartu dira. Bada funtsik ez duen irudipen bat, etorkin gehienak sinestun sutsuak direlakoa eta haien kul-
tura osagai tinko eta sendoagoaz osaturik dagoelakoa, frantziar-kanadar jatorriko quebectar batzuei
hutsune sinbolikoaren sentimendua eragiten diena. Haietako batzuek auzitan jarri dute azken hama-
rraldietako sekularizazio arina, eta, beste batzuek, erlijio berrien kontra egin dute, quebectar gizartea
laizismorantz egiten ari zen urratsaren aurka jotzen zutela irudi zuelakoan. Azkenik, gutxiengo etniko-
etako kide batzuek aldarrikatzen zuten kidetasun bikoitza (edo hirukoitza) quebectar kulturan ez inte-
gratzeko modutzat hartu izan da sarri, eta, hortaz, quebectar kulturaren iraupenaren kontrako meha-
txutzat.

Egokitzeen olatuak frantziar-kanadar jatorriko quebectarren zauri zahar batzuk ireki ditu, eta haiek
suminarazi. Emaitza kontra-erreakzio identitarioko mugimendu bat izan da, eta harmonizazio-
jardueren kontrako jarreran izan du isla. Herritar batzuen artean, sumindura horrek etorkina izan du
jomuga, eta halako pagaburu moduko bat bihurtu du hura. Uste dugu entzun ditugun iruzkin harriga-
rri batzuek (foroetan, esate baterako) gutxiengoaren ezinegona eta immigrazioaren errealitateari buruz-
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ko pertzepzio okerrak zituztela sorburu. Nolanahi ere,
badirudi lider politiko eta sozialek egin zutena baino
gehiago egin zezaketela hasiera-hasieratik, auziari
buruzko ikusmolde zuzena eragiteko. 

Quebecen gertatu berri dena ikusiz, badirudi gatazka
dagoela bi gutxiengoren artean, eta egokitzeko eska-
tzen diotela elkarri. Gehiengo etnokulturaleko kideak
beldur dira gutxiengo ahulek irentsiko ote dituzten,
beren etorkizunaren kezkaz eta ezinegonez bizi diren gutxiengo ahulek, alegia . Bi ezinegon horiek lo-
tzeak ez du laguntzen, argi dagoenez, berdintasunez eta elkarrekikotasunez integratzen. Eragozpen
dira gehiengoaren eta gutxiengoaren artean kultur artekotasunaren idealaren araberako harremana
ezartzeko.

Onartu behar da, hala ere, ez dela erraza frantziar-kanadar jatorriko quebectarrentzat Quebecen duten
gehiengo-egoera eta Kanadan eta Amerikan duten gutxiengo-egoera konbinatzea. Ikaskizun zaila da,
1960. urtean hasitakoa, eta dirudienez ez da amaitu oraindik. Nolanahi ere, quebectarren frankofoniak
harrera- eta elkartasun-balioak dakartza berarekin.
Mezu hori guztiek irakurri edo entzun ahal izan dute
bolada batez. Gure ustez, balio horiek egiazkoak dira,
baina ez dira erabat adierazten identitatearen inguruko
ezinegonak direla-eta. Uste dugu, orobat, eragozpen
horrek sumindura gehitzen diola lehendik zegoen ezi-
negonari. 

Kultur gutxiengo den aldetik, quebectarren frankofo-
niak nortasun sendo bat behar du bere ezinegona
baretzeko eta gehiengo lasai baten gisa jokatzeko.
Horrek izan beharko luke oraintsuko gertaeren lehen
ikaskizuna. Frantziar-kanadar iraganetik oinordetzan jasotako nortasuna guztiz zilegia da, eta iraun
egin behar du, baina berak bakarrik ezin du quebectar nortasunaren eremu osoa hartu. Eremu horretan
diren gainerako nortasunekin artikulatu behar da, kultur artekotasunaren espirituaren baitan, zatikatzea
eta baztertzea saihesteko. Azken batean, sinboloen eta imaginarioaren bitartez kultura politiko erkide-
ari eustea da kontua. Kultura politiko erkide hori balio eta eskubide unibertsalez dago egina, baina ez
du desitxuratzailea. Eginkizun zail horri lotu behar zaio Quebec orain.

B. Dibertsitatearen erronka mendebaldean

Aurrera jarraitu baino lehen, komeniko litzateke gogoraraztea quebectar gizarteak oraintsu bizi izan
duena ez dela ez bakana ez salbuespena. Mendebaldean hainbat herrialde ari dira nozitzen egokitze-
ei buruzko eztabaida dela-eta hemen azaldu ditugun horien antzeko ondoezak. Baieztatu dezakegu
ondoez horien jatorri nagusia mendebaldeko gizarteetan hazten ari den dibertsifikazio etnikoa dela.
1950eko hamarraldian zehar, Frantziak, Estatu Batuek eta Kanadak bazuten dagoeneko gizarte diber-
tsifikatu bat, baina, beste batzuek, hala nola Danimarka, ia homogeneoak ziren. Alemania eta
Ingalaterra bezalako herrialdeak ezinegon identitario aski nabarmenekin bizi dira, baina ez dituzte
jasaten Quebecek bezalako hizkuntza- eta kultur presioak.

Nahiz eta badiren antzekotasun batzuk Quebecen egoeraren eta mendebaldeko beste herrialde batzue-
tako egoeraren artean, garrantzitsua da, orobat, zer ezberdintasun dituzten antzematea. Leku batean
arrazoizkoak diren beldurrek ez dute zertan arrazoizko izan beste leku batean. 
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Frantziar-kanadar jatorriko
quebectarrentzat ez da beti erraza beren
bi egoerak adiskidetzea: gehiengo dira
Quebecen, eta gutxiengo Kanadan eta
Amerikan.

Frantziar-kanadar iraganetik
oinordetzan jasotako nortasuna guztiz
zilegia da eta iraun egin behar du,
baina berak bakarrik ezin du quebectar
nortasunaren eremu osoa hartu. Eremu
horretan diren gainerako nortasunekin
artikulatu behar da, kultur
artekotasunaren espirituari jarraituz. 
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Hala, lehen-lehenik ohartarazi behar da Quebecek etorkinak jasotzen dituela aspalditik, eta etorkin
horiek ekarpen garrantzitsua egiten dutela gizartearen garapenaren alde. Guk, dagoeneko, geuregana-
tua dugu ikusmolde hau: Quebec harrera-lekua da.

Quebecen eta Kanadan ez bezala, europar herrialde ba-
tzuek, gerra osteko garaian, ez zuten beren burua immi-
grazio-herrialdetzat ikusi, nahiz eta milioika etorkin
hartu. Bisitari soiltzat zeuzkaten etorkin iritsi berriak,
beren jatorrizko herrialdeetan eskuratu ezin zituzten sol-
daten trukean ekonomiarako ezinbestekoak ziren lanak egiten zituzten, bertakoek egin ezin zituztenak
edo egin nahi ez zituztenak. Egun, planteamendu horren izaera utopikoaz jabetzen gara. Alemaniako
hiri handietan eta Pariseko auzuneetan etorkinen ondorengoak bizi dira egun, beren jatorrizko kultura-
ren zati handi bat galdurik eta harrerako gizartean integratu ezinik. Kontsumo-gizarte aberatsetan bizi
dira, integratu ezinik, eta baztertutzat dauzkate beren buruak, alienatutzat eta eskubideez gabetutzat;
matxinatzeko zorian bizi dira batzuetan. 

Europako herrialde batzuek arazo larriei egin behar diete aurre orain, hiri-gune txirotuak agertzen ari
direla-eta. Prestakuntza oso apaleko herritarrak bizi dira bertan, bidegabekeria- eta bazterketa-
sentimendu bortitzez larriagotutako tentsioen artean. Mesfidantzak eta erresuminak ezereztu egiten
dituzte programa sozialek izan zitzaketen onurak; lehen batean ongi diseinatuak ziruditen arren, ingu-
runeek gaizki hartzen zituzten programa sozialen onurak. Nahigabe- eta matxinada-egintzek ezinego-
na eragiten dute gizarte-klase ahulenetan, eta higatu egiten dute gehiengoaren borondatea, konponbi-
deak bilatzearen aurka jarriz. Horrelako egoeretan agertu ohi dira eskuineko mugimendu xenofobo
indartsuak. 

Quebeceko egoera oso ezberdina da, gutxienez lau ezaugarrirengatik: 

a) Badira bazterketa-elementu batzuk Quebecen, baina ez dira Europako herrialde batzuetan bezain
zabalak. Ez da ageri etorkinen eta harrera egiten duen gizartearen arteko harremanetan hango
tentsio- eta bazterketa-mailarik. Eginahal guztia egin behar dugu egoerak txarrera egin dezan era-
gozteko.

b) Quebecera iristen diren etorkinen % 60 baino gehiago lanbide- eta hizkuntza-gaitasunengatik hau-
tatzen ditugu, eta emaitza izaten da harrera egiten duen gizarteko kideen batez bestekoak baino
hezkuntza-maila hobea izaten dutela arruntean. Oso urruti gaude, beraz, Alemaniako,
Herbehereetako edo Frantziako auzune batzuetako gizarte behar beste eskolatu gabeen egoeratik.

c) Etorkin batzuk gizarte-maila ertainetatik datoz, eta, alderdi askotatik begiratuta, quebectar askoren
moduko bizimodua dute. Gauza frogatua da gizarte-klase ertainek elkarren antz handiagoa dutela
beren bizimoduagatik gizarte-klase apalenek baino.

d) Azkenik, europar herrialdeetako etorkinek antzinako kolonietan izaten dute sarri jatorria: hinduek
eta pakistaniarrek Ingalaterran, esaterako, edo magrebiarrek Frantzian. Gainerako alienazio-
arrazoiei gehitu behar zaizkie kolonizazioaren eta esplotazioaren oroitzapen mingarria.
Kontsultetan magrebiar ugarik esan digute Frantziara ordez Quebecera emigratzea erabaki zutela,
hobeto onartzen zituztela sentitzen zutelako eta mendekotasun-harreman luze baten oroitzapena-
ren zamatik askatzen zirela sentitzen zutelako. 
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Beste leku batzuetan zilegi diren
beldurrak ez dira zilegi Quebecen.
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C. Ezberdintasunak eta diskriminazioa

Baldintza lagungarri hauek guztiek aukera eman beharko ligukete diskriminazioaren aurka eraginkor-
tasun handiagoz borrokatzeko. Frantziar-Kanadar jatorriko quebectarrek, identitatearekin lotutako
ondoeza nozitzen jarraitzen duten bitartean, arriskua izango dute gutxiengo etnikoen egiazko arazoen
aldera sentikortasun gutxi izateko. Hala ere, gutxiengo ahulduen egoera eta jasaten duten diskrimina-
zioa kontuan hartu beharreko errealitateak dira. 

1. Goi-mailako prestakuntza duen immigrazioa

2005. eta 2006. urteetan egindako hainbat inkestak erakusten dute immigrazioaren oso aldeko jarrera
zegoela quebectarren artean (% 70 ingurukoa). Aldeko jarrera hori, batzuetan, Kanada ingeles hiztune-
an baino handiagoa da, eta beste batzuetan apalagoa.Oro har, gizarte biek erakusten dute oso jarrera
positiboa immigrazioari buruz, mendebaldar herrialdeetako batez bestekoak baino askoz positiboagoa.
1940ko hamarraldiaren amaieraz geroztik, Quebec beti
izan da hamar herrialde industrializatuenen artean biztan-
leko etorkin gehien jasotzen zituen gizarteetako bat.
Immigrazioa fenomeno etengabea izan da Quebecen his-
torian, baina ez da inoiz ere izan gure kontsultetan parte
hartu izan duten batzuek aipatu izan duten uholde horren
parekoa.

2006an egindako erroldaren arabera, etorkinak gizarte
osoaren % 11,5 ziren. Proportzio hori % 6,6 zen 1871n,
eta % 8,8 1931n. Bestalde, etorri berrien bi heren baino
gehiago hautatu egiten ditu Quebecek (kategoria guztiak sartzen dira bertan). Azken urteetan, goi-
mailako prestakuntzako etorkinak kontratatu izan ditu, harrera egiten zuen gizarteko batez bestekoak
baino hezkuntza-maila handiagokoak, argi eta garbi. 2006.eko erroldaren arabera, Kanadan jaiotako
quebectarren artean unibertsitate-ikasketak zituztenen proportzioa % 14,7 zen, eta, aldiz, etorkinen
artean % 27. 2006ko erroldak erakutsi zigun Kanadan jaiotako quebectarren biztanleria aktiboaren %
51,8 unibertsitate-tituludunak zirela eta, aldiz, etorkinen artean, % 57,9.

Bada beste fenomeno bat aipatzea merezi duena: eskualdeetan finkatzen diren etorkinen kopurua haz-
ten ari da urte batzuetatik hona. Quebecen 1996 eta 2000 urteen artean onartuak izan ziren iritsi
berrien artetik, 17.239 lagun Montrealgo eskualdetik kanpo bizi ziren handik bost urtera. 2001-2005
aldian, kopuru hori 29.325 lagunetara arte hazi zen. Beharbada, joera indartsu baten hasieran gaude,
eta eutsi egin beharko litzaioke. Hainbat faktorek erakusten dute immigrazioa eskualdetan kokatzeko
joera hori komenigarria dela.

a) Eskualde guztiek dute etorkinen eskari handia, herritarren zahartzeari, gazteen ihesari, demografia-
ren gainbeherari, esku-lan gabeziari eta ekonomiaren moteltzeari aurre egiteko. Gure kontsultetan
argi eta garbi nabarmendu den datua da hori.

b) Entzunaldietan eta foroetan parte hartu duten pertsona gehienek oso jarrera irekia erakutsi dute
immigrazioaren aurrean. Eskualde batzuetan, lehia ere izan da herrien artean, etorkinak erakartze-
ko.

c) Lekukotza ugariren arabera, egiaztatu ahal izan dugu etorkinak ondo integratzen direla eskualdee-
tan, oro har. Kanadako Estatistika Sailak oraintsu egindako azterlan batek berretsi egiten du hori,
erakusten baitu etorkinen diru-sarrerak handiagoak direla hirigune txikietan eta landa-aldeko gune-
etan hiri-eskualdeetan baino.
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2006.eko erroldaren arabera,
Kanadan jaiotako quebectarren
artean unibertsitate-ikasketak
zituztenen proportzioa % 14,7 zen,
eta, aldiz, etorkinen artean, % 27. 
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d) Etorkinak kontratatzeko eta etorkinei edo iheslariei harrera egiteko erakunde batzuk sortu dira
eskualdeetako hirietan eta are herrialde batzuetan ere. Leku batzuetan, erakunde horiek elkarte oso
aktiboak dituzte, kulturen arteko harremanetan kalitatea sustatzeko irrikan.

e) Udalerriek eta eskualdeetako aginte-guneek etorkinei harrera egiteko eta haien integrazioa errazte-
ko politikak, gidak, ekintza-planak eta programak sortu dituzte. Hiri batzuek inbertsio handiak egi-
ten dituzte arlo horretan.

2. Etorkinen egoera prekarioa

Datu horiek gorabehera, etorkinak prekarietatean bizi dira sarri. Azpi-enpleguak eta txirotasunak eragi-
ten diete bereziki. 25 eta 54 urte artean dituzten eta duela bost urte baino gutxiagotik Quebecen finka-
turik dauden etorkinen artean, langabezia-tasa bertan jaiotakoena baino hiru bider handieagoa da. Bost
eta hamar urte igaro ondoren, bi aldiz baino handiagoa izaten jarraitzen du. Azterlan batzuek erakutsi
dute etorkinetako askok zailtasunak dituztela kalitatezko enplegua aurkitzeko, bereganatuak dituzten
gaitasunaren eta esperientziaren mailakoa, alegia. Hori azal dezaketen faktoreen artean, atzerrian esku-
ratutako prestakuntza eta esperientzia onartzeko gogorik eza aipa dezakegu, bai eta hizkuntza behar
beste ez jakitea, lanbideetara eta ofizioetara sartzeko baldintza zorrotzegiak, ugazaben beharrei ego-
kitzen ez zaizkien gaitasun-profilak, iritsi berri gehiegi pilatzea Montrealgo eskualdean, enpleguaren
prekarietate orokorra eta, azkenik, zenbait arrazatako pertsonek jasaten dituzten diskriminazio-
jokabideak (Asiatik, Erdialdeko Ekialdetik, Afrikatik eta Latinoamerikatik datozen etorkinek, esaterako).
Guk geuk lekukotza ugari jaso genituen taxista ari diren ingeniari edo arkitektoengandik, bulegari ari
diren abokatuengandik, eskulangile ari diren epaileengandik edo platerak garbitzen edo mandatuak
egiten ari diren irakasleengandik. Era horretako enplegurik lortu ezin zuten pertsonek esaten zuten umi-
lazioa eta lotsa sentitzen zutela gizarte-zerbitzuen mende bizi behar izateagatik, aurretik izandako
lanbide-esperientziak herritar autonomo eta arduratsu izateko prestatu zituenean15.

Aspalditik ezaguna izan arren, gutxiengo etnikoe-
tako kideek funtzio publikoan izango duten azpi-
ordezkaritzaren arazoak konpondu gabe jarrai-
tzen du. Talde horiek, 2011n, Quebeceko biztan-
leria aktiboaren % 11,4 ziren, baina sektoreko
langileen % 3,7 bakarrik, 2007an. Quebecen ego-
era, alderdi horretan, Ipar Amerikako okerreneta-
koa zen. Gutxiengo etnikoek dagokiena baino
ordezkaritza txikiagoa dute oraindik ere politika-
rien artean, administrazio-kontseiluetan eta beste
erabaki-gune batzuetan. Salbuespenak salbuespen, oso gutxi agertzen dira hedabideetan. Horregatik
ditu jendeak aukera gutxi Quebecen errealitate dibertsifikatua ulertzeko.

Edozein dela ere beren eskolatze-maila, emakume etorkinek are gehiago nozitzen dute azpi-enplegua
eta txirotasuna. 2001ean, haien soldata gizonezko etorkinena baino bi heren txikiagoa zen. Etorkinak
onartzeko irizpideak (lanbide-kualifikazioan edo negozioen arloan daude zentraturik) gizonezkoen
aldekoak dira. Horrela, emakumeen ordezkaritza dagokiena baino txikiagoa da familia bateratzea eta
etorkin babestuak izeneko kategorietan, eta, hortaz, mendekotasun-egoera handiagoa dute harrera egi-
ten dien lurraldean. Badirudi emakume musulmanek (batez ere zapia daramatenak) besteek baino
gehiago nozitzen dutela arazoa. Lekukotza ugariren arabera, eurek dute arazo gehien lana aurkitzeko.
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25 eta 54 urte artean dituzten eta duela bost
urte baino gutxiagotik Quebecen finkaturik
dauden etorkinen artean, langabezia-tasa
bertan jaiotakoena baino hiru bider handiagoa
da. Bost eta hamar urte igaro ondoren, bi aldiz
baino handiagoa izaten jarraitzen du.

15"Baliagarriak izan nahi genuke hartu gaituen gizartearentzat" (Kolonbiako errefuxiatu bat, Trois-Rivières-en egindako inkesta-
talde batean 2007ko urriaren 25ean).



ETORKIZUNA ERAIKITZEA Adiskidetzeko garaia

Nolanahi ere, 2006ko erroldako datuek erakusten dute unibertsitate-titulua duten emakume etorkinen
proportzioa % 24,4koa dela, eta, aldiz, Quebeceko herritar guztiena % 16,5.

Datu horiek guztiek oso errealitate zaila erakusten dute, gabeziak eta larritasuna erakusten dituzte, eta
horrelako egoeretan sortu ohi da miseria. Aldiz, gure kontsultetan eta inkesta-taldeetan16 entzun ahal
izan ditugun etorkinen kontakizunek adore, tema eta elkartasun handiko egintza aipagarriak erakutsi
izan dizkigute sarri. 

Esperientzia horietan guztietan eredu bat nagusitzen da beti: gurasoek mailan behera jaiste nabarmen
bat onartzen dute ekonomian nahiz gizartean, bai eta lan-astea beren seme-alaben onerako luzatzea
ere, seme-alabek amets amerikarraz gozatu ahal izan dezaten. 

3. Arrazakeria eta diskriminazioa

Quebeceko estatuak hainbat tresna ditu eskura dis-
kriminazioaren eta arrazakeriaren kontra egiteko.
Honako hauek aipatuko ditugu, besteak beste:
Giza eskubideen eta askatasunen Gutuna, Etnien
arteko eta arrazen arteko harremanetarako 1986ko
Adierazpena, enplegua berdintasunez eskuratzeko
programak ahulenentzat, gutxiengo etnikoen gara-
pena bultzatzeko programak, erakunde publiko
ugarik onartzen dituzten arrazakeriaren aurkako politikak, Immigrazio-ministerioaren eta kultur komu-
nitateen hainbat programa, arraza-diskriminazioaren aurkako borroka, eta, azkenik, egungo gobernuak
2008ko udaberrian arrazakeriaren eta diskriminazioaren aurka eraginkortasunez borrokatzeko iragarri
beharko duen politika. 

Diskriminazioaren aurka borrokatzeko tresnak badira, baina badirudi ez direla behar beste erabiltzen
ekimen zehatzak bultzatzeko. Oraintsu egindako hainbat azterlanetako emaitzak konbinatuz, ondorio
hau ateratzen dugu: quebectarren % 20 eta % 25 arteko kopuru batek dio horien biktima izatea egoki-
tu zaiola azken hiru edo bost urtean, batez ere bere lan-
inguruan. Proportzio hori bikoiztu egiten da talde etni-
koen kasuan. Egin ditugun azken kontsultetan diskrimi-
nazioari buruzko historia ugari entzun ditugu. Ikus di-
tzagun adibide batzuk: berrogeita hamar farmazialarik
ez zuten onartu farmazia-ikasketak egiten ari zen gazte
musulman bat, zapia zeramana, praktikak egiteko;
azkenean, arabiar farmazialari batek onartu zuen. 

Buruan zapia eramaten duen hamazazpi urteko gazte
musulman bati irain egiten diote eskolan eta kalean,
baina haren amak ez erantzuten erakusten dio, ez dio
gorrotatzen erakutsi nahi. Etorkin batek, Montrealgo
Unibertsitatean ikasten ari denak eta gelako ikaslerik
onena denak, 200 aldiz egin du praktikak egiteko eskabidea, eta beste horrenbestetan eman diote ezez-
koa; iritsi berri batek, ingeniaria bera, ehunka langile zituen bere ardurapean bere herrialdean, baina
hemen ez du lanik aurkitzen (250 enpresatara igorri du curriculuma). 
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Quebectar estatuak eskuratu dituen tresnak
gorabehera, quebectarren % 20 -% 25
bitarteko kopuru batek dio diskriminazioa
jasan duela azken hiru edo bost urtean.

Musulmanak, eta bereziki musulman
arabiarrak, dira egun era bateko eta
besteko diskriminazioak gehien jasaten
dituztenak, beltzekin batera. Bitxia
bada ere, hedabideetan gehien agertu
izan diren egokitze-kasuak,
musulmanen komunitatearekin
zerikusia zutenak, quebectar gizartean
parte hartzeari edo integratzeari
buruzkoak ziren guztiak.

16Horri dagokionez izandako testigantzarik aipagarrienak, Thi Cuc Tan andreak, Vietnam-en bizirik ateratako boat people-
etakoak, Montrealgo auzitegietan egindakoak ditugu; baita Tuyen Vo andrearenak ere.
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Diskriminazioaren oinarria estereotipoak dira: estereotipoek eragiten dute diskriminazioa, estereotipo-
en ondorioa da estigmatizazioa. Quebectar batzuek irudi ezkorra dute gutxiengo etniko guztiei buruz,
eta, ondoren, gutxiengo horietako kide bakoitzarengana proiektatzen du irudi hori. Gorabehera txikiak
irudi ezkor horiek elikatzeko eta betikotzeko erabiltzen dira, eta hedabideek ere berriz jotzen dute irudi
horietara, beren kabuz, eta sinesgarritasuna ematen diete nolabait. Musulmanak, bereziki musulman
arabiarrak, dira egun era bateko eta besteko diskriminazioak gehien jasaten dituztenak, beltzekin bate-
ra. Gure ustez, beharrezkoa da gai horri buruz kontzientzia hartze indartsu bat, hain zuzen ere zenbait
quebectarren beldurra eragiten duen horixe saihesteko; hau da, musulmanak baztertzea eta erradikali-
zatzea bidegabeki jasaten dituzten laidoengatik, batez ere 2001eko irailaren 11z geroztik jasaten dituz-
tenengatik. Islamofobia gainditzeko modua musulmanengana hurbiltzea da, ez haiengandik ihes egi-
tea. Alde horretatik, oroitarazi beharra dugu hedabideetan gehien agertu izan diren egokitze-kasuak,
musulmanekin zerikusia zutenak, gure gizarte honetan parte hartzeko edo integratzeko jarduerei
buruzkoak zirela guztiak: ostatuetara bisita egitea, txapelketa batean parte hartzea (futbola, taekwondo-
a), eskola publikora buruan zapia eramatea eta abar. Alde horretatik, gure foroetan lan garrantzitsua
egin dugu etorkinen errealitatea estereotipoak gaindituz erakutsi dugularik. 

Zapiari dagokionez, eztabaida handiak eragiten baititu duela zenbait urtetik hona, esan liteke hura
daramaten emakumeek edo neskek hainbat esanahi eman ohi diotela zapia jantzita eramateari.
Nolanahi ere, menderakuntza eta zapalkuntza mota batzuen eta besteen kontra egiteko beharrizana
aitorturik ere, ez al dugu hartzen arriskua beren borondatez zapia jantzita daramaten herritarren esku-
bideak urratzeko, zapia eramatea debekatuko lukeen neurri erradikal bat proposatuz besterik gabe?17

Zergatik ezin dira norberaren uste sakonak erakutsi besteen eskubideak urratu gabe? 

Beste alde batetik, Quebecen oraintsu gertatu den istilu antisemiten ugaritzeak ezinegona eragiten du.
Gure kontsulta publikoetan egiaztatu ahal izan genuen zein bidegabea zen judutar komunitateari kosher
ziurtagiria zela-eta egiten zitzaion salaketa. Quebectar gizarteak ahalegina egin beharko luke judutar
komunitatea hobeto ezagutzeko, esate baterako, jakin beharko luke hogeita hamabost urtetik beherako
judutar gazteen % 80 baino gehiagok hitz egiten duela frantsesez, eta gehien-gehienek errespetatzen
dituztela quebectarren balio erkideak. Montrealen eta eskualdeetan antisemitismoa gainditzeko senti-
kortze-ekimenak abiarazi beharko lirateke. 

Gaia amaitzeko, gogorarazi dezagun ez dagoela daturik honako hau baieztatzeko: diskriminazioa han-
diagoa izango litzatekeela Quebecen beste leku batzuetan baino. Kontuan hartuz Montrealek duela
hainbat hamarralditatik jaso dituen etorkinen kopurua eta izaera askotarikoa, beharrezkoa da egitate
hau aipatzea. Gutxi dira enklabe etnikoak, eta bortizkeria arrazistaren kasuak ere bakan dira. Egiaztatu
dugu, orobat, eskuin muturreko ezein alderdi politikok ez duela lortu hautesle-oinarri txikiena ere
Quebecen, europar herrialde askotan ez bezala.

D. Etorkizunerako bideak

Egiaztatu ahal izan dugunez, harmonizazio-praktikei buruzko eztabaida oso loturik dago quebectar
gizartearen etorkizunerako ezinbestekoak diren gai batzuekin. Horrek azalduko luke, inolako zalantza-
rik gabe, zergatik eztabaida honek hartu duen horrelako indarra 2006. urtean eta 2007. urteko hasie-
rako hilabeteetan. Gure ustez, garrantzitsua da eztabaida honek eragin dituen aukeraz eta mobiliza-
zioaz baliatzea, Quebeceko herritar guztientzat etorkizunaren ikuspegi on eta sinesgarri bat eraikitze-
ko.
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17M. Mohamed Chraibi, Laval-en lekukotasuna egitean, 2007ko azaroaren 15ean: Inork ez du eskubiderik emakume bat hijab-a
eramatera behartzeko edo debekatzeko. Entzuera horretan bertan, zapia daraman emakume musulman batek egindako beste tes-
tigantza bat: Nire gorputza nirea da, eta haren nahi dudan zatia erakusten dut.
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1. Saihestu beharreko ez aurrerako ez atzerako
egoerak

Ezer baino lehen, lagungarri izan daiteke irtenbiderik
gabeko bideak zeintzuk diren gogoratzea, eta itxaro-
pena eragingo duen proiektu baten baldintza fun-
tsezkoak nabarmentzea. 

a) Edozein direla ere gure gizarteak kultur diferen-
tziak bateragarri egiteko eta guztiontzako etorki-
zun bat irudikatzeko ezarriko dituen formulak,
seguru da porrot egingo dutela aldez aurreko
baldintza batzuk betetzen ez badira, hau da, ez
bada aldez aurretik azpi-enpleguaren, txirotasu-
naren, ezberdintasunen, bizi-baldintza onartezi-
nen eta era bateko eta besteko diskriminazio-
moduen kontrako borroka egiten.

b) Quebectar frantses-hiztunak ez du beldurrik izan
behar, ez du erori behar ihes egiteko edo uko
egiteko tentazioan, ez du biktimaren egoeran
kateaturik geratu behar. Beste era batera esanez,
uko egin behar dio saihets ezinezko desagertze-
aren eszenarioari. Berek egin dituzten hautuak direla-eta, frantziar-kanadar jatorriko quebectarren
proportzioa atzeraka doa: 1901ean, Quebeceko herritarren % 80 ziren, eta 1986an, % 77.
Beheratze horrek, nahiz eta motela izan, jarraitu egingo du seguru asko, eta Quebecek immigra-
zioaren behar geroz eta handiagoa izango du. Nolanahi ere, etorkin frantses hiztunen ekarpenari
esker, joera horrek izan dezake kontrapisu bat: ama-hizkuntza frantsesa duten quebectarren kopu-
rua % 80tik gertu dabil gaur egun. Eta etxean frantsesa sarri erabiltzen duten quebectar guztiak har-
tzen baditugu kontuan, proportzioa % 81,8raino iristen da.

c) Beste hutsune bat izango litzateke etnia-aniztasunaren etorkizuna elkarren ondoan ezarritako gu
sail baten gisa irudikatzea, uhartetxoak izango balira bezala. Kultura aniztasunari buruz gehien kri-
tikatzen den hori Quebecera ekartzea litzateke hori.

d) Beste eragozpen batek erlijioarekin du zerikusia. Frantziar-kanadar jatorriko quebectarrek oroitza-
pen txarra dute elizak erakundeen eta pertsonen gainean gehiegizko boterea zuen garaiaz. Baina
oroitzapen hipersentibera hori aholkulari txarra izango litzateke laizismoari dagokionez. Arriskua
da erlijio guztien kontra proiektatzea iragan katolikoaren kontrako etsaitasun-sentimendua. Eta
ordaindu beharreko prezioa izango litzateke herritar jakin batzuk bazterrean uztea eta gure gizar-
tean zatikatzea eragitea.

e) Frantziar-kanadar jatorriko quebectarrek gehiago jabetu behar dute beren kezkek gutxiengoentzat
izango dituzten eraginez. Gutxiengoak erne jarri dira azken bi urtean, bere buruarengan konfian-
tza gutxi zuela irudi zuen eta suminaldiak izaten zituen gehiengo etnokultural baten irudia dela-
eta.

Aldiz, badira bi faktore etorkizun bateratzaile bat eraikitzeko aieru onekoak diruditenak. Lehen batean,
belaunaldi gazteetan (bereziki 18 eta 24 urteen artean) kultur arteko harremanak ikusteko eta bizitze-
ko moduari buruz oso jarrera irekia hautematen da. Horrek bide ematen du uste izateko frantziar-
kanadar nortasunari buruzko aspaldiko beldurrak beste era batean bizi ahal izango liratekeela etorki-
zunean, iraganarekiko leialtasuna arriskuan jarri gabe. Halaber, badirudi gizartean diren zenbait haus-
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ETORKIZUN BATERATZAILE BAT ERAI-

KITZEKO, QUEBECTAR GIZARTEAK:

a) Konpondu egin behar ditu arazo hauek:
azpi-enplegua, txirotasuna,
ezberdintasunak eta diskriminazioa

b) Uko egin behar die beldurrei eta bere
baitara bilduta bakantzeko tentazioari

c) Etnia-aniztasuna ikusi behar du
"elkarren ondoan ezarritako gu" batzuen
segida bat baino zerbait gehiagoren gisa

d) Saihestu egin behar du iragan katoliko
bati lotutako sumindura beste erlijio
batzuen kontra zuzentzea

e) Gehiengoaren suminaldiek gutxiengoan
izan ditzaketen ondorioez jabetu behar
du



VII. Quebec aldatzen ari da

tura, eztabaida publikoan hainbatetan aipatu
direnak, ez direla uste zitekeen bezain sakonak.
Montrealen eta eskualdeen artean egon litezke-
en zenbait haustura ditugu gogoan: azken urte-
an egindako inkesta batzuek erakutsi dute ez
dagoela diferentzia nabarmenik egokitzeen
aurrean dauden usteen eta jokabideen artean.
Beste alde batetik, zenbait azterlan fidagarrik
erakusten dute Montrealgo lurraldean ez dagoe-
la ghettorik, uste zitekeenaren kontra.
Montrealen, enklabe etnikoak askoz ere baka-
nagoak dira Toronton eta Vancouverren baino,
eta kontzentrazio etnikoak egonkortasuna izan
du 1981 eta 2001 urteen arteko tartean.

2. Nortasun erkide bat eraikitzea

Etorkizunerako proiekzioa edukitzeko, quebectar gizarteak bere integrazio-ereduan oinarritu behar du.
Ikusi dugunez, kulturartekotasunak errazagotu egiten du nortasun erkide baten eraikuntza jatorri bate-
ko eta besteko herritarren arteko harremanei esker. Bestalde, prozesuak tinko ezarri behar ditu oinak,
zortzi arlotan gutxienez. Zehaztu beharra dugu ezen, zuzenbidearen eta pluralismoaren eskakizunen
arabera, eraiki beharreko nortasun horrek herritarren kultura baten gisa garatzeko modua izan behar
duela. Hau da, quebectar guztiek eduki behar dute aukera kultura hori beren kulturatzat ikusteko eta
kultura horretan garapena lortzeko. Ondoren, sustatu beharreko zortzi bide horiek adieraziko ditugu. 

1. Frantsesa hizkuntza publiko erkide gisa. Kulturartekotasunak ez luke zentzurik izango baldin eta
quebectarrek ezingo balute hizkuntza bera erabili beren artean komunikatzeko. 

2. Quebectar gizarteko kide izatearen sentimendua eskolaren, kaleko bizimoduaren, kultur-arloko tru-
keen eta lurraldearen ezagutzaren eta abarren bidez garatzea.

3. Balio erkideak ikertu eta sustatzea, elkarrengana hurbil-
tzeko gune gisa, elkartasun-iturri gisa eta Quebecentzat
etorkizun bat edo jomuga bat definitzeko bitarteko gisa.
Aipa ditzagun, adibidez, pluralismoa, berdintasuna
(bereziki gizonen eta emakumeen artekoa), laizismoa,
diskriminaziorik eza eta bortizkeriarik eza. 

4. Benetako oroitzapen nazionala eraikitzea, aniztasun
etnokulturala aintzat hartuko duena eta quebectarren
iragana era bateko eta besteko jatorrietako herritarren-
tzat eskuragarri bihurtuko duena. 

5. Artearen eta literaturaren arloetako sormenarekin zeriku-
sia duten ekarpenak, imaginario erkide bat eraikitzeko modua ematen baitute, eta imaginario hori
aniztasun kulturalarekin elikatzekoa.

6. Herritarren parte hartzea eta aukera kolektiboak, politiketan eta egitasmoetan balio eta orientazio
funtsezkoak ezartzen laguntzen baitute. Denborarekin, aukera horiek mentalitate politikoa eratzen
dute, eta tradizio nazionalak ere bai. 
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NORTASUN ERKIDE BATEN

ERAIKUNTZA HASITA DAGO

Bide asko ditu sustatu beharrekoak:
Frantsesaren erabilera, balio eta
oroitzapen batzuk izatea elkarrekin,
komunitate arteko harremanetarako
ekimenak, herritarren parte
hartzea, sorkuntza artistikoa eta
literarioa, herritarrek sinbolo
kolektiboak bereganatzea.

FAKTORE POSITIBOAK

a) Belaunaldi berriek gogo-irekitasun handia
erakutsi dute kulturen arteko
harremanetarako. 

b) Harmonizazio-praktikei dagokienez, ez dago
haustura nabarmenik Montrealen eta
eskualdeen artean.

c) Uste zitekeenaren kontra, Montrealgo
lurraldean ez dago ghettorik.
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7. Kultur arloko trukeak herritarren ekintza zehatzaren arloan kokatzen dituen ideia asoziatiboa. Ideia
horrek komunitate arteko ekimenak sustatzen ditu, eta ingurune etnokultural ezberdinetatik dato-
zen pertsonak biltzen dituzten egitasmoak ere bai.

8. Bizitza kolektiboaren ikurrak. Quebectar gizartearen erakundeekiko behin eta berrizko harremanen
bitartez, erakunde horien hizkuntza, errituak, sinboloak eta kodeak barneratzen dira. Zerrenda
honek, bistan da, irekita jarraitzen du. Aberatsagoa ere izan zitekeen, Quebecen aniztasun etnokul-
turalaren eta filosofia pluralistaren errespetuan oinarritutako quebectar nortasun bat birdefinitzen
lagunduko luketen osagaiak hartuta; eta frantziar-kanadar ondareari kalterik egin gabe, gainera,
eremu berriak irekitzen baitizkio.
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VIII. Lehentasuna duten gomendioak

VIII. LEHENTASUNA DUTEN GOMENDIOAK

Ondoren, lehentasunezkotzat jotzen ditugun gomendioen laburpen bat aurkeztuko dugu. Irakurleek
txostenaren bertsio osoan aurkituko dute gomendioen zerrenda osoa. Gure gomendioek bost ardatz
nagusi dituzte:

1. Lehen-lehenik, kultur artekotasunaren (legea, adierazpena edo politika baten azalpena) eta laizis-
moaren (liburu zuriaren egitasmoa) inguruko politika berriak edo egitasmo berriak egin daitezen
eskatzea.

2. Hainbat gomendio daude loturik integrazioaren gai zentralarekin. Batez ere, honako hauekin dute
zerikusia: a) Etorkinen gaitasunak eta titulazioak onartzea; b) Frantses hizkuntza irakasteko egitas-
moak; c) Etorkinak eskualdeetan banantzeko ahalegina handitzeko beharra; eta d) Ministerioen
arteko koordinazioa hobetzeko beharra.

3. Kultur arteko praktikei eta elkar ulertzeari dagokionez, gure gomendioak agerian jartzen dute:
a) Estatuak erakunde publiko guztietan dituen agenteen prestakuntza handitzeko beharra, eskolatik
hasita, eskolaren gizarteratze-eginkizunak direla-eta; eta b) Komunitate-ekintzen eta komunitateen
arteko ekintzen egitasmoak sustatzeko beharrizana. 

4. Gure gomendioen asmoa, txostenean aurkeztu genuen harmonizazio-politikekin bat etorriz, herri-
tarren parte hartzearen arloko eragileen erantzukizuna sustatzea da (erakunde publikoena eta pri-
batuena), prestakuntza egokia jaso dutela bermatuz. Estatuari eskatzen diogu ziurta dezala erakun-
deek pilatu duten jakintza praktikoa interesa duten ingurune guztietan gorde, sustatzen eta zabal-
tzen dela. 

5. Lehentasunezko beste arlo batek ezberdintasunen eta diskriminazioaren aurkako borrokarekin du
zerikusia. Gure gomendioak honako honi buruzkoak dira, batez ere: a) Gutxiengo etnikoek herri-
administrazioan duten azpi-ordezkaritza; b) Diskriminazio-era ugarien kontra borrokatzeko premia,
hala nola islamofobiaren, antisemitismoaren eta zenbait gizatalde arrazializatuek, batez ere bel-
tzek, pairatzen duten arrazismoaren kontra; c) Emakume etorkinei eman behar zaien laguntza;
d) Pertsonen eta Gazteriaren Eskubideen Batzordearen baliabideak gehitzeko beharrizana; eta
e) Quebectarren gutuneko eskubide ekonomiko eta sozialak indartzea. 
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AMAIERA

Gure txostenaren oinarrian den argudioa hiru gairen arte-
ko gurutzatzeak eragina da: a) Kultur artekotasuna;
b) Laizismo irekia; eta c) Harmonizazio-jarduerak. Saiatu
gara gai horietako bakoitzerako jarrera orekatuak aurki-
tzen. Kulturartekotasunaren kasuan, pluralismoaren eska-
kizunak (gure gizartearen jatorri geroz eta askotarikoagoa-
ren ondorioa dira) eta Amerikan kultur gutxiengoa den
nazio txiki batek behar duen integrazioa bateratzea da kontua. Laizismo irekiaren erregimena, hemen
definitu dugun eran, hura osatzen duten lau osagai nagusien arteko oreka hauskor batean oinarritu
behar da (kontzientzia-askatasuna, herritarren arteko berdintasuna, Elizen eta Estatuaren arteko elkarre-
kiko autonomia, eta Estatuaren neutraltasuna). Azkenik, harmonizazio-praktiken politikak kontuan
hartu behar ditu, desiragarriak diren aldaketak ez ezik, baita beharrezkoak direnak ere, eta, orobat, gai-
nerakoen eskubideen errespetua eta erakundeen jardun egokia. 

Orientazio orokor horrek, orekak bilatzeko ahalegin batean oinarriturik, baditu bi abantaila. Lehen-
lehenik, konponbide erradikalak saihesten ditu, kulturen arteko harremanetan beti baitira beldurgarriak
era horretako konponbideak. Ondoren, Quebeceko erakunde eta organismo publiko eta pribatuen lan
egiteko moduen jarraitasuna hartzen du aintzat. Arrazoi horiek guztiak direla eta, quebectar gizarteari
interesatu egiten zaio proposamen neurritsu horiek onartzea, hemen aipatu ditugun talde guztiek, epe
luzean, tratamendu bidezkoa izango dutela ziurtatzeko pentsatuak baitira.

Talde etnokultural nagusiari dagokio, erakundeengan eta
erabaki kolektiboetan duen nagusitasuna dela-eta, gidale-
rro kolektibo horiek definitzeko orduan erantzukizun
nagusia bere gain hartzea. Nolanahi ere, auzia berbera da
quebectar guztientzat: Elkarrenganako konfiantzaz jokatu-
ko dugu ala saihestu nahi ditugun ondorio horiek indartu-
ko dituen mesfidantzan murgilduko gara? Alegia, bazterketa, atzerakada, ghettoak eta zatikatzea indar-
tuko ditugu? Orain arte, eta poztu beharra dugu horregatik, gure gizarteak jakin du gaitz horien aurka
bere burua babesten. Herritar eta eragile sozial guztiei eragiten diete Quebecek hartuko dituen eraba-
kiek. Guri dagokigunez, helburua argi dago. Gure lan eta gogoeta guztiek uste sendo hau erroarazi dute
gugan: pluralismoaren, berdintasunaren eta elkarrekikotasunaren bidezko integrazioa da, alde handia-
rekin, aukerarik gomendagarriena eta arrazoizkoena. Munduko demokrazia guztietan bezala, geroz eta
askotarikoagoa den inguru batean lortu behar du Quebecek adostasuna, berritu behar du lokarri sozia-
la, egokitu behar du diferentzia diskriminazioaren aurka borrokatuz, sustatu behar du nortasun bat, kul-
tura bat, gomuta bat, bazterketarik eta zatiketarik eragin gabe.

Bidegabea litzateke nazio txikiei, historiak gaizki samar tratatu baititu eta hazkundea ibilbide arrisku-
tsuetatik egitera beharturik egon baitira, nazio inperialen baretasuna eta segurantza eskatzea. Beren
ibilbidean badira aurrerakadak eta atzerakadak, oldartzeak eta duda-mudak. Garrantzitsua da frantziar-
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Elkarrenganako konfiantzaz jokatuko
dugu ala saihestu nahi ditugun
ondorio horiek indartuko dituen
mesfidantzan murgilduko gara?

Bidegabea litzateke nazio txiki eta
minoritarioei nazio inperialen
baretasuna eta segurantza eskatzea.
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kanadar jatorriko quebectarrek bizi duten esperientzia ulertzea. Iparramerikako nazio txiki bateko kide
izanik, beren kulturak bizirik du pairatutako umilazioen gomuta, jasandako zapalkuntzena eta porrote-
na, bizirik irautearren bakarrik eta kanpoko aliatuen laguntzarik gabe egin behar izan dituzten borro-
kena. Iragan horretatik sortu da etorkizunarekiko poza, nortasuna garatzeko nahi bat, munduan norta-
sunez eta irekitasunez agertzeko borondate bat. Frantziar-kanadar ondarea berreskuratzeaz mintzo da
orain, harrotasunaz, adoreaz eta ausardiaz. Nolanahi ere, etorkinek ere, beren ingurutik alde egin behar
izan baitute eta beren herrialde berrian bizimodua berreraikitzeko ibilbide zail-zaila egin behar izan
baitute, badituzte beren baitan kualitate horiek. Hain zuzen ere guztien eremu horretan, fundatzaileen
-gizon eta emakumeen- eremu horretan, errotu behar dira adiskidetzea eta elkartasuna.

Badirudi quebectar askok ikasi egin dutela egokitzeen
krisi honetatik. Hasi hedabideetatik eta hautatutako ordez-
karietatik eta erakunde publiko eta pribatuetako kudea-
tzaileengana iritsi arte, agintarien klase guztia da orain
jabeago integrazio kolektiboari buruz dituen erantzukizu-
nez eta jokoan dagoenaz. Hori erakusten du, behintzat,
eztabaida publikoak, duela hilabete batzuetatik hona neu-
rritsuagoa baita eta ñabardura gehiago onartzen baititu. Uste dugu, orobat, herritar gehienek bat egiten
dutela gogo berri horrekin. Quebec une erabakigarrian dago orain. Datozen bost edo hamar urteetan,
oso gauza garrantzitsuak izango dira jokoan, eta, emaitza quebectarren esku dago. Erabakigarria izan
daiteke gure gizartearentzat. 
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Quebec une erabakigarrian dago
orain. Herritar guztiek erabakitzen
dutenaren menpe dago bere
etorkizuna. 
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