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978ko Espainiako Konstituzioaren 27.
artikuluak
hezkuntzarako
eskubidearen
unibertsaltasuna ezartzen du; alegia, oinarrizko
hezkuntzak nahitaezkoa eta doakoa izan behar
duela denontzat. Eta hori bermatzeko betebeharra
esleitzen die agintari publikoei. Horrez gain,
ikastetxeak sortzeko askatasuna aitortzen du, eta
agintari publikoek ikastetxe pribatuei “laguntzeko”
aukera ezartzen du, baldin eta legez ezarritako
eskakizunak betetzen badituzte. Noski, xedapen
horiek hainbat konpromiso ezartzen dizkiete
administrazio publikoei: hezkuntzarako eskubide
unibertsala berezkoa dute subjektu guztiek eta, are
gehiago, epe jakin batez eskolara joateko betebeharra
daukate; ondorioz, estatuak betebeharra dauka
biztanleria oso-osoari eskolatzeko aukera emateko,
dohainik. Estatuak, horrenbestez, erantzukizun hori
bete behar du derrigorrez; alabaina, titulartasun
pribatuko ikastetxeei laguntzea aukerakoa da
Konstituzioaren arabera. Ikastetxe horiek ez daukate
laguntza jasotzeko eskubide automatikorik, ezta
agintari publikoek horretarako betebeharrik ere
(are gutxiago laguntza horrekin ikastetxea erabat
finantzatzeko betebeharrik). Salbuespen gisa eta
subsidiarioki agintari publikoek ikastetxe pribatuei
laguntzea erabakiz gero, haiek aurrez ezarritako
helburuak bete beharko dituzte nahitaez, eta kontrol
zorrotz baten menpe egongo dira.
Gai horiek guztiak nabarmen baldintzatzen zituen
uneko egoera soziopolitikoak. Hasteko, inguruko
gainerako herrialdeetan ez bezala, Espainian oraindik
ez zen lortu nahitaezko hezkuntza biztanleria
osoarengana zabaltzea. Diktadura bortitza amaitu
berri, haren lege-bitartekoak oraindik indarrean
zeuden, baita botere faktikoak ere (are aktiboago
gainera, aldaketak kontrolatzeko eta agintarien
interesak eta kotak babesteko). Horrez gain, gizartezerbitzuen sistema (“ongizate-estatua”), ia Mendebalde
osoan indarrez ezarri zena Bigarren Mundu Gerraren
amaieratik aurrera, oraindik azpigaratuta eta amaitu
gabe zegoen hemen. Egoera horretan, Espainiako
hezkuntza-sistema ez zen gai, materialki, biztanleria
osoa eskolatzeko bitartekoak jartzeko (eta ez zen gai
izan ia mende berria hasi arte).
Ikastetxeen sare publikoak gabezia asko zituen
instalazioei, bitartekoei eta irakasleei dagokienez, eta

ez zen nahikoa Konstituzioan agindutakoa betetzeko.
Aldi berean, erlijio-kongregazioen ikastetxe pribatu
pila bat zegoen, gehienak herri handienetan pilatuta,
eta erregimenak babestutako klaseei ematen zieten
zerbitzu; eskolak emateaz gain, eragin politiko
handia zuten klase horiengan. Nazionalkatolizismoak
mota horretako ikastetxeak sustatu zituen hainbat
hamarkadaz, eliteak eta herrialdeko aparatuetako
buruzagi-taldeak prestatzeko, baina baita herritarren
ideologia kontrolatuta edukitzeko ere. Egoera hartan,
ikastetxe horiek beharrezkoak eta ukiezinak ziren, eta
posizio pribilegiatua zuten beren interes ideologiko
nahiz ekonomikoen alde presioa egiteko.
Hori horrela, 27. artikuluaren lehen araudigarapena Hezkuntzarako Eskubidea Arautzeko Lege
Organikoa (LODE) izan zen (uztailaren 3ko 8/1985).
Aipatutako bi egoerei erantzute aldera, eta kontuan
hartuta “seme-alabek edo tutoretzapekoek gurasoen uste
sendoekin bat datorren heziketa erlijioso eta morala
izateko eskubidea” zeukatela, Lege Organikoak gaur
arte iraun duen hezkuntza-itunen sistema ezarri
zuen. Dena den, beste arrazoi bat ere egon zen:
gobernua (PSOEko lehenengoa) saiatu zen ordena
erlijiosoek diktadura garaitik diru-laguntza gisa eta
askotan inolako kontrolik gabe jasotzen zituzten
diru publikoko gehiegizko zenbatekoak ordenatzen
eta arrazionalizatzen. Diru hori guztia ordena
erlijiosoen ikastetxeak eta gainerako laguntza- eta
karitate-erakundeak mantentzeko ematen zitzaien.
Horrenbestez, laburbilduz, egia da estatuak herritar
guztientzako oinarrizko hezkuntza, nahitaezkoa eta
doakoa, bermatzeko betebeharra ezarri ziola bere
buruari, baina berehala inhibitu zen eta betebehar
horren zati handi bat ikastetxe pribatuen esku utzi
zuen, arrazoi ideologikoek, aurrekontuari zegozkionek
eta orduko oreka politikoaren beharrizanak bultzatuta.
Trukean, ikastetxe pribatuei finantzazio publikoa
ematen hasi zen, hezkuntza-itunen bitartez.
Hainbat urte eta hezkuntza-legeren ondoren
(LOGSE, LOCE, LOE, LOMCE), sistema hori
oraindik bere horretan eta indartuta dago, ia batere
aldaketarik gabe. Horrez gain, LODE Legearen
hutsuneez baliatuz, ikastetxe pribatu gehiago sortu
ziren, eta finantzazio publikoa lortu zuten itunen
bidez. Ondorioz, gaur egun hezkuntza-sistema duala

daukagu: batetik sare publikoa eta bestetik sare
pribatu itundua (badago itundu gabeko sare pribatu
bat ere, baina ez dauka ia batere pisurik sisteman).
Horrenbestez, praktikan estatuak ez du bete
biztanleria osoa eskola daitekeela bermatzeko adina
ikastetxe publiko jartzeko betebeharra, eta nahiago
izan du ikastetxe pribatuen esku utzi zeregin hori.
Hala, ikastetxe pribatuei eskuordetu die bere legeerantzukizuna, eta ia mende erdiz horiei eman dizkie
hainbat eta hainbat aurrekontu-partida, diru horrekin
bere titulartasuneko sare publikoa indartu beharrean.
Euskal Herrian egoera hori are nabarmenagoa izan
da; izan ere, zenbait erlijio-kongregaziok, maila
eklesiastiko nahiz politikoan boteretsuenek, presentzia
handia izan dute historikoki gure gizartean. Haien
boterea agerian geratzen da gure herrietan dituzten
hezkuntza-erakunde handietan, eta erakunde horiek
elikatzen dituzte kongregazioak ere, hein handi
batean.
Berezitasun horri Euskal Herriko beste fenomeno
berezi bat gehitu behar zaio: ikastolak. Trantsizioan
sortu ziren (batzuk lehenago), hainbat familia- eta
irakasle-talderen eskutik, eta planteamendu politiko
benetan laudagarria proposatu zuten garai hartako
egoerari erantzuteko; izan ere, euskara eta euskal
kultura berreskuratzea zuten helburu, diktaduran
jasandako debeku eta zigor gogorren aurkako erreakzio
gisa. Alabaina, hasieran garai zailak igaro behar
izan bazituzten ere –legalki nahiz ekonomikoki–,
berehalakoan egin zuten bat hezkuntza-itunen
finantza-segurtasunarekin. Ikastola batzuk, gehienak
zailtasun ekonomiko handiak igarotzen ari zirenak,
sare publikoan sartu ziren 90eko hamarkadaren
hasieran, eta prozesu hori zaila izan zen kasu askotan,
ikuspegi sozialetik eta politikotik.
Gaur egun ikasle guztien % 15 bakarrik biltzen
badituzte ere, eragin sozial eta politiko handia
dute, gizartean duten benetako integrazio edo
ordezkagarritasunagatik berez dagokiena baino askoz
ere handiagoa, batez ere nazionalismo identitarioaren
aldeko zenbait alderdi politikorekin bat zetozela
adierazi dutelako (PNV autonomia-erkidegoko
gobernuko buru izan da, ia etenik gabe, trantsizioa
hasi zenetik); hain zuzen ere, alderdi horietako kideen
ehuneko handi batek ikastoletan jaso du prestakuntza.
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“UNESCOren arabera,
hezkuntzarako eskubide
unibertsalean ez da sartzen
hezkuntza pribatua, oinarrizko
hezkuntza publikoa bakarrik
baizik. Horrenbestez, familiek
ikastetxea libreki aukeratzeko
eskubideak ez du esan nahi beren
gustuko ikastetxe pribatuek
doakoak izan behar dutenik,
kontuan hartuta estatuak
lekua bermatzen diela ikastetxe
publikoetan. Eta zerbitzu
publiko bat enpresa pribatu
baten esku uzteak ez du publiko
bihurrarazten, ezta zerbitzuaren
kalitatea hobetzen ere, demagogia
neoliberalak hala badio ere”.

Horrenbestez, nolabaiteko elitismo sozioekonomikoaz
hitz egin dezakegu, baita kasta linguistiko, kultural
edo ideologikoez ere (kasu batzuetan, denak batera).
Ezin da ukatu hasiera batean euskal kultura-ondarea
berreskuratzeko eta euskara normalizatzeko ahalegin
goraipagarria egin zutela euskal kulturarentzako urte
ilunen ostean, eta euskal gizartea beti egongo da
zorretan ikastolekin horregatik. Alabaina, denbora
asko igaro da eta egungo testuinguruak ez dauka
zerikusirik ordukoarekin, eta, hala ere, ikastolek beren
izaera bereiziari eusten diote; eskola publikoak modu
eraginkorrean eta ikasle gehienei irakasten dizkie
bertako hizkuntza eta kultura, eta, gainera, askoz
ere ikasle gehiagori hezkuntza emateaz gain, bertako
kultura jasotzeko aukera gutxiago dituzten eta baldintza
sozioekonomiko, kultural, pertsonal eta jatorrizko
okerragoetan dauden biztanleria-sektoreenganaino
iristen da. Alegia, ikastolek iraunarazi duten hezkuntzabereizketa ez da beharrezkoa eta gizartearentzat oso
kaltegarria da, baina hala zen hasiera-hasieratik, bertako
biztanleen seme-alabei, zehatzago biztanleriaren sektore
batzuei, ikastetxe espezifikoak eta eskola publikoetatik
bereiziak eskaintzen zizkielako. Hala, ikastoletara joaten
zirenak bereizi egiten ziren penintsulako beste leku
batzuetatik XX. mendearen bigarren zatiko industriagarapenak eskaintzen zituen aukeren bila etorri zirenen
seme-alabengandik.
Azaldutako guztiaren ondorio gisa, euskal hezkuntzasistemak disfuntzio larria dauka gaur egun; Europako
gure inguruko herrialdeetan antzekorik ez duen arazo
bat dugu: irakaskuntza pribatu itunduak ikasle guztien
% 50 hartzen ditu, eta etapa batzuetan irakaskuntza
publikoa gainditu ere egiten du (DBHn, esaterako).
Paradoxikoa da, sozialki eta politikoki onartezina ez
esatearren, egoera hori normaltzat jotzea eta zalantzan
ez jartzea, kontuan hartuta EBn ia ez dagoela halako
beste kasurik (ezta ELGAn ere). EBko gainerako
herrialdeetan, ikasleen % 90 ikastetxe publikoetara
joaten dira, eta herrialde eskandinaviarretan, % 97.
Alabaina, subkontziente kolektiboak pixkanaka
asimilatu egin du egoera hori, luzaroan iraun duelako
(azken belaunaldiek errealitate hori besterik ez dute
ezagutu), eta ondorioz natural ikusten ditugu berez
jatorrizko esanahia galduta daukaten zenbait kontzeptu.
Esaterako, hezkuntzarako eskubide unibertsalean ez

da sartzen hezkuntza pribatua, oinarrizko hezkuntza
publikoa baizik; hala da, gutxienez, UNESCOren
arabera. Horrenbestez, familiek ikastetxea libreki
aukeratzeko eskubideak ez du esan nahi beren
gustuko ikastetxe pribatuek doakoak izan behar
dutenik, kontuan hartuta estatuak lekua bermatzen
diela ikastetxe publikoetan. Gauza bera esan daiteke
“prestakuntza erlijioso eta moralari” buruz: printzipio
horrek lotura zuzena dauka erlijio-askatasunerako
eskubidearekin (alegia, ezin da kredoren batean
oinarritutako irakaskuntzarik debekatu), baina ez du
esan nahi irakaskuntza publikoan halakorik eskaini
behar denik. Irakaskuntza publikoak etika zibil eta
komun baten garapena bermatu behar du, estatu
akonfesional batean.

motatako enpresei subrogatzen baitizkiete. Eta hala
gertatzen da gainerako zerbitzu guztiekin ere. Alabaina,
zerbitzu publiko bat enpresa pribatu baten esku uzteak
ez du publiko bihurrarazten, ezta zerbitzuaren kalitatea
hobetu ere, diskurtso ofizialak dioen moduan.

Hizkuntza ere asimilazio-prozesu eta desbideratze
semantiko horren biktima izan da zenbait kasutan:
gaur egun hezkuntza-esparruan eta beste zerbitzu
publiko batzuetan erabiltzen den “gizarte-ekimeneko
ikastetxe” termino neoliberal berria eufemismo bat
besterik ez da, ikastetxeok benetan duten izaera
pribatua ezkutatzekoa. Era berean, eredu dual hori
naturalizatu izanaren ondorioz, hezkuntza pribatuko
eskaintzaren hasierako lege-subsidiariotasuna, hez
kun
tza publikoarekin alderatuta (baita CE eta
LODEn ere), osagarritasun-diskurtso ziniko bilakatu
da, helburu gisa daukana bi ereduen arteko benetako
lehia ezkutatzea. Hala, bi ereduak parean jarri dira,
“hezkuntza-zerbitzu publikoaren hornitzaile” kontzeptu
okerraren barruan. Alegia, garai batean ikastetxeen
titulartasuna izaten zen publikoa edo pribatua; orain,
berriz, ikastetxeetan –publiko nahiz pribatuetan–
ematen den irakaskuntza izan daiteke publiko edo
pribatua, orain arteko gertakari guztien eta diskurtso
neoliberalak kutsatutako itzulinguru erretorikoaren
eraginez. Demagogia neoliberala besterik ez.

Hezkuntza-esparrua ez da presio ekonomiko eta
politiko horietatik kanpo geratzen. Hain zuzen ere,
euskal hezkuntzako eskaintzaren egitura dual hori eta
teorian horren euskarri diren kontzeptuen desitxuratze
interesatua ezin hobeto datozkio egungo tsunami
neoliberal, pribatizatzaile eta globalizatzaileari, horren
helburuak betetzen laguntzen baitute argi eta garbi.
Irakaskuntza itunduak gure herrialdean daukan
gehiegizko pisuaren anormaltasuna zalantzan jarri eta
zuzendu beharrean egungo status quoa berresten badugu,
eta hori legitimatu eta ezinbesteko abiapuntutzat jotzen
badugu, ontzat ematen ariko gara zerbitzu publikoak
liberalitzatzea xede duten Europako eta munduko
agenda politikoen helburuak. Are gehiago, esan
dezakegu agintari finantzario eta politiko gehienek
beste sektore batzuetarako proposatzen dutena egina eta
finkatua dagoela gure hezkuntza-sisteman, eta, gainera,
politikarien onespena dauka, juridikoki garatuta dago
eta gizartean asimilazio-maila ona lortu du. Esperanza
Aguirrek Madrilgo Erkidegorako zeukan ametsa bete
da! Eta hori guztia lehendik eta TTIP, CETA, TISA
eta halako beste itunik behar izan gabe. Baina, egoera
hori onartzen badugu, nola egingo diogu uko eskema
bera aplikatzeari adinekoen egoitzetan, ospitaleetan,
osasun-etxeetan, anbulantzietan, pentsioetan, zaintza
eta mendekotasunean, gizarte-laguntzetan, harreraetxeetan eta gizarte-merkatuko gainerako nitxo berri
guztietan? Nola egingo diogu uko ekimen pribatuari
horietara guztietara heltzeko aukera emateari, inolako
oztoporik gabe, azpikontratazioaren, liberalizazioaren,
pribatizazioaren edo itunen bidez?

Tamalez, hau ez da berria. Azken bi hamarkadetan joera
hori orokortzen ari da gero eta eskasagoa eta pribatuagoa
den ongizate-estatuko gizarte-zerbitzu guztietan:
esaterako, adinekoen zaintza- eta egoitza-zerbitzu
gehienak erakundeen emakida duten enpresa pribatuek
ematen dituzte, funts publikoekin ordainduta. Egoera
hori ezin hobeto datorkie zerbitzu publiko guztiak
pribatizatu nahi dituzten politikei, zerbitzuok konpainia,
fundazio, kooperatiba, multinazional, mutualitate,
holding, karitatezko erakunde edo beste edozein

Naturaltasun hori bera eman diegu, halaber, aurreko
egoeraren antzeko beste errealitate anomalo hauei:
administrazioak egiten duen hezkuntza-eskaintza
publikoa nabarmen baldintzatzen du eskaintza
pribatuak (administrazioak ez du eskaintza hori
kontrolatzen eta ez dauka mendean, baina finantzatu
egin behar du); eskola-mapak ikastetxe publikoei
bakarrik eragiten die eta ez pribatuei; ikastetxe
itunduetan ohikoak diren ikasle-hautaketa batzuk
normaltzat jotzen dira administrazioan; hainbat
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kontzepturengatik (borondatezko dohaintzak?) egiten diren legez kontrako
kuoten kobrantzak ere normaltzat hartzen dira; irakasleak kontratatzeko
sistema ikastetxeak nahi bezala antolatzen du; familiei trabak jartzen
zaizkie ikastetxearen kudeaketan parte hartzeko; zuzendariak ez daude
klaustroaren edo eskola-kontseiluaren kontrolpean; informazioa jasotzeko
mugak ezartzen dituzte; ikastetxeen barneko ideia eta arauek ez dituzte
beti errespetatzen legeak ezarritako eskubideak; zuzenbidearen arabera
derrigorrezkoak ez diren zenbait irakasgai derrigorrezko bilakatzen
dituzte; ikasleen eta irakasleen ideologia kontrolatzen dute… Zoritxarrez,
gaur egun ia mundu guztiak erabat normaltzat hartzen ditu gauza horiek;
naturalak, logikoak eta ikastetxe pribatuen (eta itunduen!) bereizgarri dira,
baina ez lirateke onargarriak izango ikastetxe publikoetan.
Kontu horien guztien larritasunetik harago, ikastetxeak bereizten dituen
hezkuntza-egitura dual eta paralelo horrek ondorio oso txarrak dakartza
gizarte-kohesioarentzat: batetik, ikasleak txiki-txikitatik bereizten ditu
haien ezaugarriengatik (maila soziala, maila ekonomikoa, kultura, etnia,
hizkuntza, ideologia, generoa, adimen-gaitasuna, dibertsitate funtzionala
edo horietako bat baino gehiago aldi berean); bestetik, ikastetxeen
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pixkanakako estratifikazioa bizkortzen du, horien
arteko tarteak gero eta handiagoak bilakatuz. Hala,
status quo perbertso bat onartzen, finkatzen eta
iraunarazten laguntzen dute, eta horrek gizartea larriki
haustea ekar dezake.
Mekanismoa erraza da. Beren mentalitate klasista
eta neoliberala agerian utziz, familia batzuek, hain
zuzen ere posizio sozioekonomiko eta kultural onena
dutenek, edo besterik gabe informazio edo trebetasun
handiagoa dutenek, ikastetxe partikular bat aukeratzen
dute, beren seme-alabei etorkizuneko lan-merkaturako
abantaila lehiakorragoak emango dizkielakoan edo
gizartean aurrera egiteko harreman- eta kontaktusare jakin batzuetan sartzea ahalbidetuko dielakoan.
Hala, bereizketa hori indartu besterik ez dute egiten,
ingurunean eta etorkizunean sendotuz. Norbanakoaren
ikuspegitik legitimoa badirudi ere, agintari pu
bli
koen benetako konpromisoak ez du norbanako
bakoitzarekikoa izan behar, ezta gizarteko kolektibo edo
segmentu jakin batekikoa ere, baizik eta komunitate
osoarekiko konpromisoa. Agintari publikoek ez
dituzte norbanakoen eskubideak hainbeste zaindu
behar, baizik eta gizartearenak oro har; kasu batzuetan,
gainera, bereziki babestu behar dituzte behartsuenak
eta desberdinkeriak konpentsatzen ahalegindu, gizartekohesioa lortze aldera.
Horrenbestez, zalantzarik gabe, hezkuntza-itunen
formulak ikastetxe pribatuak indartu besterik ez du
egiten, ikastetxe publikoen eta denon hezkuntzasistemaren kalterako. Arazoa ez da ikastetxe itunduena
bakarrik; benetako arazoa da sare publiko/itundu
bikoitz bat daukagula. Hori horrela, ezin dira
baliabide publikoak erabili bere horretan bereizkeria
dakarren sistema bat finkatzeko: kasurako, gauza
bera litzateke parke publiko batera dohainik joateko
aukera eduki eta gutxi batzuek eskatzea denon artean
haientzako golf-kluba ordaintzeko, beraien artean
eta gainontzekoetatik bereizita elkartzeko. Sare
dual horrek gaur-gaurkoz jasotzen duen finantzazio
publikoak erabat desegiten du eskola publikoaren
eredua, gizartea egituratzeko proiektu solidario gisa.
Kalitatezko sistema publiko bat ezinezkoa da sare
pribatu, selektibo, bereizle eta hezkuntza-merkatu
lehiakorra sorrarazten duena mantendu behar bada
(sare horrek bereizkeriak areagotzen ditu, gainera); eta
gauza bera gertatzen da gainerako gizarte-zerbitzuekin.

Diru publikoarekin ez litzateke finantzatu behar
bereizketak egiten dituen sistemarik.
Kontua ez da inori –enpresaburu, fundazio, koope
ratiba, kongregazio, GKE edo banako– ikastetxe
pribatuak sortzeko edo mantentzeko aukera kentzea.
Ezta seme-alabak horietara eraman nahi dituztenei
debekua jartzea ere. Alabaina, argi utzi behar da
ikastetxea libreki aukeratzeko banakako eskubidea
lehentasun jakin baten adierazpen partikularra dela
eta ezin duela erabakigarria izan biztanleria osoaren
eskolatze-beharrizanei erantzuteko garaian, are gu
txiago gutxi batzuen onurarako beste guztiei kalte
egitea badakar. Eskubide horrek ezin du, halaber,
gizarte-kohesioaren aurkakoa izan. Horrenbestez, ezin
ditugu aukera pertsonalak eta hezkuntzarako eskubide
unibertsala parean jarri; azken hori da gobernuek
denontzat bermatu behar dutena, baldintza berberetan.
Familia baten aukeratzeko askatasuna ezin dugu
denon onurarako eskubide gisa ikusi. Administrazio
publikoen erantzukizun nagusia da honako ezaugarri
hauek bermatzea kudeaketa publikoaren bidez: ekitatea,
aukera-berdintasuna, desberdinkerien konpentsazioa
eta, azken finean, gizarte-kohesioa.
Harridura, frustrazioa eta amorrua sentitzen dugu
ikustean, aipatu prozesuarekin batera eta batez ere
hezkuntzaren esparruan, ezker politikoko zati handi
batek alde batera utzi duela eskola publikoaren
defentsa, paradoxikoki. Dirudienez, bat egin dute
neoliberalismoaren diskurtso zapaltzailearekin, joera
pribatizatzailearekin eta gizarteko alderdi publiko
guztien izen ona zikintzeko kanpainarekin (pentsioak,
osasuna, banka, laguntza-bitartekoak, hezkuntza…).
Badirudi gizarteko segmentu horrek amore eman
duela merkatu librearen garaipen ikaragarriaren
aurka, pixkanaka baina geratu gabe industrializazioko
behe- eta langile-klaseetatik gizarte teknologikoko eta
desitxuratzen ari den ongizate-estatuko klase ertain
amorfo horretara igaroz. Aldaketa horren arrazoiak
izan daitezke aurreko hamarkadetako garapenak
eta hazkunde makroekonomikoak dakarten ero
sotasunaren tranpan erori direla, edo, besterik gabe,
hauteskunde-kalkulu soilak. Ikuspegi sistemikotik
begiratuta, ordea, ezkerrak gizarte- eta ekonomia-eredu
erabat desberdina (egungoa baino askoz ere zuzen eta
berdintasunezkoagoa) eraikitzearen alde egiten duen
diskurtso globalean, behar-beharrezkoa da, orain
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inoiz baino gehiago, gai hori sakon eztabaidatzea,
iraganeko aurrekontzeptu eta hipotekarik gabe. Argi
eta zehatz eztabaidatu behar da sozialki eta politikoki
funtsezkoak diren hainbat gairi buruz, hinki-hanka
eta hitzerdika ibili gabe, zuzentasun politikoa ere alde
batera utzita:

- Zer gertatzen da sozialki funtsezkoak diren hainbat
gairekin –genero-berdintasuna, sexu-aniz
tasuna,
etab.– ikasleak sexuaren arabera bereizten dituzten
eta ideia antagonikoak dituzten ikastetxeetan?
Kontuan izan behar da ikastetxe horiek ere denon
artean finantzatzen ditugula.

- Sare bikoitz hori positiboa al da gure hezkun
tza-sistemarentzat? Eta egungo gizartearen kohesioarentzat? Eta etorkizunerako nahi dugun
gizarte-kohesioarentzat? Inoiz ebaluatu al dira
gizartean dituen benetako ondorioak?

- Bidezkoa al da ikastetxeak aukeratzeko eta sor
tzeko askatasun subjektiboari lehentasun han
diagoa ematea ondasun komunaren funtsezko
printzipioari baino? Eta, are gehiago, gutxi ba
tzuen aukera partikularra gu guztion diruarekin
finantzatzea? Eta eskaintza pribatuak eskaintza
publikoa baldintzatzea?

-
Normaltzat jo al dezakegu funtsezko zerbitzu
publiko bat –kasu honetan hezkuntza– patronal
pribatuek kudeatzea % 50ean?
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-
Zuzena iruditzen al zaigu krisi ekonomikoko
garaian eta hezkuntza publikoa murrizketak
jasaten ari den bitartean hainbeste diru publiko
bideratzea ikastetxe pribatuetara? Onargarria al
da, horrez gain, ikastetxeek kuotak kobratzea
familiei? Eta, modu batera edo bestera, ikasleak
aukeratzen jarraitzea? Bidezkoa al da ikasleak
onartzeko nahi dituzten arauak aplikatzea? Eta
ikastetxe publikoen eskola-mapa berari jarraitu
behar ez izatea?
-
Zentzuzkoa al da irakasleen kontratazioak
(eta kaleratzeak) zenbait irizpide publikorekin
bat etorri beharrean –gaitasuna, meritua,
berdintasuna, publikotasuna eta lehia askea–
patroien nahien, nepotismoaren eta lan- edo
ideologia-kontrolaren
araberakoak
izatea?
Kontuan hartu behar da, gainera, haien soldatak
funts publikoekin ordaintzen direla.
- Zer zeregin dituzte klaustroak, eskola-kontseiluak,
ikasleek, familiek eta zuzendaritza-taldeak mota
bateko eta besteko ikastetxeetan? Zer gertatzen
da partaidetzarekin eta barne-demokraziarekin?
Ikasleak eta familiak eragileak edo bezeroak dira?
-
Zergatik onartzen dugu ikasleen aniztasuna
(hezkuntza-behar bereziak, eskola-porrota, ja
torri atzerritarra, hizkuntza ez ezagutzea,
gutxiengo etnikoak, jokabide-arazoak, ingurune
behartsua…) ondo egokitzea soilik ikastetxe pu
blikoetan eta, aldiz, ikastetxe itundu askotan
sistematikoki baztertzea?

- Zergatik jartzen da etengabe zalantzan ikastetxe
publikoen funtzionamendua, eta inoiz ez ikastetxe
itunduena? Nola liteke ia inork ez jartzea zalantzan
funts publikoekin finantzatutako hezkuntza-sare
itundu bat egotea, kontuan izanda halako sare bat
egoteak bakarrik, hezkuntza-publikoaren aldean,
larriki kalte egiten diela aukera-berdintasunari
eta gizarte-kohesioari?
- Nolatan defendatzen du ezkerrak hezkuntzasistema duala (publikoa/pribatua), eskuin pribatizatzaile eta neoliberalak sustatzen duenaren antzekoa? Logikoa al da hezkuntza-itunak
babesten jarraitzea eta, aldi berean, zerbitzu
publikoen liberalizazioaren alde egiten duten
nazioarteko itunen aurka agertzea? Egokia
al da subrogatuta dauden gizarteko zenbait
arlo berriz publiko egiteko eskatzea –osasuna,
banka, pentsioak edo laguntza-zerbitzuak– eta
hezkuntza, gizarte-eraikuntzarako horren fun
tsezkoa izanik, salbuespentzat hartzea?
Askoz ere galdera gehiago egongo dira seguruenik.
Dena den, aipatutakoak nahikoa dira agerian jartzeko
hezkuntza pribatuak, edozein motatakoa izanda ere
eta ikuspegi batetik nahiz bestetik begiratuta, ezin
izango dituela inoiz zenbait alderdi bere gain hartu,
bere esentziaren eta izaeraren aurkakoak direlako.
Horregatik, ezker kontziente, koherente eta erradikalak
(arazoa errotik konpontzea xede duenak), baldin eta
benetan konprometituta badago desberdinkeriaren
aurka eta gizarte-eredu bidezko eta zuzenagoaren
alde, egin dezakeen proposamen bakarra da ikastetxe

pribatuen finantzazioa pixkanaka –baina azkar eta
behin betiko– desagerraraztea. Era berean, titulartasun
eta kudeaketa publikoko ikastetxe-sare bakarraren
aldeko apustu argia egin beharko du, eta pixkanaka eta
negoziazioen bitartez ikastetxe itunduak sare horretan
sartu, baldin eta haiek hala erabakitzen badute, benetako
“gizarte-ekimena” ahalbidetzeko. Gure hezkuntzasistema osorik hobetu nahi badugu, eta ez ikastetxe
batzuk bakarrik, premiazkoa da ikastetxe pribatuen
itunak murriztea eta pixkanaka desagerraraztea, eta
titulartasun eta kudeaketa publikoko ikastetxeen sarea
zabaltzea. Benetan librea, demokratikoa eta askea den
herrialde batek hezkuntza-sare bakarra eduki behar
du; publikoa, laikoa, parte-hartzailea, lankidetzan
oinarritua, inklusiboa, hezkidetzazkoa, orekatzailea
eta mota guztietako ikasleei irekia (eta Euskal Herrian,
sine qua non, euskalduna). Hala gertatzen da, esan
dugun moduan, Europako herrialde gehienetan; batez
ere, kalitate demokratikoari, ekitateari eta gizartekohesioari dagokienez datu onenak eta ikaskuntzaemaitza onenak dituzten herrialdeetan.

“Nolatan defenda dezake ezkerrak
hezkuntza-sistema duala (publikoa/
pribatua), eskuin neoliberalak
sustatzen duen ereduaren antzekoa?
Logikoa al da hezkuntza-itunak
babesten jarraitzea eta, aldi
berean, zerbitzu publikoen
liberalizazioaren alde egiten duten
TTIP, CETA, TISA eta horien
antzeko nazioarteko itunen aurka
agertzea? Harridura, frustrazioa
eta amorrua sorrarazten du eskola
publikoaren defentsa alde batera
uztearen ezkerraren paradoxak”.
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Curriculum
ofiziala
desmuntatzen:
99 galdera
eta 99 bizipen,
mundu bidezko
eta jasangarri
batean bizitzeko
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Fernando Cembranos, Marta Pascual,
Jose Carlos Tobalina.
Ecologistas en Accioneko-eko
Hezkuntza Ekologikoa Saila

I

rudika ezazue ez dituzuela lezioak errepikatzen
eta azterketei erantzun “zuzenak” ematen igaro
zuen bizitzako, gutxienez, hamar urte, eta, horren
ordez, gauzak azaldu zaizkizuen moduan ote diren
ikertzen aritu zaretela, “egia” horien atzeko aldeari
begira. Munduak egiaz nola funtzionatzen duen
ulertzen. Irudika ezazue ez zaretela urte horietan
guztietan aritu asmatutako problemak ebazten, eta
bai egiazko arazoak konpontzen: ekitatez banatzen,
talde-erabakiak hartzen edo zeuen ibaia babesten.
Pentsamendu hegemonikoari erantzuten dio
hezkuntza-sisteman irakasten den eta (hutsuneekin)
ikasten den curriculumak. Ilustrazioaz geroztik,
pentsamolde horrek gizakia jarri du unibertsoaren
erdian, eta existitzen den oro ustiatua izateko dagoela
uste izan du, gauzak elkarren artean eta ingurune
naturalarekin dituzten harremanak aintzat hartu
gabe. Ikusmolde horretatik begiratuta, gastu baten
moduan ikus daiteke hezkuntza eta inbertsio baten
moduan autobideen lotune bat, eta, noski, mugarik
gabeko hazkuntzaren alde egiten da, planeta bera
finitua izanda. Urte luzetan ahaztu da gure etxeak
basoen gainean eraikita daudela, eta natura giza
bizitzaren mehatxu dela. Hori horrela, heziketa-aro
guztia, eta, akaso, bizitza osoa igaro dezakegu geure
buruari galdetu gabe nola bizi gaitezkeen mundu
egiaz bizi eta bidezko batean. Eta hori da, hain
justu, gizakiak bere buruari egin diezaiokeen galera
pertinenteenetako bat.

Geure galderek desmuntatu egin behar dituzte pen
tsamendu bakarraren “egiak”, eta paradigma kultural
berria eraiki behar dute, Lurrean duintasunez eta ekitatea zainduz bizitzeko. Eta, horien bidez, hainbat bizipen izan behar ditugu, bizitza bera eta naturarekiko
harremanak bestela ulertzeko.
Jakina da suntsitze-bidean dela biosferan bizitzeko
aukera eman diguten ekosistemen sarea.
Produkzio- eta kontsumo-ereduaren metabolismo
tekniko eta industrialak termodinamika-ezaugarri
aberatseko materialak hartzen ditu lurrazaletik,
baita ondo antolaturiko bizi-materia ere, baina,
horien trukean, pobrezia organikoa eta desordena
termodinamikoa bueltatzen dizkio. Hau da, orain
arte ezagutu dugun bizitza konplexua iraunarazteko
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aukera txikiagoak itzultzen dizkio. Biosferak behar
duen orekari erasotzen dio klima-aldaketak, baina,
horrekin batera, gainbehera energetiko luze eta,
akaso, gatazkatsu baten atarian gaude. Energia
gutxiagorekin bizi eta biziraun beharko dugu, eta
aldatu egin beharko ditugu, ondorioz, orain arte
ezagutu dugun ia guztia: elikadura, garraioa, aisia,
teknologia, hiriak edo industria bera. Kapitalismo
globalak irentsi egiten du kolektiboa, publikoa,
komunitarioa, osasungarria edo baliotsua den oro,
eta kapitalismo hori, gaur egun, desegite-bidean
da. Biodibertsitateak giza eskalan ageri duen galera
atzeraezinak zaildu egingo du, gainera, egoera hori.
Premiazkoak zaizkigu berehalako norabide-aldaketa
bat egitea, lurra bestela ulertzea eta planetarekin
bakean eta justiziaz bizitzen ikastea.
Egoera hori agerikoa den arren, hezkuntza-sistema
formala “despistaturik” dabil (hori bera esan dezakegu

albistegiek, tertuliek, egunkariek eta bestelako ko
munikabideek zabaltzen duten kultura arruntaren
gainean). Egunez egun, ideia suizida hauek eta bestelako
molde desegokiak irakasten dira eskolan: “Ingurumenarazoak konpontzen lagunduko du hazkunde eko
nomikoak”, “Balantze egokia ageri du Europar Ba
tasunak, gora egin baitu haren Barne Produktu Gor
dinak”, “Gizakiaren beharrizanak asetzeko bitartekoak
ematen ditu teknologiak”, “Herrialde garatuak dira
lehenak ingurumena babesteko neurriak hartzen”.
Egoera horri aurre egiteko, betiko bidea urratzen du
curriculumak, indartu egiten baititu, besteak beste,
teknologia, produkzioa, mugikortasuna eta hazkundea.
Jardun-eremu horiek guztiek azkartu egiten dute
kolapso ekologiko eta sozialerako bidea.
Honako hauek ikasten dira eskoletan, eguzkia ekialdetik irteten denaren segurantzia berarekin: teknologiak konponduko dituela arazo guztiak; munduko

Ekologismoaren esparruan eta
pedagogiaren berrikuntzan
dabiltzan mugimenduen arteko lan
eskerga baten ondoren, bestelako
curriculum bata adostu dugu.
Geure buruari egin behar dizkiogu
galdera horiek, eta talde-lanean
ikertu behar ditugu. Galderekin
batera, zenbait bizipen edo
esperientzia proposatzen ditugu,
munduan izateko beste modu
batzuk bizitzeko.
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gosea asetzeko irtenbideak asmatuko direla; herrialde
aberatsek zenbat eta gehiago gastatu, orduan eta gehiago arinduko dela gainerako herrialdeen pobrezia;
nekazaritza gero eta ekoizkorragoa eta efizienteagoa
dela; ia kosturik gabe joan ahal izango garela leku batetik bestera; informazioa era garbian bidal daitekeela
munduko bazter guztietara; kultura indigenak ezjakinak eta atzeratuak direla; errepideak aurrerabidearen
adierazle direla; etxean lan egiten duten emakumeak
herritar “inaktiboak” edo lanik gabekoak direla; gizakiek beharrizan mugagabeak dituztela; teknologia
ona edo neutrala dela, eta banakoen erabileraren araberako izaera duela; eta arazoa kontsumoarena dela
(erauzketa-lanez eta produkzioaz ahaztuta).
Hezkuntza-legeek, eskoletan ikasten diren testuek,
irakasgaietako programek eta, are, entregatzen diren
lanek nekez azaltzen dituzte hainbat eta hainbat gai
eta egoera: korporazio handiek biosferaren aurka
darabilten gerra, janari azkarraren zabalkunde gero
eta handiagoa, lurraren jabetza talde gutxi batzuen
eskuetan kontzentratzeko joera, irtenbide kolektiboek
historian izan duten egitekoa, sexuaren plazeren
nolakotasuna, zergatik desplazatuko diren hainbat
herri autoei “jaten” emateko, Internetek zer kostu
fisiko duen, teknologiak etorkizuneko biziraupenaukerekiko duen balantzea, lurraldearen historia
nolakoa izan den, nortzuk diren telebistaren jabeak
edo nola bizi eta biziraun daitekeen duintasunez eta
inpaktu ekologikoa murriztuz.
Eskola da munduaren ulermena eraikitzen laguntzen
digun eremu nabarmenetako bat. Horrenbestez,
premiazko berreraikuntza kultural horretarako tresna
izan daiteke.
Ilustrazioaren ondorengo dira hezkuntza-sistemak,
eta darwinismo soziala bultzatzen duten aldetik,
“onenak” goratzen dituzte; gainera, antolatutako ko
munitateei eta lurrari bizkar emanez diseinatu dira:
gainerako lurraldeetatik bereizten diguten hesiak
dakartzate, esklusibotasunez irakasteko ahalmena
duten tituludunak, curriculumak baliozkotzen ditu
ezagutzak, etab. Gure hezkuntza-sistementzat ez
dago ez natura-ingurunerik, ez subjektu kolektiborik.
Elkarren artean lehian ari diren gizabanako buruaskiak
daude. Merkatuaren aldeko kontsumitzaile “libre”
bihurtu gara herritarrak, natura-ondasunen bizkar.

Instrukzio-emaileen paradigma autoritarioan oinarritutako ikaskuntza-prozesuak diseinatzea izan da
eskolaren egitekoa, eta eredu horretan, dakienak
(hezitzaileak) transmititzen dio jakintza ez dakienari
(ikasleari). Zalantzan jartzen ez diren hainbat eduki
ditu horrela transmititzen den jakintzak. Existentziaren ikuspegi antropozentrikoa adierazten du jakintza
horrek, hainbat gai-alorretan zatikatuta eta antolatuta. Horrela jokatzen denean, errealitate global,
konplexu eta elkarlotuak azaldu beharrean, munduaren ikuspegi zatikatua eraikitzen da, eta ikuspegi
horren baitan, posible da herritartasunaz hitz egitea,
herritar horiek zer lurraldetan bizi diren adierazi
gabe. Hori horrela, nekeza zaigu baldosen azpietan
ditugun basoak ikustea.
Hezkuntza kritikoaren joera nagusia izan da eskola
tradizionalaren metodologia zaharkitu eta antidemokratikoak salatzea eta merkantilizazio-prozesua
ikusaraztea, eta ez, hainbeste, edukiek aztertutako
paradigma nagusia aztertzea. Oso interesgarria da
hezkuntza kritikoak egin duen lan hori, baina paradigma-aldaketa baten alde egingo duen hezkuntzarekin osatu behar dugu, mundua ulertzeko beste modu
bat behar dugu. Paradigma-aldaketa baten alde egingo
baldin badu, ekologiari eta justizia sozialari begiratu
behar dio eskolak.
Irakasle biziek, jakin-gosea dutenek, ez dute eduki
gehiagoren zamarik nahi, eta are gutxiago, oraindik,
buruz ikasteko eskola magistralen formatuan. Irakasle
horiek jakintzaren diziplinartekotasuna eta ikuspegi
holistikoa nabarmentzen dute, ikasteko prozesu orotan
parte hartzen dutenen potentzialtasunak aitortzeko.
Gizartearen zerbitzura jarri nahi dute hezkuntzasistema, eta ez merkatuaren zerbitzura.
Baina eskolak badu beste erronka bat pertsonak eta
gizartea eraldatzeko bidean: alderantzizko noranzkoan
egiten hastea orain arte egin dugun bidea. Gizarteak
menderatzeko eta natura ustiatzeko interesen arabera
garatu dira alfabetatze-prozesuak orain arte; beraz,
alfabetatzeko prozesu eta ingurune alderantzikatuak
sortu behar dira. Eskolak “atera baldin bagaitu
basotik”, basora “itzultzeko” bidea erakutsiko duten
alfabetatze-prozesuak sortu behar dira. Alfabetatzeprozesuek, orain bitartean, industria- eta teknologiaustiapenean oinarrituriko sistemak garatzeko balio

izan dute; beraz, hemendik aurrera, aintzat hartu
behar dugu zer jakintza galdu diren, eta zer jakintza
landu behar ditugun ekologiaren eta justizia sozialaren
erreferentzia etikoak izango dituzten sistema sozialak
eta politikoak lantzeko. Teknologiaren haluzinazioak
eta naturaren gainean lekarkeen gailentasunak itsututa,
jakintza ugari galdu dira zentzurik gabeko bidaia
honetan. Gutxietsiak izan dira jakintza horiek, kultura
menderatzailetik apartekoak zirelako. Lurrari eta
zeruari atxikitako jakintzak ziren, baina ez ditu inork
ere aintzakotzat hartu, ez zitzaizkiolako egoki lurra
konkistatzeko planari. Pertsona guztiek zekiten ez zela
nahikoa, landare bat zaintzeko, lurra ongarritzea eta
hazten ikustea, pertsona guztiek zekiten lurra zaindu
behar zela landare bat zaintzeko, balioa eman behar
zitzaiola hazten zuen lurrari, uraren eta eguzkiaren
zikloak behatu behar zirela, ospatu egin behar zirela
laborantzak eta uztak, oparotasuna eskertzea eta
urritasunari bizirautea zegokigula… beste pertsona
batzuekin batera beti.
Alderantzizko alfabetatzen bila gabiltza, duintasunez
eta justiziaz bizitzeko behar ditugun ikaskuntzetara
bueltatzeko, eta, bide horretan, formula hau topatu
dugu: gure ekodependentzia ukatzen duten jakintzak
kolokan jartzea.
Ekologismoaren esparruan eta pedagogiaren berrikuntzan dabiltzan mugimenduen arteko lan eskerga
baten ondoren, bestelako curriculum bat egitea adostu dugu, galderen inguruan lantzekoa. Geure buruari
egin behar dizkiogu galdera horiek, eta talde-lanean
ikertu behar ditugu. Galderekin batera, zenbait bizipen edo esperientzia proposatzen ditugu, munduan
izateko beste modu batzuk bizitzeko.
Galdera horiei erantzunak bilatzean (galderen zailtasuna
eta ibilbidea aldatu egiten da, adinaren arabera)
eta bizipen horiek (eta beste asko) izatean, haurren
hezkuntza-ibilbidea osatzen da, eta mundu bidezko
eta jasangarri batean bizitzeko behar den oinarrizko
prestakuntza eskuratzeko bidea egiten da.
Ez dira azterketako galderak, ikasgai baten amaierako
ariketak edo ikasleak kalifikatzeko adierazleak. Ez
dira azkar erantzuteko galderak. Bestelako galderak
dira, beste galera batzuk sorrarazten dituztenak,
ikusarazteko eta agerrarazteko galderak. Susmoaren
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pedagogia lantzean datza, hau da, kontsumoaren
eta diruzko etekinaren kulturak, hazkunde eko
nomikoak eta antropozentrismo gotorrak “egia”
ziur eta aldaezin moduan aurkezten dituzten
horiek auzitan jartzean. Horrela jokatuta, bestelako
jakintza-iturri eta irakurketa batzuk landu nahi dira,
kultura hegemonikoak baztertuak edo bahituak izan
direnak, deseroso zaizkiolako.
Galdera horien lantzean, hainbat bizipen eta es
perientzia izango ditugu, eta gure errealitatean
eragingo dute horiek guztiek, bai baitakigu ametsen
eta ezagutzen premia duela aldaketa orok, baina baita
trebetasun konplexuena ere.

14

Hiru atal ditu “99 preguntas y 99 experiencias para
aprender a vivir en un mundo justo y sostenible”
izeneko agiriak (Interneten topa dezakezu), atal
bakoitzaren premia baitago ikuspegi orekatua izateko,
eta atal bakoitza, era berean, zenbait galdera eta
bizipenetan banatzen da. Bizitzan gertatzen den
moduan, elkarrekin nahasirik eta gainjarrita ageri
dira hiru atalak, eta zaila izaten da, maiz, galderak eta
bizipenak atal bakar batean sailkatzea. Honako hauek
dira: mundua eta jasangarritasuna, harremanak eta
komunitatea eta garapen pertsonala.
Askotarikoak dira galderak. Paradigma-aldaketaren
premia adierazten dute horietako askok: Posible al
da hazkunde infinitua planeta mugatu batean? Zer
ingurumen-arazo ez ditu konpontzen teknologiak?
Zer gauza ekoizten dira eta zer gauza erauzten
dira? Zenbat energia behar da energia lortzeko? Zer
egiteko betetzen du energiak gizateriaren historian?
Zer xede dute konpainia handiek? Nola sortu zen
jabetza pribatua? Zerk egiten gaitu zoriontsu?
Hauetako zenbana dagokigu bakoitzari: aire garbia,
ura, energia, beste pertsonen denbora, kroketak?
Nolakoa litzateke historia emakumeek idatzia izan
balitz?
Galdera horiei erantzuna bilatzean, aldatu egin
daitezke aurretiaz kultura menderatzailean sakon
errotuta dauden ideiak.
Zenbat energia du eskura gizateriak? Itxura batean,
erantzun errazeko galdera dirudi: infinitu, edo, gu

txienez, energia mugagabea, gizakien eskalan. Hori da
jende gehientsuenak uste duena eta gure lasaitasunaren
oinarria. Baina, gaian sakondu ahala, mugak agertzen
hasten dira. Energia oso sakabanatua ageri da lurrazalean.
Gainera, energia berriztagarriak erabiltzeko, erregai
fosilekin baino energia-gastu handiagoa egin behar da.
Energia nuklearrak, kutsadura erradioaktiboko arazo
larriak ekartzeaz gain, lurrazalean urri diren materialak
behar ditu. Biziari ez zaizkio oso egokiak energiakontzentrazio handiak (sumendiak). Erregai fosilak
gainbehera datoz, eta klima-aldaketa eragiten dute.
Gerta al daiteke energia mugagabearen mitoak oinarri
sendorik ez izatea? Egoera hori ondorioztatuz gero, beti
erabil daiteke beste mito bat: aurkituko da beste energiaiturriren bat! Baina, orain gertatzen den moduan,
ez baldin bada besterik aurkitzen? Eta aurkitzen den
energia-iturria egungoak baino arriskutsuagoa eta
kutsagarriagoa baldin bada? Eskoletan filtrorik gabe
irakasten da nagusi den pertzepzioa, eta pertzepzio
hori suizida gerta daiteke, baina, gaiak ikertzen hasiz
gero, berehala azalarazten da pertzepzio hori aldatzeko
premia.
Hau da planteatutako beste galdera bat: nola mugitzen
dira izaki bizidun gehienak? Itxura batean, jarrera
horizontalean eta nahiko azkar mugitzen dira izaki
bizidunak. Horrela mugitzen gara, bederen, gizakiok
eta pumak. Hala ere, landaredi-masa gehiena jarrera
bertikalean eta astiro mugitzen da, landareek eta
zuhaitzek egiten duten moduan. Gizakiaren eskalatik
begiratuta, bizitza astiro mugitzen dela esan dezakegu,
baldin eta motoen eta trenen mugimenduarekin
alderatzen baldin badugu. Oro har, ez diogu erreparatu
honi: euliak, txakurrak eta gazelak azkar mugituko
baldin badira, astiro mugituko den bizi asko behar da.
Izaki bizidun gutxi batzuek mugimendu horizontalak
egingo baldin badituzte, nahitaezkoa da gainerako
izaki bizidunek mugimendu bertikal ugari egitea.
Azterketan sakonduz gero, ikusten da ahuldu egiten
direla, gizakien mugimendu-abiadura azkartu ahala,
bizitzeko behar ditugun gainerako biziak. Hala ere,
azkenaldian, mugimendu azkar eta horizontalaren
alde egin dugu gizakiok. Aurrerabide-adierazle dela
deritzogu, eta gure etorkizun-ametsak betetzen
ditu. Ahaztu egiten dugu, ordea, zer-nolako kostua
dakarkion gure existentziari. Galde diezaiogun geure
buruari zer mugimendu darabiltzan biziak.

Esperientzia edo bizipen hezigarri desiragarriak pro
posatzen ditugu, ahalduntzerako tranpolinak izan
daitezkeenak, mundu jasangarri eta solidario baten
alde egiten duten aldetik. Egiazko bizipenak dira
horietako asko, ez simulazioak edo saiakerak. Begirada
zabaltzeko ariketak dira: behar-beharrezkoa denarekin
soilik bizitzea denbora batez. Ikastetxera bizikleten
tropelean joatea. Ibai bat edo lur-eremu bat txukuntzea.
Mantentze-lanak egitea: jostea, adabakiak jartzea,
konpontzea. Ikertzea zer galera baliotsuk handiarazten
duten Barne Produktu Gordina. Adostasuna lortzea
eztabaida konplexuetan. Mikropolitika-proiektu bat
lantzea. Zaintza-lanak egitea. Ingurumen-suntsiketak
salatzea.
Ezin da eskolarik gabe egin eraldatze premiazko
hori. Eta eskolan egiten dena aldatu beharrean gara.
Lan horri ekin diezaiokegu eskolatik abiatuta (eta
baita hezkuntza formaletik, komunikabideetatik,
aktibismotik eta beste hainbat esparrutatik abiatuta
ere), eta krisi ekosozialari aurre egiten saia gaitezke,
gizaki guztiok izan ditzagun bizitzea merezi duten

bizitzak. Ezin ditugu jakintza eta egiteko moduen
gaineko ezagutzak utzi pertsonen aurretik merkatua
lehenesten dutenen esku. Mundu-ikuskera berri hori
eraikitzeko galderak eta bizipenak lantzea proposatzen
dizuegu, ahalduntze kolektiboaren tranpolinak izan
daitezen.
Hezkuntzaren eta kulturaren alorretako instantzietan
lantzen diren edukiak errotik aldatzen laguntzeko
tresna izan nahi du agiri honek. Autonomia-erkidego
sentikorretako curriculumak aldatzeko erreferentzia
izan daiteke, bateratasunean landu daiteke in
te
res ekosoziala duten eskoletan, institutuetan, uni
bertsitateetan eta irakasleak prestatzeko zentroetan,
eta beren ikasgeletan eta ikasgaitan landu dezakete
irakasle kontzientziatuek eta kontzientziatze-bidean
direnek. Osorik edo zati batean erabil daiteke agiri
hau, eta bestelako galderak eta bizipenak har ditzake,
baldin eta lagungarri baldin badira hezkuntza
bizi ditugun garai berriotara egokitzeko. Izan ere,
ekosistemen biziraupena dugu, egun, bizitzeko, eta
are, duintasunez eta justiziaz bizitzeko baldintza
ezinbestekoa.
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Pedagogia
feministaz eta
i(ra)kastearen
gorpuztasunaz
Mari Luz Esteban Galarza.
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H

eziketarekin zerikusia duten irakurketak eta
proposamenak ugaritu omen dira azken urteetan,
eta hezkuntzaren inguruko kezka politikaren
erdigunean dago (Garcés, 2014). Baina,
feminismoari eta genero-berdintasunari dagokionez
behintzat, ezin dugu ondorioztatu joera hori berria
denik, kontuan harturik pasa den mendearen amaieran
hezkuntzak hartu zuen zentraltasuna, nahiz eta gaur arte
une eta epealdi ezberdinak bereizi ahal, Elena Rincon-ek
(2007), besteak beste, gure gizarteari begira erakutsi duen
moduan. Lan-ildo horretan mota askotako ekarpenak
egin dira, eta egiten ari dira, eta eztabaida bizirik dago.
Nire artikulu hau pedagogia feministaren testuinguruan
kokatu nahi dut, hezkidetzaren filosofiarekiko osagarria
den hurbilpen batetik. Hezkidetza arloan jorratu eta
jorratzen ari denari inongo baliorik kendu gabe, nago
pedagogia feministaz pentsatzeak eta hitz egiteak marko
teorikoa eta esku-hartzekoa zabaldu ditzakeela, pedagogia
eraldatzaileez (queer pedagogiaz, esate baterako) idazten
ari denarekin uztartu beharrekoa.
Genero-berdintasunaren alde lan egiteaz gain, pedagogia
feministaren zutabeetako batzuk hauexek lirateke: (1)
edozein dominazio-sistema sortzen eta mantentzen
duten diskurtso eta praktikez jabetzea eta kritika
ereitea; (2) bitartasun eta esentzialismo mota guztiak
problematizatzea; (3) sistema horiek kuestionatzen eta
transgresioa/gatazka/disidentzia nola praktikatu ikastea,
baina baita norberaren identitate eta esperientziaren
autoberrikuspena eta desartikulazioa bultzatzea ere;
(4) gure gizartean ezarrita dagoen normal/ez-normalen
arteko bereizketa hausten saiatzea.
Beste era batetara esanda, lotsak ezin hobeto seinalatzen
du non dauden gizarte baten gune beltzak, korapiloak.
Eta, hortaz, lotsatzen ez denak ez digu arazoak
hautematen laguntzen.
Baina, era berean, lotsa, azpiratze-mekanismo izatetik
meneratuekiko identifikazio-bide bilakatu daiteke, jabetze-prozesuaren muina, beraz. Horregatik da horren
garrantzitsua esploratzea nola erabili hezkuntzan eta politika feministan oro har.
Lotsari (erru sentimenduari edo generoak markaturiko
bestelako esperientziei nola) beste era batetara begiratzea
eta lantzea tresna emankorra izan daiteke argudiatzen
ari naizen pedagogia feministaren baitan. Baina, horre
tarako, gorpuztasunaren dimentsioa berreskuratu eta
teorizatu beharko genuke gure proposamenetan.

Ondorioz, pedagogia feminista ez litzateke (ez soilik,
bederen) ezagutza egokiak pilatze eta zabaltze hutsa,
korrontearen kontra, sistemaren kontra arnasten,
mugitzen, bizitzen i(ra)kastea baizik.
Jordi Planella-k eta Asun Pie-k (2012) aipatu dute eznormaltasunak bai generoaz bai sexualitateaz, klaseaz,
immigrazioaz edota ezgaitasunaz hitz egiten digula. Eta
helburua ez dela ez-normal horiek normal bihurtzea,
baizik eta bereizketa bera inpugnatzea, edozein gizakik
bizi duen errealitatea eta agentzia aintzat hartuz.

eraman ala ez) nola sentitu, nola hunkitu eta nola mugitu
gorputza, eta horren bidez, munduari begiratzeko eta
munduaz ohartzeko modu zehatzak bultzatuko dira,
gizarte ordena eta ordena politiko eta ekonomiko zehatza
sustatuz. Hori dena ikasketa fisiko, mugimenduzko,
emoziozko eta sentipenezko batean oinarritua, ikasketa
sinboliko, kognitibo eta intelektualarekin batera joango
litzatekeena.

Baina jarduera horiek testuinguru eta espazio zehatzetan
batera dauden pertsonek burutzen dituzte. Hori baino
gehiago, i(ra)kastea “gorputzetik eta gorputzarekin”
gauzatzen den fenomenoa litzateke. Hortik heldu nahi
diot hemen hezkuntzaren gaiari.

Azkenik, feminista bilakatzea ere, gure gorpuztasuna,
gure norbanako zein taldeko jarduera, gure sub
jektibitatea eta subjektibitateartekotasuna, gure mun
duan izatea, era kontziente zein inkontzientean, eratze
eta berreratze bat baino ez litzateke. Hori bai, betiere
agindu kulturalekiko jarrera kritikopean. Kontraesanak
kontraesan, feminismotik irakasten dugu askatasuna
sumisioaren aurrean jartzen, ekintza pasibotasunaren
aurrean, presentzia ezkutatzearen aurrean, indarra
ahultasunaren aurrean, plazera arriskuaren aurrean...
zenbait adibide aipatzearren. Hori dena hainbat pro
zesuren testuinguruan, non gure izate feministak
gaurkotzen eta berritzen baititugu, eta gure ideologia
eta parte-hartze soziala egokitzen, gorputz, emozio
eta kognizio esperientzia kolektiboen haritik, hainbat
bilera, manifestazio, jai, asanblada, ekintza, jardueratan.

I(ra)kastea gorputz-praxia dela esaten dugula baieztatzeak
begirada/ jarrera/metodologia zehatz bat eskatzen
digu, errealitatea ulertzeko modu bat, zeinaren arabera
pentsatzen dugun gizaki gisa dimentsio anizkoitzak
dituen gorputz bat besterik ez garela (ikus Esteban,
2013): materialtasuna, itxura, estetika, keinukera,
mugimendua, sentsorialitatea, emozioa, pertzepzioa,
intuizioa, kognizioa… Hortik, auzitan jartzen ari gara
nia eta gorputzaren arteko bereizketa, eta, aldi berean,
Mendebaldean ohikoak diren arrazoiaren eta emozioen,
edo gogoaren eta sentimenduen arteko bereizketa,
feminismoan ere eragin zuzena duen ikuskera.

Dena den, ez gara banako gorputzez ari, gorpu
tzar
tekotasunaz baizik, elkar harremanean sortuz eta etengabe
eraldatuz doazen gorputz anizkoitzen artekotasunean
gertatzen denaz. Ni ez nago besteengandik erabat
banandua, gure kulturak irakatsi digun moduan. Ni
besteekiko elkarreraginean sortzen eta birsortzen naiz.
Marko horretan, ikasgela espazio eta denbora bat litzateke,
non gorputz/gizaki indibidualak harremanduak dauden.
Horregatik, adibidez, hezkuntza-ekintza baten arrakasta
ez dago (ez bakarrik) programaren edo metodologiaren
egokitasunean, taldearen barne- eta gorputz-dinamikan
baizik.

Harago, emakumezko (edo gizonezko) bilakatzea edo
emakumezko edo gizonezko izendatua izatea gure bizitza
osoan mantentzen den generizatze gorputz-lana da
(nahiz eta horretarako dauden berariazko adin, espazio
eta jarduerak); organismoaren zenbait atal, ahalmen
eta ezagutza nabarmenduz eta jorratuz joango diren
prozesua, haien artean mailakatuz. Emakumeei dagozkien
bi adibide jartzearren, itxura zaintzea gorputzaren
funtzionaltasunari gailenduko zaio, eta garrantzi osoa
emango zaio emozionaltasunari eta erlaziotasunari,
lanaren banaketa sexual zehatza ahalbidetuko duena.
Hau da, emakume izendatu gaituzten pertsonoi (eta beste
modu batean gizonei ere) erakutsi ohi zaigu (praktikara

Irakasleok ere gorputz bat gara, nahiz eta askotan
ahaztu, ezaugarri eta gaitasun propioak eta bereziak
dituen gorputza (ez soilik kognitiboak edo dakizkigun
edukiekin lotuak). Eta kontziente izan ala ez, horrek
badauka erabateko garrantzia egiten dugun horretan.

Beste aldetik, hezkuntza hainbat jardueraren emaitza
baino ez litzateke: eseri, altxatu, mugitu, espazioa
okupatu, arnastu, ikusi, entzun, irakurri, hitz egin, idatzi,
margotu, gogoeta egin, eztabaidatu, ikasi, jabetu, ahaztu,
gozatu, sufritu, sentitu... Mota askotako sentipenekin:
ilusioa, pasioa, alaitasuna, ziurtasuna, gogaitasuna,
nekea, bertigoa, haserrea, deserosotasuna...

Defendatzen ari naizen ikuspegia ilustratzeko adibide
bat jarriko dut: lotsaren irakurketa alternatiboa.
Lotsa, lehenik eta behin, esperientzia fisikoa da:
azala berotzea, aurpegia gorritzea, bihotz-taupadak
azkartzea... Baina psikoanalistek azpimarratu dute
lotsa emozio nagusia dela gure nia eraikitzean. Eve
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Ondorioz, pedagogia feminista
ez litzateke (ez soilik, bederen)
ezagutza egokiak pilatze eta
zabaltze hutsa, korrontearen
kontra, sistemaren kontra arnasten,
mugitzen, mugitzen,
bizitzen i(ra)kastea baizik.

Ondorioz, pedagogia feminista ez litzateke (ez soilik,
bederen) ezagutza egokiak pilatze eta zabaltze hutsa,
korrontearen kontra, sistemaren kontra arnasten,
mugitzen, bizitzen i(ra)kastea baizik.
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Sedgwick-en ustez (2003), lotsa zerbait transgreditu
duzuneko sentsazioa litzateke. Ez dakizu zer, baina
badakizu zerbait transgreditu duzula. Lotsa besteekiko
zirkuitulaburra ere izango litzateke, etena besteekiko
komunikazioan. Zirkuitulaburra eta umiliatuta sentitzea,
isolamendu bat: lotsa sentitzen duzu, eta bakarrik
gelditzen zara; hori da sentipena. Eta lotsaren bidez, gure
nia gutxitu eta ezegoki sentitzen dugu.
Emakumezkotasun azpiratua eraikitzeko prozesuan
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hortaz, lotsatzen ez denak ez digu arazoak hautematen
laguntzen.
Baina, era berean, lotsa, azpiratze-mekanismo izatetik
meneratuekiko identifikazio-bide bilaka daiteke,
jabetze-prozesuaren muina, beraz. Horregatik da horren
garrantzitsua esploratzea nola erabili hezkuntzan eta
politika feministan, oro har.
Lotsari (erru-sentimenduari edo generoak markaturiko
bestelako esperientziei nola) beste era batera begiratzea
eta lantzea tresna emankorra izan daiteke argudiatzen
ari naizen pedagogia feministaren baitan. Baina,
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Irigoien, Josune (2014) La vergüenza como obstáculo para
participar en el espacio público. Resistencias al modelo
de feminidad hegemónica. Master Amaierako Lana.
Ikasketa Feministak eta Generokoak. UPV/EHU.
Planella, Jordi; Pie, Asun (2012) “Pedagoqueer:
resistencias y subversiones educativas”. Educación XX1,
15(1):265-283.
Rincón, Elena (2005) La coeducación en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Evolución y estrategias de
futuro (Informe 21). Gasteiz: Emakunde.
Sedgwick, Eve K. (2003) Touching Feelings: Affect,
Pedagogy, Performativity. Duke: Duke University Press.

Mujeres e
ingeniería:
¿una ecuación
imposible?
Marta Macho Stadler.
Doctora en matemáticas
y profesora de la UPV/EHU

E

l pasado 11 de febrero se celebró, por segundo
año, el Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia. El 22 de diciembre de 2015, la
ONU aprobó una resolución en la que defendía
la proclamación de este día internacional para “apoyar
a las mujeres científicas y promover el acceso de las
mujeres y las niñas a la educación, la capacitación y
la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM), así
como su participación en esas actividades, a todos los
niveles”.
El Secretario General, António Guterres, realizaba
el siguiente llamamiento el 11 de febrero de 2017:
“En este Día Internacional, insto a que se asuma el
compromiso de poner fin a los prejuicios, a que se
invierta más en educación en CTIM para todas las
mujeres y las niñas y a que se les ofrezcan oportunidades
de mejorar sus perspectivas de carrera y su desarrollo
profesional a más largo plazo, para que todas las
personas puedan beneficiarse de sus innovadoras
contribuciones en el futuro”.
Puede parecer extraño que en 2015 se proclame este
día internacional: muchas personas piensan que, en las
áreas CTIM, la igualdad entre mujeres y hombres solo
es cuestión de tiempo. ¿Por qué lo piensan? Porque hoy
en día las mujeres acceden a los estudios que desean
“libremente” y, por lo tanto la situación se estabilizaría
en su momento... solo es cuestión de esperar.
En muchas áreas CTIM con gran presencia de
mujeres, la situación ha mejorado claramente, pero
no a la velocidad deseada. Así lo indica el informe
“Científicas en cifras 2015. Estadísticas e indicadores
de la (des)igualdad de género en la formación y
profesión científica”, editado por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, y presentado
hace unas semanas. Este informe, entre otros muchos
indicadores, sostiene que el estado español sigue por
encima de la media europea en mujeres CTIM, pero
que este porcentaje no cambia desde 2009. Aunque
aumenta el número de mujeres que presentan su
tesis en los ámbitos de “Ingeniería, Industria y
Construcción”, y en “Ciencias e informática”, la
representación femenina en la carrera investigadora
disminuye al aumentar la escala y el rango.
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Las diez niñas participantes en el video “Ese lugar” con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
producido por la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU.
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Es decir, la situación mejora, pero demasiado despacio.
Además –y por ello he incorporado las comillas en
“libremente” a la hora de hablar de la elección de
los estudios por parte de las jóvenes– los estereotipos
juegan en contra de las mujeres a la hora de elegir sus
carreras. Un reciente estudio publicado en la revista
Science [Lin Bian, Sarah-Jane Leslie, Andrei Cimpian,
Gender stereotypes about intellectual ability emerge early
and influence children’s interests, Science. 26/1/2017]
indica que las niñas se creen menos brillantes que
sus compañeros ya a partir de los seis años. Estos
investigadores ofrecían juegos a niños y niñas y,
a partir de esa edad, ellas parecían decantarse por
aquellos que se definían para “personas trabajadoras”,
abandonando los atribuidos a “personas inteligentes”.
Estos estereotipos, cuando “calan”, parecen difíciles
de erradicar, y llevan a muchas mujeres a no elegir
carreras superiores que, según la creencia establecida,
requieren mayor brillantez intelectual. Es decir,
muchas niñas no eligen carreras de las áreas CTIM
precisamente por este motivo. El problema, además,
es especialmente grave en las ingenierías y las carreras
tecnológicas.
David Miller y su equipo analizaron en el artículo
[Miller, D.I. et al. (2015). Women’s representation in
science predicts national gender-science stereotypes:
Evidence from 66 nations. Journal of Educational
Psychology 107: 631-644] la presencia de estos
estereotipos entre 350.000 personas de sesenta y seis
países. Sus resultados mostraron que el estereotipo

CTIM-hombre es prevalente en todo el mundo,
incluso en países en que las mujeres representan
la mitad de los investigadores y de los dirigentes
de organizaciones relacionadas con la ciencia (por
ejemplo, Argentina y Bulgaria). El país con la mayor
presencia de este estereotipo CTIM-hombre es
Holanda en el que el porcentaje de investigadoras
es menor del 25%, datos muy parecidos a los de
Dinamarca y Noruega. Entre los sesenta y seis países,
España ocupa el lugar sesenta y cuatro, es decir, tiene
poca presencia del estereotipo CTIM-hombre (en
comparación con los demás). Portugal ocupa el lugar
sesenta y cinco y Macedonia el sesenta y seis (el de
menor estereotipo). El nivel económico no parece
favorecer la situación de las mujeres en este aspecto.
Los investigadores comentan, además, que existen dos
tipos de estereotipos: los explícitos –es decir, aquellas
percepciones y creencias conscientes– y los implícitos,
mucho más profundos, instintivos, espontáneos, no
meditados, pero resistentes y sólidos en su influencia
sobre la conducta. Son los más difíciles de detectar
y erradicar, y condicionan claramente a las mujeres.
En el caso de las jóvenes y el ámbito CTIM, pueden
afectar desde el rendimiento en un examen hasta
estudios superiores que se deciden cursar.
¿Quizás las carreras CTIM no interesan a las mujeres?
Así parecería indicarlo la encuesta sobre la percepción
social de la ciencia elaborada por la FECYT y
publicada en abril de 2015. Uno de sus resultados más
sorprendentes es la diferencia de interés espontáneo

Los estereotipos, cuando “calan”,
parecen dificiles de erreadicar, y
llevan a muchas mujeres a no elegir
carreras superiores que, segun la
creencia establecida, requieren
mayor brillantez intelectual.

por la ciencia y la tecnología entre hombres (20,4%) y
mujeres (9,9%). Sin embargo, la socióloga Capitolina
Díaz opinaba en unas declaraciones al periódico El
País que este resultado se debe, en parte, es la manera
de formular las preguntas. En efecto, esta enorme
diferencia en interés entre hombres y mujeres en el
interés por la ciencia tiene su origen en la pregunta:
“A diario recibimos informaciones y noticias sobre
temas muy diversos. Dígame, por favor, tres temas
sobre los que se sienta especialmente interesado/a”.
En la encuesta se ofrecían una serie de respuestas a
elegir, y la ciencia competía con el paro, la educación
o la sanidad. Sin embargo, como explicaba la FECYT,
“cuando se les pregunta por el interés declarado, es
decir, se les ofrece un listado de áreas temáticas y se
les pide que expresen su interés entre 1 y 5, la brecha
es más pequeña”; en efecto, el 44,8% de los hombres
está muy o bastante interesado en ciencia frente al
35,7% de las mujeres. Es decir, la ciencia si interesa
a las mujeres.
Esa falta de interés por las profesiones CTIM –y
sobre todo por la ingeniería y la tecnología– no parece
ser, por lo tanto, innata. Se produce, como hemos
visto, debido a los estereotipos tan interiorizados
por nuestra sociedad. Todas y todos contribuimos
a ellos. Por ello, es esencial fomentar las vocaciones
científico-tecnológicas en las niñas. ¿Cómo?
Normalizando la presencia de mujeres en todos los
ámbitos; denunciando los comportamientos sexistas
en la academia y centros de trabajo; visibilizando

a ingenieras, científicas y tecnólogas en las escuelas,
tanto en los libros de texto como por medio de visitas
de especialistas que podrían servir de modelos a las
niñas (y a los niños)...
Me preguntaba una conocida hace unas semanas:
¿Realmente es tan importante que haya mujeres en
el ámbito de la ciencia? Aunque los problemas de
las mujeres sean mucho más apremiantes en otros
ámbitos, es esencial que haya más mujeres en las áreas
CTIM. Merecemos disfrutar y contribuir al avance de
la ciencia en igualdad de condiciones. En investigación
se necesitan miradas diversas para avanzar y mejorar, en
particular, la perspectiva de las mujeres. Como afirman
S. García Daude y Eulalia Pérez Sedeño, las autoras
de “Las ‘mentiras’ científicas sobre las mujeres”, en la
presentación de este libro,

“Sabemos que la presencia de mujeres
en la ciencia (al igual que otros colectivos)
no es condición suficiente para una mejor
ciencia, pero sí necesaria”.
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El túnel de la
negociación
colectiva
Txejo Ortega.
Responsable de Acción sindical
de ESK
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ecientemente se ha firmado por parte de los
sindicatos más representativos de la CAPV el
acuerdo interprofesional sobre negociación colectiva que hace referencia a la estructura de los
convenios y sus prioridades aplicativas.
Sin embargo, la firma de este acuerdo no deja de ser
un paso más en el largo túnel que la negociación colectiva vasca está transitando desde la reforma laboral
del año 2012 (si no es con anterioridad).
Antes de profundizar en la materia, es necesario diferenciar entre los ámbitos de CAPV y de Nafarroa, ya
que la situación en la que se encuentra la negociación
colectiva en cada uno de los ámbitos es totalmente
distinta. Mientras que la negociación en la CAPV se
encuentra plenamente bloqueada, no ocurre lo mismo
en Nafarroa. Dos son los principales motivos para que
se dé esta situación diferenciada:
• La correlación de fuerzas por la parte social es sustancialmente distinta a la que se da en la CAPV.
En Nafarroa CCOO y UGT tienen una posición
mayoritaria que no se da en la CAPV. Esta mayoría les permite poder firmar la mayoría de los
convenios sectoriales que se aplican en Nafarroa.
• Por otro lado, el ser una Comunidad Autónoma
uniprovincial permite asimilar los convenios
provinciales a los convenios autonómicos. Este
hecho no es baladí, ya que la reforma laboral
de 2012 arrinconaba a los convenios sectoriales,
dejándoles al albur de lo que fijasen los convenios
estatales. Sin embargo, los convenios autonómicos
fueron colocados en la misma jerarquía que
dichos convenios estatales, provocando, por lo
tanto, una prioridad aplicativa que no se puede
limitar desde el ámbito estatal.
Habiendo hecho esta advertencia, es pertinente volver
al acuerdo citado previamente. Dicho acuerdo permite ver algo de luz al final del túnel, aunque se puede
adelantar que por sí solo no va a suponer la solución
a los problemas por los que atraviesa la negociación
colectiva. Sin embargo, como hemos dicho la negociación colectiva se encuentra en un túnel desde el año
2012 y es necesario ver qué ha ocurrido en este tiempo
para dar con las claves de la firma de este acuerdo.

En una estructura económica como
la vasca, la apuesta por la negociación
colectiva sectorial debe ser
considerada como una herramienta
básica de cobertura de los y las
trabajadoras. Más, como
ha quedado demostrado por los que
la negociación colectiva en el ámbito
de empresa no ha conseguido ampliar
de manera significativa su porcentaje
de cobertura y no ha logrado ser
una herramienta útil para la mayoría
de la clase trabajadora.
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Una negociación
colectiva sin resultados
Como hemos dicho con anterioridad en
el año 2012 el gobierno español legisló
una reforma laboral que supuso un ataque durísimo a la negociación colectiva.
Dicho ataque se centró principalmente
en dos aspectos: la estructura de la negociación colectiva y la limitación a un año
de la ultra actividad de los convenios.
Ambos aspectos pusieron la espada de
Damocles a muchos convenios forzando
a los actores (especialmente a la parte sindical) de la negociación colectiva a elegir
entre la firma de un mal convenio o asumir el riesgo de que el convenio decayese
y se pasase a aplicar el convenio de ámbito
estatal.
Este hecho ha provocado que la patronal
haya salido fortalecida en la correlación
de fuerzas y haya bloqueado toda negociación que no transcurriese en los parámetros que a ella le gustase. Este hecho
ha provocado que durante este último
lustro gran parte de la clase trabajadora
vasca lleve años sin renovar sus convenios y, en consecuencia, con sus condiciones laborales congeladas.
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Como se puede ver en el gráfico anterior, este hecho ha provocado que en los
últimos años al menos el 66% de la clase
asalariada no tuviese el convenio en vigor. Hecho este que deja patente la inoperancia de la negociación colectiva en
los últimos años.
Anteriormente hemos señalado la actitud prepotente e impositiva de la patronal como el principal motivo de dicho
bloqueo, pero es necesario también mirarnos hacia adentro y hacer autocrítica.
A lo señalado, hay que añadir el problema de la división sindical a la hora de
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Porcentaje de personas con cobertura de convenios de empresa
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Ya el 7 de julio de 2013, coincidiendo
con el año de ultra actividad fijada en la
reforma laboral del año anterior, se planteó una huelga de 4 horas en aquellos
sectores donde la negociación sectorial
estuviese abierta. Dicha convocatoria no
pudo ser unitaria y dejo patentes las diferencias estrategias respecto a que ámbitos
de negociación se deberían priorizar quedaron patentes.
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afrontar la negociación colectiva. Este
hecho ha provocado que no se pudiera
dar una respuesta unitaria de la que se ha
aprovechado la patronal.
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En una estructura económica como la
vasca donde la mayoría de las empresas
son PYMES, la apuesta por la negociación colectiva sectorial debe ser considerada como una herramienta básica de
cobertura de los y las trabajadoras. Más,
como ha quedado demostrado por los
que la negociación colectiva en el ámbito
de empresa npo ha conseguido ampliar
de manera significativa su porcentaje de
cobertura y no ha logrado ser una herramienta útil para la mayoría de la clase
trabajadora.
Este cumulo de situaciones, junto con la
recesión económica y unas tasas de conflictividad laboral muy inferiores a las de
épocas pasadas, dejan un panorama en la
negociación colectiva que por el bien de
miles de trabajadores y trabajadoras no se
debería mantenerse durante mucho más
tiempo.

La estatalización de la negociación
colectiva
La reforma laboral ha permitido que los convenios de
ámbito estatal hayan ido penetrando en las relaciones
laborales de la CAPV. A medida que convenios de carácter provincial han ido decayendo ha provocado que
el número de trabajadores y trabajadoras vascas bajo
cobertura convencional de índole estatal haya ido aumentando gradualmente.
Esta estatalización a la que abrió la puerta la reforma
laboral, en gran medida ha sido posibilitada por los
sindicatos de ámbitos estatal que han incluido clausulas sobre la estructura de la negociación colectiva de
algunos sectores limitando los contenidos a negociar
en los convenios de ámbito provincial.
El repunte de las personas afectadas por convenios
estatales está provocando una negociación colectiva
lejana y que, al mismo tiempo, no se adecua a las especifidades socio laborales de la CAPV. A lo que hay que
añadir en la mayoría de los casos estén suponiendo
una pérdida de derechos laborales.
Además del efecto más tangible de esta situación,
no podemos olvidar otra consecuencia de este hecho
como es la lejanía y la poca transparencia de una negociación colectiva desarrollada en Madrid. Hecho que
provoca en primer lugar la desafección de los y las trabajadoras por los convenios que se están negociación,
en segundo lugar, la dificultad para organizar luchas
importantes y, por último, el ninguneo que supone
para las organizaciones sindicales de ámbito vasco.

Acuerdo sobre negociación
colectiva de CCOO, UGT,
Confebask y Gobierno Vasco
Otro hecho relevante que ha acontecido en los últimos
tiempos en este ámbito es el acuerdo entre CCOO,
UGT, Confebask y Gobierno Vasco. Un acuerdo que,
reventando la representatividad otorgada por las elecciones sindicales, considera legítima la estrategia de firma
de convenios extra estatutarios, es decir, sin contar con el
aval de las mayorías necesarias.

Un mal acuerdo que tanto Confebask como el Gobierno Vasco han avalado y que de manera más o menos directa supone un respaldo a un modelo sindical
basado en la concertación. El Gobierno Vasco rompe
así su mal disimulada equidistancia respecto a los modelos sindicales, apoyando claramente un determinado modelo sindical: el que menos le molesta.
Este acuerdo ha supuesto un ataque frontal a la negociación colectiva y al sindicalismo que apuesta por la
movilización y la lucha como herramienta para mantener y mejorar las condiciones y los derechos laborales. Ha intentado eliminar de las mesas de negociación
a quien les molestaba y abonar el terreno por el que
transitan los sindicatos pactistas.

Acuerdo interconfederal
de negociación colectiva:
Un caramelo envenenado
Como se apuntaba al principio del artículo, después
de varios intentos se ha firmado el acuerdo interconfederal de negociación colectiva. Un acuerdo cuyo
contenido se circunscribe únicamente a apuntalar la
estructura existente previa a la reforma de 2012, es
decir, a dar prioridad aplicativa a aquellos convenios
que se firmen aquí.
Es importante apuntalar esta idea, ya que en ningún
caso este acuerdo va más allá de lo señalado. No supone ningún cambio para aquellos convenios que hayan
decaído o que se encuentren en situación de ultra actividad, la única diferencia respecto a ellos es la prioridad aplicativa en el caso de que se renueve el convenio.
Muchas son las esperanzas depositadas en este acuerdo, pero aunque es cierto que nadie firma un acuerdo
para que no cambiar nada, es de señalar que este pacto por sí solo no va a suponer una dinamización de
la negociación colectiva. Es por ello, que este pacto
puede convertirse en un caramelo envenenado si no
va acompañado de nuevas dinámicas y actitudes en las
mesas sectoriales.
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Es necesaria la unidad
para cambiar la realidad
Se podría asemejar la firma de este acuerdo a la inauguración de unas obras donde el alcalde o la autoridad
pública competente pone de manera simbólica la primera piedra. Se podría decir que la firma del acuerdo
supone la primera piedra de los cimientos, pero que
queda muchas jornadas de “pico y pala” para que el
edificio esté totalmente construido.
Para ello, es necesario tener claro qué clase de edificio
queremos construir y con qué materiales lo queremos
construir. Es obvio que es necesario dar un vuelco a
la situación actual y que es necesario trabajar en búsqueda de unidades amplias que permitan ese vuelco
deseado.
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De igual manera, es necesario que dichas unidades
tengan fijadas sus objetivos desde el principio, ya que
es la única manera en la que la unidad sea solida y
útil. Es por ello, que dichas unidades tienen que tener
como elemento indiscutible la búsqueda de la movilización como única herramienta para cambiar la actual
correlación de fuerzas (que también le viene a la patronal) existente en las distintas mesas de negociación
y, así, obligar a la parte empresarial a que cambie sus
posicionamientos.
Por último, es urgente repensar los contenidos de la
negociación colectiva. Es necesario que pongamos las
necesidades de las personas y de la sociedad como una
prioridad. Es por ello, que además de pelear por la recuperación del poder adquisitivo perdido en esta última década y por frenar la cada vez mayor precariedad
en los centros de trabajo, debemos situar entre la prioridades de la negociación, por un lado, una reducción
de la jornada de trabajo que nos permita más tiempo
libre para poder conciliar todos los aspectos existentes
en nuestras vidas y, al mismo tiempo, mejorar el reparto de los otros trabajos y, por otro lado, una reducción
y regulación favorable de la flexibilidad tan ansiada
por las empresas y que nos esclaviza en nuestros puestos de trabajo.

Es conveniente repensar los
contenidos de la negociación
colectiva. Es necesario que
pongamos las necesidades de las
persona y de la sociedad como una
prioridad

Gizontasuna
vs. Gizontasuna
Iban Albizu Alvarez.
STEILASeko LGTBI+ taldekidea
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z, ez dira berdinak. Iruditu ahal zaizkizu, baina
guztiz ezberdinak dira. Bai. Aurrez aurre jartzea
behar-beharrezkoa dela uste dugu, gainera,
zergatik diren ezberdinak azaldu nahi badugu.
Zertaz ari garen badakizulakoan gaude, lehenago,
gaiaren inguruan zerbait (edo asko) entzun edo
irakurri duzulako. Gizontasun eta gizontasunei buruz
arituko gara hurrengo lerroetan, eta, azkenaldian
zeresan ugari ematen ari den gai honi buruzko gure
ikuspuntua zein den azaltzen saiatuko gara. Ez dugu
egia absoluturik esateko pretentsiorik, ezta gutxiago
ere. Hausnarketarako bide bat zabaldu nahi genuke,
bizi dugun garai honetan ezinbestekotzat baitugu.

Koka dezagun geure burua, orduan. Demagun,
lehendabiziko gizontasuna betikoa dela. Orain
artekoa, onartutakoa, hain zabalduta dagoena, gizo
nari gizon eta emakumeari emakume nola izan
behar duten esaten dien gizontasuna, hain zuzen ere.
Heterosexuala, zuria eta klase ertainekoa. Emakumeari
lan berdina egiteagatik diru gutxiago ordaintzen
diona. Mutilari futbola gustatu behar zaiola esaten
diona. Neskei idazkari izango direla esaten diena, eta
ez nagusi. Gizonei negarrik egiten ez dutela esaten
diena. Emakumeei beren itxura etengabe zaindu behar
dutela esaten diena, ederrak nahi badute izan. Mutilei
neskak gustuko izan behar dituztela eskatzen diena.
Neskei panpinekin jolastu eta printze urdinaren zain
geratu behar dutela agintzen diena, neskak direlako.
Gizonei, gizon izateagatik, emakumeen gainetik
daudela baieztatzen diena. Adibideak etenik gabe
ematen jarraitu dezakegu, baina, argi geratu da, ezta?
Bigarrena, ordea, aurreko horri buelta eman osteko
gizontasuna izango litzateke. Berria, etorkizunekoa,
hazten ari dena, gizontasun alternatibo bat
aldarrikatzen duena eta garrantzitsuena, lehenak
ezarritako sistema zaharra eta irakurri berri dituzun
adibide horiek guztiak zalantzan jartzen dituena.
Hara, sistema. Zer sistema? Konturatu gabe bizi
dugun sistema, hain barneratuta duguna, ontzat
eman eta zalantzan jartzen ez duguna... Lehen ere
aipatu dugun gizonezko heterosexual eta zuriek
pentsatutako, diseinatutako eta egituratutako sistema,
funtsean. Bizi dugun gizarte-eredua, inguratzen
gaituena, horren guztiaren ondorioa besterik ez da,
urte askotan zehar mamitu eta ezarritakoa. Politika,
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ekonomia, hezkuntza eta kultura baldintzatzen ditu
eredu horrek; hau da, guztia. Ziur gaude entzuna
duzula, heteropatriarkatua...
Politika, ekonomia, hezkuntza eta kultura feministak
behar ditugu, beraz. Baina horrek aldaketa esan nahi
du. Eta aldaketak pribilegioak galtzea ekarriko luke.
Pribilegio zaharrak. Gizon jaio izanagatik egokitzen
direnak, “tokatu” zaizkizunak. Hori da hori zortea,
gizon jaiotzea! Galdera hau da, ba al dago pribilegioak
galtzeko prest dagoenik? Hor dago koska!
Feministok, beldur barik, gizartea eraldatzen, gizarte
hobe baten alde egiten dugu. Hori da jarraitu beharreko
bidea. Jendarte feminista hobea izango delako. Baina
hor dugu sistema, hitz horri izen txarra ematen, bere
esfortzu guztiarekin, feminismoa estigmatizatzen.
Erasotua sentitzen da, pribilegioak galduko ote dituen
beldur. Galdu nahi ez baditu, kendu egin beharko
dizkiogu.
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Azkenaldian gizontasun eredu berrien inguruan asko
entzun eta hitz egiten dugu. Ezin gara hitzetan geratu
soilik, harago joan behar baitugu benetan zerbait
aldatu nahi badugu. Denak berdin jarraitu dezan dena
aldatzea ez da kontua: gizontasun berria bai, baina,
azken finean, gizon. Eta maskulinoa, aukeran. Ezin
gara horretan erori. Zeren, gizontasun eredu berrien
inguruan gizona izatearen posizio pribilegiatutik hitz
egitea aski erraza da. Eta kontrakoa izan beharko
luke, zaila, deserosoa; bestela, agian, esan genezake
feminismoaren errealitatea, borroka eta aldarrikapenak
zeintzuk diren ez ditugula ezagutzen... Gizonak
garelako. Botere harremanak aldatzea izan behar dugu
helburu, orain artekoekin bukatzea eta orekatzea edo,
zergatik ez, irauli, hankaz gora jartzea.
Mugimendu feministak urte asko daramatza lanean,
borrokan, sistema aldatu nahian. Gizonak, gaur
egungo planteamenduetara heldu berri gara, ez de
zagun ahaztu. Ez gaitezen orain protagonismo bila
hasi, okerreko bidetik joango ginatekeelako, berriz
ere gure gizontasun zaharraren eskutik helduta,
nagusitasun bila. Borroka horretan inplikatu beharra
dugu, ezer inposatu gabe.
Gizon zein emakume izatea zer den galdetu beharko
genioke geure buruari, horrek zer inplikatzen duen,

Gizonak, gaur egungo
planteamenduetara heldu berri
gara, ez dezagun ahaztu.
Ez gaitezen orain protagonismo
bila hasi. Borroka horretan
inplikatu beharra dugu,
ezer inposatu gabe

zerbait inplikatu behar badu. Nolako gizona izan nahi
dut? Nola nahi dut bizi nire gizontasuna? Arestian
aipatu ditugun adibide horiek betikotuko dituena?
Ala, behingoz, estereotipo eta inposizio horiekin
guztiekin bukatzen lagunduko duena? Gauzak
egiteko modua ez badugu aldatzen, alferrik ari gara.
Sistemaren iraultza behar dugu, gizartean benetako
aldaketa izan nahi badugu.
Ez da lan makala aurretik duguna, esfortzu handia
eskatzen baitu, inplikazioa, hausnarketa sakona,
pertsonala eta taldekoa, militantzia. Etekinak, ordea,
merezi du, ez izan zalantzarik. Ekin diezaiogun, bada.

Bojadorreko
adierazpena
Jesus Garai Hinojal.
Arabiar Saharar Demokratikoa
Errepublikaren Lagunen Elkarteko
Kidea

J

oan den otsailaren 1ean, Mohamed VI.a
erregea oso pozik agertu zen, Maroko Afrikako
Batasunean sartu zelako berriro1.

Marokoko prentsak, Frantziako prentsa
guztiak bezala –ia bereizketa ideologikorik egin gabe,
gertaeraren berri ematen zuen, erregimenaren garaipen
diplomatiko garrantzitsua izan zela adieraziz.
Analista batek baino gehiagok uste du ABren
erakundeetan berriro onartua izana Mohamed VI.ak
egindako operazio politiko nagusia izan dela, 1999.
urtean tronura iritsi zenetik. Frantziako hedabideek
operazioaren xehetasunak eman zituzten, orain dela
5 urte baino gehiago hasitako prozesu baten baitan,
eta nabarmentzen zuten, nolabaiteko harrotasunez,
Frantziak prozesuari emandako babesa. Topaketa eta
bisita urteak izan dira, arabiarra eta frankofonoa den
zirkulutik urrunen dauden Afrikako herrialde eta
buruzagiengan arreta jarrita bereziki. Enpresaburu
eta inbertitzaile talde batez inguratuta eta pertsiar
golkoaren herrialde arabiarren babes ekonomikoa
edukita, erregeak lankidetza politikoa eta laguntza
ekonomikoa emateko promesa ugari banatu ditu,
batez ere azpiegitura handien arloari lotutakoak,
Ruanda, Tanzania, Etiopia edo Zambia bezalako
herrialdeetan.
Eremua prestatu ondoren, Marokoko erregimenaren
ohiko agerraldia iritsi zen: lehenik eta behin, 28
herrialdek eskatu zuten RASD ABtik kanporatzeko
Marokoren itzulera errazteko; izan ere, aurreko
uztailean, erakundean berriro sartzeko asmoa adierazi
zuen herrialdeak, monarkaren gutun pertsonal baten
bidez. Ezetza begi bistakoa zen; batetik, eskaerak araudi
eta lege euskarririk ez zuelako –ABk ez du herrialde
bat kanporatzeko mekanismorik aurreikusten eta,
gehienez ere, herrialde fundatzaile bat, RASD bezala,
“etenda” gera daiteke, eskatu kolpe antidemokratiko
bat gertatzen bada–, eta, bestetik, RASD baldintzarik
gabe babesten dutelako beren pisu demografiko,
politiko eta ekonomikoagatik kontinentean nagusi
diren herrialdeek: Aljeriak, Nigeriak eta Hegoafrikak,

1	Diskurtsoaren itzulpena hemen dago ikusgai:
http://www.redmarruecos.com/articulo/
politica/discurso-mohamed-vi-sm-unionafricana/20170201111628001968.html
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eta horiei beste batzuk batu zaizkie, hala nola
Zimbabwe eta Angola.

trafikoa, integrismo yihadista eta abar kontrolatzearen
aitzakiapean.

Alabaina, agerraldi hura azken ofentsibaren iragarpena
baino ez zen; 28 herrialdek osatzen dute gehiengo osoa
ABn eta, eskaera formalak gutxienez 36ren abala behar
bazuen ere, zenbateko horrek adierazten zuen Maroko
erakundean sartzera zihoala bere proposamen batzuk,
bitxiak eta legez kanpokoak izan arren, inposatzeko
gaitasunarekin. 2016ko urriaz geroztik eraginik ez
duen eta funtzioetan den gobernu batek sinatutako
atxikitze dokumentuak edo erregeak “gaixo dagoen
organismo bat sendatzeko barrutik jardutea da onena”
bezalako gauzak esatea mezu beraren parte bat dira: ez
du inporta zer oztopo gainditu behar diren, Maroko
edozertarako prest dago, Afrikako herrialdeentzat
erreferente berri bat izateko. Alternatiba bat, Aljeriak,
Namibiak edo Hegoafrikak orain arte ordezkatutako
eredu nagusiari, antikolonialismoan eta afrikarren
arteko elkartasunean oinarritutako ereduari, hain
zuzen ere.

Eredu horrek, dirudienez, Afrikako herrialdeetako
agintarien 2/3en babesa irabazi, eta mehatxupean jarri
du oraindik ere Europako kolonialismoaren ondorioak
jasaten dituen kontinente baten egonkortasun
prekarioa. Eredu hori ezartzeko oztopo bat da, ordea,
ABn Afrikako azken kolonia egotea, kendu beharreko
oztopo bat.

Maroko prest dago ere Saharako Errepublika Ara
biar Demokratikoaren ondoan esertzeko, haren
sarrerak 1984an Maroko ateratzea eragin zuen arren.
Mohamed VI.a sinetsita dago Afrikako estatu
askok egin dezaketela bat bere ekintza politiko
eta ekonomikorako programarekin: truke libreko
akordioen bidez, Marokok EB edo AEBrekin dituenak
bezalakoak, herrialdea ireki nahi die mendebaldeko
interesei, haiek arduratuko omen direlako herrialdera
garapen maila handia eta aberastasuna emateaz, bere
erregimen politikorako nazioarteko inpunitatea
lortzearen truke.
Eredu horretan, etxeko lanak ongi eginez gero, ia dena
da posible: nazioarteko lege eta itun guztien gainetik
pasatu, eta nazioarteko erakundeen kongresu eta
ekitaldietarako egoitza izan zaitezke –NBren bilerak
barne, COP22rena bezala, edo Amnistia Internazionala
bezalako GKErenak–; edozein lurralde okupatu
dezakezu militarki –hala nola Mendebaldeko Sahara,
esate baterako, haren baliabide naturalak mugarik
gabe ustiatzeko–; edozein disidentzia erreprimitzeko
eta masakratzeko eskubidea izango duzu, NBEren
Giza Eskubideen Kontseiluak zoriontzen zaituen
bitartean; eta, milioika euro eta dolar eskuratu ahal
izango dituzu, legez kanpoko immigrazioa, droga

Ordaindu beharreko prezioa, ostera, oso garestia da,
zeren eta Marokoren Saharako okupazioa onartzeak
esan nahiko luke Afrikan antikolonialismoaren
loturak behin betiko hausten direla eta atea irekitzen
zaiela aspaldiko lurralde erreklamazioei eta baliabide
naturalen kontrolerako gatazka berriei, eta orduan,
inork ezingo du eskatu heredatutako mugen
errespetuaren printzipioa, Afrikako bizikidetzaren
oinarri gisa. Aintzira Handietako, Txadeko edo
Afrikako Adarreko ezegonkortasuna nazioarteko gerra
ireki bihur daiteke, ondorioak neurtezinak izanik.
Jakina, orientazio aldaketa horren onura gehienak
ez lituzke Marokok jasoko, Mendebaldeko interesek
baizik; dena dela, Maroko bitartekari pribilegiatuaren
posizioan finkatuko litzateke, eta horrek posizio
sendoagoa emango lioke EBrekin negoziatzeko,
Europako iritzi publikoak eta auzitegiek Marokorekiko
merkataritza itunen legezkotasuna zalantzan jarri
duten honetan. Era berean, haren bitartekaritza
eginkizuna indartuko litzateke kontinentearen
hegoaldean, errusiar eta txinatar bazkide berriei
begira, baita pertsiar golkoaren garai bateko aliatuei
begira ere.
Horrez gainera, arlo zehatzagoetan bere lidergo
posizioa finkatzea lortzen badu, Mendebaldeko
Saharan maniobratzeko gaitasuna murrizten dioten
zenbait tresnez libra daiteke Maroko. Orain arte,
Frantzia, Espainia eta AEBren baldintzarik gabeko
babesari esker, nazioarteko zuzenbidetik eta Nazio
Batuen sistematik eratorritako betebehar ia guztiei
iskin egitea lortu du. Zigorrik gabe atera da NBErekin
izandako liskar guztietatik, MINURSOren ordezkari
zibilen kanporatzeari lotutako azkenekoa barne,
eta orain gauza bera egin nahi du ABn. Marokok
sistematikoki egingo die aurre saharar herriaren

autodeterminazio eskubidearen edo RASD legez
edo de facto aitortzearen alde egin daitekeen edozein
adierazpen edo ekimenari; horrek, zalantzarik gabe,
tentsio maila areagotu eta operagarritasuna zailduko
du erakundearen barruan.
Oraingoz, erakundean onartua izatea lortu du
inolako aurre-baldintzarik gabe; horrek esan nahi du,
beraz, aurrerantzean, giza eskubideen errespetuari,
eskualdeen arteko elkartasunari edo Afrikako estatuek
elkarri ez erasotzeari buruzko edozein lege edo
printzipio sinatzeak ezer gutxirako balioko duela.
Ebazpenaren ondoren, Aljeriak eta Hegoafrikak,
besteak beste, harridura eta haserrea erakutsi zuten,
sinesgarritasun handiagoa eman zitzaielako Marokok
sinatutako protokolo formalei, okupazio ukaezinari
eta Afrikako legezkotasuna ez betetzeari baino.
Aitzitik, RASDeko diplomazialariek eta agintariek,
tartean errepublikako presidente Brahim Ghali-k,
haren kanpo harremanerako ministro Salek Uld
Salek-ek edo NBEko ordezkari Ahmed Bujari-k,
nabarmendu dute ABn sartzeak RASDen onarpen
inplizitua dakarrela, eta azpimarratu dute nolako
aukerak ekar ditzakeen topaketa horrek gatazkaren
bi aldeen arteko elkarrizketa politiko irekiago
eta egonkorrago baterako. Azken batean, Fronte
Polisarioak adierazi nahi zuen irismen handiko
mugimendu diplomatiko bat izan dela eta, hala izanik,
arrisku batzuk ere badituela Marokorentzat.
Lehenik eta behin, Marokok, lurralde afrikarra urte
luzez utzita eduki ondoren, albo batera utzi beharko
luke mehatxuan eta estortsioan oinarritutako ohiko
diplomazia edo Afrikan interes politiko txikia
duten mendebaldeko herrialdeekin emaitza onak
eman dizkion ekintza burutuen politika, baldin
eta kontinente mailako lidergoa lortu nahi badu.
Bestalde, lidergo horretan jardun den erakundeari
gutxieneko errespetua eduki behar zaio; hortaz,
lurralde okupatuetan egindako jarduera asko moderatu
beharko lituzke; batez ere, nazioarteko behatzaileei eta
prentsari lurraldean sartzea debekatzeari lotutakoak.
Ez du ematen, halaber, probokazio militarrek lekua
izango dutenik, esate baterako, El Guerguerat-en
orain dela gutxi izandako tentsio gorakada.

Kontuan hartuta Mohamed Abdelaziz lider historikoaren heriotzaren ondoren saharar herriaren erresistitzeko borondatea ahuldu baino gehiago indartu
egin dela eta krisi ekonomikoak nazioarteko kooperazioan izandako ondorio kaltegarrienak pixkanaka
arintzen ari direla, bada, pentsatu beharko genuke
aukerak irekitzen direla bai Fronte Polisarioarentzat
bai nazioarteko elkartasunarentzat.
Zentzu horretan, EBren Justizia Auzitegiaren epaiak,
zeinak adierazten baitzuen EBren eta Marokoren
arteko merkataritza akordioa ezin dela aplikatu
Mendebaldeko Saharan, beste tresna bat eskaintzen
du erakunde, enpresa eta partikularrei zuzenbidea
eta eskubideak errespetatzen jardun dezaten eskatzeko
–kasu honetan Saharar herriarena–. Eskakizun horrek,
kanpaina egituratu baten forma hartuta, aukera eman
dezake Espainiarekin, EBrekin eta enpresa askorekin
dituen akordioek ematen dioten boterearen babespean
Marokok egiten dituen bestelako eskubide urraketak
agerian uzteko.
Esate baterako, Gdeim Izik-eko protesta kanpaleku
zibilean parte hartzeagatik atxilotutako saharar
militarren aurkako legez kanpoko epaiketak, orain
bide zibilera eraman nahi direnak, prozesu militarra
nazioartean salatu ondoren. Haren jurisdikziopean
izandako desagerpenen, hobi komunen eta beste
basakeria batzuen kasu larrien aurrean –horrelakoak
izan direla berresten baitute nazioarteko erakundeek ez
ezik Audientzia nazionalak ere– Espainiako gobernuak
Maroko espainiar eta europar interesetarako bazkide
bereziki garrantzitsua dela adierazten du, besterik ez.
Berriro ere, agerian geratzen da espainiar estatuak
defendatutako interesek ezer gutxi edo batere
zerikusirik ez dutela gureak, herritarrenak eta gizateria
osoarenak diren giza eskubideekin.
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Errefuxiatuak.
Mugak eta
Kanporatzearen
logika
Jose Masa Espina.
Arabako Ongi Etorri Errefuxiatuak
Plataformako kidea
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G

errek edo jazarpenek beren etxeetatik
kanporatutako pertsona kopuruak marka
guztiak hautsi ditu, 60 milioitik gora. Horietatik
zati txiki bat bakarrik dago Europan, edo,
behintzat, kontinente zaharrean sartzeko zain. Ezin
dugu ahaztu babesa bilatzen duten pertsona gehienak
egoera mota horri aurre egiteko gaitasun ekonomiko
askoz urriagoa duten herrialdetan bizi direla. Hala
ere, mundu mailako fenomenoa bada ere, etengabe
entzuten diegu komunikabideei “Errefuxiatuen krisiari”
buruz hitz egiten, Europaren segurtasunerako mehatxu
bat balitz bezala. Gertatzen ari dena ulertzeko, ordea,
beldurraz hitz egin beharra dago, mugez, kanporaketez
eta ulertu beharra dago, gainera, gure muturraren
aurrean benetan desegiten ari dena Giza Eskubideen
babes sistema dela, berez, ahula.
Bada hitzak zehaztasunez erabiltzen hasteko unea:
hemen, benetan, krisian dagoena Europa eraikitzeko
eredua da. Hala, 60.000 pertsona horiek, batik bat
Balkanetan egoera infrahumanoetan bizi direnak,
gogora ekartzen digute Europak jada zerikusi gutxi
duela Giza Eskubideen Europarekin. Eviango
konferentziako Europaren antza handiagoa hartu du,
hau da, Europako estatuak kezkatuta bildu zirenean
errefuxiatu juduak Alemania nazia uzten hasi zirenean.
Adolf Hitlerren gobernuak ironikoki komentatu
zuen harrigarria zela nola kritikatzen zuten herrialde
atzerritarrek beren erregimena juduen kontra zuen
tratu diskriminatzaileagatik, baina herrialde horiek
beraiek ez zutela onartzen juduak hartzea immigrante
gisa. Atzoko nahiz gaurko analogia ez dago sobera,
finantza eta espekulazio krisiaz, atzeraldiaz eta
potentzia nagusien aldaketaz hitz egiten baitugu
faxismoaren gorakada azaltzeko.
Aro industrial osteko Europako eta Ipar Amerikako
auzo langileak faxismo berrien botoen iturri dira.
Arrazoi bakar bategatik, langileak xantaiatu,
prekarizatu eta probetu baitituzte. Askapen eta
antolakuntza aukera oro galdu ondoren, bizirik
dirauen identitate forma bakarrari eusten diote: etnia,
erlijio edo nazio bateko kide izateari. Identitatearen
gordeleku horiek beldurrak suspertu eta indartzen
ditu. Eta hori guztia desberdinaren beldur bihurtzen
da; migranteen beldur, nire tarta zatia kenduko didaten
beldur, delinkuentziaren beldur, mestizajearen beldur,
terrorismoaren beldur…
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Etengabeko beldur horren testuinguruan, mugak
antidoto bihurtu dira, botereak segurtatzen digu
mugek gure segurtasuna bermatzen dutela eta
ezinbestekoak direla gure bizi maila babesteko
hegoaldeko immigranteen aurrean. Ekinez edo
utzikeriaz, ideia horrekin bat datoz Europako
gobernu guztiak, zeinu eta kolore guztietakoak.
Europako politika migratzaileak, beste horrenbeste
politiken antzera, eskuinera bira egin du nabarmen.
Eta, kezkagarriena, ezkerreko alderdientzat bigarren
mailako auzi bat da. Donald Trumpek eta Brexitak argi

utzi dute, populismo xenofoboak gero eta jarraitzaile
gehiago ditu eta diskurtso ultranazionalista mugetan
oinarritzen da.
Hesiez, poliziaren erakustaldiez, zaintzarako
teknologia aurreratuaz hitz egiten dugu, besteak
beste. Horiek dira babesa bilatzen duten pertsonek
aurkitzen dituzten harresi fisikoak. Harresiak gainditu
eta Europan bizimodu berri bat hasiz gero, muga
ikusezinak agertzen dira; oztopo andana, iritsi berriei
gogorarazteko bigarren mailako herritarrak direla.

Adibide argi bat da gure eskola publikoa jasaten ari den
bazterketa prozesua, baliabide gehien dituzten bertako
herritarrek seme-alabak itunduan matrikulatzen
baitituzte. Eskola ugari jatorri migrantea duten
pertsonentzat izaten dira osorik, Save The Children
erakundeak berriki egindako txosten batek gogora
ekarri digun bezala; eskola horietan eskola porrota
izateko aukerak biderkatu egiten dira.
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Euskal Herrian, gure eskolan, Nigeriako auzoko bat
izan dezakegu, bere etxea bertan behera utzi behar
izan duena lurpean petrolioa aurkitu dutelako;
Paraguaiko auzoko bat, bere lurra utzi zuena sojaren
multinazionalek egindako xantaiagatik; Irakeko
auzoko bat, Jose María Aznarrek piztutako gerraren
biktima; Extremaduran jaiotako auzoko bat, 35
urte enpresa berean lan egin ondoren, lan duin bat
izateko aukerarik ez duena; 8 abizen euskaldun
dituen auzoko bat, betiko etxebizitzatik kaleratua.
Azkenean, pertsona horien guztien artean hari eroale
bera dago, kanporaketaren logika. Kanporatu egiten
dituzte, eskubide oinarrizkoenak kentzen dizkiete, eta
kanporaketa horien atzean etekinak lortzen dituzten
hirugarrenak daude.
Kanporaketak egiteko politika makur horiek babestuko
dituen justifikazio ideologiko bat behar da, justifikatu
beharra dago eskubide gutxiago duten pertsonak
daudela. Eta sailkapen hori egiteko beldurra erabiltzen
dute, mugak eraikitzen dituzte eta Giza Eskubideen
unibertsaltasunaren printzipioari aurka egiten dion
gizarte estratifikatu bat elikatzen dute. Euskal Herrian
lau plataforma herritar daude, mugaren ideia hautsi nahi
dutenak, Giza Eskubideekiko errespetuan oinarritutako
gizarte baten alde borroka egiten dutenak. Animatu eta
parte hartu.
Ongi Etorri Errefuxiatuak Araba, Bizkaia eta Gi
puzkoa, Iruña Harrera Hiria.

Kanporaketak egiteko politika
makur horiek babestuko dituen
justifikazio ideologiko bat behar
da, justifikatu beharra dago
eskubide gutxiago duten pertsonak
daudela. Eta sailkapen hori
egiteko beldurra erabiltzen dute,
mugak eraikitzen dituzte eta Giza
Eskubideen unibertsaltasunaren
printzipioari aurka egiten dion
gizarte estratifikatu bat elikatzen
dute.

III. Topaketa
ekosozialista
Jose Manuel Gutierrez Bastida.
STEILASkidea

Bilbon izandako Topaketa
ekosozialistetan STEILASen
komunikazioa

A

spaldi honetan, komunikabideetan, erraz
topatzen dira gaurko hauteskundeei eta
Madrilgo gobernuari buruzko gorabeherak,
baina, horrez gain, beste batzuk ere topa
daitezke ezkutuan egon arren, hala nola: errefuxiatuen
egoera larria, emakumeen aurkako biolentzia, aurtengo
abuztua inoizko hilabeterik beroena, segurtasunneurri gehiago ezarri beharraren premia eta abar.
Halere, horiek ez dira arazo bakarrak, beste hainbat
eta hainbat daude, eta paperetan ez dira agertu
ere egiten: nekazaritza-lurren galera, basamortuen
hedapena, basoen hondamendia, bioaniztasunaren
galera, lurren eta ozeanoen kutsadura..., hauek dira
gaur egun munduak dituen arazo ekologiko larrienak.
Eta, horiekin batera, ikaragarrizko gizarte arazoak:
aberats eta txiroen arteko polarizazioa handitzea,
gerrak eta beren ondorioak, emakumeen eta haurren
egoera hainbat lekutan, iparralde-hegoalde arteko
erlazio desorekatua, eta abar.
Ez gaude elkarren arteko loturarik gabeko arazo
multzo baten aurrean, arazo sistemiko handi baten
aurrean baizik, krisi ekosozial handi baten aurrean.
Gaitz larri baten sintomak dira, benetako gaitza
materialismo kapitalista da, edo kapitalismoa, gaurko
janzkerarekin: neoliberalismoa. Etekin ekonomikoak
lortzea du helburu nagusi, pilaketa eta suntsiketa
oinarri izanik. Izan ere, paradigma ekonomikomilitar-teknokratikoak irauteko, natura esplotatu
behar du, eta pertsonak alienatu.
Euskal Herrian, mundu globalizatuaren pare, neol
iberalismoaren ondorioz, eskubide sozialen murriz
keta, naturari kalte egiten dioten mega-proiektuen
bultzada, desberdintasunaren amildegia areagotzea
eta daukagun demokrazia kaskarra gehiago okertzea,
horixe da gertatzen ari dena.
Ekodependienteak eta interdependienteak gara. Beraz,
gizartea eraldatzeko egiten diren deiei erantzun behar
diegu, bizimodua birpentsatu, Lurra osotasun bat dela
kontuan hartu eta etika ekoherritar bat martxan jarri.
Kapitalismoa da gaitza, eta ekosozialismoa, berriz,
konponbidea.
STEILASek 30 urte daramatza lanean borroka
honetan: oinarrizko soldata duina, aberastasunaren
banaketa, zaintzarako sistema egokia, etxebizitza duina,

35

jasangarritasuna... Gizarte-mugimenduekin batera
(feminismoa, internazionalismoa, ekologismoa...),
in
justiziaren aurrean egiten diren salaketak eta
mobilizazioetan hartzen dugu parte, eta, aldi berean,
berdintasuna eta elkartasunaren aldeko proiektuekin
bat egiten dugu. Globalizazioaren aurkako mu
gimenduak aldarrikatzen duen eraldakuntza sozialaren
beharra ere ikusten dugu. “Beste mundu bat posible
dela” uste dugulako ekosozialismoarekin bat egiten
dugu, eta horren alde borrokatuko dugu.
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Klaseko sindikatua gara, hau da, ikasgeletarako sindikatua. Gure lanak pertsonak ditu helburu: langileak eta
ikasleak. Eskola inklusiboa, guztion eskola defendatzen
dugu, desberdintasun sozial eta muga pertsonalei aurre egiteko gai dena, berauek konpentsatzen saiatuz.
Gure iritziz, eskolak hainbat gauza bermatu behar ditu:
aukera-berdintasuna sustatzea jatorri ezberdintasunak
alde batera utzita, arrazoi pertsonal edo sozialen ondorioz sortutako aldeak berdintzea segregazioa ekiditeko,
elkartasuna sustatzea eta ez indibidualismoa, lankidetza
eta talde-lana lehiakortasunaren aurrean, hezkidetza eta
ez sexismoa… azken finean, pertsona kritikoen garapen
integrala eta ez prestakuntza profesional hutsa.
Irakaskuntzako langileen lan baldintzak duinak eta
kalitatezkoak diren neurrian, ikasleek baldintza hobeak
izango dituzte beraien ikaste prozesua garatzeko.

Baina hezkuntza ez da bakarrik eskolan edo
unibertsitatean garatzen. Ekosozialismoa garatzeko
denok daukagu zeregina, bai sindikatuek, bai
norbanakoek, taldeek, proiektu politikoek, gizartemugimenduek, hezkuntza-sistemek, irakasleek eta
ikasleek eurek ere. Errotik aldatu behar da hezkuntza,
eta birsortu, kapitalismo ondoko aldaketa sozial,
politiko eta ekonomikoarekin batera.
Hezkuntza ekosozialista batek oinarrian izan behar
ditu balio etiko ekosozialak, eta uko egin behar
die hezkuntza neoliberal merkantilistaren ikuspegi
instrumentalari, neoliberalismoak ezarri duen gaitasunsistemari eta horren guztiaren lehiakortasunari.
Ikuspegi
ekosozialeko
hezkuntzak
ikuspuntu
ekosistemiko batetik abiatu eta hortik begiratu behar
dio errealitate kontsumozaleari; borroka egin behar
du naturaren alde eta gerren aurka; iraunkortasunkultura elikatu behar du, eta giza eskubideen
urraketei, desberdintasunari eta pobretzeari erantzun;
edozein jatorrizko bazterkeriak borrokatu behar ditu;
haurtzarotik bertatik sustatu behar ditu burujabetza
eta ahalduntzea; axolagabetasuna ezabatu behar
du, eta haserrea piztu; kapitalismo zapaltzailea, lanprekariotasuna, migrazio behartuak eta zaintzaren
krisia salatu behar ditu; hezkuntza etiko eta estetiko
bati bidea eman behar dio...

Hau guztia martxan jartzeko ez gara zerotik hasten.
Eskoletan, lanbide heziketan, institutuetan eta
unibertsitatean ingurumen arloko hezkuntza- eta
elkartasun-proiektuak aspaldidanik daude gure artean.
Ipar-mendebaldean bizi garenoi aukera batzuk zabaldu
zaizkigu aspaldi honetan: hondakinak sailkatzeko
edukiontziak, bizikletentzako bidegorriak, naturako
interpretazio guneak, lehendabiziko kotxe elektrikoak,
energia berriztagarriak, herri txiroekiko lankidetza,
elikagai ekologiko eta hurbilak, suminduen elkartzea,
eraikin bioklimatikoak, ingurumen-estandarrak, ema
kume eta haurrenganako elkartasuna, sarean lan
egitea… Baina, hau guztia, sistema neoliberalak berak
beragatik egin ote du?, ez ote du inolako zerikusirik
izan honetan gero eta formatuago dauden sektore
sozial batzuen presioak?

STEILASek 30 urte daramatza
lanean borroka honetan: oinarrizko
soldata duina, aberastasunaren
banaketa. Zaintzarako
sistema egokia, etxebizitza
duina, jasangarritasuna...
Globalizazioaren aurkako
mugimenduak aldarrikatzen duen
eraldakuntza sozialaren beharra
ere ikusten dugu. “Beste mundu
bat posible dela” uste dugulako
ekosozialismoaren bat egin dugu,
eta horren alde borrokatuko dugu.

Orain arte emandako pausuak sendotu eta finkatu egin
behar dira ondorengo urratsak baldintza hoberenetan
emateko.
• Euskal Herriko geografian, eskola mordo batean
dago baratzea, baina oraindik ere janari ez jasangarria, ez ekologikoa eta, agian, ez oso osasuntsua
bidaltzen da ikastetxeetako jantokietara katerin
bidez.
• Elikadura osasuntsua eta jasangarria lantzen da
eskoletan, eta kalean, berriz, publizitate kapitalistak fast food eta azukrearekin bonbardatzen ditu
gure ikasleak.
• Mugikortasun jasangarria eta osasuntsua bultza
tzen da ikastetxeetan, eta ikasle askoren atarian
busak eta kotxeak pilatzen dira jendeari pasatzeko
lekurik utzi gabe.
• Eskolako eta unibertsitateko agenda 21ek eragin
dituzte aldaketa batzuk.
• Eta abar, eta abar.
Beste mundu bat posible da, eta ekosozialista eta
ekofeminista izan behar du, ez dago besterik. Gure
Adierazpenak dion moduan: kolore orotako eskuek,
begirada orotako begiek, ideia orotako buruek, horiek
denek eraikitzen dute ekosozialismoa.
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Foro Sozial
iraunkorra
Agus Hernan.
Foro Sozial Iraunkorrako koordinatzailea
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Zer da Foro Sozial Iraunkorra?
Foro Sozial Iraunkorra osatzen duten entitateek eta
Euskal Herriko bake prozesua sustatzeko interesa
duten pertsonek modu kolektiboan koordinatzea
erabaki dute, lan barneratzaile eta horizontal bat
egiteko.
Bidezkoa da onartzea, ETAren biolentzia amaitu
denetik bost urte pasatu direnean eta nahiz eta arlo
batzuetan aurreratu den, oraindik badaudela gai batzuk
aurrerapenik izan ez dutenak, edo eduki badute ere,
oso ahulak izan direnak: 1) Armagabetze agenda baten
definizioa eta preso eta iheslarien birgizarteratzea; 2)
Giza eskubide guztien eta askatasun demokratikoen
ziurtasuna, eta 3) Nola egin aurre iraganari eta
bizikidetzarako oinarriak jarri.
Egoera horretan, pertsona eta erakunde pluralak
beharrezkoak dira, bake prozesua bultzatzeko
konpromisoak hartzeko eta pauso ausartak emateko
jarrera izango dutenak.
Baina, bake prozesuak erakusten duen zailtasun
eta erronken aurrean, ideia berriak beharrezkoak
dira. Erabat konbentzituta gaude gizartearen parte
hartzeak, nazioarteko adituen esperientziarekin ba
tera, bake prozesua sendotzeko lagungarriak izanen
diren konponbideak aurkezten ahalbidetuko duela.
Laburbilduz, Harold Good artzain protestanteak
esaten duen bezala (IRAren armagabetzean lekukoa
izana), «Gizarte bakoitzak bere berezko bakeranzko
bidaia egin behar du».

Zer batzen gaitu?
1. Foro Sozial Iraunkorrak gizarteari eman nahi dio
protagonismoa, guk guztiok prozesua sendotzeko,
ekarpen garrantzitsu bat egin ahal izateko eta gure
berezko bidean bake justu eta iraunkor baterantz
aurrera egiteko.
2. Ez errepikatzeko bermea eskainiz, oinarri sendoa
izango duen bakea eraikitzeko gogoa.

3. Gure egiten ditugu lehen Foro Sozialean onartu
ziren hamabi gomendioak, lau zutabetan oinarritzen
direnak:
• Desegite eta armagabetze prozesua diseinatzea, garatzea eta burutzea.
• Preso eta iheslarien gizarteratzea erraztea.
• Giza eskubideak sustatzea eta bermatzea.
• Egia eta memoria iraunaraztea, iraganari zintzotasunez aurre egiteko eta etorkizuneko bizikidetzarako euskarri justuak ezartzeko.
Helburu horrekin, 2016ko ekainean, 14 eragilek eta
beste horrenbeste herritarrek maila pertsonalean Foro
Sozial Iraunkorra osatzea erabaki genuen. Horien artean bereziki azpimarratu behar ditugu eremu sindikaletik egindako ekarpenak: ELA, CCOO, LAB, ESK
eta, noski, STEILAS, sarean bereziki aktiboa den
eragilea.

Orain arte egindako lana
2016ko urtarrilaren 30ean, Gernikan, III. Foro Soziala
egin genuen ETAren armagabetzea gai hartuta. Zortzi
hilabete luzetan agente instituzional, alderdi politiko,
sindikatu, eragile sozial eta nazioarteko komunitateko
zenbait pertsonarekin diskrezio handiko lana egin
genuen, gai honi buruzko egoeraren azterketa
sakona egiteko eta akordio eta desadostasun puntuak
identifikatzeko.
Urriaren 22an, Aieten, lan horren emaitzak aur
keztu genituen. Bertan zera baieztatzen genuen:
«ETAren armategiak deuseztatzeko eta erabateko
armagabetzean aurrera egin ahal izateko aktore guz
tien arteko adostasuna adierazten dugu» eta prozesu
hau «arrazoizko epe batean burutu behar da, eta
adostutako egutegiarekin». Azkenik, «berau burutzeko
nazioarteak egiaztatua izatea eta euskal jendarte osoari,
instituzioei eta bertan parte hartzen duten estatuei
segurtasuna emango diena behar du izan».
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Aieten hiru deialdi luzatu genituen:
Bat ETAri: “Ekintza armatuen amaieratik bost urte
pasatu direnean, ETAk armagabetzeari ekin behar
dio euskal jendartearekin, eragile instituzionalekin,
politikoekin, sindikalekin eta sozialekin emaitza
bakarra helburu: erabateko eta behin betiko
armagabetzeari ekitea”.
Bigarrena estatu espainiar eta frantziarrari, “armen,
munizio eta lehergailuen deuseztapena erraztu
dezaten edo, behinik behin, ez dezaten oztopatu”.
Eta hirugarren bat EAEko eta Nafarroako alderdi
politikoei, hitz egin eta adostu dezaten: «Ardura
politikoz joka dezaten, batzen dituztenak banatzen
dituztenen aurretik jarriz».
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IV. Foro Soziala: «Arrazoi
politikoengatik preso edo ihesean
dauden pertsonen gizarteratzea
erraztea»
Datorren martxoaren 10ean, Donostian, beste Foro
Sozial bat antolatuko dugu. Kasu honetan, helburua,
eragile instituzional, sozial eta preso (EPPK) eta
iheslarien (EIPK) kolektiboekin batera ibilbide orri
bat eraikitzeko oinarriak ezartzea da.
Preso, iheslari eta senideak eztabaida politikotik at,
kolektibo horiek aktibo garrantzitsuak izan daitezen
bakearen eraikuntzan.
Horretarako, estrategiak komuna, zeharkakoa, barneratzailea eta adostasun handikoa behar du izan, gai
hau «erdigunetik» bideratu dadin, hau da, eztabaida
politikotik at.
Horretarako derrigorrezkoa da kolektibo horiek bio
lentziaren erabilera arbuiatu eta eragindako kaltearen
aitortzan sakondu dezaten.

Irtenbideak?
Jendarte zibiletik erabat konbentzituta gaude
irtenbidea hiru ardatzen triangulazio akordiotik
etorriko dela: instituzioak, jendarte zibila eta bi
kolektiboak.
Zentzu horretan, jendarte zibil antolatutik prest
gaude, beharrezkoak diren urratsak babestuz, irtenbide
integralerako oinarriak ezartzeko, biktima guztien
mina aitortuz eta justizia eta erreparazioa eskainiz,
bake justu eta iraunkorrerako berme bakarra delako.

www.steilas.eus

