
Todo para el pueblo pero sin el pueblo

Heziberriren defizit demokratikoa ez da onargarria

Heziberrirekin aurrera doaz eta kontraste bilera batera deituta zegoen steilas gaurko Oinarrizko 

Hezkuntza Dekretu zein Eranskinak egiteko prozesua eta emaitzak elkarrekin baloratzeko.  Gure 

sindikatuak bilera horretara ez joatea erabaki du. Lakua aurrean egon gara Heziberrik -martxan jarri 

zutenetik- izan duen defizit demokratikoa salatzeko asmoz. 

Duela urtebete,  Hezkuntza Sailak  Heziberriren  Marko Pedagogikoa -proiektuaren lehen fasea- 

aurkeztu zuen. Dirudienez lanean egon ziren eragileen babesa du. Sailburuak kontsentsua, sektore 

ezberdinen  arteko  elkarlana  eta  sekulan  egin  ez  den  prozesu  parte-hartzaileena  aipatzen  du 

komunikabideetan. Beraren arabera, sintonia hori berriz gertatu da bigarren fasean -Dekretuena- 

jendarte eragile eta alderdi politikoen inplikazioarekin. 

Zerbait ez da egia bihurtzen asko errepikatzearekin soilik. Parte-hartzeari dagokionez prozesua ez 

da  hainbesterakoa izan.  Zenbaitek  testu  bati  eginiko  alegazioak  aurkeztu  behar  izateak,  ez  du 

parte-hartzea bermatzen,  besteen ekarpenak ezagutu gabe,  planteamenduetan kontrasteak egin 

ezinik. Are gutxiago Hezkuntza Saila bada azken testua erabakitzen duena. Heziberriren hasierako 

bi faseetan ez da langileen ordezkaririk egon, beste eragileekin aukera berdintasunean. Tamalez, 3. 

fasean ere -Hezkuntza Lege Berriarena- ez da egongo. 

Despotismo ilustratuan bezala (“dena herriarentzat baina herria gabe”) irakasle eta gainontzeko 

langileen garrantziaz mintzo dira, baina haien ekarpenak entzun nahi gabe. Ikastetxe publikoan 

23.000 irakaslek eta milaka hezitzailek (0-3koak barne) eta zerbitzuetako langilek egiten dute lan; 

pribatuetan,  13.000  irakasle  eta  irakasle  ez  diren milaka  langilek.  Itxuraz  inor  ez  da  ohartzen 

sindikatuak baztertuta, langileak ere baztertzen dituztela.

Irakasleak izan edo ez, langileok gara azken finean adosten ari dena martxan jarri behako dugunok, 

eta hau berau nahikoa litzateke dugun lan eskarmentuarekin lantze prozesuan parte hartzeko eta ez 

iritzia emateko soilik. Europako Batzordeak ere (“Rethinking Education”, 2012) defendatu zuen 

Hezkuntzako erreformak eremuko langileon babesarekin egiteko beharra.

steilas  kezkatuta  dago hezkuntza  eragile  batzuek  agertu  duten  jarrerarekin.  Prozedura 

antidemokratikoa onartu dute, nork bere interesak salbuetsita. Eragile horiek lirateke denon parte-

hartzea bermatzeko interesatuenak, hartutako akordioek behar beste legitimitatea izan dezaten. 

Heziberrik norabide aldaketa behar du, parte-hartze prozesuan ere bai. 
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