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Durante la celebración de su IX congreso en el palacio Miramar
de Donosita 144 delegados y delegadas de STEE-EILAS se debatió
y aprobó la ponencia marco que contiene las directrices a seguir durante 
los próximos 4 años así como a elegir los diferentes 
órganos de dirección: Consejo Nacional, Secretariado nacional 
y Comisión Permanente.
Queremos aprovechar este número especial de ESKOLA PUBLIKOA para 
haceros llegar información sobre algunos temas tratados 
en dicho Congreso, esperamos que sean de vuestro interés.
Un saludo cordial

Donostiako Miramar Jauregian STEE-EILAS irakaskuntzako sindikatuaren 
IX. Kongresua burutu genuen. Sindikatu honetako
144 delegatu bildu ziren hurrengo lau urteetan lan ildoak markatuko duen 
ponentzia eztabaidatzeko eta bere Kontseilu nazionala zein Idazkaritza 
Nazionala eta Batzorde Iraunkorra berritzeko.
Egindako debatearen ostean ponentzia adostasun osoz aprobatu zen eta 
datozen lau urteetan Idazkaritza Nazional berria osatu zen.
Eskola Publikoa ale berezi hau aprobetxatu nahi dugu Kongresuan ezta-
baidatutako eta adostutako hainbat gauzen berri zuenganatzeko, interes-
garriak izango direlakoan.
Agur bero bat 
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Aurreko kongresutik hona igaro den tartean, ele
mentu ugari agertu da hezkuntza arloan: LOEren 
ezarpenak curriculum berriak ekarri ditu etapa 
guztietarako, hizkuntz politika nabarmen aldatzen 
ari da Nafarroan, eta bide berbera jarraitzen du 
EAEk, Bolonia16 martxan jartzen ari da unibert
sitatean... Baina, zoritxarrez, gure arduradun poli
tikoen proiektuek eta ekintzak ez doaz askotan guk 
nahiko genukeen hezkuntza politikaren bidetik.

EAEn, aurreko hiru urtez egon den gobernuak 
ezer gutxi egin zuen eskola publikoa indartzeko. 
Egonkortu egin zuen hezkuntza sistemaren egi
tura bikoi tza, ikasleriaren eskolatze kopurua sare 
publikoaren eta pribatuaren artean erdibana bana
turik, Europako batez bestekotik oso urrun. Esko
la Maparen dekretu berria ezarri zuen, non ikasle 
orori ez zitzaion bermatzen ikas postu bat ikastetxe 
publikoetan, eta, ondorioz, ikastetxe pribatuetako 
ikas postuak eskain tzen zitzaizkien ikasleei. Itun
peko ikastetxeen finan tzaketa diru publikoarekin 
hornitzen jarraitu zuen neurriz kanpo, finantziake
ta hori ikastetxe pribatuen %99a baino gehiagora 
hedatuz eta derrigorrezkoak ez diren ikasmaileta
raino zabalduz. Ez zuen hartu neurri eraginkorrik 
heziketa behar bereziak dituzten ikasleak sare pu
blikoan ez pilatzeko. Hezkun tzarako aurrekontu 
eskasak finkatu zituen, egoera ekonomikoa opa
roa izan arren. Ez zuen martxan jarri azpiegiturak 
berritu edota eraikitzeko benetako planik. Haur 
Eskolak Partzuergoak ez zuen eskaini behar beste 

ikas postu zeuden beharrei eran
tzuteko, eta, gainera, kuota ga
restiak mantendu zituen.

Gobernu aldaketaren ondorioz 
etorritako hezkuntza arduradun 
berriek ere (PSEkoek) ez digute 
aldarazi, o rain goz, gure azterke
ta, aitzitik, kezkatuago gaude. 
Batetik, aurreko zerrendako ara
zo bertsuekin jarraitzen dugu, 
eta, bestetik, inposaketa kutsua 
duten neurriak antzeman ditugu. 
Curriculum aldaketa ulertezinak 

ezarri dituzte inongo eztabaida eta adostasunik 
gabe, eurek aldarrikatu duten transbersalitatetik 
oso urrun, Espainiako estatuarekiko uniformiza
zioa bilatu nahian. Elementu sinbolikoak aldatzera 
eta elementu identitarioak ezartzera mugatu dira, 
inolako ekarpen pedagogikorik gabe. Horrekin ba
tera, berez desegokiak ez diren zenbait ekimen ja
rri dituzte indarrean, baina, goitik behera ezarriak, 
inorekin adostu gabe: Eskola 2.0 eta ingelesari 
emandako bultzada berezia, kasu. Beraz, badugu 
kezkatuta egoteko arrazoirik.

Nafarroan, UPNren gobernua PSNaren babesaz., 
krisiaren aitzakia dela eta, aurrekontuetan izan
dako mozketekin, azken bi urteotan, eskola pri
batuen finantziazioa gehitu duen bitartean, eskola 
publikokoa gero eta gehiago estutu du: azpiegi
turen utzikeria, ikastetxeen funtzionamendurako 
diru eskasia, irakasleen prestakuntzarako diru
murrizketak... Haur Hezkuntzakoen eta Lehenen
go Zikloko ikastetxe publikoen kudeaketa batera 
egiteko urratsak eman behar zituztela agindu zu
ten legealdiaren hasieran, baina ahaztu egin dute 
bidean, eta, horren ondorioz, udal gehienek esku 
pribatuetan uzten dute beren ikastetxeen kudeake
ta, diru faltagatik kasu gehienetan.

Azken hilabeteotan Madrileko gobernuaren bul
tzadaz Hezkuntza Ituna deitutakoaren inguruko 
negoziazioa egon da, eta porrot egin du alderdi 
politikoen desadostasunengatik. Prozesuaz eta ma
hai gainean egon diren edukiez gure kritika azaldu 
behar dugu, arrazoi desberdinengatik: alde batetik 
ez dira aintzat hartu Euskal Herriko hezkuntzaren 
behar eta ezaugarriak, ez hizkuntzei dagokienean 
ez beste parametro askotan dauden alde nabarme
nak (03 eskolatze datuak, Lanbide Heziketaren 
garapena, eskola porrota eta abandonoa...); gaine
ra irizpide atzerakoiak egon dira planteamenduan, 
hala nola 16 urte arteko eskola tzearen ingurukoak; 
erlijioaren gaian ez da pribilegioak mantentzeko 
irizpidea inposatu da; estatuan hezkuntza unifor
mizatzeko ahalegina ere izan da, komunitate eta 
herri desberdinetan eredu bera ezartzeko nahian; 

Hezkuntza arloa: gure eredua

Dado que hace cuatro 
años fijamos las bases 
de nuestro modelo edu-
cativo, el objetivo de este 
documento es recoger 
aquellas resoluciones 
e introducir algunas re-
flexiones sobre los temas 
de debate que nos ocu-
pan actualmente; es de-
cir, continuar actualizan-
do el modelo educativo 
de STEE-EILAS. 
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irakasle karreraren eredu hierarkikofuntzionariala 
bultzatzeko nahia aldarrikatu da... Horregatik guz
tiagatik arreta handiz jarraituko ditugu hemendik 
aurrera honelako prozesuak.

Horrez gain, zenbait Nazioarteko Erakundek 
emandako aholkuei kasu egin gabe, 2000. urtean 
hasi zuten euskararen aurkako politika linguis
tikoarekin jarraitzen dute, eta, euskara hizkuntza 
propioa dela ahaztuta, bestelako elebitasuna (gaz
teleraingelesa) bultzatzen dute.

Urte luzeetan jorratutako oinarriak gogora ekarriz, 
STEE-EILASek proposaturiko hezkuntza ereduaren 
funtsezko ezaugarriak finkatu genituen Burlatan, 
2006ko maiatzean. Azken lau urte hauetan, zenbait 
atal eztabaidatzen eta sakontzen jarraitu dugu, eta, 
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Kontseilu Nazionalaren ebazpenen ondoren, txos
ten trinkoetan bilduak izan dira: Ikasle etorkinen 
eskolatzea (Donostia, 2006ko apirila), Zain tzarako 
eta heziketarako sistema (Donostia, 2008ko aza
roa), Hizkuntza politika (Gasteiz, 2009ko ekai
na) eta azkenik, Bolonia planaren eragina (Bilbo, 
2009ko azaroa). 

Azken batean, duela lau urte finkatu genuen 
Hezkuntza Eredua oinarri tzat hartuta, aipaturiko 
ebazpenen ardatz nagusiak bertan txertatzea eta 
egungo erronkei buruzko zenbait gogoeta gara
tzea izan dira txosten horien helburuak, alegia, 
STEE-EILASen Hezkuntza Eredua etengabe egu
neratzen jarraitzea.

Sare publikoan ardazturiko hezkuntza 
sistema propioa
 Gure gizartearen egoerari egokitzen zaion hezkun
tza eredua behar dugu, hau da, hezkuntza sistema 
propioa, gure herriko hizkuntza eta kultur onda
rea ondasunak behar bezala jasotzeko, Euskal He
rritik munduari begiratzeko helburuarekin. Herri 
eta nazio bakoitzari eskubide ukaezina dagokio 
bere gizartearen premiei eta baldintzei ondoen 
moldatzen zaien hezkuntzaeredua diseinatzeko. 
Ildo horri jarraiki, eta bere baitan dagoen anizta
sun ukaezinaren gainetik, badago Euskal Herria 
deitzen dugun errealitate linguistiko, sozial, kul
tural eta historikoa, nahiz eta ez dagoen errealita
te politikoadministratiborik nazio kon tzeptuari 
eutsiko dionik.

Abiapuntu horrek, baina, berarekin dakartza zail
tasunak: batetik, Euskal Herriaren zatiketa admi
nistratiboa bi estaturen artean, eta bestetik, Hego 
Euskal Herrian administrazio bi izatea. Hala ere, 
egungo marko juridikopolitikoa alboratu gabe, 
hezkun tza sistema propio baten aldeko gure erre

bindikazioak ekimen, 
antolaketa eta proposa
menak bultzatzea dakar 
zentzu konbergentean, 
Euskal Herri osoan. 

Halaber, STEE-EILASek 
Sare Publikoa ardatz na

gusi izango duen Hezkuntza Sistema Propioa du he
lburutzat. Izan ere, ulertezina deritzogu Eskola Pu
blikoaren eta Hezkuntza Sistema Propioaren aldeko 
aldarrikapenak bereizteari. Bi ezaugarriak “Euskal 
Eskola Publikoa”ren osagarri nagusitzat jotzen ditu
gu, txanpon beraren bi aldeak.

Sare publikoak baino ez du bermatzen gizartearen ko
hesioa, biztanle guztientzako aukera berberak izatea 
eta izan litezkeen jatorrizko desberdintasunak kon
pentsatzea, salbuespen batzuk izan ezik. Ez da ahaztu 
behar beste hezkuntza sare batzuk diru publikoare
kin horni tzeak egoera segregatzaileak, bidegabeak eta 
insolidarioak ahalbideratzen dituela zenbait kasutan. 
Itunpeko irakaskuntzak euskal hezkuntza sisteman 
duen funtzioa ezin da, inolaz ere irakaskuntza pu
blikoaren maila berean kokatu eta familiek ikastetxea 
aukeratzeko duten legezko eskubideak –legedi ho
rrekin bat egiten ez dugun arren ezin du admi
nistrazioak euskal hezkun tza sistema antolatzeko 
duena mugatu. Beraz, hezkuntza itunen politika 
errotik aldatu beharra dago batzuk kon tzertazioa 
eskola txekea bihurtu nahi dutelako. 

Euskal Eskola Publikoak Plan Estrategiko ba
tean jaso beharko ditu honako helburu hauek: 
hezkun tza eskaintza publikoaren plangintza gau
zatzea (eskola maparen diseinua, ikasleak onartzeko 
prozesua...), giza baliabideak gehitzea, egungo ikas
tetxe publikoen instalazioak egokitzea, beharrezko 
ikastetxe berriak eraikitzea. Eta hau guztia bidera
tzeko beharrezkoa den finantziazioa eta legedia 

STEE-EILAS tiene como objetivo 
un Sistema Educativo Propio ver-
tebrado en una Red Pública 
de Enseñanza ya que estas dos 
características son complementa-
rias: Escuela Pública 
y Sistema Propio de Enseñanza. 
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ziurtatu beharko ditu. Bestalde, hainbat ikastetxe 
pribatu sare publikoan sartzeko aukera berriz ere 
zabaldu beharko litzateke, beti ere, ikastetxe pu
blikoetako irizpideak onartuz.

Hezkuntza sistema integrala

Etengabeko aldakuntzan murgilduta dagoen gi
zarte batek, behin eta berriro egin behar die aurre 
erronka kultural eta teknologiko berriei.

Bizi arteko ikasketak ardaztu behar du hezkunt
zasistemaren eskaintza. Hau da, jaiotzatik hasi 
eta nagusiaroaren bukaeraraino luzatu behar da, 
hezkuntza maila guztiak barne: haur hezkuntza, 
derrigorrezko irakaskuntza, helduen hezkuntza, 
lanbide heziketa, unibertsitateikasketak eta bizi
tzan zeharreko prestakuntza.

Eta etapa guztietan, prestakuntza akademiko eta 
profesional egokia ez ezik, pertsonaren garapen 
pertsonala eta soziala ere bermatu behar da; eta 
baita librea, demokratikoa, askotarikoa eta gizaes
kubideak errespetatzen dituen gizarteari dagozkion 
balio pertsonaletan eta kolektiboetan oinarritutako 
heziketa ere. 

2007 eta 2008 urteetan, hiru kontseilutan “Zaintzaz 
eta heziketaz” luze eztabaidatu ondoren, txosten bat 
adostu genuen “Zaintzarako eta heziketarako sistema 
publikoaren alde” izenekoa, non gure hausnarketa 
kritikoa plazaratzen genuen haurrei zor zaien arreta
ren inguruan.

El aprendizaje a lo largo de la 
vida debe ser el eje sobre el 
que gire la oferta del sistema 
educativo. … Y en todas las 
etapas se debe impulsar y 
garantizar no sólo la adecua-
da formación académica y 
profesional, sino también 
el desarrollo personal 
y social, así como la forma-
ción en valores personales y 
colectivos, acordes con una 
sociedad libre, democrática, 
plural 
y respetuosa de los derechos 
humanos. 

Sólo la red pública puede 
asegurar la cohesión social, 
la igualdad de oportunida-
des para todas las personas 
y la compensación de las 
desigualdades. Es necesario 
invertir la tendencia a priva-
tizar los servicios públicos, 
también en el ámbito educati-
vo, ya que la aplicación en la 
educación de criterios de po-
lítica neoliberal y de mercado 
libre supone un perjuicio a la 
rentabilidad social.

Argi ikusten da hiritar gaz
teenek gero eta arreta handia
goa behar dutela. Haurrekiko 
ardura, gure gizartean, ezin 
da gurasoena edo familiare
na soilik izan. Zerbi tzu falta 
nabaria da, eta, gainera, kon
tziliazio neurriak emakumeek 
erabili dituzte gehienetan. Bes
talde, kontziliazioa aitzakiatzat 
hartzen du patronalak lanaldia 
bere interesetara malgutzeko 
eta zain tza lanekin loturarik 
ez duten lanaldi partzialak 
heda tzeko. Horren ondorioz, 
emakumeak dira ondorioak 
jasaten dituztenak, praktikan 
diru gutxiago irabazten baitu
te eta, horrela, menpekotasun 
ekonomikoan aurkitzen baiti
ra.

Zerbitzu publikoen hedape
na lehenestearen alde gaude 
STEE-EILASen, ekitatea bul
tzatzen baitute, ez baitute gene
roaren araberako lanbereizke
riarik areagotzen, eta enplegua 
sortzen baita. Bereziki, be
harrezko ikusten dugu Haur 
Hezkuntzako 1. zikloan plaza 
gehiago sortzea eta gainontze
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ko etapekin lotura izatea, haurren eskolaratze goiz
tiarrak abantaila handiak baititu sozializaziorako, 
euskalduntzeko prozesua errazteko, arazoak au
rreikusteko eta ezberdintasunak konpentsatzeko.

Behar sozialei erantzuteko eta haurrei zein nerabeei 
ongizatea bermatzeko, eskolak denbora eta zerbit
zu gehiago eskaini beharko ditu. Jakina, oso argi 
bereizi behar dira, alde batetik, zerbitzuak eskain
tzen duen ordutegia zein, egutegia eta bestetik, lan
gileek dutena. Horrek ez du esan nahi ikastetxeek 
umeen eta gazteen bizitza osoa antolatu behar du
tenik, haurren adina aurrera joan ahala eskaintza 
zabalagoa behar baitute. Hala ere, Derrigorrezko 
Irakaskuntza bukatu arte, Hezkuntza Sistemak be
har adina jantokiko plaza eta eskolaz kanpoko kali
tatezko eta era askotako jarduerak eskaini beharko 
lituzke. Baita garraioa bermatu ere beharrezkoa de
nean. Honekin batera, langile guztien eskubideak 
eta lan baldintzak ere hobetu beharko dira.

Euskal Unibertsitate Publikoa
Hezkuntza Sistema integrala aldarrikatzen dugu, goi
hezkuntzak aurreko mailetako hezkuntzarekin lotura 
eta jarraipena izatea eskatzen dugu. Aldi berean, al
darrikatzen dugun Euskal Eskola Publikoaren ezau

garriak goihezkuntza sistema
ren ardatzak izan behar dira.

Gai honek garrantzi berezia 
hartzen du une hauetan, Goi
Hezkuntzaren Europar Ere
mura egoki tzeko prozesuaren 
ondorioz, Unibertsitateetan 
aldaketa nabarmenak gauzatu 
behar direnean.

Bolonia prozesua deritzana, 
formalki Europako Batasunetik 
kanpo dago eta borondatezkoa 
da, baina lotuta dago modu zu
zen eta estuan Europako eredu 
neoliberalarekin. Merkantiliza
zioa eta konpetitibidadea dira 

plan honen azpian dauden ideia nagusiak, eta inoiz 
baino gehiago merkatura bideratutako Europako 
proiektuaren katebegi bat gehiago da. 

Tituluen homologazioa eta ikasleen mugikorta
suna Europako Batasunaren baitan bultzatzeko 
jatorrizko ideia ustez neutrala indarra galtzen ari 
da eta gero haren lekua hartzen ari da goi mailako 
irakaskuntza kapitalaren eta merkatuaren beharre
tara makurtzeko ideia. Horregatik ez da aipa tzen 
gastu publikoa handitzea; aitzitik, egin nahi dena 
da finantziazio pribatua indartu eta unibertsitate
ko ezagutza egokitu mozkin pribatura eta ikuspegi 
merkantilera. 

Aipatu joera horien presentzia, ordea, desberdina da 
herrialde zein unibertsitateen artean. Gurean, ora
in arte egindako Bolonia prozesuaren ezartze hori 
aukera galdu gisa baloratu dugu. Garatu nahi dugun 
unibertsitate ereduaz eztabaidatzeko eta unibertsita
tea bide horretan jartzeko aukera galdua, alegia.

Izan ere, graduko titulazio berrien diseinuan, eus
kal gizarteak goihezkuntzari begira dituen beha
rrei erantzun beharrean, unibertsitateko boteregu
neen arteko lehia izan da nagusi. Graduondokoak 
berezko tituluak izatetik ohiko irakaskuntza bar
nekoak izatera igaro dira, baina ofizialak diren 
master publiko horien prezioak egungo lehen eta 
bigarren zikloetako matrikulen prezioen nahiko 
goitik ari dira finkatzen, batez beste zaharren ha
lako bi eta erdi garestiagoak dira. 

GoiHezkuntzaren Europar Eremura egokitzeak 
metodo pedagokikoen aldaketa ondorioztatu be
harko du. Ikaslearen lanean oinarritzen den me
todoa ezarriko da, eta ezagutzak baino zenbait 
“abilezia, gaitasun eta trebetasun” eskuratzera bi
deratuta dago, horien ebakuaketa jarraikia izanik. 
Egungo klase magistral hutsetan oinarrituriko me
todoa gainditzeko aukera ezin hobea, baina nola 
bermatuko dira unibertsitateak irakasle guztiek 
metodologia berriak aplikatuko dituztenik? Nola 
bermatuko da zeharlerroko gaitasunak, hala nola, 
gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, ingu

El llamado proceso de Bo-
lonia está formalmente fue-
ra del ámbito de la Unión 
Europea, y es de carácter 
voluntario, pero de hecho 
está muy ligado al mode-
lo neoliberal europeo. La 
mercantilización y la com-
petitividad son el telón de 
fondo sobre el que se edi-
fica el Plan Bolonia, siendo 
éste un eslabón más de 
un proyecto europeo más 
orientado 
al mercado que nunca.
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rugiroarekiko errespetua... lantzea? Eta bereziki, 
nola egin hori baliabide ekonomiko eta giza baliabi
deak handitu gabe? 

Orain arte egindako aldaketak irakasleen boronda
tean oinarritu dira, aldaketak inolako eztabaidarik 
gabe ezartzen ari dira, eta beraz, ez irakasleek ez ikas
leek ez dute beren burua aldaketarako subjektutzat 
hartzen, behar diren baliabideetarako aurrekontu 
handiagorik ez da aurreikusten, eta behin betikoz 
ezartzen denean langileen lan baldintzen kalterako 
izateko arriskua dago.

Ez dugu zalantzarik gure herrian dauden unibert
sitate publikoek (EHUk zein NUPk) aldaketa be
har dutela, aldaketa sakona gainera eta horren alde 
gaude, baina ez Europako gobernuek proposatzen 
diguten norabidean. Aitzitik, unibertsitatearen 
demokratizazioa eta zerbitzu publikoaren izaera 

Además la idea, en principio neutral, de homologar los 
títulos y favorecer la movilidad estudiantil en el ámbito 
de la Unión Europea, va perdiendo fuerza y va siendo 
sustituida por la idea de la competitividad
y subordinación de la enseñanza universitaria a las ne-
cesidades del mercado y del capital. Para ello, 
no se contempla el necesario aumento del gasto públi-
co, ya que se fomenta la financiación privada
y se adecua el conocimiento universitario a la lógica 
mercantil y al beneficio privado. 



matu beharko luke uniber tsitatea. Horretan batera 
bere edukieragatik edota euskal gizartearekiko duen 
loturagatik euskaraz eskaintzea beharrezkoa ikusten 
diren graduondo guztiak. Azkenik, graduondoko 
tituluei dagokienez, tesiak, lanak, e.a euskaraz egin 
ahal izateko politika argia sustatu behar da, graduak 
osotasunean euskaraz egiteko aukera egonik eta gra
duondoetan euskararen presentzia areagotuz. 

Finantziazio publiko nahikoa bermatu behar da. 
Azken garaian bultzatzen ari den bideak, hots, ba
liabide pribatuak eskuratzeak, ezin du finantziazio 
publikoa ordezkatu, azken finean aipaturiko bi
deak unibertsitateak euskal gizartearen zerbitzura 
baino finantziatzaileen zerbitzura jartzeko arriskua 
areagotzen baitu.

Kanpoko finantziazioa erakartzeko ahalmena ezin 
da unibertsitateren kalitatearen adierazle nagusie
netarikoa izan. Aldiz, kontuan hartu behar dugu 
horrelako finantziazioak unibertsitateko ezagut
za etekin pribatura eta merkatuaren arauetara 
makurtzeko arriskua indartzen duela. Arrisku hori 
ekiditeko premiazkotzat jotzen dugu neurri zeha
tzak hartzea ikerkuntza arloan, gizarte mugimen
duen eta gobernuz kanpoko erakundeen intereseko 
gaiei buruzko ikerketak bultzatzeko. Enpresek 
bultzatzen duten ikerkuntza baino, gizarteak di
tuen beharrei erantzuteko baliagarria izango den 

indartzen duen aldaketa defendatzen dugu. Mun
duari irekita eta bere gizartearekin konprometituta 
dagoen unibertsitatea nahi dugu, gure kasuan eus
kal gizartearekin; sektore desfaboratuen beharrak 
kontutan hartzea, desberdintasunak gainditzea eta 
giza garapen sostengarria bilatzen duena, alegia. 

Boloniarekin edo Boloniarik gabe nagusitzen ari 
den uniber tsitate eredu liberalari aurre egiten jarrai
tu beharko dugu aurrerantzean ere, unibertsitatea 
merkatuaren eta es plotazio laboralaren mesederako 
Unibertsitate Pro duktibista huts bihurtzeko joera 
geldiarazteko eta gizartearen beharren zerbitzuan, 
eta gure gizarteak bizi dituen desoreka eta gatazkei 
erantzunak eman ahal izateko hausnarketa, ezta
baida eta sormenaren zerbi tzuan dagoen Gizarte
Unibertsitatea eredu baterantz abiatzeko. 

Horrek eskatzen du Unibertsitateko gradutitulu eta 
graduondokoen eskaintzak, euskal gizarteak dituen 
beharrei erantzutea, eta ez enpresen interesei soilik. 
Eskaintzak zabala eta jakintzaarlo guztien artean 
orekatua izan behar du. Graduondokoen prezio pu
blikoak gradutituluen parekoak izan behar dira, eta 
inolaz ere “eliteak” sortzeko modukoak.

Titulazio berrietan, ikasleek euskaraz ikasteko duten 
eskubideak bermatuta egon behar du. Hau da, ikasle 
orok gradutitulu osoa euskaraz egin ahal izatea ber
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ikerkuntza da bultzatu behar dena. Diziplinarte
ko ikerketak, enpresen finantziazioaren menpeko
tasunik ez duten ikerketak, generoikuspegia txerta
tzen duten ikerketak, ingurumena babesteko balioko 
duten ikerketak... ezinbestekoak dira, Unibertsitatea 
zerbitzu publiko gisa ulertzen badugu.

Lehiakortasunaren izenean ezin da alde batera 
utzi ikerketaren edukia. Horrexegatik, ikerketa
praktika onak bermatzeko protokoloa ezartzearen 
alde gaude, non armagintzaenpresekin zein giza
eskubideak edota ingurugiroko legeak urratzen 
dituzten enpresa zein instituzioekin ikerketak edo 
beste motatako harremanak izatea galaraziko den.

Unibertsitateak eredugarria izan behar du gizon 
eta emakumeen parekidetasunaren alde lan egiten, 
gizarte desberdintasunak gainditzen, ingurumena 
babesten, software askea zabaltzen edota lankidet
za eta elkartasun irizpideen baitan planifikatutako 
ikerketa eta formazioa garatzen. Eta horrelako ba
loreak lantzeak izan beharko luke gure unibertsita
teen kalitatearen adierazle nagusienetarikoa.

Aniztasuna, berdintasuna,  
konpentsazioa eta elkartasuna

Gure gizartean gero eta ageriagoa den aniztasuna 
gizabanakoen aniztasunari gehitu behar diogu. 
Hezkuntzasistemak, oro har, eta ikastetxe bakoi
tzak bere aldetik, bermatu egin behar dute desber
dintasun pertsonalak eta kulturalak errespetatzea, 
eta sozioekonomikoak eta bestelakoak minimiza
tu egingo direla eta behar bezala konpentsatuko di
rela. Horretarako, eta hezkuntza komunitate bakoi

tzaren premia zehatzen arabera, 
beharrezko giza baliabideak eta 
baliabide materialak jarri be
har dira ikastetxeen eskuetan, 
erronka horri aurre egiteko. 
Ikasle guztiek, jatorria edo bes
te edozein inguru pertsonal edo 
sozial kontuan hartu gabe, aukera 
berberak izan behar dituzte oina
rrizko gaitasunak bereganatzeko. 
Halaber, hezkuntza programetan 
homo sxualitateari buruz gaur 
egun dagoen zentsura desagertu 
behar da eta familia mota guz
tiak egoera sozial eta legal ber
dinean onartzen saiatu behar da.

Ikastetxe guztiek bermatu be
har dute pluraltasunaren eta 
aniztasunaren trataera, hez
kun  tza proiektuetan printzipio 
hauek jarraituz: jatorridesber
dintasunaren aurrean, aukera
berdintasuna; des  ber dintasun 
sozialen edo pertsonalen (des
gaitasun fisikoak, psikikoak 
zein sentsorialak) aurrean, kon
pentsazioa; indibidualismoaren 
aurrean, elkartasuna; lehiakor
tasunaren aurrean, lankidetza 
eta taldelana; bereiz  ke  riaren 
aurrean, ekitatea; lanbidetre
bakuntza hutsaren aurrean, pert
sonaren garapen integrala.

En nuestra sociedad a la 
pluralidad individual hay que 
añadir una pluralidad social, 
que es cada vez más eviden-
te. En este contexto, el siste-
ma educativo en su conjunto 
y cada centro escolar en par-
ticular han de garantizar que 
las desigualdades personales 
y culturales sean respetadas 
y las socio-económicas, o 
cualquier otra, sean mini-
mizadas y compensadas. …
Todo el alumnado, indepen-
dientemente de su origen o 
de su contexto personal o 
social, debe tener las mismas 
oportunidades para alcanzar 
los objetivos comunes que se 
proponen, 
a fin de garantizar las com-
petencias básicas.  
Así mismo, en los programas 
educativos debe desaparecer 
la censura existente sobre la 
homosexualidad y se debe 
procurar dar cabida a todos 
los tipos de familias en las 
mismas condiciones sociales 
y legales.
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Bizikidetza eta kohesio soziala helburu izanik, ikas
leak onartzeko orduan ez dela bereizkeriarik egingo 
ziurtatu beharko da. Gauza bera ziurtatu beharko 
da irakasleak eta ikastetxeko gainerako langileak 
kontratatzeko orduan, kudeaketan eta zuzendari
tzan, adierazpen askatasunean, ikastetxearen ideia 
eta hezkuntzaproiektuetan, ideien eta balioen 
transmisioan... 

Xede horretarako, aurreneko baldintzetako bat 
honako hau izango da: plangintza orekatua egi
tea hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen 
matrikulazioan, alegia, inguruko ikastetxe guztiek 
antzeko portzentajeak edukitzea. 

Bestalde, osagarriak diren bestelako zerbitzuak esku
ratzeko orduan (garraioa, jantokia, eskolaz kanpoko 
jarduerak) ikasle guztien aukerak bermatu behar 
dira, doakotasunaren edo dirulaguntzaren bidez.

Hezkidetza

Hezkidetzaren helburua eskola ez sexista eta per
tsonen arteko parekotasuna jorratzea eta lortzea 
da. Parekotasunak aniztasuna eta berdinen arteko 
diferentziak errespetatu egin behar ditu. Hau da, 
parekotasuna edo berdintasuna harremanetan eta 
eskubideetan garatu behar ditu gure hezkeuntzak.

Hezkidetzak, hezkuntzasistema osoaren barruan, 
ardatz izan behar du, tresna baliotsua baita oraindik 
nagusi den ideologia patriarkala gure gizartetik behin 
betiko desagerrarazteko eta balio pertsonalak, fami
liarrak eta kolektiboak eraldatzen laguntzeko. 

Halaber, Hezkidetzak elementu zentrala izan be
har du ikastetxeetako balioetan eta barneanto
laketan ere. Beraz, ezinbesteko zeregina iruditzen 

zaigu ikaste txeetan Berdin
tasun Plana ezartzea. Hori 
aurrera eramateko baliabide 
iraunkorrak beharrezkoak 
zaizkigu.

Curriculum esplizitua di
seinatzeko garaian, zere
gin hauek izan behar dira 
kontuan: gizarteak erre
produzitzen dituen andro

zentrismoa eta sexismoa zalantzan jarri aniztasuna 
sexuala ezagutuz eta errespetatuz, emakumeek kul
turari eta historiari egindako ekarpenak agerian 
jarri eta baloratu, hizkuntzaren erabilpen sexista 
baztertu, eta, estereotipoak gaindituz, pertsona in
tegralak izateko aukerak bultzatu.

Hezkidetza indarkeria sexista aurreikusi, antze
man, esku hartu eta ekiditeko tresna izan behar da, 
neskamutilen arteko desberdintasunak konpen
tsatu eta parekotasuna lortzeko.

Aipatutako helburuekin zerikusia duten Lege eki
menak eskola eremuan ere bete egingo direla ber
matu behar da. Besteak beste, EAEko Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako Legea, NFEko 
Berdintasunerako Legea, Berdintasunerako Pla
nak, Bortizkeria Sexistaren kontrako Foru Legea. 
Hezkuntza arloa garatzen duen legedi orok behar 
du hezkidetzaren aldeko konpromiso zuzena, lege 
eta dekretu guztiek zehaztu beharko lukete ardatz 
pedagogiko hau besteen parean.

EAEn zein Nafarroan badaude oraindik ikaste
txeak, non umeak “sexuaren arabera” bereizten 
dituzten. Gizonen eta emakumeen artean aukera 
berbera ziurtatuko duen hezkuntza defendatzen 
dugu. Sexua dela eta, segregazioa egitearen aurka 
gaude, hezkun tzaaukerarik onena bi sexuetako 
haur eta gazteak ikasgela berean heztea baita, bi
zikidetasunean bizi tzen ikasteko, elkar errespetat
zen ikasteko eta emakumeen eta gizonen arteko 
ezberdintasunak onar tzen eta positiboki baloratzen 

El objetivo de la coeducación 
es conseguir una escuela 
no sexista y avanzar en la 
igualdad entre las personas. 
La igualdad debe respetar la 
diversidad y las diferencias 
entre iguales. Esto es, nuestro 
sistema educativo debe pro-
mover la igualdad en las rela-
ciones y en los derechos.
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ikasteko. Gure hezkuntza sisteman sexubereizketa 
onartezina baldin bada, are onartezinagoa izango 
da guztion diruarekin finantzatua izatea. Gaur 
egun ikasleak sexuen arabera bereizten dituzten 
ikastetxeak diruz ez hornitzeko tresna legalak dau
den arren, hezkuntza itunak arautzen dituzten de
kretuek ezinbestean jaso beharko lukete hezkidet
zan oinarritutako hezkuntza proiektuek soilik jaso 
dezaketela dirulaguntza publikoa. Administraziori 
exijitu behar zaio legea ongi aplikatzea.

Euskara eta eleaniztasuna 

Euskal Herriko herritar guztiek hizkuntz eskubi
deak bermatuak izan behar dituzte euskara ezagutu 
(jakin) eta erabiltzeko, hemengo hizkuntza propioa 
baita. Izan ere, EAEko Normalkuntza Legean hi

zkuntza propio gisa dago jasoa, baita Nafarroako 
Vascuenceren Legean ere, lege hau garatzerakoan 
adierazpen hori indargabetu eta xahutu egiten den 
arren. Halaber, euskara gaztelerarekin batera hi
zkuntza ofiziala da EAEn, eta legezko egoera bera 
ematen da Nafarroako eremu euskaldunean ere. 
Iparraldean, tamalez, ez du inolako aitortza le
gezkorik. Begi bistakoa da ez dela Euskal Herriko 
hizkuntza bakarra, bai, ordea, hemen ez beste inon 
mintzatzen den hizkuntza. Ez da propioa gure 
hizkuntza bakarra dugulako, geurea eta ez beste 
inongoa delako baizik.

Euskara Euskal Herriko kultur ondarearen ezau
garri oinarrizkoenetako bat da. Euskal hiztun izan 
ala ez, euskararen normalkuntzaren ardura eus
kal hiritargo osoari dagokio. Haren etorkizuna 
erakunde publikoei dagokie bereziki, haren irau

Toda la ciudadanía de Euskal Herria ha de tener garanti-
zados los derechos lingüísticos que le permitan conocer 
y utilizar el euskara, como lengua propia. 
… Es obvio que no se trata de la única lengua de Euskal 
Herria, pero sí de una lengua que únicamente se habla 
aquí. No es propia por tratarse de nuestra única lengua, 
sino por ser nuestra y de ningún otro lugar.
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pena eta hizkuntza eskubideak herritarrei berma
tzeko ardura baitute. Hori dela eta, euskararent
zat ofizialtasuna aldarrikatu beharra dago Euskal 
Herri osoan, gaztelera zein frantsesaren legezko 
estatus berean kokatuz. 

Nahiz eta azken 25 urteetan euskararen ezagutzan 
aurrerapen esangura tsua eman den, egoera zai
lean bizi da oraindik euskara, eta normalkuntzatik 
urrun gaude, gaztelaniarekiko edo frantsesarekiko 
parekotasunetik urruti. EAEn beste lurraldeetan 
baino egoera osasuntsuagoan badago ere, egoera 
larria da benetan Nafarroan eta, zer esanik ez, Ipa
rraldean. Neurri positiboak hartu ezean, egungo 
mundu globalizatuan euskara desagertzeko arris
kuan, “egoera zaurgarrian”, dago, eta horrela adie
razi du UNESCOk.

Hizkuntzaren transmisioa, gaur egun, eskolaren 
lana da hein handi batean, baina eskolaren ze
reginetako bat bada ere, argi dago hori ez dela 
nahikoa. Ezin da utzi eskolaren bizkar eginkizun 
horren zama guztia, are gutxiago egungo komu
nikabide hegemonikoen eta teknologia berrien 
eragina kontuan harturik. Horregatik, gizar
tearen gainontzeko arloetan, euskararen aldeko 
ekintzak eta estrategia positiboak bideratu behar 
dira. Hizkuntza politika koordinatu bat behar da 
euskal lurralde guztietan. 

Azken urteotan, euskararen erabilera ez da aurrera 
joan ezagutza arloan emandako erritmoaren parean, 

alde handia baitago euskararen 
ezagutzaren eta ohiko erabile
raren artean. Une hauetan, hi
zkuntzaren ezagutza hedatzea
rekin batera, euskara erabil tzea 
da erronkarik nagusiena, eta, 
hori errazteko, norbanakoen 
konpromisoaz gain, erakunde 
publikoek abagune egokiak es
kaini eta bultzatu behar dituz
te esparru guztietan, esparru 
publikoan zein ekimen priba
tukoetan, euskara “hizkuntza 
arrotz” gisa hartzen diren ere
muak desagerrarazteko. 

Kontuan hartu behar dugu, dena den, logikoa 
dela erabileramaila ez ailegatzea ezagutza mai
laren parera. Izan ere, azken urteotan asko dira 
euskara bigarren hizkuntza gisa ikasi dutenak (es
kola edota euskaltegien bidez) eta horietako bat
zuk bigarren hizkuntza horretan bere lehenengo 
hizkuntzan bezain eroso ez dira komunikatzen. 
Egun euskaraz dakien populazioaren ia erdiaren
tzat euskara bigarren hizkuntza da. Beraz euskal 
hiztunen artean aniztasun handia dugu, profil as
kotariko euskaldunak ditugu: euskal elebidunak, 
elebidun orekatuak, erdal elebidunak, elebidun 
har tzaileak, sasi elebidunak… Euskaldun horien 
hizkuntza gaitasun erlatiboa, hizkuntza erabiltze
ko erraztasuna, ohitura eta joera ez da berdina. 
Ondorioz, erabilera areagotzeko asmoz egiten di
ren interbentzioek aintzat hartu behar dute aniz
tasun hori eta lan ildo askotarikoak eta elkarren 
osagarriak martxan jarri. Batzuengan hizkuntza 
jokabide asertiboak eta integratzaileak sustatuz 
eta besteengan hizkuntza “berria” ausardiaz era
biltzeko joera lagunduz.

Ildo honetan, Europako Hizkuntza Gutxituen Ba
tzordeak hainbat gomendio luzatu berri die EAE
ko zein Nafarroako gobernuei, euren hizkuntza 
politikan neurri trinkoagoak har ditzaten. Dena 
den, ardura hori Espainiako zein Frantziako esta
tuei ere badagokie. Ez da ahaztu behar Hizkuntza 
Gutxituen Gutun Europarra sinatu zuela Espai
niako Estatuak 1992an.

Euskal gizarteak, oro har, eskakizun argia egin 
dio eskolari: ikasle guztiek derrigorrezko irakas
kuntza amaitutakoan bi hizkuntza ofizialak ondo 
ezagu tzea eta horretarako euskararen ezagupena 
eta erabilera belaunaldi berrietan bermatzea. Es
kakizun horrek gizartean duen adostasun zaba
laren isla dira azken urteotako matrikulazio da
tuak, bai EAEn non D ereduaren aldeko hautua 
gero eta nabarmenagoa den, baita D eredua sare 
publikoan eskatzeko aukera duten Nafarroako 
eskualdeetan (euskaldunean eta mistoan) non 
populazioaren zati handi batek eredu honen alde 
egiten duen sasi askoren gainetiko hautua bada 
ere. Gainera eskakizun hau islatuta gelditu da 
EAEko hainbat legetan (82ko Normalizazio Le
gea, 93ko Eskola Publikoarena). 

Para conseguir una convi-
vencia adecuada entre len-
guas e impulsar
el plurilingüismo se ha de 
abrir un profundo debate, 
tanto en la escuela como 
en la sociedad, … Pero a 
este nuevo contexto 
no se le debe hacer frente 
encendiendo una rivalidad 
entre las lenguas 
o extendiendo la implanta-
ción del inglés 
en detrimento del euskara. 
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Orain arteko lorpenei dagokionez, ebaluazio guz
tiek argi erakusten dutenez eskakizun hori ber
matua dago gaztelerazko gaitasunari dagokionez. 
Euskarazko gaitasunean dugu erronka, zenbait 
ikaslek ez baitute behar besteko gaitasuna garat
zen. Ebaluazioek argi erakusten dutenez euskara 
erabiltzeko aukera handiak behar dituzte ikasleek 
(eskolan –ikasteko jardueretan eta pertsonarteko 
harremanetan edota eguneroko inguru hurbileko 
familia eta gizarteharremanetan) euskarazko gai
tasun nahikoa garatu ahal izateko. Ondorioz, ikas
le guztiek euskarazko gaitasun nahikoa bermatze 
aldera ezinbestekoa da euskara izatea eskolako jar
dueren hizkuntza nagusia eta integrazio hizkuntza 
eskolako zein eskolaz kanpoko sozializazioesparru 
esanguratsuenetan.

Bat gatoz gizarteak jarritako erronka profesional 
horrekin ikuspegi hezitzailetik begiratuta onuraga
rria iruditzen baitzaigu ikasleentzako zein gizarte
rako. Irakaskuntza elebiduntzaileak ikasleen gara
penerako dituen ekarpenak maiz aipatu izan dira: 
bi hizkuntzak ondo ikastea eduki akademikoetan 
galerarik izan gabe(zenbaitetan hainbat abantaila 
ere aipatu izan dira), hirugarren (eta laugarren) 
hizkuntza ikasteko erraztasun handiagoa, gizar
tean integratzeko baliabide gehiago izatea baita 
lan munduan sartzeko ere… Gizarteikuspegitik 
ere onuragarria da: ekitatea (gazte guztien aukera 
berdintasuna), gizartekohesioa eta tankera bateko 
zein besteko hiztunen eskubideak hobeto berma
tzen baitira.

El euskera debe estar en una situación de igualdad, 
cosa que no sucede hoy en día. … Dado que el cono-
cimiento y el uso del castellano está totalmente garan-
tizado, las instituciones públicas deberían incrementar 
las medidas positivas y realizar un mayor esfuerzo en 
favor del euskara, es decir, debería ser objeto de un 
tratamiento de compensación, ya que se encuentra en 
una situación de mayor debilidad, tanto a nivel educa-
tivo como social. 
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Hizkuntzen irakaskuntza bultzatzeko eta, berezi
ki, ikasle guztiek euskarazko gaitasun nahikoa 
garatzen dutela ziurtatzeko, ezinbestekoa da be
rrikuntza pedagogikoa. Bai hizkuntzen irakas
kuntzarako didaktikan (ahozko komunikazioari 
erreparatu, hizkuntzen trataera ba teratua, aho
zko eta idatzikoz generoen errepertorio zaba
la…), bai gainerako arloak irakasteko metodo
logian (ikasbide kooperatiboak eta dialogikoak; 
hitz egiteko, irakurtzeko eta idazteko jarduerak 
berariazko ikasgaiak jorratzeko…).

Berrikuntza hauek gauzatzeko ezinbestekoak dira 
irakasleen prestakuntza eta baliabide nahikoak eta 
egokiak (giza baliabideak zein materialak) berma
tzea. Irakasleen prestakuntzari dagokionez irakas
leriaren hizkuntzaprestakun tzan eta prestakuntza 
didaktikoan sakondu beharra dago. Horretara 
bideratutako ildoak eta programak (EAEn IRA
LEn, GARATUn eta Prestakuntza eta Berrikuntza 
proiektuak) mantendu eta hobetu behar dira (eta 
inolaz ere murriztu, baliabide horiek beste beharre
tara eramanez). 

Giza baliabideak areagotzeko beharra ere ikusten 
dugu: “murgiltzeereduetarako irakasle laguntzai
leak” ikastetxeetako plantiletan finkatuz, honela 
ikastalde batekin bi irakasle jardun ahal izango 
dute hainbat unetan, bereziki mintzamenari arreta 
handia eskaini behar zaion saioetan.

Ikastetxeotan euskararen irakaskuntzarako baliabi
de material (idatzizkoak, ikusentzunezkoak edota 
informatikoak) nahikoak, askotarikoak eta kalita
tezkoak ba direla bermatu behar da. Horretarako 
ikastetxeak horni tzeko bideak ez ezik, materialak 

ekoizteko ahalegina areagotu beharko da; eginki
zun hori, geurean, ezin baita “merkatuaten legea
ren menpe” utzi. Euskarazko material askoren, 
askotarikoen eta kalitatezkoen ekoizpenak ekimen 
publikoaren bultzada argia behar du, merkatuaren 
legeek hizkun tza txikiak txikiagotzeko joera baitu
te, txikia ia ikustezin bihurtzeraino.

Aldi berean, ebaluaziorako irizpide zehatzak ezarri 
beharko dira, eta finkatu derrigorrezko irakaskun
tzaren bukaeran eskuratu beharreko gaitasun lin
guistikoa.

Halaber, ikastetxe guztietako plantilletako lan
gileek irakasle nahiz ez irakasle izan elebidunak 
izan behar dute. Eta behar diren bitartekoak jarri 
beharko dira langileok euskaraz behar bezala gait
zeko; baita ere irakasleen, material didaktikoen eta 
gainerako langileen hizkuntza eguneratzea etenga
bea eta egokia izan dadin.

Hizkuntzahezkuntzaren gaiak erabilera politiko 
partidista izan du, batzuen eta besteen interesen 
arabera, eta, behin baino gehiagotan, era lotsaga
be eta lotsagarrian izan ere. Interes politiko eta 
mediatiko nabarmenen harira eginiko adierazpe
nak onartezinak dira, eta kalte handia egiten dio
te hizkuntzari berari eta elkarbizitzari. Horrelako 
eztabaidetan helburu eta irizpide pedagogikoak 
gailendu egin behar dira, eta manipulazio poli
tikoa ekidin.

Alde batetik, EAEko erakunde publikoek bermatu 
beharko lukete ikasle guztiek eskolaldia bukatzean 
bi hizkuntza ofizialetan maila nahikoa lortzea, on
dorengo ikasketak hizkuntza batean zein bestean 
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jarraitu ahal izateko.

Onartezina deritzogu milaka ikaslek legeek eus
karan ezarritako gutxienekoa ere ez lortzeari. Hi
zkuntza ereduek segregatzen dituzte ikasleak, eta 
ez dute bermatzen geroan ikasle horiek ikasketak 
edota lana euskaraz egin ahal izatea. Beste aldetik, 
kohesio soziala eta berdintasuna sustatu beharko 
luke Hezkuntza Sistemak: jatorri geografikoagatik 
edo maila sozialagatik inor diskriminatuko ez duen 
eskola integratzailea nahi dugu, aniztasuna aberasta
sun moduan biziko duena eta guztion aukerak ber
dintasunean euskararen kasuan ere bai bi deratuko 
dituena. Hori guztia dela eta, beharrezkotzat jotzen 
dugu Hizkuntza Ereduen Sistema gaindituko duen 
marko berria eratzea, euskara ikashizkuntza nagu
sia izanik.

Nafarroari buruz, lehenik eta behin esan behar da 
Vascuenceren Legeak zituen helburuak (euska
ra babestea, errekuperatzea eta garatzea) ez direla 
bete, eta ez direla bermatu herritarrek hizkuntza 
ezagutzeko eta erabiltzeko dituzten eskubideak. 
UPNko gobernuen hizkuntza politika alienazio
an eta autoukazioan oinarritu da. Barne anizta
suna eta aberastasuna ukatu eta “nafarra” izateko 
era bakarra eta monolitikoa inposatzen saiatu da. 
Horregatik, Nafarroa osoan euskaraz ikasteko es
kubidea eskatu behar dugu, eta aldarrikatu bai le
gezko markoaren aldaketa, bai garapen arauemaile 
egokia. Argi dago, Deredua indartzea eta zabalt
zea izan behar dela gure helburu nagusia. Baina, 
hala ere, esan dezakegu, indarrean dagoen legedia 
aldatzen ez den bitartean, A ereduak, Nafarroako 
zonalde ez euskaldunetan, baztertu ezin den ekar
pena egiten duela. Eskualde horretako haur eta 

gazte askoren tzat euskararen mundura hurbiltzeko 
eta euskarazko gaitasuna garatzen hasteko aukera 
bakarra baita. Halakoetan A ereduak ekarpen ga
rrantzitsua izan daiteke gazte horien formazioari 
eta Nafarroako gizartearen barnekohesioari begi
ra.

Bestalde, atzerriko hizkuntzaren irakaspena indar
tzeari ondo irizten diogu, baina beti ere bi hizkun
tza ofizialen ezagutza bermaturik dagoenean: ezin 
da erabili atzerriko hizkuntza euskara eta euska
razko irakaskuntza ahultzeko. Gainera, atzerriko 
hizkuntzaren inguruan egiten diren esperientzien 
ebaluazio zehatzak behar ditugu, baliabideak mo
durik egokienean eta eraginkorrenean erabiltzeko.

Azken urteotan elebitasunaz ez ezik eleaniztasunaz 
ere hitz egiten hasi gara. Atzerriko hizkuntzan (edo 
hizkuntzetan) ikasleek lortu behar duten mailare
kiko espektatibak gero eta altuagoak dira eta ingle
saren ezagutza altua bermatze aldera “hizkuntza
eredu berriak” proposatzen dizkigute hezkuntza 
arduradunek (“english” Nafarroan eta “hirueledu
na” EAEn). Proposamen horien atzean euskara
zko irakaskuntzaren hedapenari oztopoak jartzeko 
asmo ezkutua dagoela aipatu du hainbatek, eta 
agian ez zaie arrazoia falta

Hezkuntza arloa: gure eredua     17
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Halaber, esan beharra dago hizkuntzen elkarbizitza 
eta eleaniztasuna lor tzeko beharrezko dela sakone
ko eztabaida bideratzea bai eskolan, bai jendartean, 
gaztelaniarekin eta euskararekin batera frantsesa edo 
ingelesa ere eskoletan zein unibertsitatean egon da
din. Eztabaida horretan, besteak beste, metodolo
gia komunikatiboaz zein ahozkotasunaz mintzatu 
beharko litzateke, eta, horrekin batera, hizkuntza 
bakoitzarentzat gutxieneko ezagutza mailak finkatu, 
Hizkuntzen Europako Erreferentzia Markoa eredu
tzat harturik. Baina testuinguru berri honi ezin zaio 
aurre egin hizkuntzen arteko lehia piztuz edo inge
lesaren ezarpena hedatuz, euskararen kaltetan. Argi 
izan behar dugu hizkuntzak ez direla euren artean 
aurkari. Eskolaren erronka da, noski, ikasleek atze
rriko hizkuntzetan gaitasunak lortzea, baina, aldi be
rean, baita bertako bi hizkuntzetan gai izatea ere.

Euskara borroka politikotik aldentzea eta babestea 
lortu beharko litzateke, Euskal Herriaren ondarea 
baita. Denon hizkuntza dela jabetzen garenean, eta 
ez batak bestearen aurka erabiltzeko tresna, orduan 
izango du euskarak bideratua bere geroa. Zalantza
rik ez dago herritarron sostengurik gabe ezinezkoa 
izango dela euskararen normalizazioarekin aurrera 
egitea. Aurrera egiteko, ezinbestekoa da gizartearen 
aldeko borondatea aintzat hartzea eta atxikimendu 
gehiago bil tzen jarraitzea, orain arte beharrezko tzat 
hartu ez dutenak erakarriz. Baina helburu horrekin 
bat egiten ez duen sektore politiko eta sozial bat ere 
badago, euskararen normalizazio prozesuarekin oso 
erasotzailea izan dena. Euskararekiko tolerantzia eta 
itxurazko errespetua aldarrikatuz, benetako gizarte 
elebiduna eraikitzeko orduan oztopo praktikoak 
ipintzen dituena eta zinismoz jokatzen ari dena. 

Dena den, ikasleak hiru (edo lau) hizkuntzetan 
gaitzeko helburua egokia irudi tzen zaigu. Argi 
dago XXI mendeko hiritarrentzako beharrekoa 
izango dela hainbat hizkuntza ezagutzea, izan bere 
inguru hurbilekoak edo nazioartekoak. 

Kasu honetan ere korapiloa ez dago asmoetan eta 
helburuetan, hizkuntzahelburu horiek lortzeko 
eman beharreko hezkuntzaerantzunean baizik. 
Eta erantzun hori ondo definitzea izango da gakoa.

Horri dagokionez, hasteko, esan dezagun ezin direla 
kontzeptuak nahasi: ez direla gauza bera hezkuntza 
elebiduna (edo eleaniztuna) eta hezkuntza elebidunt
zailea (eleaniztuntzailea). Gure arteko eskarmentuak 
ondo erakusten digunez euskarazko eta gaztelerazko 
gaitasunik altuena bermatu duen hizkuntza eredua 
ez da izan bi hizkuntza horiek irakashizkuntza be
zala erabili duena, baizik eta irakaskuntza jarduera 
(batez ere) euskaraz gauzatu duena. Hemengo espe
rientziek eta beste hainbat herritakoek iradokitzen 
digutenez, ikasle guztiek bizpahiru hizkuntzetan 
ezagutza nahikoa garatzen dutela bermatzeko bi
dea ez da bizpahiru hizkuntza horiei pareko trataera 
ematea eskolan (eta curriculumean), kontuan hartu 
gabe gizartean (bai orokorrean zein ikasleen ohiko 
ingurunean) duten presen tzia eta estatusa. Ez, hel
buru horiek lortze aldera eskolak eginkizun konpen
tsatzailea bete behar du eta arreta berezia eskaini hi
zkuntza minorizatuari. 

Hau guztia kontuan hartuta aldarrikatu behar 
dugu hiruzpalau hizkuntza ondo ezagutzeko as
morako abiapunturik egokiena, geurean, elebi
duntasuna bermatzea dela; hots ikasle guztiek 
euskara ondo ikasten dutela ziurta tzea. Batetik, 
atzerriko hizkun tzaren ikaskuntzan gehiago au
rreratzen dutelako bertako bi hizkuntzetan gara
pen maila ona duten ikasteak (esperientziak eta 
ikerketek erakutsi digutenez). Eta, bestetik gizarte 
kohesionatua eraikitzeko ikasle guztiak komuni
tateko bi hizkuntzetan jarduteko gai izango dire
la ziurtatzea ezinbestekoa delako, gauzak horrela 
direnean gauzatu ahal izango da norberak nahi 
duen hizkuntzan ari tzeko aukera eta orduan, 
bakarrik, egongo dira bermatuta hiritar guztien 
hizkun tza eskubideak.
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Gizarte osoak bereganatu behar du ezinezkoa dela 
gizarte elebiduna eraikitzea, hiritar elebidunik gabe.

Horren harira, bitxia da azken boladan euskararen 
inposaketaz salaketak entzutea, oraindik ere hi
zkuntza eskubideak hainbat esparrutan bermatuta 
ez daudenean. Aitzitik, inposaketa jasaten duena 
euskaraz bizitzeko edota ikasteko aukerarik ez due
na da. Hemen hizkuntzaren bat arriskuan badago, 
hizkuntza hori euskara da, eta gainerako guztia 
bazterrak nahasteko gogoa besterik ez da. 

Euskara berdintasun egoeran behar dugu eta gaur 
egun ez da horrela. Izan ere, edonork an tzeman 
dezake euskarak ez duela gazteleraren egoera bera 
EAEn, ezta Nafarroan ere; are gutxiago Iparraldean, 
frantsesarekin alderatuta. Beraz, euskararen alde
ko itxurazko aldarrikapenen aurrean, koherentzia 
praktikoa da zenbaitek erakutsi behar duena Euskal 
Herriko lurralde desberdinetan, urrats argiak ema
nez, euskara benetako berdintasun egoeran koka 

dadin gaztelerarekiko zein frantsesarekiko. Izan ere, 
gaztelaniaren ezagutza eta erabilera soziala guztiz 
ziurtatuta dagoenez, euskararen aldeko neurri po
sitiboak eta ahalegin bereziak areagotu egin behar 
dira erakunde publikoen aldetik, hau da, euskarak 
lehentasunezko trataera behar du hezkun tzan zein 
gizartean, egoera ahulenean dago eta.

Azken batean, gizartearen gehiengoak euskararen 
alde behin eta berriro azaldu duen borondatea hartu 
beharko litzateke oinarritzat. Hain bat adierazleren 
arabera, euskararen aurkako joera argia adierazten 
dutenak gutxiengo soziologikoa dira herrialde guztie
tan; aldiz, gehiengo soziologikoa euskararen aldekoa 
da eta euskararen aldeko joera soziologikoa argia da. 
Honetan ere, gizartearen gehiengoak adierazitakoa 
zenbait alderdi politikoren nahiaren aurretik doa.

Curriculum propioa
Euskal Herrian berariazko curriculum bat behar 



dugu, baita euskal gizartearen goi mailako ikaske
tabeharrak aseko dituen gradu eta graduondoko 
eskaintza ere. Curriculum propio horrek gizartean 
dagoen aniztasuna islatu beharko du. Horretarako, 
beharrezkoa da gizarteeragileen eta eskolakomu
nitate osoaren ahalik eta partehartze beteena eta 
ahalik eta adostasun handiena lortzea. Batu egin 
beharko ditu jakintzaren, kulturaren, historiaren 
zein gizakiaren dimentsio unibertsala eta baita 
Euskal Herria biltzen duen marko linguistikoa, 
historikoa, geografikoa, soziala eta kulturala ere. 
Objektibotasunez ingurua begiratzen duen curri
culuma beharko du izan, egungo errealitate poli

tiko eta administratiboak jasoz. 
Hezkuntzak, curriculumaren 
bidez, ikasleen eta gizartearen 
beharrei eran tzun behar die, 
eta horretarako euskal hizkunt
za, Euskal Herriko historia eta 
gure kultura aintzat hartuz.

Curriculuma ez da eduki aka
demiko hutsen inguruan eratu 
behar, aldiz, arreta nabarme
na jarri behar zaio per tsona di
mentsio gizatiar eta sozialaren 

funtsezko balioetan hezteari, eta balio horien al
deko jarreren lanketari. Hona 
hemen landu beharrekoak: 
diferentzia indibidual eta ko
lektiboekiko errespetua eta 
integrazioa; bizikidetzarako 
heziketa, gatazken bakezko 
konponbidea, generoberdin
tasuna, ingurunearekiko erres
petua eta garapen jasangarria; 
gizaeskubideekiko, eskubide 
zibilekiko eta eskubide sozia
lekiko errespetua, elkartasuna 
eta justizia soziala, izaera kri
tikoa, partehartzearen aldeko 
kultura… Hori guztia muin
bakartasun17 printzipio meto
dologikotik abiatuta. 

Ezin amaitu, LOEren ezarpe
naren ondorioz, indarrean ipi
nitako curriculum dekretuei 

aipamenik egin gabe. EAEren kasuan, Hezkuntza 
Saileko aurreko arduradunek ezarritako curricu
lumek oso iraupen laburra izan dute, Gasteizko 
jaurlari tzan duela urtebete izandako aldaketak 
eragin zuzena izan baitu. Bitxia bada ere, hezkunt
zaarduradun berriek agindutako moldaketek Es
painiako estatuarekiko “normalizatzea” edo unifor
matzea bilatu dute, eta sarritan, oso urrun geratu 
dira aldarrikatu duten “transber tsalitatetik”. Al
daketa nagusiak honako hauek izan dira: euskarari 
ikasteko hizkuntza nagusiaren trataera ebaztea eta 
gaztelerarekin parekatzea, Euskal Herria termino 
desagerraraztea eta Euskadiz ordezkatzea obsesibo
ki, Espainiako Konstituzioaren erreferentziak zein 
balioak behin eta berriz errepikatzea eta ereduga
rritzat hartzea. Bistan da izaera sinbolikoa duten 
elementuak aldatzera eta elementu identitarioak 
ezartzera mugatu direla, inolako proposamen pe
dagogiko berririk egin gabe eta kritikatzen zituzten 
akats beretan eroriz. Aldiz, ikustear dago nolako 
erantzuna eragingo duen horrek guztiak hezkuntza 
komunitatean, are gehiago eztabaidarik eta adosta
sunik gabe ezarritako aldaketak izan direla jakinik. 

Unibertsaltasunaren izenean geure Curriculumeta
tik izaera propioaren zantzuak ezabatu nahi izateak 
ez du inolako justifikaziorik ez ikuspegi sozialetik 
ezta pedagogikotik ere. Adituek dioten bezala, he
rritartasun unibertsala eta norberaren errealitate 
soziokulturalean errotutako herritartasuna batera
garriak izango dira baldin eta Curriculumak he
mengo testuinguru soziokulturalaren ezagutzan eta 
lanketan oinarritzen bada

Nafarroan, azken urteetan, euskal sena duen edozein 

En Euskal Herria necesita-
mos un currículo propio… 
Ha de conjugar, por un 
lado, la dimensión universal 
del conocimiento, la cul-
tura, la historia y el propio 
ser humano y, por otro, el 
marco lingüístico, histórico, 
geográfico social y cultural 
propio de Euskal Herria. 

El currículo no se debe ar-
ticular únicamente en torno 
a contenidos estrictamente 
académicos, Los conteni-
dos de que hablamos son: 
respeto e integración de las 
diferencias individuales y 
colectivas, educación para 
la convivencia, resolución 
pacífica de conflictos, igual-
dad de género, respeto por 
el medio ambiente 
y el desarrollo sostenible, 
respetuoso con los dere-
chos humanos, civiles y so-
ciales, solidaridad y de jus-
ticia social, espíritu crítico, 
cultura de la participación 
social.
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testu, mapa edota ikurren zentsuranahia neurriz 
kanpokoa izan da eta izaten ari da.

Elkarbizitzarako eta bakerako hezkuntza

Elkarbizitza giroak ezinbesteko oinarria izan behar 
du ikastetxearen egunerokoan baita gizartearenean 
ere, elkarrekin bizi, elkarrekin hazi eta elkarrekin 
ikasteko. Ildo honetan, gizaeskubideen aitor tza 
eta bakerako kultura elkarbizitzaren oinarrizko bal
dintzak baino ez dira. Horregatik, elkarbizitzarako 
eta bakerako hezkuntzari bere tokia eman behar 
zaio hezkuntzasistema osoan, eta benetako zehar
lerro bilakatu.

Azken hilabeteetan, irakasleak autoritate publiko 
izendatzeko kontuak lehentasuna hartu du agin
tarien agendan. Gehienetan, eskolako errealitatea 
ez da eraku tsi nahi diguten bezain larria, nahiz eta 
ikaste txeetan badiren diziplinarekin eta elkarbizitza
rekin lotutako buruhausteak. Gainera, elkarrekiko 
errespetua eta elkarbizitza egokia lortzea ez da irakas
leon lana soilik, eskolakomunitate osoarena baizik. 
Irakasle, langile, ikasle, guraso eta inguruko guztiok 
gara eragile eta hartzaile eskolako elkarbizitzan, eta 
guztion laguntza eta elkartasuna behar dira. Onar
tutako autoritatea ez da dekretuz indarrean jartzen, 
autoritate publikoa izendatuz lortzen edo oholtza 
baten gainean jasotzen den zerbait; baizik eta erres
petuzko harremanetan, elkarlanean eta eguneroko 
jardunean irabazi beharreko aitortza bat. Elkarbizit
zarako plangintzak ezinbesteko tresna izan behar du; 
horretarako, eta elkarbizitzak merezi duen ganoraz 
lantzeko, beharrezkoa da ikastetxeek horretarako di
tuzte baliabideak egonkorrak izatea. 

Gizarte ez diskriminatzailea lortzeko, aniztasun 
sexuala ikusgai egitearen aldeko ekintzak gauzatzea 
beharrezkoa dugu, bai hezkuntza arloan baita gi
zarte osoan ere. Era beran, ezinbestekoa da irakas
leriak eta ikasleriak komunitatearen babesa senti
tzea eta horregatik saihestu eta gai tzetsi egin behar 
dira, homofobia dela eta gertatutako fisiko edota 
hitzezko erasoak eta edozein diskriminazio mota. 
Oinarrizkoa da homofobia gizartetik aldentzea eta 
ahalegin handia egitea daukagu pertsona horien es
kubideak bermatzeko eta haien egokitze prozesua 
errespetatzeko, bakoitzaren sexualitatea naturalta
sun osoz bizitzeko xedearekin.

Eskolak elkartasuna, senidetasuna, enpatia, bestea
ren minarekin bat egitea eta bitartekotza bezalako 
balioak sustatu behar ditu, 
gatazkak konpontzeko indar
keriaren bidea baztertuz eta 
arbuiatuz; mota guztietako ga
tazken errealitatea aintzat har
tu arren, berauen konponbide 
baketsua bultzatuz eta hel
buruak bitarteko justifikatzen 
dituen ideia kuestionatuz. 

Proposatzen dugun hezkuntza 
sisteman, horiekin batera, gi
zaeskubideen ezagutza Giza 
Eskubideen Aldarrikapen 

En la resolución de conflictos la escuela debe, recha-
zando la violencia, y desde la toma en consideración 
todo tipo de conflictos, impulsar valores como la so-
lidaridad, fraternidad, empatía y mediación e intentar 
vías de resolución pacífica, cuestionando la idea de 
que el fin justifica los medios.

En opinión de STEE-EILAS, es 
necesario un consenso am-
plio en el tratamiento de las 
víctimas, tanto a nivel escolar 
como social y desarrollarlo  
sin discriminaciones, si no 
queremos que haya víctimas 
olvidadas. Por otra parte, el 
tema hay que trabajarlo desde 
un punto de vista pedagógico, 
huyendo del adoctrinamiento  
y de cualquier manipulación 
política. 
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Unibertsala oinarritzat hartuta, horien inguruko 
hausnarketa eta haren defentsa nabarmendu behar 
dira. 

Biktimek hezkuntzasisteman izan behar duten tra
taerak aipamen berezia merezi du, azken boladan 
hikamika eta erabilpen politiko ugari gertatu bai
tira horren inguruan. Bestalde, euskal gatazkak era
gindako biktimen gaia gure gizartean behar bezala 
gainditu gabe dagoen erronka dela jakinik, nekez 
eska dakioke eskolari era egokian bideratzea. Nola
nahi ere, edozein plan gauzatu aurretik premiazkoa 
da zenbait irizpide adostea eta argi finkatzea.

STEE-EILASen iritziz, biktimei eman behar zaien 
tratuak adostasun zabala izan behar du gizartean 
zein hezkuntzakomunitatean, eta bazterkeriarik 
gabe garatu behar da, “ahaztutako” biktima berriak 
sortu nahi ez baditugu, behintzat. Horrez gain, 
gaia ikuspegi pedagogikotik garatu behar da, eta 
ihes egin behar da doktrinamendu politikotik eta 
edozein manipulaziotik.

Lehenik eta behin, onartu behar da biktimak as
kotarikoak direla, askoriko jatorria dutela, eta 

haien saminak alde anitz dituela. Aintzat hartu be
har dira ETAren indarkeriak eragindako biktimak 
hildakoak, zaurituak eta meha txatuak, estatuaren 
indarkeriak azken 30 urteotan eragindakoak hil
dakoak, torturatuak, sakabanatuak eta desagertuak 
baita frankismoak eragindakoak ere hildakoak, 
espetxeratuak eta torturatuak. Halaber, euskal gi
zarteak bete gabeko zeregin bat du biktimen auzian, 
baina behar bezala bideratzeko, ezinbestekoa da me
moria historikoa berreskuratzea. 

Bestalde, biktimei zor zaizkien aitortza, oroipena 
eta elkartasuna euren ideiak edo helburu poli
tikoak alde batera utzita bideratu behar dira. Ildo 
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honetatik, biktimek ez dute momentu honetan le
kurik eskolan, ezin baita bermatu, gure ustez, gai 
honen garapenean izan beharreko objektibotasuna 
eta lasaitasuna: bizibizi dirau gatazkak gizartean, 
baita biktimen gaiaren inguruan ere. Hasieran esan 
bezala, elkarbizitzarako eta bakerako hezkuntza iri
zpide pedagogikoetan oinarritu behar da, hezkunt
zaren egunerokoan txertatu behar da beste zehar
lerroak dauden bezala, eta ezin da bideratu ekimen 
bakan eta entzutetsuen bitartez.

Biktimak eta indarkeria politikoa testuinguru be
rean kokatuta daude. Auzi honetan “Gizaeskubide 
guztiak pertsona guztiontzat” printzipioa oinarri
tzat hartuko bagenu, arazoaren amaierara daraman 
bidean egongo ginateke, printzipio hori onartzea 
ezinbestekoa baita bakea eta normalizazio politikoa 
lortzeko.

Laikotasuna

Erlijioa gizabanakoaren eta familien eremu priba
tuari dagokio; hortaz, onartezina da eskola doktri
namendurako erabiltzea eta eskola curriculumetik 
eta eskola jardueretatik kanpo egon behar du. Es
kola curriculumak jaso behar du erlijioa pentsa
mendu, kultura, arte edota historia alorretan, 
baina gizarte demokratiko, askotariko eta kultu
ra anitzeko batean, erlijio ikasgaiak ez du tokirik 
izan behar Gainera, horrek bidegabekeria sozial 
eta politiko nabarmena dakar berekin, zeren eta 
dirufunts publikoak desbideratzen baitira fede 
edo sinismen baten aldeko jarduerak ordaintzeko. 
Laikotasunak kontzientzia askatasuna bermatzen 
du eta sinesmen berberak ez dituzten pertsonen ar
teko bizikidetza ahalbideratzen du. 

Gure gizartean erlijio aniztasuna gero eta handia
goa bada ere, erlijio katolikoak pribilegio bereziak 
ditu. Pribilegio horiek, Espainiako estatuak eta 
Vatikanoak 1979an sinatu zuten “Irakaskuntza eta 
Kultura” gaiak jasotzen dituen hitzarmenean dute 
jatorria. Egoera ez da konpontzen sinesmen guz
tiei erlijio katolikoak dituen pribilegioak aitortu
ta. Gure ustez, erlijio guztiek, katolikoak barne, ez 
dute inolako pribilegiorik izan behar eta gizarte de
mokratiko batean dagokien lekua hartu behar dute, 
eta leku hori gizarte zibilean dago, eta ez, eskolan. 

Hezkun tzasistemak ezin du 
baztertu edo lehenetsi inor 
dituen edo ez dituen erlijio
sinesmenengatik.

Bultzatu nahi dugun eskola 
benetan inklusiboa izan dadin 
erlijioheziketa konfesionala 
eta horren sinbologia guztia 
eskolatik kanpo utzi behar 
dira. Horrez gain, kezka han
dia eragiten digu ikustea nola 
areagotu diren azken boladan 
Espainiako estatuan eskuin
muturrak nazionalkatolizis
moa berpizteko antolatutako 
kanpainak.

Aniztasunaren aldeko biziki
detza demokratikoak ezinbes
tekoa du hautu pertsonal, er
lijioso zein politiko, guztiekiko 
errespetua; baina hautu horie
tako batek ere ez du pribilegio 
berezirik izango. Gertakari 
antropologiko, soziologiko, 
kultural eta historiko garrantzitsu diren heinean, er
lijioak, ideologiak eta zibilizazioak ezagutzea curricu
lumaren zati izan daiteke, baina zeharkako trataera 
baino ez dute izango.

Kulturartekotasuna

2006ko apirilaren batean egindako Kontseilu Na
zionalak ikasle etorkinen eskolatzearen aurrean 
STEE-EILASen proposamenak biltzen dituen txos
tena onartu zuen. Nahiz eta azken bi urteetan, krisi 
ekonomikoa dela eta kopurua ez handitu, txosten 
horretako proposamenak baliagarriak dira orain
dik.

Kulturartekotasun hitzak bi esanahi hartu du 
hezkuntza esparruan: alde batetik, kultur anitza 
den mundu batean bizitzen ikasteko prestakunt
za eta eta beste aldetik, eskolan familia etorkinei 
egiten zaien eskolatzeprotokoloa eta trataera. Izan 
ere, kulturarteko hezkuntzaren beharra kultur
aniztasunaren ondorioz sortzen da. Ikasle etorki
nek urrutiko hizkuntzak eta kulturak ekarri dituzte 

La religión debe estar en el 
ámbito personal y familiar; es 
inaceptable el uso de la es-
cuela para el adoctrinamien-
to, y, por tanto, debe estar 
fuera del currículo y de las 
actividades escolares. El cu-
rrículo escolar debe recoger 
la religión en aspectos como 
el pensamiento, la cultura, 
el arte o la historia, pero no 
hay lugar a una asignatura de 
religión. Además, conduce a 
una flagrante injusticia social 
y política, por el desvío de 
fondos públicos para sufra-
gar actividades que impulsan 
una fe o creencia. La laicidad 
asegura la libertad de con-
ciencia y permite la convi-
vencia entre personas con 
distintas creencias.
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eta eskolak egokiro erantzun behar dio aniztasun 
horri, jatorri guztietako haur eta gazteak integrat
zeko eta sozializatzeko. Aniztasun kulturala betida
nik egon arren, beste herrialde ba tzuetatik etorri 
diren familien presentziarekin nabarmendu egin 
da.

Egun Kulturarteko hezkuntza proiektu politikoa 
da eta honako ezaugarriak ditu: familia guztien 
kulturek tokia dutela ziurtatzea; aniztasun kultu
rala baloretzat hartzea baina aldi berean begirada 
zorrotza izatea kultura guztiekiko, norberarenare
kiko barne; eta bazterketa, arrazismo eta desber
dintasunen kontra borrokatzea.

Gure gizartea azken hogei urteotan asko aldatu da, 
eta ondorioz gure ikastetxeak ere bai. Ikasle guztiak, 
bertoko edo kanpoko familien semealabak izan XXI. 
mendeko gizartean bizi tzeko prestatu behar ditu es
kolak. Dagoeneko hainbat gela gizartearen erakus
garri dira, bertan kultur jatorri askotariko ikasleak 
daude eta. Gela horiek toki paregabeak dira elkarren 
arteko ezagutza bultzatzeko, beti ere baldintza bat
zuk betetzen badira, berdinen arteko harremana era 
naturalean ematen baita bertan.

Ikastetxeetan lan handia egin daitekeenez gizar
te kohesionatua lortze aldera, oso garrantzi tsua da 
kulturartekotasuna ikasle guztiekin eta ikastetxe 
guztietan lantzea hainbat arlotan: curriculumean, 
tutoretzan, hezkuntzaproiektuan.

Horregatik, ezinbestekoa da ikastetxeetan eta irakas
le eskoletan kulturartekota
sunari buruzko prestakuntza 
ematea, eta, horrez gain bera
riazko prestakuntza hizkuntzen 
irakaskuntzaren didaktikaren 
esparruan. Zoritxarrez hori ez 
da administrazioak hartu duen 
bidea, Nafarroan, adibidez, kul
turartekotasunari dagokion au
rrekontua azken bi urteetan % 
78,66 murriztu da.

Aldi berean, inbertsio handia 
egin behar da etorkinen seme
alabak egoki eskolatu daite

zen. Baliabideak behar dira harrera egokia ema
teko eta eskolatzeibilbidea egokiro diseinatzeko.

Ikastetxeetan antolaketa oso zurruna da, ordute
gien aldetik, espezialistak direla eta... Ikasle asko 
ohiko epez kanpo heltzen dira eta eskolak ezin die 
eran tzun egokia eman. Baliabideak eta lantaldeak 
egokitu egin beharko lirateke aniztasunari eran tzun 
egokiagoa emateko; familiei integrazio prozesuan 
laguntzeko, denbora gehiago eskainiz; gertuko tu
torizazioak egiteko, edota gizarte laguntzaileekin 
bilerak egiteko.

Kanpotik iristen diren pertsonak zenbait auzo edo 
herritan kontzentratzen dira, eta horien seme
alabek eredu eta ikastetxe jakinetan ikasten dute. 
Ikasleek bere auzoan matrikulatu behar dute eta 
auzoko ikastetxe horiek baliabide gehiago izan 
behar dituzte, baina neurriak hartu behar dira 
kon tzentrazio artifizialak ekiditeko. Edonola ere, 
hezkuntza administrazioek ikasle etorkinen esko
latze orekatua sustatu behar dute funts publikoz 
hornitutako ikastetxe mota guztietan. Izan ere, 
ikasle etorkinen kontzentrazio handienak sare pu
blikoan, Nafarroan G ereduan eta EAEn A ere
duan gerta tzen dira zenbait arrazoi direla medio: 
eskolamapa, matrikulazio prozesuak, ikastetxe 
pribatuen idearioak, zerbitzuen prezio altua edota 
praktika txarrak. Ikastetxe guztiek, publikoek zein 
itunpekoek, betebehar berberak izan behar dituz
te.

Ereduen sistemak dirauen bitartean, Lehen 
Hezkuntzara iristen diren ikasleak euskal eredue

Hoy la interculturalidad es 
un proyecto político con las 
siguientes características: 
asegurar que las culturas 
de todas las familias tienen 
su lugar; considerar un 
valor la pluralidad cultural, 
pero al mismo tiempo tener 
una mirada crítica sobre 
todas las culturas, incluida 
la propia; y combatir toda 
forma de marginación, ra-
cismo y discriminación.
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tan eskolatu beharko lirateke, ikasketak arrakas
taz amaitzeko aukera izan baitezakete. Bigarren 
Hezkuntzara heltzen diren ikasleen kasuan, eskola 
–arrakasta lortzea izan behar da helburua, eta ho
rretarako, ingurunean soziologikoki nagusia den 
hizkuntzari eman behar zaio lehentasuna, euska
raren ezagutza funtzionala lantzearekin batera. 
Horregatik, exentzioak erraztu beharrean adminis
trazioek ikastetxeei beharrezkoak diren baliabideak 
eskaini beharko lizkieke. Edozein kasutan euska
raren irakaskuntza bermatuta izango dute eta be
harrezkoak diren curriculum egokitzapenak egin
go dira. Horregatik, administrazioak ikastetxeei 
beharrezkoak diren baliabideak eskaini beharko 
lizkieke. Horrez gain, hainbat ikastetxetan ama
hizkun tza sustatzeko edo manten tzeko programak 
abiarazi behar dira

Beste aldetik, Atzerritartasun Legearen azken erre
formak aurreko legedi baztertzailea gogortu eta 
larriagotu egin du (edo egingo du) eta horrek 
ondorio larriak izan ditzake. Aurrerantzean, atze
rritarrek erroldatzeko arazoak izango dituzte, arau
hauste larria baita bertan benetan bizi ez den nor
baiten izena ematea erroldan. Horrek oinarrizko 
eskubideen murrizketa handia dakar, hala nola, 
osasunaeta hezkuntzaeskubideena, erroldatzea 

ezinbestekoa baita hezkuntzasisteman matriku
latzeko. Era berean, kezkagarria da adingabekoen 
zentroetan bizi den egoera, ez baita bermatzen 
hezkuntzaeskubidea etapa guztietan.

Finantzaketa
Oso ondo neurtu beharko dira finantziazio priba
tua hezkuntzako eremuetan sartzeak ekar ditzakeen 
arriskuak. Hezkuntzak izan behar duen azken he
lburutik urruntzeaz gain pertsonen formazio in
tegrala, gizarte mailako bereizkeriak gauzatzen 
dituelako (kuoten kasua), eta gainera, hainbatetan 
(Lanbide Heziketan nahiz unibertsitateko gra
duondoen kasuan) ordaina eskatu dezaketelako 
enpresa finantzatzailearen aldetik.Hezkuntza sis
temaren finantzaketa publikoa ezinbestekoa da 
ikastetxeek beren lana kalitatez egiteko, behar adi
na gizabaliabide eta baliabide material izateko eta 
gizartearen hezkuntzaeskari guztiei modu egokian 
erantzuteko, baita goi mailako ikasketetan eta iker
ketan ere. Hezkuntzako aurrekontuek ikastetxeen 
eta herritarren benetako premien araberakoak izan 
behar dute, ekonomiairizpide soilen gainetik, 
gizarteerrentagarritasuna oinarritzat hartuta. Har
tara, xede horretarako erabiltzen den aurrekontu
saila nabarmen handitu beharra dago ezinbestean 
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eta azkeneko urteotako joera alderanztu. 

Gure espazio ekonomiko eta kulturalean, ohiko 
erreferentziatzat jotzen da BPGren % 6 eta % 7 bi
tartean dabilen kantitatea. Baina kantitate osoa be
zain inportantea da banaketa nola egiten den. Ildo 
horretan, ezinbestekoa da lehentasuna hezkuntza 
publiko osoak izatea, bera baita hezkuntzaeskubi
dea ziurtatzen duena, gizarte kohesioan oinarrituz 
eta gizarte osoaren hezkuntzabeharrak berdinta
sunez bermatuz. Ikastetxe pu blikoen kudeaketa 
Hezkuntza Sailaren ardura zuzena da eta une hone
tan, ikastetxeak pairatzen ari diren baliabide eta 
azpiegitura gabeziei aurre egin behar die. Sare pu
blikoa dagokion tokian jartzeko, hau da, hezkuntza 
sistemaren ardatza izateko, Plan Estrategiko baten 
beharra ikusten dugu. Hezkuntzamaila guztietako 
ikastetxeek haur eskoletatik unibertsitateraino, 
behar adinako finantzaketa izan behar dute, sare 
publikoa aukeratzen duten ikasle guztiei ikas

postua benetan bermatu ahal 
izateko.

Ildo beretik, ikastetxe pu
blikoen finantzaketa a ta l 
gehiagotara hedatuz joan 
behar da hezkuntza zerbit
zu osagarriak, ikasleen ikas
materialak..., baina familien 
dirusarreren arteko aldeak 
txikitzeko formulak abia
raziz eta laguntza zuzen eta 
orokortuen eredutik urrun
duz, bidegabea eta arbitrarioa 
delako. Aginte publikoen ar
dura da gizartearen eskariari 
dagokion hezkuntza zerbi tzu 
osagarrien eskaintza antolat
zea eta zuzenean kudeatzea, 
justizia soziala eta aukera
berdintasuna bermatuko di
tuena; eta, bereizkeriarik egin 
gabe. Zerbitzu osagarriok ez 
lituzkete hezkuntzaadminis
trazioak ez eskaintza horren 
ardura luketen bestelako ad
ministrazio publikoek ere az
pikontratatu behar. 

Azken urteetan, zerbitzu publikoen etengabeko 
pribatizazio eta merkantilizazio prozesuen aurrean, 
eta zehazki, hezkuntzan gertatzen ari direnetan 
Haur Hezkuntzako lehenengo zikloa, Lanbide 
Heziketa, zerbitzu osagarriak, graduondokoen 
kanpoko finantzaketak... erakunde publikoek ezin 
diote, inolaz ere, muzin egin gizartearekiko duten 
ardurari. Ez da bidezkoa oinarrizko eskubidea den 
eta garrantzi estrategikoa duen hezkuntzaarloaren 
plangintza eta kudeaketa esku pribatuen esku uz
tea, merkatu librearen menpe jarriz. Hezkuntza ez 
dago salgai merkantzia bailitzan, ezta familien ba
lizko eskubide pribatuen mesedetarako ere. Horre
gatik, STEE-EILASek ez du ontzat ematen egungo 
legedian jasotakoa.

Bestalde, ez dugu ahaztu behar ikastetxe pribatu 
kontzertatuek sare publikoaren subsidiarioak izan 
behar dutela. Gaur egun, ikastetxe pribatu kontzer
tatuetako matrikula gehiengoa da gure hezkuntza 
sisteman, batez ere hezkuntza maila batzuetan eta 
orokorrean hartuta gure ingurune soziopolitikoan 
(Europa eta Estatu Espainola) azaltzen diren pro
portzio guztien gainetik. Ideologia neoliberalaren 
ondoriozko zerbitzu publikoen pribatizatzeko joerari 
helduz, ikastetxe publikoen osagarri gisa planifika
tu barik, erabaki politiko eta ekonomiko argia dela 

La financiación pública 
del sistema educativo 
es imprescindible para 
garantizar un trabajo de 
calidad en los centros, para 
que puedan contar con los 
recursos humanos y mate-
riales necesarios y para dar 
una respuesta educativa 
adecuada a la demanda 
social, también en los es-
tudios superiores y en la 
investigación. Los presu-
puestos de educación de-
ben estar en consonancia 
con las necesidades de los 
centros y de la ciudadanía, 
sin que estén limitados por 
las coyunturas económicas, 
basados en la rentabilidad 
social. Para ello, los pre-
supuestos de educación 
deben aumentar conside-
rablemente, cambiando la 
tendencia de los últimos 
años. 

Xabier Mendiguren.
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ikastetxe pribatu kontzertatuak finantzaketa pu
blikoan ere lehenestea. Testuinguru honetan, halere, 
gerta daiteke zerbitzu publikoak suposatzen dituen 
benetako behar sozial guztiei heltzen dien ikastetxe 
pribaturen batek finantzaketa nahikorik ez izatea; 
baina, aldi berean, beste asko egon badaude, beren 
helburuengatik eta eguneroko jarduerarengatik ino
lako itunik merezi ez dutenak. 

Itunpeko irakaskuntzak finantziazio eredu berria 
behar du gaur egun indarrean dagoena guztiz arbi
trario eta zuzengabea delako. Batetik, legeak agin
tzen duena baino harago doa hainbatetan: derri
gorrezkoak ez diren ikasmailak, alferrik bikoizten 
diren hezkuntza eskaintzak edota sexu bereizketa 
egiten duten ikastetxeen kontzertazioak kasu. Bes
tetik, ez du aintzat hartzen ikastetxeak eskolatzen 
duen ikasle tipologia, ez legearekiko duen bete
kizun maila (kuotak, kontratazioa, idearioak, ku
deaketa mota ...). Eredu berria aldarrikatzen du
gunean, halere ez dugu patronalek eskatzen duten 
terminoetan egiten. Haiek eskubide berdinez hi
tzegiten dute, betebeharrez hitzegiteari uko egiten 
dioten aldi berean.

Era berean, aginte publikoen ardura da ikastetxe 
guztietan hezkuntza finantza tzeko diruaren erabi
lera zuzena eta kontrol publiko gardena bermatzea; 
eta gauza bera familiei emandako dirulaguntzekin, 
hain zuzen ere, laguntzak emateko baldintzekiko 
erabateko errespetua ziurtatzeko. Egungo egoera 
ez da onargarria, ai tzitik, kontrol mekanismo es
pezifiko eta eraginkorragoak ezarri behar dira. Izan 
ere, egoera irregularrak antzemanez gero egon ba
daude, ikerketa ireki eta legeiruzurrak topatzeko
tan itunak galtzea ekarri beharko luke. Hala ere, 
ardura ez da administrazioarena soilik, horretan 
parte hartu behar dute baita hezkuntzaeragileek, 
ebaluazio eta kontrol prozesuan bertan gutxieneko 
objetibotasuna eta gardentasuna bermatzeko. 

Itunpeko ikastetxeen finantzaketaegoera korapi
latsuak, ordea, ezin digu nahastarazi patronalak fi
nantzaketa areagotzeaz egin ohi dituen eskari bide
gabeak, ikastetxe horietako langileen aldarrikapen 
zuzenekin. STEE-EILASek urte luzeak daramatza 
itunpeko langileen lanbaldintzak hobetzeko eta 
publikoko kideekin homologatzeko borrokan bat 
egiten. Ez dago zalantzarik auzi hori Admnistra

Biel Caldentet, STEILES.

Vicent Mauri, IVSTPV.



28   eskola publikoa 45

prestakuntza eta hezkuntzaberriztapena. Zeregin 
horretan unibertsitateak, eta unibertsitateikerke
tak bereziki, ekarpen oparoa egin behar du siste
ma osoaren kalitatea hobetzeko: ezagutza mailan, 
berrikuntzabideetan, gizarteprozesu berriaren 
trataeran, arazo sozialen antzemate eta azterketan 
etab. Horretarako bi esparruen arteko harremanak 
eta elkarlana behar bezala eraiki, sustatu eta sendotu 
behar dira, hala administrazio arloan, nola arlo pro
fesionalean.

Hezkuntzasistemak irekita egon behar du beti, 
etengabe gertatzen diren aldaketa sozialak eta gi
zartearen bilakaerak berak aurrean ezartzen diz
kion erronka berriak bere gain hartzeko, eta malgu 
jokatu behar du bere eskaintza aldaketa horietara 
egokitzeko. Baina hori guztia ezin da egin aldaketa 
horiek era kritikoan aztertu gabe.

Esaterako, oso garrantzitsua da informazio eta ko
munikazioteknologia berrien garapena (Eskola 2.0, 
Integratic programa...), baina ezin zaio eman lehen
tasuna erabilera hutsari eta beste kontu asko ahaztu, 
hala nola: teknologia horiekiko dependen tzia ko
mertziala, kontsumismo neurrigabea eta antiekolo

zioaren ardurapekoa dela eta esparru horretan or
dainketa eskuordetuaren formulak emaitza onak 
eman dituela ere

Hezkuntza kalitatezkoa eta berritzailea

Egun irakaskuntzan gauzatzen ari diren kalitate
sistemak hezkuntzaren kalitatearen adierazle esan
guratsutzat ezarri nahi dira. Hauen kudeaketarako 
oinarriek eta irizpideek lotura handiagoa dute 
ikuspegi enpresarialekin eta antolaketa mailako 
“eraginkortasunarekin”, baliabideen “errentagarri
tasunarekin”, hezkun tzakalitatea benetan neur
tu ditzaketen adierazleekin baino. Antolaketa eta 
kudeaketa garrantzizko gaiak badira ere, itxurazkoa 
baino ez da egiten den “kalitatesistema = kalitatezko 
hezkuntza” lotura mekanikoa. Hezkuntzakalitatea 
sistema osoari dagokio eta ezin da mugatu kudeaketa 
arlora bakarrik.

Ikastetxeen benetako kalitatea neurtzeko kontuan 
hartu behar dira: zenbateraino den egokia ikasleen 
premia zehatzen eta inguruneko eskakizunen 
aurrean ematen duten hezkuntzaerantzuna eta 
zenbateraino bete diren hezkuntzaproiektuan 
finkatutako helburuak. Hortaz, gizarteerren
tagarritasuna izan behar da irizpidea. Halaber, 
diseinatu eta diruz hornitu beharko dira irakas
leen prestakuntza eta maila guztietako ikastetxeen 
hezkuntzaeskaintza, mailarik apalenean hasita 
unibertsitateraino.

Etengabe aldatzen den gizarte baten beharretara 
egokitzeko, hezkuntza publikoari eskatu beharreko 
kalitatearen oinarrian egon behar dira etengabeko 

Los sistemas de calidad que se están desarrollando hoy en 
día en la enseñanza se quieren establecer como indicadores 
significativos de la calidad de la misma. Las bases y criterios 
para la gestión de estos indicadores están más vinculadas 
con la eficiencia organizativa y la rentabilidad  
de los recursos desde la perspectiva empresarial, que con 
indicadores que realmente pueden medir la calidad educa-
tiva. Siendo la organización y gestión temas importantes, la 
relación mecánica entre sistemas 
de calidad = educación de calidad no es más que aparente. 
 La calidad educativa se debe dar en todo el sistema educati-
vo y no se debe limitar al ámbito de gestión.

Vicent Esteve, Esther Sainz, Confederación Intersindical.



Hezkuntza arloa: gure eredua     29

gikoa, balizko osasun arriskuak (wifisareak...), neu
rriz kanpoko garapen antzua, aukeraberdintasuna, 
informazioaren analisi kritikoa eta software librea
ren abantailak. Eskolan ahalik eta gehien urrundu 
beharko genuke sektore honi lotu ohi zaizkion era
bilera merkantilista eta komertzialetatik.

Gizartealdaketek eragindako premia berriei behar 
bezala erantzun ahal izateko berrikuntzak ezarri 
behar dira eta baliabideak jarri irakasleen hasie
rako prestakuntzarako, eta prestakuntza iraunko
rrerako, eta eguneratzerako. Eta teknologia berrien 
kontuan adierazi dugun bezala, prestakuntzan ere 
planteamendu komertzial hutsak saihesteko ahale
ginak egin behar dira.

IKTen erabilerari dagokionez hainbat arrisku ekidin 
behar dira: baliabide berriak erabiltzea betiko gau
zak egiteko (horretarako ez baita halako inber tsiorik 
justifikatzen) edo, okerragoa litzatekeena eta maiz 
aipatzen dena, teknología berria sartzeagatik hainbat 
urtetako atzerakada metodologikoa egitea

Egun IKTen erabilera eskolan beharbeharrezkoa 
da, eremu honetan ere ekitatea bermatzeko. Izan 
ere, eskolako ohiko jardueretan IKTak erabiliz 

La formación permanente y la renovación pedagó-
gica deben ser la base de la calidad exigible a la 
educación pública para que se adapte a las nece-
sidades de una sociedad  
en continuo cambio.

ziurtatu dezakegu ikasle guztientzako alfabetiza
zioa digitala eta, horrela, sozializaziorako 3. espa
rrua deitu izan den honetarako sarbidea ziurtatu, 
bretxa digitala sortzeko arriskuari aurre eginez.

Administrazioak ekidin beharko luke kanpoko 
enpresetara jotzea formazio bila, barnean dituen 
baliabideak indartuz horretarako.

Dena den, teknologia berrien aldeko jakinmina 
sustatzearekin batera, beharrezkoa da haiekiko 
lilura gehiegizkoaz libratzea. Izan ere, hezkuntza
arloan benetako berrikuntza ez da etorriko tekno
logia berrien erabilpen soiletik, halabeharrezkoa 
izango baita berrikuntza pedagogiko eta metodo
logikoen garapena ere.

Arantxi Sarasola, LAB. Txiki Muñoz, ELA. Ángel Jiménez, IAC.
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Horretarako ikasirakasteko jarduera esangurat
suetan teknologia berriek zabaltzen diguten lehioa 
informazioa lantzeko, komunikatzeko, koopera
zioan aritzeko eta parte hartzeko era funtzionalean 
aprobetxatu behar dugu.

Ikastetxeen autonomia, kontrol soziala, 
kudeaketa eta parte-hartze demokratikoa

Ikastetxeen pedagogia eta antolakuntzaauto
nomia beharrezkoa da beren egoera zehatzetara 
egokitzeko eta beren hezkuntzaproiektua behar 
bezala garatzeko. Dena den, ikastetxe guztiek 
bete behar dituzte gutxieneko baldintza batzuk, 
eta testuinguru horretan, ulertu behar da autono
mia hori ikastetxe osoari dagokiola, banandu ezin 
den bertako hezkuntzakomunitateari, alegia, eta 
ez bertako inongo eragileri edo kolektibo bereziri. 
Bestalde, loteslea izan behar du hezkuntzaadmi
nistrazioarentzat. Izan ere, hezkuntzaproiektuak 
betiere ebaluatu beharrekoak onartu ondoren, 
proiektu horiek garatzeko behar beste gizaba
liabide eta baliabide material hornitu beharko 
dizkie ikastetxeei. 

Hezkuntzasistemaren kontrolean eta kudeaketan 
partehartzea eta demokrazia bermatu eta hobe
tu behar dira, existitzen diren erakundeak Es
kola Kontseilu autonomikoak eta bilgunekoak, 
kasu moldatuta eta mekanismo berriak sortuta. 
Erakunde horiek hezkuntzasistemaren ebaluazioa, 
barrukoa zein kanpokoa, egiteko ardura izango 
lukete. Kontuak kontu, betiere errespetatu be
harko dira, eta bermatu, prozesuaren kontrola eta 
ebaluazioaren gutxieneko objektibotasuna, gar
dentasuna eta informazioaren eskuragarritasuna. 

Honen harira, Nafarroan ezinbestekoa izango lit
zateke erakunde publiko bat sortzea ebaluazioaren 
gardentasuna bermatzeko.

Bestalde, beharbeharrezkoa da partaidetza zuze
naren, inplikazioa eta barnedemokraziaren kul
tura berreskuratzea bai hezkuntzan, oro har, bai 
ikaste txeen eguneroko jardunean. Ikastetxeen 
kudeaketan partehartze zuzena izan behar lukete 
irakasleek, ikasleek, familiek eta irakasle ez diren 
langileek.

Ikastetxeetako zuzendaritza, pertsona baten kargua 
baino, taldelan moduan ulertzen dugu. Taldelan 
hori behar bezala onartu eta babesteko neurriak 
hartu behar dira. Zuzendaritza Taldearen funtzio 
nagusietako bat administrazioaren aurrean eskola
komunitatea ordezkatzea da.

Langileak, funtsezkoak hezkuntza sisteman

Ikastetxeetako irakasleak eta irakasle ez diren 
langileak funtsezko zutabe dira edozein hezkun
tzaprozesutan, beraiek protagonista baitira 
benetako premiak zeintzuk diren antzemate
ko orduan, erantzunik egokienak diseinatu eta 
martxan jar tzeko orduan, beren lorpen eta dis
funtzioak ebaluatzeko orduan, ikasleen tutore 
izan eta orienta tzeko orduan, familiekin derri
gorrezko koordinaziolana egiteko orduan eta 
ikastetxeak kudeatzeko orduan. Hori dela eta, 
hezkuntzamunduan ez dago ezer arrakastatsurik 
egiterik langileek proiektuetan partehartzen ez 
badute, laguntzen ez badute eta beren egitekoak 
aintzat hartzen ez badira. 

Ildo honetatik azpimarratu behar da hasierako 
prestakuntzaren garrantzia. Irakaskuntza ez uni
bertsitarioari begira garrantzi handia izango dute 
Magisteritza ikasketen antolaketa berriak eta 
bigarren hezkuntzarako masterrak, hain zuzen, 
hezkidetza, kulturartekotasuna eta bizikidetza 
ezinbesteko gaiak izango direlarik, besteak beste. 
Bigarren Hezkuntzan antzemateko gabeziek za
lantzan jartzen dute bigarren hezkun tzako irakas
leak prestatzeko masterraren egokitasuna hasie
rako prestakuntzarako bide bakarra bezala. Ez 
litzateke baztertu behar, batez ere irakaskuntzara 

Es necesaria la autonomía pedagógica y de gestión de los cen-
tros para que puedan responder a su situación y desarrollar de 
manera adecuada su proyecto educativo. No obstante, tiene 
que haber unas condiciones comunes mínimas para todos y, 
en ese contexto, se debe entender que la autonomía corres-
ponde a cada centro en su conjunto, a toda la comunidad es-
colar y no a uno de sus agentes o colectivos en particular. La 
autonomía debe ser vinculante para la administración ya que 
tras aceptar los proyectos, que deben ser evaluados, habrá 
de dotarlos de los recursos materiales y humanos para poder 
llevarlos a cabo. 
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zuzendutako hainbat ikasketetan, irakaskuntzan 
prestatzea etorkizuneko irakasle hori karreran 
bere gaian gaitasuna eskuratzen duen bitartean. 
Gertutik jarraitu beharreko gaiak dira, ahalik eta 
prestakuntzarik praktiko eta osoena lortzearren.

Lanarlo hutsari erreparatuta, hezkuntzaadminis
trazioak konpromiso argia hartu behar du irakas
leen eta hezkuntzasisteman diharduten gaine
rako langileen lanbaldintza objektiboak zaindu 
eta hobetzeko. Administrazioaren konpromisoak 
ondokoak ere ziurtatu behar ditu: hezkuntza
proiektuen eraginkortasuna eta jarraipena berma
tzeko behar besteko egonkortasuna; prestakuntza 
iraunkorra; langileen zerrendak berritzea; eta beren 
funtzioen, horiek betetzeko behar den denbora
ren eta ordainsarien balorazio egokia. Gainera, 
kontuan hartu behar ditu hezkuntzasisteman di
harduten langileen motibazio pertsonala eta pro
fesionala, eta gizartearen zerbitzura egiten duten 
lanaren garrantzia aitortzea eta gizarteak balioestea. 
Hau guztia dela eta, eskola indartzeko eta hobet
zeko bidean beharrezkoa zaigu berau baliabide 
egokiz janztea eta horrekin batera lan baldintzak 
hobetzea. Izan ere, langileen alde darabilgun ekin
tza sindikalak lotura zuzena du gure hezkuntza eta 
gizarte eredua aurrera eramateko lanarekin.

En este sentido, hay que subrayar la importancia de  
la formación inicial. Para la enseñanza no universitaria,  
la remodelación de los estudios de magisterio y el máster 
de secundaria son elementos muy importantes, siendo entre 
otros, la coeducación, la interculturalidad y la convivencia 
temas prioritarios a tener en cuenta. 

El profesorado y el personal no docente de los centros es-
colares constituye un elemento fundamental de cualquier 
proceso educativo… Es por ello por lo que nada en el ámbito 
educativo puede hacerse con unas mínimas expectativas de 
éxito sin su implicación activa en los proyectos, sin su efecti-
va colaboración y sin la debida consideración de sus tareas.

Iosu Balmaseda, ESK.Mayuca Cortón, STEGA.



La ley que ordena el sistema

El valenciano, lengua propia y cooficial del País 
Valenciano, según el Estatuto de Autonomía y la 
Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV), 
no recibe la protección que la ley le reserva, ni el 
impulso institucional global y sostenido a favor de 
su extensión, ni de su uso. El objetivo que orienta 
la posición de l’STEPV, en el ámbito de l’uso y 
extensión del valenciano al sistema educativo, es 
el pleno e idéntico conocimiento del valenciano 
respeto al castellano por parte de todo el alum
nado, sea cual sea el ciclo y modelo lingüístico 
en que estudie, como exige el artículo 19.2, de 
la LUEV,”(...) Al final de los ciclos educativos 
y cualquiera que haya sido la lengua habitual al 
iniciar los estudios, los alumnos han de estar ca
pacitados para utilizar, oralmente y por escrito, el 
valenciano en igualdad con el castellano”. Un aná
lisis de la aplicación de la LUEV, que comprenda 
la totalidad del sistema educativo, muestra la len
tíssima aplicación de la ley y el tenue crecimiento 
del alumnado en valenciano. 

Los resultados de la ley 

Los resultados del análisis muestran fuertes des
equilibrios entre los tramos educativos de primaria 
y secundaria, entre secundaria y bachillerato y ci
clos formativos, y entras estos y la universidad, en
tre centros públicos y privados, y entre territorios. 
Y en habla de territorios hablamos de la división 
administrativa por “provincias”. Pero también de 
la división en zonas de predominio lingüístico va
lenciano y castellano, para las cuales se aplican pro
gramas y criterios diferentes. Los datos, no pueden 
ser más decepcionantes: 

1.  Sólo uno de cada cuatro alumnos están escola
rizados programas de enseñanza en valenciano 
según datos del periodo 20082009 . 

2.  Se ha consolidado una doble red: pública/priva
da, en la cual el 94% del alumnado escolarizado 
en valenciano lo hace en centros públicos mien
tras que sólo un 6% lo hace en concertados, aun 
cuando el alumnado escolarizado en la red con
certada representa el 32% del total. 

El sistema educativo valenciano: 
una ley, dos lenguas
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3.  La distribución por niveles educativos no prevé 
la continuidad del sistema: mientras que un 33% 
del alumnado en infantil y primaria se acoge a 
programas PEV/PIL, sólo un 19’8% puede con
tinuar haciéndolo en ESO, bachillerato y ciclos 
formativos, según datos de este año. 

4.  Sólo un 16% d’alumnado recibe enseñanza en 
valenciano en bachillerato y un 4% lo hace en 
ciclos formativos. En los Centros Específicos de 
Educación Especial el índice se reduce a un 0%. 
En los centros de FPA formación de personas 
adultas o enseñanzas artísticas, no figura alum
nado en valenciano. Los datos son del curso 
20062007. 

5.  La exención de cursar la asignatura de valen
ciano continúa estando permitida en un 28,66 
% en Alacant, 21,73% en València y 8,67% en 
Castelló. Por lo tanto, y como dice Tudi Torró: 
«Una buena parte de l’alumnado de las zonas 
castellanoparlantes han pasado toda su escolari
dad obligatoria sin conocer ni aprender una de 
las dos lenguas oficiales...». «Esta situación no 
ha hecho más que perpetuar la división existente 
entre valencianos que son bilingües valenciano 
y castellano y valencianos que son monolingües 
únicamente castellano”. 

6.  En el ámbito universitario, los datos del curso 
200708 muestran que la demanda global a las 
universidades es del 16%, y sólo se atiende un 
11%. Aquí se repite el desequilibrio por territorios. 

La exigencia en el cumplimiento  
de la ley 
Se constata por los datos con qué contamos, que 
los intereses políticos e ideológicos han planea
do de manera constante sobre la aplicación de la 
LUEV con tanta intensidad que, 26 años tras su 
aprobación, tan relevante ha resultado la manera 
de cumplirla como la de incumplirla. El gobierno 
valenciano –con mayorías absolutas y primer res
ponsable del cumplimiento y aplicación de la ley 
no sólo no ha impulsado el uso del valenciano en 
la enseñanza y en otros ámbitos sociales sino que 
ha obstaculizado su extensión. Así ha sido necesa
rio que el cumplimiento de la ley se exigiera desde 

todos los ámbito, y ha necesitado el compromiso 
del profesorado, padres y madres, PAS, claustros, 
juntas de personal, consejos escolares... Una parte 
de la sociedad valenciana ha habido de exigir día a 
día de la administración el respeto a un derecho y 
el cumplimiento de una ley. 

El último ejemplo es el de la reciente creada pla
taforma “Sí al valencià” en la que varias asocia
ciones, sindicatos y partidos reclaman la incor
poración del conocimiento del valenciano como 
un requisito en el proyecto de ley de la función 
pública valenciana, para asegurar el uso del va
lenciano en la administración. 

En julio de 2009 se firmó, en el marco de Mesa Ge
neral de la Administraciones Públicas Valencianas, 
un acuerdo sobre la nueva ley de la Función Pública 
Valenciana. Este acuerdo lo subscribieron todos los 
sindicatos (CCOO, UGT, CEMSATSE y CSIF) 
con la excepción de la Intersindical Valenciana. Un 
acuerdo que no contemplaba el requisito lingüístico 
ni la catalogación de los puestos de trabajo. Una ca
talogación que sitúa el número de puestos de trabajo 
catalogados en valenciano en el 1% en el conjunto 
de la Administración del Consell. 

La presión interna y externa que recibieron algunas 
de las organizaciones sindicales firmantes hizo que, 
pese a haber firmado la ley, subscribieran el mani
fiesto “Si al Valencià” y participaran en las acciones 
emprendidas para su incorporación al texto de la ley. 

En todo caso, se ha perdido una oportunidad para 
incorporar el requisito en la nueva ley. El gobierno 
valenciano quería un acuerdo mayoritario de Mesa 
General de Negociación. Ese era el momento de la 
presión. Ahora, el gobierno, con mayoría absoluta 
en las Cortes Valencianas, no está por incorporar 
el requisito en la nueva ley. Su argumento es, como 
no podría ser de otra forma, que tiene el apoyo de 
la mayoría sindical. 

En cuanto al uso social, el gobierno de la Generali
tat Valenciana se limita a dar mínimas subvencio
nes por promocionar el uso del valenciano pero sin 
tener ningún Plan de Normalización Lingüística. 
Tampoco la RTVV es un elemento de normaliza
ción lingüística.
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Volviendo a la apliación de la ley a la enseñanza. 
Hace falta decir, que en la lenta aplicación de la 
ley se deben diferenciar dos etapas: la que se mueve 
entre 1983 hasta 1995, y la que empieza a partir 
del curso 9596 y llega hasta ahora. 

En la etapa que empieza el año 83, se introduce 
el valenciano como asignatura en el territorio de 
predominio lingüístico valenciano. En este perio
do fueron numerosas las resistencias a la LUEV. La 
oposición a la asignatura, concentró todo el esfuer
zo por negar la unidad de la lengua catalana y po
lemizar sobre su nombre y sobre la necesidad de su 
aprendizaje. El tema, si bien latente, no es un tema 
menor. Prueba de ello es que ahora mismo el Con
sejero de Educación se ha negado reiteradamente, 
hasta este año, a la inclusión de la licenciatura de 
Filología Catalana en las órdenes de convocatoria 
de las oposiciones. Ha recibido 19 sentencias a fa
vor de la inclusión y que reconocen de forma ex
plícita la unidad de la lengua. Este año lo ha hecho 
pero de una forma indirecta. Hay que resaltar que, 
durante años, el PP valenciano ni ha acatado, ni ha 
cumplido las sentencias. 

A partir del curso 1995/96, definidos los programas 
educativos PIP (Programa de Incorporación Progre
siva), PEV (Programa de Enseñanza en Valenciano) 
y PIL (Programa de Inmersión Lingüística), para la 
enseñanza empieza su aplicación y extensión. A par
tir del curso 9899, se define un nuevo programa 
educativo de introducción de lenguas extranjeras en 
primaria, el PEBEPrograma de Educación Bilingüe 
Enriquecido, que ya aplican un total de 278 cen
tros, según la administración. 

Los Programas de Educación Bilingües inicialmente 
pensados para un tramo de enseñanza obligatoria, 
que iba de los 6 a los 14 años, se han ido aplicando 
a todos los niveles educativos. Mientras tanto, las le
yes de ordenación del sistema han cambiado, y un 
cambio fundamental, como la prolongación de dos 
años de obligatoriedad del sistema, al pasar de 14 a 
16 años, no han supuesto ninguna revisión en los 
programas. Así, tanto en ESO, como en bachillerato, 
ciclos formativos y universidad, conviven los progra
mas de PEV/PIP con la elección que hace el profeso
rado de su lengua vehicular. Cosa que ha asegurado 

la presencia de la lengua en estos tramos, más por 
voluntariedad que por planificación. 

Queda claro, hasta aquí que la introducción del 
valenciano y el cumplimiento de la ley, en la últi
ma parte de los tramos obligatorios de la enseñan
za, y en los tramos no obligatorios, no sigue una 
planificación clara y conocida, ni contiene objeti
vos cuantificables y evaluables. 

El plurilingüismo de la administración 

La Consejería de Educación más partidaria del 
monolingüismocastellano que del bilingüismo –
valenciano/castellano de la LUEV, se a proclama
do firme defensora del plurilingüismo y ha hecho 
grandes esfuerzos por introducir lenguas extran
jeras en el sistema educativo, especialmente el in
glés, pero también el chinomandarín. El conflicto 
educativo del curso pasado (2008/09) provocado 
y perdido por la Consejería de Educación, em
pezó por la imposición de impartir en inglés la la 
asignatura de Educación para la Ciudadania en se
cundaria. También el curso pasado, la Consejería 
ponía en marcha un programa experimental plu
rilingüe en tres centros de Infantil y Primaria, en 
los cuales se impartía el 80% de las áreas en inglés 
en Infantil y todas las materias excepto castellano y 
valenciano en Primaria. Para el curso próximo está 
previsto que lo hagan 3 centros más. En el futuro 
quieren que este programa se generalice en todos 
los centros. 

La crítica de STEPV, al modelo plurilingüe que 
practica la administración es que la introducción 
de las otras lenguas en el sistema se ha hecho con 
menoscabo del valenciano. Cualquier plan pluri
lingüe aplicado a nuestro sistema educativo debe 
tener como punto de partida que el alumnado 
valenciano en primer lugar tiene que conseguir el 
objetivo de la LUEV: dominar el valenciano en 
igualdad de condiciones que el castellano. 

La Consejería de Educación considera, a estas altu
ras, que el número de centros que ofertan enseñanza 
en valenciano es suficiente. Muchos centros que pi
den un cambio de modelo lingüístico están recibien
do la negativa por parte de la Administración. Una 
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negativa sin ningún fundamento ni legal ni pedagó
gico. Recientemente también ha puesto restricciones 
a los programas PIP. Por el contrario, se está prepa
rando una nueva norma que acabe con los actuales 
modelos lingüísticos para sustituirlos por uno donde 
el inglés tenga un carácter predominante. 

El profesorado 

En 1997 se catalogaron como bilingües todos los 
puestos de trabajo de los colegios públicos de in
fantil y primaria, con ocasión de la adscripción del 
profesorado del cuerpo de maestros a los nuevos 
puestos de trabajo resultantes de la aplicación del 
nuevo sistema educativo ordenado por la LOGSE. 
Desde 2002, el profesorado que ha accedido al sis
tema educativo por concursooposición lo ha he
cho con el requisito lingüístico, que también se ha 
exigido en los concursos de traslados. Con respecto 
a secundaria, muchas líneas de valenciano que vie
nen de primaria se acaban porqué en los institutos 
no se ha regulado ni la catalogación lingüística de 
los puestos de trabajo, ni el requisito lingüístico en 
el concurso de traslados. 

Así pues, lo que se hace en valenciano depende del 
hecho fortuito que haya el profesorado adecuado y 
con voluntad. Ni hay continuidad en las líneas de 
valenciano en la ESO, ni hay planificación en ba
chillerato ni en formación profesional. Y si la situa
ción es así no es por la oposición del profesorado. 
En el acuerdo subscrito entre la administración y 
todos los sindicatos de la Mesa Sectorial de Edu

cación junio de 1999 sobre las plantillas de los 
institutos de secundaria aparece, por primera vez, 
el compromiso de proceder a la catalogación de los 
puestos de trabajo. Este acuerdo todavía no se ha 
desarrollado. 

Para acabar, los objetivos mínimos que 
desde STEPV pretendemos conseguir 
se pueden concretar en:

1.  El valenciano debe ser la lengua vehicular de 
todo el sistema educativo valenciano.

2.  Acelerar el incremento de la enseñanza en valen
ciano, cosa que pide una revisión de los progra
mas, para todo el sistema, en la línea de lo que 
han dicho las evaluaciones del Instituto Valen
ciano de la Calidad de la Enseñanza (IVAQUE).

3.  Consolidar y extender la enseñanza en valenciano 
en secundaria, bachilleratos y ciclos formativos, y 
esto exige la regulación de las plantillas, con cata
logación lingüística, cosa que ya era posible elaño 
1999 con el acuerdo de plantillas y que la admi
nistración todavía no ha desarrolado.

4.  Un mayor equilibrio territorial: 41 puntos de di
ferencia entre Castelló y Alacant piden una plani
ficación de objetivos que supere la voluntariedad. 

5.  Una distribución equilibrada entre pública y pri
vada, que el sector privado financiado con dinero 
público asuma lo que le corresponde, debido a su 
peso demográfico y territorial. Sin la enseñanza 
privada concertada, hoy por hoy no se pueden dar 
avances significativos en las áreas urbanas. 

6.  Atender la demanda allá dónde se produzca, so
bre todo en los tramos iniciales de infantil, pero 
también en ESO, bachilleratos, ciclos formati
vos o universidad.

7.  Iniciar una planificación para EPA, conservato
rios oficiales, enseñanzas artísticas y educación 
especial. 

País Valencià, Vicent Mauri (STPV)
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Las gallegas y los gallegos tenemos desde el 20 de 
mayo una nueva norma que nos impone el uso del 
español en las aulas, basándose en las ideas de igual
dad y de equilibrio propias de un aspirante a funam
bulista, que se caen por su falta de fundamentos.

Si bien es cierto que las múltiples movilizaciones 
consiguieron moderar el discurso y, parcialmente, 
algunas de las irresponsables acciones prometidas 
como la elección a la carta de la lengua…, se nos 
ha impuesto un marco legislativo especialmente le
sivo para el gallego. Entre todas y todos, hemos de
tenido la segregación lingüística, la antipedagógica 
imposición del inglés como una lengua vehicular 
más, la rebaja al 33% de materias a impartir en ga
llego, y la posibilidad de que elijan los progenitores 
el analfabetismo lingüístico de sus descendientes. 

Este Decreto lesiona los derechos de los gallego
hablantes, siendo especialmente grave la prohibi

ción del esfuerzo que, voluntariamente, realizaba 
gran parte del profesorado en la tarea normaliza
dora. Conviene recordar que la política normali
zadora gallega en la educación se basó siempre en 
decretos de mínimos que podemos llamar garan
tistas: se marcaban un número mínimo de mate
rias a impartir en gallego y se permitía la libertad 
del profesorado en las otras materias. Si bien es 
cierto que la administración gallega nunca ejerció 
un control celoso sobre el cumplimiento de los 
mínimos a impartir en gallego, este desigual cum
plimiento era mitigado por la posibilidad, ahora 
prohibida, de decidir impartir clases en nuestra 
lengua en las materias no marcadas por ley. El 
verdadero cambio de los decretos anteriores al 
aprobado hace unos días no había sido más que 
aumentar el porcentaje del mínimo del gallego 
del 33% al 50% e incluir las matemáticas como 
una de las materias a impartir en gallego.

De la imposición del gallego al 
español como idioma liberador
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Un cambio tan pequeño y progresivo, que contó 
hasta el final con el aval de PPdG, no puede ex
plicar una campaña electoral tan agresiva contra la 
normalización lingüística ni la continuidad de su 
discurso tardo franquista una vez asumida la res
ponsabilidad de gobernar. El decreto actual debe y 
puede ser cambiado, pero lo que va a ser más difícil 
de modificar es el discurso que ha calado en una 
parte de la población, posicionándola en contra 
de la normalización. Las razones hay que buscar
las en el cinismo de algunos medios de comunica
ción como la cadena COPE y otros medios afines, 
así como de La Voz de Galicia, paradójicamente 
principal periódico beneficiario de las ayudas a la 
normalización. Todos ellos difundieron un discur
so simplista que consiguió que de la identificación 
del gallego con la libertad conseguida después del 
franquismo se pasase a asociar normalización con 
imposición, y español con libertad. A esto hay que 
sumar la propaganda amplificada de una mentira 
que pasará a los anales de la historia: que el español 
se estaba perdiendo en Galiza y que se prohibía o 
incluso se penalizaba su uso en las escuelas.

Después de treinta años educando para el conven
cimiento de la importancia de normalizar la lengua 
para evitar su desaparición, nos vemos en la obli
gación de explicar cosas tan básicas, que parecían 
superadas, como que el gallego es la lengua propia 
de Galiza, que la normalización es un esfuerzo para 
salvar un bien común, que es bueno para el futuro 
de nuestras hijas y de nuestros hijos…

Para ilustrar el daño que ha hecho narraré dos ex
periencias, una en un centro educativo y otra en 
una tienda de un barrio compostelano. Hace poco 
en un IES de una comarca cercana a Composte
la decidieron alegrar las paredes de cemento del 
pabellón deportivo con grafittis  realizados por el 
alumnado. Entre ellos realizaron algunos alusivos a 
la lengua con lemas como: “A nosa lingua é branca 
e azul”. Un pequeño grupo del profesorado reac
cionó con cierta violencia discursiva acusando de 

hacer política con el alumnado, en lugar de educar 
y provocando que el debate sobre la conveniencia 
de mantener esas pinturas murales llegase al Con
sejo Escolar. La postura de este grupo minoritario 
dentro del IES sería casi impensable hace dos años, 
haciéndose hoy más visible al apoyarse en este falso 
discurso sobre la imposición.

Otra anécdota, más grave si cabe, es la que viví en 
la tienda de mi barrio. Comprando con mi hijo de 
cuatro años, éste usó la palabra azucre y Suso, el 
tendero, respondió: “¡Cuántas bofetadas recibí yo 
por llamarle así al azúcar!”. Añadiendo inmedia
tamente: “Y yo recibí pocas, otro compañero de 
una aldea cercana recibía peores palizas al costarle 
más llamarle azúcar al azucre”. Olimpia, la mu
jer de Suso, intervino casi disculpándose: “Es que 
antes sólo aprendíamos gallego”. Después de una 
breve charla entre todos los que estábamos en ese 
momento en la tienda sobre la aberrante actuación 
del franquismo hacia la lengua de nuestro país y 
la importancia de enseñarle gallego a las niñas y a 
los niños, Olimpia interviene de nuevo diciendo: 
“Bueno, lo que yo no estoy de acuerdo es con la 
imposición.” Lo grave de la anécdota es que no se 
refería a la imposición violenta que le habían infli
gido a Suso, su compañero, y a generaciones de ga
llegas y gallegos. Repetía el discurso de que ahora 
lo que se quiere es imponer el gallego.

Si este hecho resulta preocupante, lo que resulta 
deleznable desde el punto de vista político y mo
ral son las declaraciones del portavoz de PPdG, 
Rodríguez Miranda, afirmando que la política 
lingüística del bipartito había sido la de: “La letra 
con sangre entra”, afirmación que espolea mentiras 
propagandistas falseadoras del presente y de la his
toria reciente.

A toda esta propaganda hay que sumarle el discur
so del inglés y del plurilingüismo mal entendido. 
Si tradicionalmente los ataques contra la normali
zación del gallego se basaban en la falsa oposición 
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gallegoespañol entendida como que el aprendiza
je del gallego era a costa del dominio del español, 
ahora con la introducción del discurso del inglés 
nos quieren situar en defensores de un tradiciona
lismo opuesto a la modernidad del conocimiento 
de lenguas extranjeras.

Todas las acciones contrarias a la normalización 
lingüística de este nuevo PPdG, más dependien
te de Génova, fueron contestadas por la socie
dad gallega en cinco manifestaciones con más de 
200.000 personas y una huelga del 90% del profe
sorado de la educación pública; además de recabar 
la oposición de todas las entidades más prestigio
sas del país, entre ellas el Consejo Consultivo con 
su informe de posible inconstitucionalidad del 
Decreto del PP. Debemos poner en valor el tra
bajo realizado y ser conscientes de que nos queda 
mucho por hacer.

Entre ese hacer y quehacer es prioritario centrar 
nuestro trabajo, además de en la oposición al De
creto actual con el consiguiente coste político para 
el gobierno de la Xunta, en la elaboración de un 
discurso pedagógico dirigido a la sociedad en ge
neral, con especial atención a la comunidad edu
cativa. Tal vez la ausencia de este discurso ha sido 
el mayor error del bipartito. Este discurso debe re
cuperar la palabra libertad para la normalización 
de las lenguas propias, el verdadero significado de 
la palabra igualdad  desde el conocimiento de la 
desigual realidad –, la idea de que el conocimien
to de las lenguas propias no se debe entender por 
oposición a, de que hay un derecho inviolable de 
las niñas y los niños al conocimiento de la lengua 
para luego tener la posibilidad de usarla, la utilidad 
pedagógica de su conocimiento para el aprendizaje 
de otras lenguas…

En definitiva, tenemos que recuperar un discurso 
del orgullo, orgullosos de que nuestra ciudadanía 
futura aprenda la lengua de Galiza con la normali
dad de un país sin prejuicios. Debemos conseguir 

asociar nuestra lengua a un proyecto de bien co
mún y de honestidad intelectual, independien
te de la ideología y la lengua que use parte de la 
ciudadanía a causa de su analfabetismo lingüístico 
histórico. No debemos centrar el esfuerzo tanto en 
el cambio lingüístico de la población portadora de 
históricos prejuicios, centrándonos en que tam
bién estas personas valoricen la importancia de la 
normalización. Debemos conseguir que se asocie 
el aprendizaje de nuestra lengua a un proyecto de 
toda la ciudadanía recuperando el orgullo de lo 
que somos por nuestra lengua y siendo conscientes 
de que las futuras generaciones no nos perdonarán 
la pérdida de un bien patrimonial como es un idio
ma que ya poseemos. Pero sobre todo debemos in
sistir en que seremos una generación recordada con 
orgullo si lo conseguimos. Quiero por ello acabar 
con el lema de uno de las campañas de la Coordi
nadora de Equipos de Normalización: “O galego 
necesita máis protección. El gallego necesita más 
protección. Galician language needs more protec
tion. Orgull@s do noso, orgullos@s do galego.”

Xoxe Cabido, STEGA.



Deshazkundearen Utopiaz
Duela bizpahiru hamarkadatik hona pentsamendu ekologistan zenbait au-
torek (N. Georgescu-Roetgen, I.Ilich, A.Gorz, S,Latouche, J.Martinez Alier, 
J.M. Naredo, C.Taibo…) hazkunde mugagabearen mitoa deuseztatu nahi 
izan dute. Duela bizpahiru urte gure artean ere krisi  ekonomiko eta ener-
getikoarekin batera deshazkundearen ideia zabaltzen ari da. Hona hemen 
pasa den Maiatzaren 15an Donostian gure sindikatuaren kongresuan gai 
honetaz antolaturiko tailerrean entzundakoa eta lau taldetan  banaturiko 
parte-hartzaileek plazaratu zutena.

Hazkunde ekonomikoa mito erraldoia da. Pilaketa 
kapitalistaren sorreratik nazio eta estatu guztiek ha
zkundearen norgehiagokan aritu dira eta kontrakoa, 
hau da, produkzio eta kontsumoaren hazkunde eza, 
tragediatzat somatu da. Bestalde, denok ongi dakigu 
Lur planeta mugatua dela eta bere baliabide material 
eta energetikoak ere agortzekoak direla. Gainera in
dustrializazioarekin, azken 200 urtetan erregai fosilen 
ustiaketa hazkorrak hainbat arazo sozioekologiko 
larriak ekarri dizkigu, besteen artean klimaren al
daketarena eta petroiloaren gailurrarena ere (pick oil 
ingeleseraz). Fenomeno ekologiko berri hauek pano
rama berri eta kezkagarri bat zabaldu dute,hazkunde 
ekonomikoaren mitoa kuestionatuz. 

George Sorel marxista iraultzaile eta mitozalearen 
ustez,mitoa irudimultzo bat da, blokean eta intui
zio hutsez, edozein analisi ausnartu baino lehehe
nago, gure gogoan, sentimendumordo bat pizteko 
gai izaten dena. Mitoak, normalean kontraesan so
zialak konpontzeko errepresentazio poetikoak dira, 
lirikoak. Sentimentu ukaezinak eta nolabait garai
tezinak ere. Halabaina, historikoki mitoari utopia 
kontrajarri zaio. Utopiak arrazoiaz egindako asmo 
politikoak ditugu, perfekzioa eta egoera idilikoen 
bila, askoren uztez, lortuezinak. Guk ere utopia eko
logista kontrajarri nahi izan diogu hazkunde eko
nomikoaren mitoari. Gure utopia arrazionala da, 
esplika daiteke eta funtzio mobilizatzailea ere eduki 
dezake. Host, aztertu, baloratu, elkarrizketatu eta 
konpartitu, autoritarismorik gabe.

Eta joera utopiko honek helburu zehatz batekin, 
hazkunde kapitalistarekin batera hazi diren hainbat 
mito eta ameskeri deuseztatzea. Mito teknologikoa 

zein desmaterializazioarena, energia iturri agortezine
nak edota aurrerakunde bukaezinarena ere. Arrazoia
ren bitartez gauza izan behar gara mito hutsal hauek 
desegiten joateko eta emozioa eta gogoarekin jendea 
animatu beste norabide bat hartuz, mundu justu eta 
orekatu baterako, energia eta garraio alorrean adibi
dez urratsak ematen hasteko ere. 

$$ HAZKUNDE EKONOMIKOA $$. 

• Neska aktibistak “Egin zeozer, maniatikoak!!

•  Agintari 1 “Ondo, zer erreza den kritikatzea, neskatila!!”

•  Agintari 2 “Eta suposatzen dut, badaukazula alternatiba 
jadanik guztiz frogaturik ezta?

•  Agintari 3 “Ekofanatiko histerikoak, jendeari esaten beti 
nola bizi... lan apropos bat bilatu!

Non dago arazoa, bada? Energiak, hiztegiaren ara
bera, sistema baten lan ahalmena dena, eguzkian 
du bere iturri iabakarra eta energia exosomatiko 
(gure beharrizan fisikoetarako ez dena, jana eta 
beroaz aparteko kontsumoak, –endosomatikoa ez 
dena, alegia) delakoaren eskaera eta kontsumoa 
etengabe biderkatzen ari da. Isurketak eta kutsa
durak ere hazkor eta sostengaezinak suertatzen ari 
dira. Ezin dugu energia gehiago xahutu, eguzkiak 
oparitutakoaz hornitu baizik.

Garraio alorrera bagoaz, arazoak guztiz loturik 
eta antzekoak ditugu. Antzeko mitoekin topatzne 
gara. Gure kasuan, adibidez, Eusko Jaurlaritzaren 
agintarien ustez, Abiadura Handiko Trena (AHT) 
“interes orokorraren alde egiten da” eta gainera ga
rraio azpiegituretan “Europarekiko atzeratuta gau
de”. Bi gezur galantak.

Iñaki Barcena (Ekologistak Martxan eta 
STEE-EILASeko kidea)



Egun, garraioa jarduera ekonomiko bat kontside
ratzen da, printzipalki, eta Euskal Y (AHT) beza
lako azpiegitura erraldoiak denok ordaindu behar 
dugu nahiz eta gutxi batzuk soilik erabili. Gainera 
sostengaezina dena sostengarri trukatu nahi da. 
Hori bai, kontsumo energetikoa tren konbentzio
nalaren 6 aldiz gehituz, lur okupazioa 400 hekta
reana izanik, 33 mill. Tn hondakinekin, zarata eta 
barrera edo hesi efekto jasangaitzekin eta ur eragi
netan 31 Km. akuifero hondaturik uzten. Inpaktu 
gehiegi sostengarritasunaren ikurra altxatzeko.

Deshazkundea ekofeminismoren semealaba dugu. 
Bere helburuetan garraio eta energia eredu alterna
tiboak, bizitza eredu berrietarako azpimarkatzen 
dira, eguzki eredura abiatuz eta naturarekiko bakea 
sinatuz. S.Latouchek dionez birebaluatu, biregi
turatu, birbanatu, biregin, birerabili eta birzikla
tu. Gure zor ekologikoa onartuz eta ordainduz, 
gure inpakto sozioekologikoak gutxitu. Programa 
edo egitarau politiko berri hau martxan jartzeko 
ezinbestekoak ditugu baldintza batzuk: Indarrak 
batu, dibertsitatea onartu, sektakeriak ahaztu, eta 
zubi eta aliantza sendoak eraiki. Eta ipar horrat
zan bizitza kalitatea, bizitza mailaren gainetik jarri, 
elkartasuna, justizia eta sustengarritasuna defendi
tuz. 

Gure sindikatuaren kongresua aukera ezin hobea izan zen, 
tailer batean deshazkundearen utopiari errepasoa egiteko 
eta 70 irakasleen partaidetza ez da egun guztietan profita
tzen. Hona hemen gure sindikatuko kideen ekarpenak. 

NOLAKOA IZANGO DA UTOPIARAKO TRAN
SIZIOA?

•  Merkaturik gabeko gizartea, harremanak denboraz 
neurtuz. 

• Diru, lan, gauza, kontsumo gutxiagorekin.

• Ondoko produkto biologikoak kontsumituz.

• Garraio gutxiago, bertako elikagaiak.

• Paketeak eta enboltorioak desagertuz.

• Denda txikiak, superfizie handirik ez.

•  Lan jornada gutxitu, aberastasuna eta lana banatu, 
soldata topeak jarriz.

• Beste hazkunde mota bat, pertsonak hazteko. 

•  Denbora libre, lan gutxiago denok, kontsumo gu
txiago. 

• Produkzioa kontrolatzea: zer?, zenbat?

•  Gizakien beharrizanetara egokituz, naturarekiko 
orekan. 

• Osasuntsu guztiok bizi ahal izatea.

• Lokalizazioa, autohornikuntza. 

• Diru gutxiagorekin bizi.

• Aldaketa pertsonalak.

• Gertukoa erabiltzea.

• Norberaren inplikazioa. 

• Enplegu banaketarekin

• Jantokien kudeaketa berriaz.

1) Garraio antolakuntza: 

• Mugikortasun askoz txikiagoa. 

• Auto, hegazkin, auotbide gutxiago.

• Lanera oinez joatea.

•  Garraio publikoa erabili, garraio sareak 
eratu. 

• Erraz eta arin joateko aukera izatea.

• Bizikleta gehiago.

2) Bizitza filosofia: 

•  Inork ez gehiegi pilatu, inor gabezian. 

•  Menpekotasun materialetatik libreago.

• Enplegu banaketa.

• Izpiritu konpetitibo basatirik ez.

•  Jendarte burujabeagoa, erabakien jabe.

•  Harreman solidarioa, gizarte igualitarioa.

• Lasaitasuna.

3) Kontsumismo eza. 

• Baliabide urrietara ego
kitu

• Denbora gehiago.

DESHAZKUNDEAREN UTOPIA NOLAKOA IZANGO DA?
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A la derecha de los borradores
Erreforma laborala aurrera doa Madrilgo parlamentuan; lerro hauek idaztean biz-
tanle gehienon kalterako aplikatuko den dekretuak ez du bere ibilbide osoa amaitu, 
ezagutzen dugunak okerrera egin dezake. Eskola Publikoaren hurrengo alean behin 
betiko testuaren azterketa eskaini ahal izango dugulakoan, oraingo honetan Eilas-
kidea den Isabel Otxoak Diagonal aldizkariaren 129. alean (uztailaren hasieran) 
argitaratutako artikulua jaso dugu.

La primera reforma laboral de este año se produjo 
en el Decreto 8/2010, de 20 de mayo, con el re
corte brutal de la prestación de cuidados familiares 
de la Ley de Dependencia. A las cuidadoras de sie
te días por semana, 24 horas diarias, se les ha im
puesto dar el primer paso adelante para ajustar las 
cuentas públicas. De una prestación que, según el 
grado de dependencia, está entre 519 y 300 euros 
mensuales, se ha suprimido el abono retroactivo de 
los seis primeros meses desde la fecha de solicitud. 
Además, se ha dado a las Administraciones cinco 
años para pagar los atrasos que se adeudaban ya 
por prestaciones generadas antes de la reforma le
gal. En el mismo Decreto, incumpliendo los acuer
dos de condiciones laborales en el empleo público, 
se ha bajado el salario a los funcionarios, aunque el 
recorte se ha gestionado con mayor delicadeza que 
en el caso anterior. Cuestión de relación de fuerzas. 

Los defensores de la reforma repiten como un 
mantra lo perjudicial de la dualidad laboral, refe
rida a la existencia de personal fijo y temporal. La 
dualidad, cuidadosamente construida a lo largo de 
los años con normas y prácticas que la han ido im
poniendo como algo lícito, tiene muchas otras ma
nifestaciones: personal de la empresa principal y de 
las contratas, personal de ETT, falsos autónomos, 
personal de la matriz y el de las filiales, el de las 
franquicias… El terreno de la discusión es más am
plio que el que se nos plantea en esta reforma. Hay 
mala vida más allá del contrato fijo o temporal, y el 
precio del despido. 

El Decreto de reforma laboral de 16 de junio, es 
más favorable a las posiciones de la patronal que 
lo que anunciaban los borradores. Respecto a las 
medidas contra la temporalidad, impone una du
ración máxima de tres años (cuatro con acuerdo 
sindical) al contrato de obra, pero no limita los ca
sos en que se puede utilizar, amplísimos desde la 
reforma del 94. Tampoco impide que un mismo 
puesto esté contínuamente cubierto con contratos 
temporales. El encadenamiento de contratos se re
gula ahora mejor que en la reforma de 2006, pero 
en cuestiones de contratación temporal no hay que 
creer ninguna medida si no va acompañada de la 
intervención de la Inspección de Trabajo. La Ins
pección ni existe ni se le espera: en el año 2009, 
de once millones de contratos de obra y eventua
lidad, sólo detectó como fraudulentos un 0,38%. 
Se hace un leve gesto de penalización de la contra
tación temporal: la indemnización por fin de con
trato, que hoy es de 8 días por año, y lo será hasta 
diciembre de 2011, pasará a ser de 12 días en un 
proceso gradual que temina el 1 de enero de 2015. 
Esta es la única medida del Decreto que impone 
mayores cargas a la empresa, y su envergadura se 
comenta por sí sola. 

Los despidos colectivos se facilitan, sin llegar a eli
minar la intervención administrativa y judicial, que 
era la pretensión de la patronal. Se introduce en la 
redacción de la ley una pequeña frase que marcará 
un hito: las empresas tienen que acreditar “mini
mamente” la razonabilidad de la decisión de des



pedir. En los despidos por causas económicas será 
suficiente con “una situación económica negativa”, 
desaparecen del texto las fórmulas que se barajaban 
“pérdidas durante 6 meses”, “pérdidas económicas 
no meramente coyunturales”, La fórmula final no 
ha podido ser más flexible: será suficiente con “una 
situación económica negativa”. 

El contrato indefinido con despido improceden
te a 33 días por año, iniciado en 1997, se podrá 
hacer a todos los colectivos. En realidad, el costo 
para la empresa sólo será de 25 días, ya que el FO
GASA pagará los otros 8, siempre que el contrato 
haya durado más de un año. No hay que olvidar el 
proceso de desaparición de los salarios de tramita
ción a partir de 1994, con otro importante hito en 
2002, con lo que la dualidad de indemnizaciones 
se está superando a base de igualar por debajo. El 
FOGASA abonará los 8 días en los despidos proce
dentes por causas económicas; en este caso, con de
mostrar “mínimamente” el motivo del cese, de los 
20 días por año de esa clase de despido, la empresa 
sólo tendrá que pagar 12 días. Con el tiempo, le 
dará igual tener gente fija o temporal. 

Del resto de las medidas, destacar dos. Una, la re
organización de las bonificaciones de cuotas de la 
Seguridad Social, que para 2010 están presupues
tadas en 2.850 millones de euros (el gasto previsto 
en pensiones no contributivas de jubilación e inva
lidez este año no llega a 2.000 millones). La boni
ficación generalizada de cuotas de los últimos años 
no ha servido para crear más empleo sino para aba
ratar costes, y esto lo reconoce ahora el Gobierno. 
En adelante, las bonificaciones irán sobre todo a la 
contratación de menores de 30 y mayores de 45. 

No sé sé cuál sería una buena política de bonifica
ciones, y si tiene que haberla. Pero sí que el Estado 
tendría que tener medios de coacción sobre las deci
siones de contratación de las empresas, sin limitarse 
al papel de repartidor de estímulos económicos. 

Las ETT podrán practicar la cesión de trabajadores 
también en la construcción (salvo en trabajos espe
cialmente peligrosos) y en el sector público. Esto 
último significa la desaparición del acceso en con
diciones de igualdad al empleo público temporal. 
Se acabaron las pruebas objetivas, puntuación por 
méritos, orden de lista… porque si la selección y 
contratación se deja en manos de una ETT, nada 
de esto está garantizado ni lo estará. En el CC es
tatal para las ETT de 2008, CCOO y UGT ya se 
comprometieron a evitar en los convenios colecti
vos claúsulas restrictivas de la utilización de ETT, 
y a colaborar para eliminar la prohibición de ac
tuar en construcción y Administración Pública. 
Las agencias de colocación con fin de lucro serán 
legales, medida que merecería un comentario más 
extenso. Funcionan en el sector doméstico (en un 
ilegalidad tranquila, no perturbada por la autori
dad laboral), y de esa experiencia se concluye que 
sirven para precarizar el empleo, cobran a la traba
jadora por agilizar la búsqueda de trabajo, inter
median en ofertas por debajo de la ley, y practican 
impunemente la discriminación en la selección por 
origen nacional, edad y antecedentes laborales en 
el caso de personas que han tenido conflicto por 
reclamar sus derechos. La reforma de las normas 
sobre agencias de colocación y ETT cumple con 
la legalidad de la UE, que, salvo excepciones, im
pone quitar las barreras a la privatización en to
das las actividades. 

No hay reforma del contrato a tiempo parcial, 
aunque aparecía en los borradores. Se suprimían 
las horas complementarias y se creaban dos clases 
de contratos parciales, uno de ellos con horario 
fijo. La desaparición de las horas complementarias 
era un avance positivo pero, como ya se ha dicho, 
esta no es una reforma para mejorar derechos. 

Isabel Otxoa, EHUko irakaslea.
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