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HEZKUNTZA ITUNAREN
AZTERKETA
Prozesua goitik behera egin da, dagoeneko adostuta zegoen dokumentu baten
gainean. Parte hartzea itxurakeria baino ez da izan, gure ekarpenak ez dira jaso.

Aurrerapausorik ez da eman zerbitzu publikoen garapenean, hezkuntza sisteman
dauden publiko/pribatu titulartasunak mantentzen dira. Beraz, helburu pribatizatzailea
izaten jarraitzen du.

Publikotasunaren kontzeptua zalantzan jartzen da, eta autonomiaren aitzakiaren pean
gobernantza udalen eskuetan uzten da. Baina udalek borondate, kolore politiko eta
baliabide anitzak dituzte. Horrek ikastetxeen arteko aldea areagotu dezake.

Gogora dezagun, ituntze unibertsala ikasle gehiegi zeudelako hasi zela; orain, ordea,
gutxiegi daude. Zein hezkuntza sareren alde egingo du apustua gobernuak? Berea
den edo pribatuaren aldekoa?

Jaiotza-tasaren jaitsierak, publikoan matrikulazio jaitsierak eta eskola publikoa
erdigunean ez jartzeak lanpostu galera ekarriko du.

Ikastetxeen autonomia sustatzen da, baina arautu gabe, ikastetxeen arteko desoreka
eta lehia areagotzeko arriskua handituz.

Euskara ez da erdigunean jartzen, hirueleko markoan sakontzen jarraitzen da soilik
eta ez murgiltze ereduan.

0-3 zikloari dagokionez, logika pribatizatzailearen lehen urratsa izanik, ez da aipatu
ere egin, logika pribatizatzailea betikotuz.

Itun hau ez da gizarte kohesionatu, aurrerakoi eta feminista bat lortzeko bidea.

Itxuraz “progrea”, baina izaeraz neoliberala da proposamena.

Gaineskaintza:
Matrikulazio, zerbitzu
eta klase orduetan

Pribatua babestu
diru gehiagoz hornituz

Lanpostu publikoak
suntsitu!

Euskara

Hirueletasunak
euskarari presentzia
kentzen dio.
Kaltetuenak: eremu
ez euskaldunetakoak

Ez zaio behar besteko
garrantzia ematen,
hirueletasunari
ateak irekiz

Segregazioa

Eskola
publikoan
matrikulazioa
beherantz

Kolore politikoa
edo Udalaren
gaitasunaren menpe!
Desarautzearen
arriskua!

Eskolen eta udalen
autonomia handitzen
da, desorekak lekuz
leku areagotuz

Deszentralizazioa

Baldintza eta egoera ezberdinak
dituzten eskolen artean

Eskolen arteko lehia
eta merkantilizazioa:

Programa kontratuek
eskolen arteko aldeak
areagotuko dituzte,
eskola bakoitzaren
ahalmenaren arabera

Zuzendarien
profesionalizazioa
eta eredu gerentziala
sustatzen dira, talde
eta komunitatearena
beharrean

Eskola itunduetan
gestio pribatua
diru publikoarekin
sontengatu

Titularitate pribatua
mantendu

Eskola publikoak

Eskola pribatuak

IKT

Subirautza
teknologikoa eta
Software librea
behar dugu!

Microsoft-ek eta
Google-k gure datuak
saltzen jarraituko dute

Ez dago aipamen
zehatzik gaiarekiko

Eskola publiko eta pribatuak berdin tratatzen ditu, bakoitzaren abiapuntua eta beharrak kontuan hartu gabe

Hezkuntza lege berriaren proposamenak:

EAJ, EHBildu eta PSEren EAEko
HEZKUNTZA ITUNA:
“Itxura ona, barren ustela”

Dokumentu osoa “komunitatearen” garrantziaz mintzo da, eta hara hor
zuzendaritzari buruz zer dakarren dokumentuak:

Zuzendaritza sendoa behar du ikastetxe orok eskola-komunitatea
estrategia irmo batez gidatuko duena, erabakiak hartzeko
autonomia izango duena eta lortu beharreko emaitzekiko
erantzukizuna bere gain hartuko duena. Bi dira gakoak:
autonomia eta eskumenak, hau da, egiteko aukerak
eta ebaluatzeko gaitasuna.
Horrek eskartzen du, (i) errendimendu handiko prestakuntza
berezitua; (ii) perfil horretako ardura direktiboek dakarten maila
pertsonaleko zein taldeko baliabide nahikoak; (iii) erantzukizun
eta eskaera horiek eskatzen duten neurriko irabazi ekonomikoak
eta errekonozimendu soziala.

Irakurtzen dakigunontzat hau eredu gerentziala deitzen da: zuzendaritzaren
eskumen handia, erabakitzeko autonomia, estrategia irmoak, “emaitzak” lortzeko
erantzukizuna eta horri lotuta soldata eta gizarte errekonozimendu nabarmendua.
Eta ez dator oso bat gestio demokratikoarekin eta langileen parte hartze
zabalarekin. Argi dago Hezkuntza Itun honetan zuzendaria ez dela “gutako bat”.

EAEko HEZKUNTZA ITUNA: “Nos mean y dicen que llueve”
Hitz politen artean, pribatizazioa indartzen jarraituko duen politika

EAJ, EHBildu eta PSEren EAEko
HEZKUNTZA ITUNA:
“Itxura ona, barren ustela”

Gráfico 1. Segregación escolar por origen nacional en España. Índice de Gorard para estudiantes
inmigrantes de 1ª generación y de 1ª y 2ª generación en cada Comunidad Autónoma
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Nota: Comunidades ordenadas en función de la segregación promedio.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos PISA-2015.
OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 12, nº 2, 2017, pp. 395-423. DOI: 10.14198/OBETS2017.12.2.04

Hau ez du kontatzen bere azterketa “zorrotzean” Hezkuntza Itunak. Agian horregatik
ez du orokorkerietatik haraindi segregazioarekin amaitzeko neurri zehatzik ekartzen.

Eragile ugarik (bereziki eskola publikotik) eskatu dutenari muzin egin
dio itun honek.

EAEko HEZKUNTZA ITUNA: “Nos mean y dicen que llueve”
Hitz politen artean, pribatizazioa indartzen jarraituko duen politika

EAJ, EHBildu eta PSEren EAEko
HEZKUNTZA ITUNA:
“Itxura ona, barren ustela”
Ikastetxe pribatuen finantziazioa are gehiago handitzeko helburuaz

eginiko ituna da. Pribatuko patronalek behin eta berriro adierazi dutenez,
Hezkuntza Lege berriak ikastetxe horien finantziazioa handitzeko balio behar du.
Baina orain arteko finantziazioa ez da makala izan. Adibide bat, beste askoren
artean (irakurri albistea arretaz, merezi du!):

Orain aurkeztu duten testuan diote ikastetxe pribatuei diru
gehiago emanda kuotak desagertu beharko direla. Baina gaur egun
hezkuntza itunak arautzeko indarrean (?) dagoen dekretuak irakaskuntzagatik

kuotak kobratzea debekatzen du (293/87 dekretua). Orain arte kuota ilegalak
kobratu dira lotsarik gabe, administrazioak ez ikusiarena egiten duen bitartean.
Orain diote “finantziazio osoa” emango zaienez, ez dela kuotarik egongo!

EAEko HEZKUNTZA ITUNA: “Nos mean y dicen que llueve”
Hitz politen artean, pribatizazioa indartzen jarraituko duen politika

EAJ, EHBildu eta PSEren EAEko
HEZKUNTZA ITUNA:
“Itxura ona, barren ustela”

Hezkuntza Itunaren dokumentua hasten da esanez “zorrotz begiratzeko unea
dela” eta “ohiko inertziak eta konfort-markoak utzi behar direla” hain zuzen ere
“funtsezko arazoei aurre egiteko”. Bai, hitz ederrez beteta dago dokumentua.

Eskola segregazioa, hala ere, ez da aztertzen eta jasotzen
oso “zorrotz”. Izan ere, ez da inongo momentutan lotzen publiko-pribatu
dualtasunarekin.

Eskola inklusibo eta ekitatiboa lortzeko ikastetxe pribatu zein publiko, denak
berdin tratatzeko eta denak “Hezkuntza Zerbitzu Publikoan”. Pribatizazio
politikek, edozein arlotan, bazterketa eta segregazioa dakarte. EAEn
“ohiko inertzia” eskola pribatua pribilegioz eta neurrigabeko babesaz zaintzea izan
da. Bai, bada momentua inertzia horrekin amaitzeko, baina ez da hori Hezkuntza
Itunaren helburua.

EAEko HEZKUNTZA ITUNA: “Nos mean y dicen que llueve”
Hitz politen artean, pribatizazioa indartzen jarraituko duen politika

