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ONTSA IRAKURTZEKO

Eskaintza sotil batekin natorkizu, irakurle, eta eskuetan daukazun hau

bere sotiltasun horretantxe ha¡tzea nahi nuke. Hemen daka¡dana ez da erabat

bema.Zau bat bai, beste bat ez.Lehen atala EKBren siglapean argitaratu zen,

hurrengo biak bere garaian argitaratzeke gelditu ziren eta azkeneko hirurek,

berriz, argitalpen desberdinetan ezagutu zuten argia. Bere garaian idatzi eta ar-

gitaratu bezala doaz guztiak, ortograltaren aldetik zerbait gainbegiratuta,

baina edukia batere aldatu gabe, zeren, orduko hezkuntza-errealitateari buruz-

ko interpretazioan asmatu ala ez, horrela ematen baitute zintzoenik beren

garaiko lekukotasuna.
Pasarte batzuetan punturen bat edo beste errepikatzen dela ikusten badu-

zu, errazadaukazu e[emedioa: bistaz salta etajo aurrera. Diskurtsoaren haria

ez eteteko utzi ditut bere horretan.

Azkeneko zatian, afal desberdinetan hariltzen den diskurtsoaren ulerpene-

rako, eranskinen atala ezarri dut, oinarrizkoenak eta adierazgarrienak iruditu

zaizkidanekin osatuak.
Bibliografiaren atalean, orduko iturriez gain, gai honi hurbilen zaizkion e-

karpen batzuk upafzen saiatu naiz, baina, batez ere, ikuspegi soziologiko, histo-

riko eta pedagogikotik egindakoak, nahiz eta lan horiek geroztik egindakoak izan.

Tempus rememorandi: Atzokoak gaurkotuz

Honezkero, beharbada, galdetu duzu ea zergatik ote natorren ia duela hogei

urteko kontu zaharak berritzera. Nire gogoan ez zen sortuko argitalpen honen

asmoa baldin azkenaldiotan gai honetaz irakurri ditudan lan batzuen irakurketak

ha¡taratu ez banindu. Badirudi euskal irakaskurûzareî inguruan esatekoak jada-

nik esanda daudela. Egia da, nola ukatu, ikerketa-ildo batzuk irekiak daudela eus-
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kal hezkuntzako zenbait sailetan, 
-bereziki 

historiko eta pedagogikoan-, eta

lehen baino gehiago dakigula bai Euskal Herrian gauzatu izan den hezkuntza-

politikaz, bai euskal nazionalismo historikoak euskal irakaskurÍz,az izan dveî
nazio-ikuspegiaz, bai ikastolen bilakaera historikoaz, bai autonomi aroan garatu

den hezkuntza elebidunaz, baita irakaskuntza publikoaren gainean egon zen

ezlabudaz erc. Tnno¡ez, Euskal Herriko unibertsitate-ikertzaileak ez daude lo
eta, ikerlan guztiak maila berekoak ez badira ere, orokorrean esan dezakegu guz-

tiak direla interesgarri eta argiganiak eta, ekarpen berrien mez-ulari diren heine-

an, jakinganiak. Ugarituz eta iker-ildo berrietan desbe¡dinduz doan bibliografia
hau fideltasunez jaso beharean gaude, batzuena avpatzen eta besteena ignora-
tzen ibili gabe, langintza honetan sobera dagoenik inortxo ez daeÍa.

Ez bakarrik aurreratu da euskal gaiei buruzko ikerketa-lanetan, baita ikerke-
ta horietan erabiltzen den hizkuntzan ere. Gure aurrekoek, gutxi batzuek salbu,

ez ztÍer' uste gai akademikoak euskaraz jorra zitezkeenik. Ez da harritzekoa,

bada, ordukoek gai serioetarako,hitzr,znahizidalziz, erdararajotzæa.lzan ere,

uste orokortua zen euskara literaturgintza eiakazetaritzan erabiltzekoa zela, sail

horietan, batik bat, eta euska¡ari, inondik etortz,ekotan, hortik etorriko zitzatola
zegokion ospea. Egun ere, euskal produkzio idatzia¡en bam¡an prosa tekniko-
zientifikoaen aldeko erabilera indartuz doan arren, ohiko iriøi honek oraindik
ere eragin handiaizanez segitzen du hainbat euskaltzaleren panteoian. Hauentzat

euskal idazle, izan, literatoa da, batez ere. Bera da sortzailea. Dogun honetaz

ohartzeko komunikabideek dakafena ikusi besterik ez dago. Baina, 
-berrirodiot, z.orionez-, euskarak prosa akademikoan asko aurreratu du eta, merezi

duen neurriko aitorpen sozialik egiten ez zaion arren, nabarmenki aberastuz doa

bere altxorra. Ugalduz doan andana da altxorgintza honetan diharduena eta noiz-
bait hurbilduk o zaízkio bilatzaileak.

Badugu, beraz, bizjbidez edo aftzioz diziplina espezializatuetako gaiak eus-

karaz lantzen ditugunok zergatikpoztuetazwgatik zoriondu geure buruak. Baina
inguruan intsentsu-usaina zabaldu gabe. Eta hementxe hasten dira, hain zuen,
lehen aipatutako kezkak. Egia bada ere aurÌerapauso handiak eman direla euskal
hezkuntzari buruzko ikerkeø-jardunetan, aitortu beharra dago oraindik hasieran

bakanik gaudela eta hurbilekoen zaizkigun gizarte-egitateak, besterik uste anen,
ez ditugula behar bezala ezagtfizen. Ezagutzen dugu, agian, haien azala ----€gu-

neroko prentsak jasotzen duena-, ez hainbeste haien muina ----eguneroko pren-

tsak ezkutatzen duena, hatn zuzen-.Eta,glzafie-nentziek horrelaxe egiten dute
aunera: ezkutuan dagoena bistaratuz eta ikerketa pætzialak osatzen joanez.

Partzialtasun horren bam¡an kokatzen ditut garai hartan liburu baten argital-
pene¿rn pentsatu gabe burutu nituen lan solte hauek. Badute, halere, batasun

organiko hertsi bat gaiaren zein kronologiaren aldetik begiratuta. Ezin da ulertu
azken atala lehenengoa gabe, ezta alderufiziz ere. Hamar urteko hezkuntza-egi-
tate nagusienen kronologia (1983-94) dator hor emana, ufe-ardatzak 1983 eta
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l993koa direla¡ik. Lehenengoak hezkuntza elebiduna¡en inguruan planteatutako

arazoak islatzen ditu eta bigarrenak, berriz, Euskal Eskola Publikoa¡en lægeak

sortutakoak. Gasteizko botere autonomikoak Hezkuntza-Sailetik ezarritako poli-
tikaren kontra erreakzionatuz eta hari erantzunez sorl.utako gogoetak dira lantxo

horiek, ikuspegi oso pertsonala erakusten dutenak eta orduan erdi-apunte gisa

formulatu nituenak. Agian, gaurko mandiotik begiratuta, gehiago dute berotik

hotzetik baino. Eta lan horietako batzuei kultur militantismoari atxfüriko sala-

kuntza-usain naba¡ia badarie, beude bere horretantxe, udaberriro bere usaina

berriøen, zeren, soziologia kualitatiboak i¡akatsi didanez, zienaiak ez baitu

objektibotasunean irabazten ikertzailearenean alde subjektiboa eta objektiboa

bereiaz, biak ezagutzaren prozesu berean inplikatuzbuztk.F'zagatza neutrorik

ez da. Poliúkagintzan fictio juris ematen den bezala, zientztgintzan ere fictio

scientiae eman daiteke eta, EerÍüzez, ematen da.Zpten ordezkari dira, asko eta

askotan, boÍere-zerbitzuradauden zientzilaietaintelektualen interbentzio publi-

koak, ez bada arbitrarietate eta manipulazio garbiarenak?

Hezkuntzaren Soziologian, beti ere pedagogia kritikoaren banutik ærazai-

tuz, "erresistentziaren teoria" deitzen zaionak bere bidea egin du Esutu Batue-

tako Paul Willis eta Henry A. Giroux egile ezkertiarrek i970eko hamarkada bu-

kaeran formulatu zutenez geroztik. Guk geroxeago izan genuen horien berri, han-

dik hama¡ urtera edo, hona itzulpenen bidez iritsi zirenean. Baina orduko, -
iparramerikarra ez bezalako beste testuinguru batean, noski-, erresisten-

fziarcn filosofia jadanik aplikatua zen ezker abertzalearen praxi politiko eta

kulturalean. Frankismo-garaian iraultzaren kontzeptua zn¡ bezala erreferente

nagusia, autonomi aroko ezker abertzalearen lexikoan baliteke erresistentzia¡ena

izateamuztasunik gehien erakusten duena haren antzeko esanahia adierazteko.

Gatazka-zelatan instituzionalistak eta besteak gvrutzarrÊn ztren eta orduko plan-

teamenduek, 
-neurri 

batean, beharbada maila pluralistago batean-' egun ere

zutik diraute, dauzkagun arazoakere ordukoen antzekoak baitira'

Liburu honen mezua ezingo da ulertu erresistentzia¡en paradigmatik begi-

mtuta ez bada. Eta erresistentziaren bamran, iakina, ez da dena uniformea.

Ezkenak ere badaki bere adierazpen intelektualean pluriformea izaten, desobe-

dientziaren giroan desobediente izaten. Jokabide honi anarkista deitu izan zaio,

esanahi gaiztoa erantsiz, buna guzttz desegoki, zeren pentsamendu anitzak,

berez, ezbaitu zerikusirik ana¡kismoarekin'
Sigla politiko-sindikalen ahotsa, makrotalde antolatu baten ahots organikoa

den aldetik, normalean monokordea izan ohi da, diziplinatua, ideologia jakin bati

atxfüa. Hemen bezala mundu zabalean. Eta nola aparatu horiek eza¡ritako bote-

reari kontraboterearen alternatibarekin erantzuteko sortuak diren, lan horretarako

beren intelektual organikoak dituzte, beren kultur plataformak, aldez aurretik hn-

katutako plangintza bati erantzuten diotenak. Eta seguru asko politikagintza eta

sindikalgintzan eraginkortasunez jokatzeko ez da beste bide egokiagorik asmatu.
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Honekin esan nahi dudana da, botereak bere intelektual organikoak izaten dituen
bezùa, kontrabotereak ere badituela bereak, eta horien ahotsa ez dela soilki indi-
biduala, ematen dituen arr¿zoi hutsetan oinarritua, alegia, baita berak ordezka-
tzen duen kolektibo oso batena ere. R. Collinsek' ederki asko esplikatzen duen

bezala, taldekide edo erakundekide izatetik datorkio autoritatea. Sektore desber-
dinetako profesionalek, nola politikoek hala bestelakoek, korporatibismoan dute
beren izateko arrazoia ela, bafez ere, indarra.

Baina badira beste ahots batzuk, heni-mailako beste kultur mugimenduetan

oinarritzen direnak, edo, baita ere, pentsamenduaren jorraketan bere alor akade-
mikora mugatuta dihardutenak. Hauek ere herri-arazoetan murgilduta bizi dira,
bainaberen egitekoabotere- zein kontrabotere-erakundænzerbítzuraegon gabe

egiten dute. Erakunde antolatuen itzalafallazate, baina izpiritu-askatasunean ira-
bazten dute. Intelektual-sektore honen lan-estiloari batzuetan "kulturalista" eta
bestetan "foklorista' deitu izan zaio gurean, baina 

-berri¡o 
diogu-, desegoki,

zeren horien kulturgintza ere sakon-sakonean politikoa baita. Bestela esanda,

hauen lana inola ere ez da indiferentea ikergai den gizarte-fenomeno jakin bati
buruzko azalpenean.

A¡estian esandakoetatik ateratzer, dugun ondorioa da, gurera etorrita, ezker
abertzalearen espaÍuar¡ garatu den eta gæattrz datorren kulturgintzaren azalpe-
Íreaî ez duela mimetismoak funtzionatzen, kultur produkzioan zein eneproduk-
zioan parte harlzen duten gizarte-egileak, esan bezala, mota askotakoak baitira
ez bakanik erakunde politiko-sindikalekoak, baita ezein botere-sostengurik ez

dutenak ere. Askotan, gaurko gizarte-sisteman eraginik gehien dutenak erakunde
poliúko-sindikalak direlako, horko buruzagien testuak ha¡tzen dira azterketarako
abiapuntutzat, osoki ez bada ere, bai nagusiki. Hezkuntzaren sailean egin diren
ikerketa batzuk ikuspegi sinplistegi honek baldintzatu dituelakoan nago. Era-
bakiganiak gertatu diren euskal irakaskuntza¡i buruzko eztabuda sutsuak azalt-
zerakoan, ideologia politikoaren a¡abera sailkatutako siglenjanerak azalduz ana-
zoitzen da, ikuspegi kontrajarriak sistematizatuz. Baina honelakoetan, ezbaian
dagoen hezkuntza-egitatearen prozesua bera azaldu baino gehiago, prozesuaren

bukaera eskaintzen zaio irakurlea¡i: hots, emaitzen menua. Bestalde, hertsiki po-
litikoak ez diren beste kultur plataformen ekarpenak edo ikuspuntuak, 

-zenbaitkasutan aski landuak-, ez dira aipatzen ere, edo ezagutzeî ez direlako, edo
garrantzirik ematen ez zulako. Arriskua hor dago eta ez nuke esango horrelako
zerbait gertatu ez zægunrk 1983-94 epealdi horretan zehar hezkuntzaren espa-
mran gertatuak aztertzeari ekin izan zaionean. Egia esan, ohartuki ahalegindu
naiz a¡risku horretatik edo antzekoetatik aldentzen, baina asmo hori zein neurri-
tan lortu dudan, hori irakurleakjuzgatuko du.

I La sociedad. credencialßta. Sociologta histórica de la educación y la estratificacùin, Akal,
Madrid, 1989
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Sei atal dira guztira hemen eskaintzen ditudanak, kronologiaren arabera sail-

katuta datozenak. Maila batean bederen, erabakigarriak gefialzen diren bi dataren

inguruan mamituak dira lan hauek: lehen bi atalek 10/1982ko Arauzkotzeko
Oinarrizko Legea eta 15/l983ko uztailaren 2TkoElKELngea dituzte erreferentzi

data funtsezkoenak, horien inguruan ha¡rotzen baitira eztabaidak eta, halaber, epe-

aldi horretan giza¡teratzen euskal iraskaskuntzari buruzko alternatibak. Esan beha-

rra dago, halere, Eusko l-egebiløanak onartu eta abuztuaren 6an aldarrikatutako

læge honen bidez, batetik, derogatu egiten da 1980ko urtarrilaren 24ko Ikastolen

Titularitate Ofizialeko Arautegia eta bestetik, Ikastolen Estatutu Juridikoa onar-

Lzen da, haiek Hezkuntza-Sailera adskribatutako erakunde autonomo gisa hartuz,

baina indarrean sartu gabe gelditzen da, Auzitegi Konstituzionalak horko zenbait

artikulu inpugnatu egin zituelako. Horregatik, praktikan, Ikastolek Titularitate

Ohzialeko Arautegiaren arabera funtzionatuko dute, nahiz eta tartean, Arautegian

aurrikusita datonen bezal*, Hezkuntza-Sailak eta Ikastolek hiøarmen batzuk

izenpetuko dituzten.

Tempus monendi: Ikastolak eta hszkuntza elebiduna (1983)

Euskal irakaskuntza ez-unibertsita¡ioaren inguruan garai honetan gertatzeí

denak bere kronika du eta, orobat, bere testuinguru berezia, oso hurbiletik ezagu-

tu beharrekoa, zeren euskal politikaren bam¡an egiten diren analisiak eta propo-

satzen diren altematibak ez baitira, arestian esan bezal4 batere homogeneoak ez

ezkerra¡en ez eskuinaren nazionalismoan eta, ondorioz, alde batean zein bestean

gorpufen diren jarrera kolektiboak aldez 
-zenbut 

puntutan, alegia- onartuak

baitira eskola-komunitatearen aldetik, eta aldez ez. Erabateko nxt-beltzik ez da

ematen, nahiz handik hamar urtera orduko jokabideak asko argituko diren.

Pertsona-irizpidean oinarritutako elebitasunari buruzko legearen ezarpena

dela eta, Euskal Herriko hezkuntza-sistema nazionala euskarazko i¡akaskuntzaren

ikuspegitik gogoematen duenari planteatzen zatz}.jon galdera nagusi eta lamie-

nak, hiru hauek dira: bat, gehienbat erdalduna den irakaskuntza nola euskaldundu

pedagogi bide eraginkorrenez, otnarntzat lurraldetasuna hartuz eta, aldi berean,

henitarren borondatea errespetratuz; bi, egoera berri honetan, zeinetan hezkuntza

elebidunari ematen baiøaio hasiera, hirugarren sare gisa funtzionatuz dafozert

ikastolek etorkizunean zein egiteko bete behar duten erabakitz-ea; hiru, Gasteizko

gobernu autonomikoak, bere hezkuntza-sistema propioa eraiki ahal izateko,zen

, Ikastolen Titula¡itate Ofizialeko Arautegi hau 1979ko Elebitasun-Dekretuan oinarritzen da, zei-
netan, 3.2. artikuluaren a¡abera, Hezkuri-tzako Minisærioari Eusko Kontseilu Nagusiarekin zein
beste edozein Erakunde Publikorekin hiøarmenak egiteko ahalmena aitortzen baitzaio. Honela,
Èuilio Xonseilu Nasusiak, Hezkuntzako Ministerioaiekin hiLzartuz gero, Ikastolei laguntza eko-
nomikoa eta berme iuridikoa ematea lortzen du, baina, beti ere, hauen titularitatea bere gain har-
tuz. Honela, lkastofak, Eusko Kontseilu Nagusipekoak izanda, titula¡itate ofizialekoak izate¡a
pasatzen dira.
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neurritako ahalmen juridikoak dituen. Arazo nagusi hauen ingurumari formula-
tzen dira, hun zuzen, ezker aberlzaleak euskal irakaskuntzari egozten diid<ion

ezaugarriak: publikotasunean euskalduna eta doakoa izatea, kudeaketan autono-

moa eta demokratikoa, ----eskola-komunitatea osatzen dutenen eskubideak erres-

petatuko dituena, aleg¡a-, eta abæ.

Goian planteatutako hezkuntza-arazo horien aurrean jarraiko bi alternatiba

hauek gizarteratu ziren talde gisa egituratuta: batetik, Gasteizko Gobemu autono-

mikoak bideratutako EIKErena (Euskal Ikastolen Erakundea), PNVren eta

Ikastolen Federazioen ezkutuko lankideøa¡ekin kontatzen duena, eta, bestetik,

EEPArena (Euskal Eskola Publikoaren Alde), sostengua euskal ezkerrak ematen

diona.
Gobernu autonomikoak ikastolen kudeaketa administ¡atiboa bereganatzeko

lehen urratsak 1982ko maíatzarcn 24ko datarekin eztabaidarako zabaldutako

txosten batekin ematen ditu3, zeinetan, 26 onialdetan eta 11 azpiataletan zehar,

azaltzpn baita zein izango den ikastola publikoaren egitura eta funtzionamendua,

z.eintzvk honen ondasunen trataera ekonomikoa eta funøionari-gorpvlzaÍen ezav-
garriak. Handik bi hilabetera, 1982ko uztaila¡en 30ean, Zuniola ikastolako Gu-

raso-Batzordeakbidalita, EIKEren Lege-Proiektuajaso genuen irailaren 9an egin-
go zenBatzar Nagusirako testua aldez aurretik azteí:uÍa ekar genezano.

Azken batean, testu bietan proposatzen dena da, ikastolak pribattzatze1baína
publikotasunaren izenean. Honela, ikastolen sarea Gasteizko Administ¡azio auto-

nomikoak kudeatuko zuen, beste biek, publikoak zein pribatuak, ordura¡te bezala
Madrileko Administraziopekoak izanez segituko zuten bitartean. Hala dakar l.
a¡tikuluak: "Se crea 'Euskal Ikastolen Erakundea'como Entidad de Derecho Pú-

blico, con personalidad Jurídica y patrimonio propios e independientemente de

los de la Administración Civil de la Comunidad Autónoma, que actuará con plena

capacidad para el cumplimiento de sus hnes y estani adscrito al Departamento de

Educación"s.
Eusko Jaurla¡itzak ikastolen ondare historikoa beregamfzearen arrazoia da,

haren ahalmenak hezkuntza-mailan mugatuak direla et1 zehazki, sare publikoko
pertsonalari dagofüonak Gobernu zent¡alaren esku daudenez gero,legez pribatu
gisa funtzionatzen duten ikastolei izaera publikoa ematen diela. Ikastolen etorki-
zuna arautzeko prozedura juridiko honi Gobemu autonomikoak publihkatzea dei-
tuko dio eta euskal ezkerrak, aldiz, pnbatrzxzea. Ez da hiø-joku hutsala hor plan-

fea:tzen dena eduki sakoneko errealitatea islatzen da baizik, zeren lehen zerÍz:uur

3 Izenik gabeko txosten informatizatua da. Nik daukadana gazielaniaz idatzia da, data hau dara-
mana: Vitoria-Gasteiz a 24 de Mayo de 1982.
n "Os rogamos lo estudieis con atención e interés, para que en la próxima Asamblea General de
Padres que se celebrará el próximo Nueve de Septiembrè de 1982, y cuyo Orden del Dfa, se os
enviará oportunamente, podáis opinar sobre el mismo con conocimiento de causa" (Junta de
Padres, Ikastola Zurriola, Villa Sacramento-Ategorrieta, Donostia,30-07-82).
r "Proyecto de Ley por el que se crea "Euskai Ikãstolen Erakundea" (Instituto Vasco de Ikastolas)
y se aprueba el Estatuto Jurídico de las Ikastolas". Testu informatizatutikjasotako aipua.
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ulertuta, legez pribatua dena¡i izaera publikoa 
-autonomikoa 

noski- ematen

zatonbezala, bigaren zßîtzuan ulertuta, ageri da bete izaera sozialez publikoa

dena pribatizatu besterik ez dela egiten, herri-mugimendu oso baten onda¡e his-

torikoa den zerbait alderdi baten monopolio bihurtuz'

Maila pertsonalean esan dezaket Zurriola ikastolan6, adibidez, eztabaidarako

deialdi-egunean han bildu ginenon afteaîätzi aski kitikoak agertu zirela EIKETi

buruz eta testua sakontasunez ¿vtertua izan znla. Baina ikastoletan lege-proiektu

horri buruz zegoenjarreraz judizio orokorra egin ahal izateko, datuak falta dira.

Beste hainbat gauza puntualetan bezala, ez dakigu, 
-eLa 

hemen ere balegoke

beste ikerketa-ildo bati ekiteko heldulekurik-, EIKEren lege-proiektu hau zein

neurritan zabaldu, hausnartu eta ezbaidatu zen ikastoletan elazein onæpen-maila

izan zuen bertako partaideen aÍean. Eta hau jakiteak baluke bete gattantzìa, zeten

ikastolen mundu konplexuan oso argi bereizi beharreko mailak baitira, batetik,

Ikastolen Federazien kudeaketa orokorra eta honek Administrazio autonomikoa-

rekin dituen harreman organikoak eta, bestetik, ikastola bakoitzaren bame-fun-

tzionamendua eta honek Ikastolen Federazioekin dituenak. Eta azkenik, horiek

guztiek herri-mugimenduekin dituzten harremanak. Armiarmarena baino sare ko-

rapilatsuagoa dagtúluzatzendena egitura, izaera eta dinamika desberdineko gizar-

te-harreman horietan guztietan.

Herri-mugimenduaren aldetik, irakaskuntzaren esparuan' EEPAk Euskal Es-

kola Publikoaren altematiba konfrajartzen dio EIKEri, ikastolak zein eskola esta-

talak sare bakarrera biltzeko proposamena eginez. Mugimendu hau 1992ko lehen

hilabeteetan hasten da ezagutzera ematen eta indartzen. Honela, marbtoaren 27an,

Bizkaiko 20 ikastolatako ordezkariak gehi Tolosa eta Laudiokoak elkartzen dira,

erakundearen g¡zarteratzeaz gutxienezko egitaraua Eauzaluz batera, Eusko Jaur-

laritzak aurkeztutako Ikastolen Esfatutuari bwuz zeinjarrera hafu erabakitzeko

xedearekinr. Ondoko hilabeteptan eta, bereziki, mua1zean,Ikastolen Estatutuaren

kontrako kanpaina hasten da prentsan, esanez, daukaten informazioaren araberat,

proposatu nahi dutena "sasi-i¡tenbidea" dela. Sasi-irtenbideada,"izugunzko a-

tzerakadzl',zeren proiektu horrek eskola estatalekin bat egiteko bideari ateak ixten

baitizkior. Beste salaketa bat ere egiten da, aski garratza, eta da delako Estatutu

hori egiten Eusko Jaurlaritzak eta lkastolen Federazioek osatutako batzorde misto

. Xehetasunaknahiizanezgerc, eguneko aktetanjasota egongo dira han esandakoak.

' Esin,1982-O3-3..;ÅiJJ¿i¿anit espero duqun'estatuto de ikastolas'famatua zer nolakoa izanen dugun zehazki

i"kiL{^ u'd;'¿n;;í.-H;ta ;te, sobemua¡en ordezkariekin, zenbait ikastolak izandako elkanizke-
iãi õr¿ãi"", ã"¡¡"iut" dezakeÃuna zera da: Euskal Jaurlaritzak,,euskal eskola. ptrbli\o bakarra

eraikitzeko Éere konpetentzi ezã aitzakia hartuaz, besæ bide baøuk urratzera jo duela. Eta Pentsa-
toi. o"ntsatur..., baiia asmatu ere! 'Inbento berria', jaso ditugun informazioek q¡otenez' hontan

i;Ëi;õlälift"ætã:ìlisioia eia bertako langilegoä bereganãtzeko helburuaz, Gobernuari lotu-
;iödõ-bät;è-d¿a"lËeõken erakunde publikoa õratü" (Erkizla, Tasio, "'Estatuto de ikastolas, sasi-

irtenbidea", Ëp¡2, I9-83-03-30, la).
;;iÍìãii-U"rie-rf,n áìpãru¡to 'esiatuío de ikastolas'detakoak proposatuko digun projektoak ez digu
aterik zabaltzen, ixten baizik" (Ibid.).
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batek hartu duela parte'0. Bestela esanda, ikastoletako goi-burokrazioa prozesu
horretan buru-belarri inplikatua dagoela. Eusko Jaurlaritzari Ikastolen
Estatutuaren aurreproiektua eskatuz, STEE-EILASek eta EEPAk deituta, hiru
herrialdeetako ikastola batzuek greba egiten dute maiatzaren 25ean, dettzallæk
emandako datuen arabera, langileriaren % 50 inguruk parte hafzen duelariktr.
Hurrengo urtean Irakasleen Koordinakundeak, oraingo honetan STEE-EILAS,
HB, EE, EKI, EMK eta Nlren partaidetzarekin sendotuta'2, EEPAren Oinarrizko
Ãgtrraplazwaïzen du 1983ko apirilaren 15ean, zeinetan zehazte¡ baiø zein bal-
dinøa bete beharko liratekeen ikastolak sare publikora pasatzeko (ikus 1. erans.),
eta, bidenabar, maialzean beniro kanpaina berri bati ekiten diote, EIKEren aurka
eta Euskal Eskola Publikoaren alde, baætik, komunikabideetara joz eta, bestetik,
ekintza puntual batzuk eginez, ifxialdiak maiatzaren l3an eta greba-eguna lgan
hiru henialdeetan'3. Ikastolak irtenbiderik gabe aurkitzen direla eta, EEPAk
mobilizatzen eta bonokan awrera egiteko deia eginez segituko du urte osoan
zeharta. Azaroan, Durangon antolatutako Jardunaldietan, 200en bat lagun bilduko
da, ikastoletatik, eskola transferituetatik eta pribatuetatik joanda, ikastoletan zein
eskola estataletan, "bietan dauden gauza onak hartu eta eskola berri bat ' sortzeko
asmoarekints.

EEPAren gurdia gidatzen duen HBk ere argitzen du bere janera udan argita-
ratutako txosten baten bidez'6, zeinetan, EIKEren altematibari berea kontrajarriz,
ikastolen etorkizuna EAEn zein Nafarroan nola ikusten duen azaltzen baita.
Guztietan inenbide berbera proposatzen da: Ikastolak sare publikoan sartzea, ale-
gia. Horretarako, jakina, gutxienezko lau baldintza hauek bete beharko dira: hots,
Administrazioak bere gain ha¡ ditzala ikastolen ondasunak zetn zonak ela, orobat,
baita horko pertsonala ere bere osotasunean, horren egoera administratiboa elka-
nekin negoziatuz; azkeneko biak, hol.s, kudeaketa demokratikoa¡en arloan lortu-
tako autogestio-maila eta, halaber, ikastola bakoitzeko hizkuntz ereduak enespe-
tatuak izan daiteznla. Helburua, hala esango du Tasio Erkiziak elka¡rizketa bate-

'0 "Asamblea general extraordinaria de Bizkaiko Ikastolen Elkartea" delakoa¡en iqonitako esku-
titza dela eta, Ikastolako irakasle-talde baæk galdera hauek eqiten dizkio haneõ Federazioko
Txetxu "Garaikoetxea"ri: "Geroxeago, Gobemu-ak ikastoletara bÌaldu duen zirkul"arra¡ekin ez za-
gozela bat diozue, baina nork egin du zirkularra? Gobemuak berak baka¡rik ala delako batzorde
mixtoak (zeinetan zuek ere pané hanzen baituzue)? Eziezaguzue esan zuok egindako zirkularra
e,zduzuela onartzen. Laneg-i da eta. (...) Eta gainera krisi hõriek ez barzeko,Ta puesta en vigor
de un estatuto de ikastolas públicas" eskatzen duzue. Barkalu, nork esina? Nola esina? Nõrk
jarria? Nork ezarnz'! Eta guk, zer? Guk ez dugu hitzik, ala? Ikas¡olen es-tatutoa bai, b-aina denon
grtear-r egln-ar e-ta ik_astolen publikotasuna posibilitaøen badu" (Egin, 1982-05-28).tt Egin, 1983-05-26.
t'1 Egin, 1983-04-15, 22.
r! "!!!Arekin solasean kanpaina berri baren aurrean", Egin, l9B3-05-8, 32.
l' "EEPAk aurrera jarraitukô du bere erreibindikapenékiñ eta hainbar i(astolatako qu¡aso eta bai
iraskaleei bere pasibítatetik irten eta ekintzaile izâteko dei bat eeiten die orain arteäuaturakoa-
rekin beste auÍerapauso bar eman dezagun" (EEPA, "Ikastolakirtenbiderik gabe?", Egin, l9g3-
I I -rt\
rr Arlatz: "Euskal eskola publiko nazionalaren lehen u¡ratsak martxan. EEPA-ren iha¡dunaldiak
Durangon", A rgia, 992-993, azarca- I 3, I 983, 30.
'o "Ikastola¡enetorkizunadelaeta.Sobreelfuturodelaslkastolas",l-14,1993-07-5.
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anr?, "eskola estatal eta ikastolen arteko konbergentzia" bttltzatzea da, baina

eskola transferituan osoki ikastola gisa funtzionatzeko baldintzarekin'
Euskal Eskola Publikoaren aldeko mugimenduak bere erresistentzi kro-

nika duen bezalaxe, baditu bere protagonista jakinak ere. Mugimendua bera

hainbat ikastolatara hedatzen bada ere, Bizkaian Santutxuko Karmelo ikasto-

la eta Gipuzkoan Hemaniko Langile ikastola izango dira ha¡en ildo ideologi-

koak markatuko dituztenak eta ikastola gisa publif,rkatzeko konpromezualtar
tuko dutenak. Karmelo ikastolak garbi adierazi zuen bere asmoa jadanik

1982ko apirilean", baita Langile ikastolak ere urte bereko urrian, hain ezta-

baidatua izan zen "Kilometroak- 82" egun berean ( 1 982- I 0- 3) egindako alda-

rrikapen publikoan'e. Ikastola hauek beren bidea egingo dute eskola transferi-

tuen egoera administratibora pasatuz, baina EEPA mugimenduak, atzeúk beste

ikastolen sostengu kolektiborik ez duenez gero, ez du bultzada berririk eza-

gutuko, nahiz eta eskola publikoaren filosofiak, etorkizuneko eskola-eredu

gisa, bizirik segituko duen euskal ezkerjadanik aski desberdindu eta zatituan.

Euskal eskola publikoaren arazoa puri-purian dagoen unean' ez da pen-

tsatu behar guztiak irizkide direnik ezket aberizalearen barruan. Hasieran

aureratu dudanez, alderdi hauxe da garai honetako arazo honi buruz dihardu-

ten ikerketekjasotzen ez dutena. Orduko hemeroteka eta astekariak irakurtzea

aski da ohartzeko ikuspegi kritikoagoa agertzerl duten artikuluak, maila per-

tsonalean zein kolektiboan egindakoak, bat baino gehiago direla. Horien arte-

an, bere jatonia Urretxuko ikastolan duen "Maixu" izenotdez sinatuta kale-

ratzen den kolektiboaren altematiba iruditzen zait aipatu beharrekoa, zeinaren

idazkia, duen garrantziagatik, 3. eranskinean osorik sartu baitut. Zalantzarik

I'Bastida, L.: Tasio Erkizia¡ekin elkarrizketa. "EIKEk, Euskal Herrian 'bi komunitateen'bidea

zabaltze¡dl", Argía,988, urria-9, 1983, 28.
r!.,Nueslfa aDuesta Dor conseguir una Escuela P¡lblica Vasca, abie¡ta, creativa, euskaldun (esa uto-

rr" à"ã"itli,õi tiãðei) oasa p"or una lucha en común con los cenros realmente populares de nues-

[ä 
""nio"ió, 

6i öãnt ôí Þ,iuli"ot. Pensamos que, el hecho de ser accesibles a toilos los ciudada-

",ì.- "iÏïi"titl.a inicial v 'sine oua non' de es'e caminar hacia el objetivo propuesto en una socie-

àãO ólur"fi.tu" (Karmelolastolá, "¿Tienen las ikastolas futuro?", Egin, 1982-04-6)'^.
;ïñË'm;iroâk:-iZ;ãg"n ãii"Uãidärua izan zela diogu. zuen Gifuzkoako Foru-Diputazioak,
PNVko Etxeoa¡e iaunaien proposamenez eta LAIA, EE eta PSOEren abstentzioz-, difulaguntza
üjå'ÀiiË'ú-iitiriõi;il-arñciIt;t"Úturneæen- artêan banatzeko erabakia hartu baiøuen: milioi
ãi" 

"-.ai 
oL. Lansilerentzat eia -itioiUat pta. Urumearentzat. Gipuzkoako Ikastolen Federazioko

i;ñËÃ"ti ñro-ilo xãnpos iehendakariák, bildutako dirua Kilömeroak antolatzen zituen ikas-

iã,ñ;ilãiñ*ãáalatinara¿ loen, Langilerentzat, alegia (Deia, 1982.-09-.28). Kontua da.Lan-
sile ikastolak eskola Dúblikoaren aldeko bére parioa egina zuela eta, nolabalt esateko, nura Degl-

i* ¡artui zeukatela ÈIKEren aldeko instituziônalistek. Ikastolak bere aÌdetik..åarbi esanda utzr

;î;îicÏd;tr".k 82" kanpainã behin-behinekousunez onaftzen zuela, publilfikatzeko bidean

ãiri:¡"'rtäàìäiãÀ""1¿."1-älðiin i y parã ttastola Langile es un moment-o decisivo sobre todo

äàîrå'iììîiðil,i ããiì:""iiìð"¡i?ã¿ 
" 

lalque esta-os somãtidos y es por ello gue vamos a. t4bajar
ãòn fuetii en la orÀanización de Kilométroak-82 pero siempre con la ideacla¡a de que la futura

úäffiÞìbiil ;õ"nririitat¿ ãé rG üpo de soluðiones pof lo ,que desde ahora abog4mos por la

.-õËiãiié" definitiva que en su aspecfo económico corilleva lä organización de Kilometoak"
(Cffiì;iö ptd ErðuetiÞ,:Uli"u Vusi" de Ikastola Langile, "Langile ikastola eta eskola publikoa"'
Esin, 1982-10-3,2)-
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ez da, idazki horren egileetako bat, agian bakarra, Iñaki Etxezarreta dela,
ezker abeftzalekoa. Idazki honetan, "Maixu" taldeak, EIKE zein EEPAren
alternatibek dituzten aldeko eta kontrako arrazoiak pisatu eta kontrapisatu
ondoren, ateratzen duen ondorioa da, euskal irakaskuntzaren azken xedea

Euskal Eskola Nazionala eraiþitzea izanik, euskal gizarteak horretarako ez

duela aski botererik oraingoz ela,beraz, ikastolak oro sare publikoan sartze-
ak euskal irakaskuntza¡en oraina eta geroa erabat hipotekatuta utziko lukeela.
Taldeak uste du, Euskal Eskola Nazionala eraikitzekotan, amets hori ikasto-
len beraien baitako hazkundea¡en bidez bakanik lor daitekeela, ez bestela.
Bistakoa da planteamendu honetan zein den alternatiba bakarra. Ikastolen
garapena barrutik ekinez indartzea, kalitatea sustatuz, batez ere. Orduan hau-
tatzen du Gipuzkoako Ikastolen Federazioko lankide izatea eta hortik, goi-
mailatik, ikastolen hazkundeari eragitea.

Ez noa hemen ikuspegi honi buruz deus esatera, bere garaian, 2. atalean
datorren bezala, azaldu bainuen. Gaur, orduan bezalatsu, pensatzen jarraitzen
dul., aldarrikatutako helburuak ezin zuzenagoak izan arren, ---cgun ere ordu-
ko euskal eskola nazionala errebindikatzen buta-, bitartekoak ez zirela
lehen martxan zeudenak baino hobeak, zeren Federazioen bideak, azken bate-
an, zuzen-zuzen ikastolen pnbatizaziora baitzeraman. Iñaki Etxeza¡retaren
ahotsak, politika-mailan Federazioa¡en baitan ikastolen eta politika institu-
zionala¡en afean zubi-lanak egiten denbora batezjardun eta gero, azkenean,
Antonio Kanposekin batera, PNVren aldeko botua eskatuz ezabatuko ditu
bere lehengo sigla-arrasto politikoak. lzan ere, historia, denboraren joanean,
gure uste batzuekin batzuetan oso krudela izaten da, oso gutxitan eskerrone-
koa, eta beti irakasle zuzena. Hemerotekak zenbat kontu gordetzen dituen
bere kutxan, gure ganbarari hain enaz ahazten zaizkionak!

Horren oso antzeko analisia egiten du Floren Ostolazak, une honetan
Donostiako Ikastolen lehendakari denak. Honen ustez, EEPAk eta EIKEk,
mugimendu biek euskal irakaskuntzaren instituzionalizatzea bilatzen dute
gobernu zentralaren edota autonomikoaren menpeko jarriz eta hortik, jakina,
ikastolek jatorriz duten herri-mugimenduaren izaera desegitea etorriko litza-
teke. Beraz, ez bata ez bestea iruditzen zuzkio onargarri. Zergatik? EEPA
asmo bat besterik ez delako; EIKE, berriz, honek ikastolak Eusko
Jaurlaritza¡en kontrolpean jarriko lituzkeelako. Arazoa, izan, diruarena da:
"Horlaz ez EIKE eta ez EEPA. Dohaintasuna ikastolentzat dauden daudene-
an. Hori ona¡tu behar lil.zateke. Eusko Jaurlaritzak hori onartzeko ahalmenik
badu, jarri ditzala dohainik ikastolak. Orduan lortua daukagu denontzat iza-
tea, eta baita herrikoi mugimendua mantentzea ere"20.

ø"Floren Ostolaza Donostiako Ikastolen Elkarteko lehendakariarekin. Bi bideek ikastolen herri
mugimendua deuseztera d^r^ma;le", Argia, 989, urria-16, 1983, 28.
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Azken batean, hipotesi horretan ikastolak Eusko Jaurlaritzaren kontrolpe-

koak izango liratekeen arren, EIKEren bidea hobesten du. Honi baiezko bal-

dintzatua ematen dio. Ikuspegi hau betikoa dute Ikastolen Federazioek: herri-

mugimendua inbokatu eta, aldi berean, Gasteiztik dirua lortu. Baina ez debal-

detan, haren zerbitnxa egotearen truke baizik.

Nire lehen eta bigarren ataleko lanek goian aipatuz etorri naizen testuin-

guru bihurri horretan sortu eta garatze¡dira, unean uneko gefakariek aunetik

eramanda.
Lehen atalean hezkuntza elebidunari buruz dihardut, Euskararen

Erabilpena Arauzkotzeko Oinarrizko Legea l982an aldarrikatu eta gero,

orduantxe jarri baitzen martxan eskoletan. EKBren siglapean Egin-en l983ko

mafxoan eta apirilean argitaratutako zazpi artikuluek osatzen dute atal hori"'
Jatorriz, izan, saio bakarra da eta, gainera, EKB bera Bergaran plazaratuaizan

baino lehen idatzia, nahiz geroztik zatika argitaratua izan. Idazkerak berak

adierazten du ondoen zein den lan horren xedea: garbiki esanda, salatzeabote-

re autonomikoak ezartze¡ duen hizkuntz politika orokorrean eta, kasu hone-

tan, zehazki hezkuntzarenean. Jarrera militantearen aldeko apustua maila

indibidualean baino kolektiboan eraginkorragoa izango zela pentsatuz, sigla-

pean jokatzea otu zitzaigun, horrela indarrak hobeto koordinatuko genituela-

toan-Eta halaxe egin genuen. Nola EBKren bízitzanhirugarren sortzailerik ez

den, niri dagokidanez esan behar dut, hura sofzera eraman ninduen anazoi ez

bakarra, baina bai nagusiena, salaketa¡ena izan zela eta gerora ere ideia bera-

ri eutsi niola. EKBren siglapean, guztira, 13 artikulu argitaratu ziten, zein

baino zein jakingarriagoak. Baina horietatik bat hautatu dut, Iñaki Zubeldiak

Irakasle Elkalearen gainean idatzi zuena, zeina2. eranskinean baitator.

Erraz egiten zait testu hori aukeratzea¡en arrazoiak ematea: osagarri iza-

teafena, alegia. Nola ataleko azkeneko zatian lkastolen Federazioenjokabidea

salatzen dudan eta, bestalde, nola harenean kasu oso zehaÍzak datozen zentzt

berean, biak elkartuz agerian gelditzen da, EAEn botere autonomikoa finka-

tzen den une beretik, Federazioen zuzendantza dela ikastolen norakoa mar-

katzen duena eta, bidenabar, bera dela Irakasleen Elkartea, 
-ikastolen 

dina-

mikan ardatz izana-, desagertzera kondenatuko duena. Beste bigaren gauza

bat ere ikusten dabertan, irakasleen mugimenduaz diharduten lanetan jasotzen

ez dena. Gordailuk 1970eko hamarkadan egindako ekarpenak aipatzen dira,

merezimendu osoz aipatzen, baina ez hakasle Elkarteak aro autonomikoan

egindakoak. Eta badu zerbu¡ eginik hamar urte-inguruko epealdian zehar

(|SS¿-S¿), talde gisa funtzionatzen Lizeo Santo Tomasen hasi eta gero, bere

antolaketa autonomoa Amarako Amezketa plazako egoitzan finkatua izan

zuen bitarte horretan. Hemen hiru liberatu arituko dira Elkartearen zerbitzura-

2t Egin, 1983-03'22123126130; 1983-04-51812l'
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ko lanean: Iñaki Zubeldia, Agustina Pontesa eta Marisol Agirre. Hauek balu-
kete zerbait esatekorik, norbaitek mingainetik tira ezkero. Garai bateko
Gordailuren antzeta, hiru hilabetez behin argitaratze\ zen Isilik pedagogi
aldizkariak ere bere bizialdi laburrean ekarpen aberatsez homitutako bilduma
utzi du, epealdi horretan pedagogi korronte eta arazoak zer-nolakoak diren
jakin nahi duenak derrigorrez kontsultatu beharrekoa. Bere 19 zenbakietan
gai monografiko interesgarriak datoz, besteak beste, hauek: Torinoko espe-

ne¡tzia, Haurra eta sexualitatea, Magisterio Eskolak, Elebitasuna, Euskal
Eskola Publikoa orain, Euskal Eskola Publikoa aztergai, Hezkuntza-sistema-
ren erreforma, Komunikabideak eskolan, Pedagogia, P. Freireren irakaskin-
tza, Hezkuntza-Informatika, Erdaldunak euskalduntzen murgiltze-sistemak,
Euskal Herrian eta Kanadan murgiltze-bidean, Soziolinguista, Euskal curri-
culuma. Eta besterik.

Lehen atalaren xedea, bada, salaketarena da, zeinetan, batetik, PNVk era
hegemoniko batez gidatutako Gobernu autonomikoaren hezkuntza-politika
kritikatzen baita, elebitasunaren arazoa ez iripizde pedagogikoetan baizik
politikoetan oinarritzen delako, eta, bestetik, Ikastolen Federazioen jokabidea
jartzen dazalantzan, funtsean oportunista baino ez den joku bikoitza darama-
telako, ikastola guztietako guraso-ordezkaritza dutela esan eta PNVren zer-
bitzura egonez. Gasteizen PNVk monopolizarzen duen bezala botere autono-
mikoa, Ikastolen Federazioa da, gurasoen ustezko ordezkaritzan oinarrituz,
frankismo-garaiko ikastolen inguruan sortutako herri-mugimendu osoa
monopolizatzen duena eta unean uneko komenientzien arabera manipulatzen
duena. Honela, klandestinitate-garaiko erakunde zabal, pluralista eta koordi-
natzaile dinamiko baten ezaugarriak zituen Federazioen Elkarte hura, l980ko
hamarkadan zehar, bunkerizatuz joango da, harik eta, Euskal Eskola Publi-
koaren Legea dela eta, ikastolen krisia erabat agerian janiko den arte. Ikas-
tolen Federazioen jarrera ilun eta nahasia izan zen, batik bat, orduan auzitan
jarri zena. Ikastolen Federazioez antzean plurala darabilgu, baina egiazko bo-
terea Gipuzkoakoan dago zentrahzatua. Historiak egiaztatu du salaketa haiek
ez zirela hutsean eginak izan.

Bigarren atala edukiz zeinxedez lehenengoa ez bezalakoa da. Eta neurri
batean, ezinbestez, zeren, artean euskal irakaskuntza ez-unibertsitarioaz ikus-
pegi orokorreko lan soziologikorik ez zegoetßzgero, EKB plataformatik hez-
kuntza-erreformismo autonomistari altematiba beniak kontrajarri ahal izate-
ko, maila horretako irakaskuntza-egoera zein zen ezagutu beharra zegoen.
Horretarako, gutxienezko datuak jasotzeari ekin nion, tauletan bilduz gero,
ondorio garrantzitsuenak atera eta ikuspegi prospektiboz euskarazko irakas-
kuntzaren norabide estrategikoak formulatu eta horietara iristeko epe zeha-
tzak finkatu ahal izateko. Aldi berean, azterketa hau lrakasle-Eskolen egoera
ezagtrtzerazabaltzen bada, honen arrazoia da unibertsitate-erakunde hau dela
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hezkuntza primarioko irakasleriaren prestakuntzaz arduratzen dena. Ezin-
bestekoa zpn,beraz, etorkizuneko irakasleriaren hanobi denaren berri ere iza-

tea. Hain zuzeî sre, nire ustez, hortxe zetzan arazoaren muina: SIADECOk
eskola estataletarako emandako datuen araber*', bagenekien 1876-77 ikastur-

tean, Hego Euskal Herrian, guztira Vo 4,6besteik ez zitela euskaraz zekiten

irakasleak. Lehen esan bezala, jadanik EEPAk aurrera zeraman ikastolak
publifikatzeko kanpaina eta, nahiz eta EKBn argitaratutako EIKEren kontra-

ko planteamenduarekin erabat ados egon23, egia esan beha¡ badut, neure zalan-

tza handiak izan nituen euskal ezkerrean nagusitu zen altematiba haren inguruan

eta neure erreserbak nondik zetozeî ongi zehaztuta utzi nuen Argiakoek egin

zidaten elkarrizketa batean: "EEPA gaurko koiunturan presentatu da. Madrilgo

Gobemuak eta Euskal Gobemuak eskaintzen dutenaren aunean. Nolabait esate-

ko, planteamendu erreformisten barruan. Orduan, nahiz eta helburuak argi mar-

katu EEPAk, problema asko ditu. Problema tekniko eta politikoak (.") Problema

da behar hainbat irakasle euskaldun ez daukagula eta horiek sortzeko bideak jarri

behar ditugula. Beniak sortu ala lehengoak euskaldunduz"u.

Nireøat, garai hartan, arazorik larriena, politikoa ez, batzik tekniko hutsa

zen: nola euskaldunduko da sa¡e publikoa ikastolak bertan sartuz, baldin sare

publikoko ia irakasleria osoa erdalduna bada eta, gainera, sare publikoko funtzio-

nariengan Gasteizko Gobemuak inolako ahalmenik ez badu? Ez EIKErena zen

bidea, eztaEEPA¡ena ere. Hauen irtenbideak, pnbattzazioatenak zein publifika-

zioarenak, bigarren mailako arazoei erantzuten zien orduko koiunturan eta

EEPAren kasuan, bereziki, honek bere burua¡i ezarlzeî zizkion helburuak bete

ahal izateko, baldinøa teknikoak falta ziren: euskara irakasle euskaldunak izatea,

alegia. Honegatik, Euskal Herriko irakasleriaren euskalduntzea planifikatu eta

ziurtzetik abntzen zentl1ire planteamedua eta, hain z\zen ere, bigarren atalean

lantzen den ikuspegia horixe da zeinetan, eman berri dudan arrazoi honegatik,

iraskakunøa ez-unibertsitarioaren bilakaera hertsiki kakasle-Eskolen egoerari

loturik gogoematen baita, hein batean, gure ustez, honen hizkuntz politikak

ha¡en martxa baldintzatzen zuelako.

Txosten hau bere garaian EKB bamlan euskal irakaskuntza¡i buruzko ara-

¿ Comité de estudio de necesidades universitarias en relación con la cultura vasca,."Premia. larri-
to-n-ói"iien uósránã. Dossie¡ de medidas de urgencia", 1979ko uztaila, 33. Testu informatizatua
ã 

-;;itatás.út- 
ixosren hau Mikel Zalbiðek burutu zuen t979ko abenduan, G¿steizen

íËrk"-"ã-S"il;[o jabiei Reresi arduradunaren eskabidez. Bederatzi laguneko lantalde batek

Darte hartu zuen, berarekin lau-hilabetez UZEIn bilduz, apiriletik ekainera. Asistentzi maizt.asun

GA;ddaõkin'uãrr¿n úiltten ginenon izenak, hauexek dira: Koruko Aizar44' r,lris Maria
B;;-dt;;; PÑto lrioet", en¡t" fti'tirr, Iñaki Larrañaga' Mauleon, Oleaga' Martin Orbe, Jesus Mari
Txum.¡ka eta Mikel Zalbide bera.i l;ËlX¡-oroiektuak: irakasleqoaren zatiketa baieztatzen du", Egin, 1983-04-1 3; "Estatuto de_ikas-

þlas;-E"íliãlh¿ñãn, ¡iüominitaæ sortzeko bidea", Egin,19B3-04-15. Bi artikulu hauek Tasio

Erkizia¡enak dira.¡ ¡itaiø J. Mollari, ..paulo lztueta: 'Arazoa ez da ikastola; nazional eta pribatuak dra"', Argía,
991, urria-3O, 1983, 25.
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zoa ezagtrfrr eta proposamen altematiboak formulatzeko asmoarekin egina izan
zen, salaketak bere kontrapuntua izan ze.zan. Hor du bere leku naturala, horko
partaideen arteaneta,batez ere, irakaskuntza-saila osatzen genuenon arteur, izan
zen zabaldua eta eztabaidatua 1984ko otsailaren 6an Parte Zaharreko "Arrano
Beltzd' n egindako bileranã.

EIKE eta EEPAren altemaúben arteko eztabaida honetan gauza bat da ziu-
rra: biek aldarrikatzen dutela Euskal Eskola Nazionalaren erakuntza,bainaezbí-
de beretik. Batek, gizarte-mugimenduari eruginez eta ekinez, goldea sare publi-
koan sartzen du. Arriskatuz, baina sartu. Besteak, berriz, prinøipio oso naziona-

lak aldarrikatzen ditu, baina lehengoari eusten dio. Seguraski, dagoen lekuan

eroso sentitzen delako.

Tëmpus agendi: Euskal Eskola Publikoaren Legea (1993)

Azkeneko lau atalak Eskola Publikoaren l"ægea aldanikatu aurreko eta,

batez ere, ondoko testuinguruan kokatzen dira. Egia esateko, l980ko hamarkada

osoan zeharezbaian dagoen arazobalenerpinabesterik ezda lege hori, PSOEk

Gasteizko Hezkuntza-Kontseilaritzatik PNV eta EErekin adostasunean burutzen
duena.

Ikusi da nola lehen, l980ko hamarkada-hasieran, eskola publikoaren arazo-
ak tenka bizian jatzen dituen PNVren eskola pribatuaren aldeko bokazioa eta

HBren eskola publikoaren aldekoarena. EIKE eta EEPAk errealitate horixe isla-
tzen dute. Arazoakaleratzen da, irakaskuntza-munduko zenbait sektoretan kezka
pizten da, ikastola transferituen kasu isolatu batzuk gauzatzen dira, baina, oro-
konean, bi altematiba horiek onarpen sozialen aldetik ponot egiten dute.
Arazoak, funtsean, erabakitzeke segitzen duen arren, gizarteratutako eztabaida

hura ez da debaldetan egina gertatuko, zeren orduan piztutako txingarrak hurren-
go hamarkadan egoera berri baten aurrean jarriko baikaitu, zeinetan trenkatuko
baita euskal irakaskuntzako sare hirukoitzaren egoera.

Eskola Pubhkoaren legeak ere bere kronikatxoa du, hau erejakitea komeni
dena, ez baita hura goizetik gauera hutsetik sortzen.

Jakina denez, 10/l988ko ekainaren 29koLegeak Eusko Jaurlaritzari agin-
dua ematen zion Euskal Eskola Publikoa¡i buruzko Legea aurkez zezan. Lege
hau, sarrerako azalpenean adierazita datorren bezala, ikastolak eskola publikoak
bateratzeko xedearekin egina da: "Herri-eskolen sarea, norbanako-alorrekoa, eta

¡ Eusebio Osa zenak, orduan Gasteizko kakasle-Eskolan irakasletza-lanetan ziha¡duenak, bilera-
n e\oíze¡k ez zuela eta, gutun baten bidez bidali zituen bere oharrak, benetan jakingarriak, adit-
zera eñ ten zutenak txosteneko proposamen batzuk ez zirela baliagarriak Gãsteizko kasurako
(Gasteiztik gutuna Paulo lztuetari, 1984-02-l). Goraintzi beroak hiri hemendik, heldutasun bete-
an aldendu hinøen aspaldiko Ereinkidea! Bideak aunera egiten baitu, berandu baino lehen, eske-
rrak igortzen dizkiot baita Josu Txapartegi adiskideari eré, honek, ez EKBren mundutik baizik
LABetik, testuan bertan idatziz egin zizkälan oharrengatik.
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ikastolen sarea izan badirelakotik abiatuta, unibertsitatekoaz besteko euskal hez-

kuntza-erapidetzafen birrantolakuntzak demokraziaren atauzko, ontasun-mailako

oneko, norbanakako-alorreko sare bakar batez osatutako Euskal Herri-Eskola

aunizkoia du xede",ó. Bateratze-asmo horri orain "konfluentzi prozesua" deituko

zaio eta hemendik sortuko da Euskal Eskola Publikoa.

fæge horretan iraganitakoari jarraiki, eskola publikoaren gaiari berrekiten

zaio, baina oraingoan, zalantzarik gabe, beste gizarte-giro batean, zeren, PSOE eta

EEren sa¡rerarekin, Gasteizko gobernu-eraketan beste inda¡-erlazio bat sortuko

baita. Euskal Eskola Publikoaren inguruan gertatuko direnenetan oso kontuan

hartu beharreko puntua izanen da hauxel

Eztabaidarako mandioko ate zabala irekita geldiøen da erdiz erdi. Lege hori

atera eta hurrengo urtean, Ikastolen Elkarteak azalean "Euskal Eskola Publikoaren

tægea' izenarekin liburu-ikur bat dakarrela, barne-eztabaidarako apunte gisa,

Euskal eskolaren diseinua izeneko b(ostena argitatatzen dutt, euskaraz et^Eazte-

lantazidafztaeta guzttra 100 onialde-ingurukoa. Autonomiaz diharduen l. atale-

an esaten denez, Ikastolen Elkarteak "Euskal Eskola Publiko Beni koherente eta

esanahi konpartitua duen baten diseinua'' egin nahi du, an-¿s modelikoa: hots, bere

ekimen propioa izango duen eskola bizi, dinamiko eta autonomoa, kalitatea ziur-

tatuko duena, euskal testuingurutik nazioarteko mapara begira burutua et4 egun-

go baldintza juridiko-politiko guAien gainetik, Euskal Herri osoa oinanitzat har-

tuta, Euskal Eskola Nazionala eraikiko duena: "Zentzu honetan Euskal Eskola

Nazional bat eratu nahi genuke, Nafarroa eta Iparraldeko eskola ere legezko estal-

dura bat beraren pean hartgz"æ. Aipu hau irakurrita, desasoziatzeari ihes egitea

ezinezkoaegiten baita, berriro hemen 1983ko "Maixu" haren ideia bera errepi-

katzen da. Luma beraren kumea dirudi. Asmo bikainak berriro, inon bikainik

bada! Egiten duten galdera daealegez nola ziurta ote daitezkeen ikastolen ezau-

garri instituzionalak. Titula¡itate berri baten bila abiatuta, legez onartua izango li-

tzatekeen Titularitate Publiko berri baten eredua proposatzen dute, zeinetan, gure

herriæen idiosinkrazia eta anüopologiarekin sintonian, Euskal Eskola Publiko

beni honi þozkiokeen ezaugarn instituzionalak oro "errespetatu, asumitu eta

garatu" beharko bailirateke. Horretarako Auzitegi Konstituzionalean datorren

Zuza¡¡bide Publikoko "korporazioaren" kontzeptuaz baltatzpa proposatzen dute,

eredu ho¡¡en harira Euskal Eskola Publikoak, 
-ikastolen 

antzera irudikatuak-'
'\zaera sozialeko hezkuntz korporazioak" izart enruk ez bailegoke'?e'

ø EHAA, 154, 1988-08-6.

" i;ö.tä Ëôbk ê; A;a;" datarik, baina, oker handirik gabe, l989koa izan behar du, urte-bukae-

t"Ï;ñõ;-;útd; bãøe; liaäolbian eátabaidatua izalzedin. Nire afxiboko oharretan irakurt-

ä-e;-ñäzùiõiatä liãsìãtãn zint r¡, ß89_12-12an eztabaidatu zen rxosren hori.
ií;.i;;ii;; iieîaf, U¡, badiioz nntonio Kânposek egiten duen hitzaurrean: Mikel Badiola'

i,iìiri*'Hàlärnià, iä^ti'er"éiitr.ta. Xabier Garagoniilmanol lgeregi, Luis Maria l\fallona'
Ruper Ormaza eta Santos Sa¡asola.,Ibid., 14.
8lbid., 23.
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Printzipioen mailan seguraski hori guztia posible zen, baina geroztiko his-
toriak aingerukeria hutsa zela erakutsi du. Izan ere, Ikastolen Elkafearen ana-
lisian, printzipio politiko-pedagogiko biribilak aldarrikatzen dira, 

-horien 
arte-

an Euskal Eskola Nazionala eraikitzearena-, baina ez da harremantzen horien
ganzatze posiblea orduko errealitate soziopolitikoarekin.

Bestalde, Eusko Jaurla¡itzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailak
antolatuta, Euskal Eskola Publikoaren Lehen Kongresua egiten da Bilbon
l989ko maiatzaren l2uk 20a bitartean3o. Erbesteko adituak dira bertan beren
txostenak aurkezten dituztenak. Puntualki erreferentzia solte batzuk egiten badi-
ra ere euskal tesuinguruari aplikatuz, normalean gogoeta orokorrak aletzen dituz-
te. Aimé Labregérek integrazioa ELGEko Herrietan nola ematen den lantzen du;
Glenn L. Inmegartek, gaitzat euskal eskola publikoa hartuta, horren hobetzea
autonomiaren, g¿ìrapenaren eta erantzukidetasunaren bidetik ikusten du; Joshua
A. Fishman ln:tktnrzabizlberritzeko ahaleginean eskolak dituen mugez mintza-
tze¡ da eta, azkenik, Guy Bergerrek irakasleen etengabeko hobekuntza nola
burutu gaiaz dihardu. Txosten hauetan ekarpen teoriko interesgarriak aurkitzen
dira, eskola-komunitatea kalitatearen zein funtzionamenduaren aldetik hobetze-
ko balio dezaketenak, baina argitasun gutxi eskaintzen dute euskal irakaskunøak
dauzkan arazo espezifikoak erabakitzeko.

Heni-mailan, Hemanin egindako bilera baten ondotik, Sortzen plataforma a-
biatzen da 1991n, l980ko hamarkadako EEPA¡en tradizioari segida emanez eta
garai hartan Langile ikastolak erakutsi izan zuen mobilizazio-indarra berreskura-
tzeko asmoz. Oraingo eragileak ere, noski, ordukoak dira. Euskal Eskola Publiko
Berriaren aldeko mugimendu honen agiria l992ko ekainaren 6an ematen da eza-
gutzera. Berori 4. eranskinean ezarria baitator, hemen bakarrik azpimarratuko du-
dana dajadanik ezagunak diren printzipioak aldarrikatz¡n direla, hala nola: eus-
kalduna izatea, titularitate publikoa izango duen4 berdin finantzaket4 eta an-
tolakuntza¡en aldetik demokratiko ela autonomoa. Hori gauzatu ahal izateko, "lan-
marko berria'' eskatzen da. Agiri honetan bada, dakarren berritasunagatik oso
modu berezi batez azpimarratu beharreko .¿etbut, eta da irakasleri osoa euskaldu-
¡aizaÍea, enebindik¿zean, euskara ikasteko borondaterik erakusten ez duten ira-
kasleak beste lanpostu batean enplegatzeko proposamena egiten duela: "Aldi bere-
an irakasleren batek bideak jarri ondoren, euska¡arik ikasi nahi ez balu, irakas-
kuntza lanetik kanpo bideratu beharko litzaioke bere lanpostua. Hemendik aurrera
Euskal Eskola Publikoan sartzen diren irakasle guztiak euskaldunak izango dira".
Unibertsitateko Hezkuntza-Mntegiko taldeak ere, ildo beretik jarrafü, oraindik
askoz gehiago zehaztuko ditu irakasleria euskalduntasunean beha¡ bezala prestat-
zeari buruzko puntuak. Beha¡rezkotzat jotzen ditu bost baldintza hauek betetzea

'o Eusko Jaurlaritza: Primer congreso de la Escuela Pública vasca, ponencias Inremacionales,
Servicio Central de Publicacioneð del Gobiemo Vasco, Vitoria, 199ó.
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"a) Irakaslego erdalduna euskalduntzeko bideak ezarriko dira horretarako plangin-

tzak eta epeak zehaztuz eta neurri lotesleak hartuz. Bost urtetako epea aski zabala delajuz-

gatzen da irakaskuntzarako hizkuntz gaitasuna frogatu ahal izateko.

b) Baldin eta baliabide guztiak bere esku eduki eta gero, i¡akasleren batek euskara

ikasiko ez balu, ikasleen euskalduntzea eragotziko ez lukeen beste zeregin batera pasatu-

ko litzateke. Euskal Herriko hezkuntz sistema nazionalaren alde gaudenok, langile gisa

dituzten eskubideak ez ditugu gaiøetsiko. HaIa ere, hizkuntz eta lan-gatazkak gurutzatzen

direnean, norberaren hizkuntza eta lan-eskubideen gainetik daudela erizten da herri baten

hizkuntz eta lan-eskubide kolektiboak.
c) Aurrerantzean Euskal Eskola Publikoan sartuko diren irakasle guztiak irakaskun-

tza osoa euskaraz emateko euskaldun t¡ebatuak izango dir4 gaitasuna Administrazioak

horretarako ezarriko duenaren arabera neurtuko delarik. Gutxienilq EGA tihrluaren pare-

koa izatea eskatzen da.

d) Aurrerantzean irakaslego euskalduna aiseago ziurtatu ahal izateko etå, bide batez,

gastu publikoak ekonomizatzeko, proposatzen da biharko irakasleen berezko harrobi diren

goi-ikastetxealç bereziki kakasle-Eskolalç osoki euskaldunak izatea bai irakaslego aldetih

bai ikaslego aldetik eta baita ze¡bitzu aldetik ere. Baldintza hau hain beharrezkoa juzgatzsn

d4 ezen oso nekez ikusten da irakaskuntza ez-unibersitarioan diharduen irakaslegoa eus-

kalduntzea epe labur edo ertainean. Irakaslego gehiena erdalduna izaki, IRALEk ezin du

masa hori euskaldundu, ezta irakasleen aldetik borondaterik onenajarrita ere.

e) Hezkuntza sistema osoa euskalduntzeko, irakaslegoaz aparte, beharrezkotzat jo-

tzen da ikastefie guztietako zerbílzu guztiek ere euskaraz funtzionafze4 honetarako ira-

kaslegoari eskatzen zaizkion baldintza beretsuak edo a¡tzekoak eskatzen zaizkiola¡ik"3'.

Agian goiko testu luze horretan irakasleriaren euskalduntasunzu esaten dena

pellokeria majoa irudituko zaionik izango da. Baliteke gehiegizko eskakizunen

zaku zuloduna izatea. Baina ukatu ezin dena da, hala izan do ez, arazo larria de-

la eta ezker abertzÃea¡, irakaskuntzako sindikatu-mailan, ez zuola behar beza-

lako trataera eman izan. Gai hori harrotu zen bilera batean egotea tokatu baitzi-

tzud¿¡, lekuko zuzena naizeîez, aitortu behar dut sindikalistengan inhibizio-
jarrera antzeko zerbait sumatu izan dudala irakasle funtzionari erdaldunen lan-

eskubide lortuen auïean. Nik sekula ez dut konprenitu izan sindikatu-erakunde

abertzale baæk zergaúk hartu behar duen horrelako jokabide abstentzionisø hiz-

kuntzarengatiko bereizkeria hain objektibo eta estrukturalen aurrean, ez.ago

oraindik lan-munduko beste sektoreetan antzeko salbuespenik egiten ez denean.

Dena den, sare publikoan gehiengoa osatzen duen ilakasle-sektore horren aÍazoa,

euskal sindikalismoak ez, baizik Euskal Eskola Publikoa¡en lægeak erabakiko

du, honek amnistiatzen baititu adin batetik aurreko irakasle erdaldunak.

Euskal Eskola Publikoari buruz ez noa ezer eranstera, niri dagokidanez

bederen, esatekoak arestian aipatutatuko Euskal Eskola Berria izeneko liburu

3l lztueta, P.; Basurco, F. (koord.): Euskal Eskota B¿rriø, Unibertsitateko Hezkuntza Mintegia,
EHU, Donostia, 1993, 35-36.
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kolektiboan datoz bilduta eta. [.ege horren aurreproiektua aztertu eta proposamen

altematibo batzuk lantzeko asmoarekin, irakaskuntza-maila desberdinetako ira-
kasle-talde bal:'z, l99l-92 ikasturtean zehar, aldika-aldika Elgoibarko Institutuan
elkafu izan gara. Hango gogoetaetaazterketen ondorioa da liburu hori, beha¡ba-

da argi pittin bat eskain zezakæna eztabaida-giro hodeitsu hartan,baina, ezaga-

tzenez zelako edo, oharkabean pasatu zena. Elgoibarko mintegi horren izpirituan
kokatu behar d4 bada, V. atala, zeina, funtsean, bai edukiz bai metodoz, II. atala-

ren segida kronologikoa baita. Eta bi saio soziologiko horien osagarri da ltr. atala,

eskola-matrikulazioaren jaisteanoiz eÍa zergatik ematen den zehazten duena.

Azfteneko bi atalak, V eta M, Euskal Eskola Publikoaren Lægea aldarrikatu
geroztikoak dira. Urteak pasa eta burutik uxatu ezin ditudan znlbut galdera

datozkit arrapaladan. Posible ote zen lege hura ekidin eta beste egokiago bat lor-
¡z,ea? lløuliezinezko egoera beni baten aurrean jarri ote gintuen? Joanak joan, zein

ote da oraingo gure egitekoa?
Azken bi galdera horiei bere garaian eman nien erantzun publikoa. Azken bi

atalek da¡amaten izenburuei efieparatzr;nbazaie, edukia irakuni gabe ere enaz
antz€man daiteke 1993an, inolako z,alantzank gabe, aro berri bati ektn ntz,atola
euskal irakaskuntzaren munduan. Hasiera hartan egoera aski ilun begtrztúzenba-
ze¡ ere, denborarekin, urak bere senerajoan ahala, ikastolen eta eskola publikoen
a¡teko dualismo diaboliko hura desagertuz etorri delakoan nago. Zubi-lanak egi-
En zortzi urteko ibilaldi nekosoa egin eta gero, esango nuke orduan alda¡rikatzen
zen zorioneko "konfluentzia'' haren ordua jadanik idtsia dela euskal irakaskun-

tzæa.Z.e\tz,\ honetan, sinboliko hutsa ez ezik, etorkizun emankorra izan dezake-

en aurrelan isil bezain setati baten emaitzaizan da Sortzen-ek eta lkasbatuaz--ek

Miramar jauregian 2000ko urtarrilaren 21ean egindako bateratze-protokoloa.
Bere sorrera Hernanin izan zuen, baina gero Nafaroa¡a hedatu zen lehen sigla
honek herrialde horretako euskarazko irakaskuntzanjarduten duten eskola publi-
koak ordezkatzen ditu; Ikasbatuaz, berriz, EAEko publifikazio-prozesuaren ondo-
tik sa¡e publikorako bidea hartu zuten ikastolek osatzen dutd'. Bien uúarlzeltk
"Sortzen-Ikasbatuaz Elkartea' sofu d4 bere estatutuak dituena, zeinetan, funtse-
an, Sortzen-Ikasbatuaz-ek 1999ko urta¡rilæen 28an landutako iriz4ide, norabide
eta proposamenak jasotzen baitira, 6. eranskinean osoki transkribatuta datozenak.
Elka¡te berri honek haize beniak dakarlza euskal irakaskwtzara, zeren harentzat
ez baita gutxi, egrteko bidea oraindik luzea den æten,57 ikaste8eÞko ordezka¡i-
ren, 25.000 ikasleren, 10.000 familia baino gehiagoren eta 1.800 langileren bil-
gune eta ordezkari izatea.

!' Mintegiko partaideak, hauek dira: Jose Ramon Arbe, Mikel Argiñarena, Mila Amurrio, Felix
Basurco, Idoia Fernandez, Paulo Iztueta, Koldo Gorostiaga, Kepa Perez Urraza, Anjel
Ugartamendia eta Mikel Urkola.
3r Etxeberria, Malores, "Haize beni bat euskal irakaskuntza publikoan", Argia, I|148,2000-02-6,
16-17.
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Euskal eskola publikotik abiatuta, euskal hezkuntza nazionala eraikitzen

hasteko lehen zimentarriak finkatu dira. Asko da' Bestalde, urtero egin ohi den

Euskal Eskola Publikoa¡en aldeko jaialdira ere gero eta jende gehiago hurbiløen

dela jakiteak poz ematen du: antolatzaileek esatera, 80.000 lagun Donostiako A-
noeta kirolgunean 2000ko ekainaren I lna. Lehen ikastolak bakamik ziren euska-

raz-ko irakaskuntzalen erreferente bakarrak. Gaur, eta zononez, euskal eskola pu-

blikoak ere baditugu. Miramar jauregiko protokoloan bezala, eguneroko lanean

batera jokatzen badute, zerbait aurreratuko da. Hik hasi, garai bateko Isilik-en

errelebua hartzen duen euskal heziketarako aldizkaria ere, hilero ateratzen da.

Honek ere hilero-hilero gaurkotasunez jantzitako gai monograhkoak argitaraøen

ditu, euskal hezkuntza-komunitateak bizi dituenak.

Azkenerako utzi dut lehen galderari erantzuteko lana. Euskal Eskola Publi-

koaren Legea onartu aurreko egun haiek gogoratze hutsak oraindik ere tristetu

egiten nau. Ikastolen alde azkenera afejokatzeko beti prest ageftvizaînai1z,

-eta 
egun ere horretan segitzen dut-, Zurriola ikastolan bezala hitzaldi bat

ematera deitu ninduten Zumaian ere. Euskal irakaskuntzaren munduan asko-

txo genituen, 
-guk 

uste baino gehiago-, oso abertzaleak izarlda, Federazioen

Elkartearekiko mesfidakor agertzen zirenak. lzut ere, hala sentitzeko arrazoirik

ez zen falta, zeren, aldarrikatutako printzipioen eta gero praktikan hartzen zituen

erabakietan ez butzilzanon koherentziarik ikusten. Haren jokabide anbiguoak

sortarazi zuen, hein ez txikian, ezker abefizalean nabamendu zennoraeza'Blleta

bereziak eta guzti egin behar izan ziren jokabide bateratuak lortzeko.

Eta Federazioen Elkartearen anbiguotasunak azkenerafte iraungo zuen. Bai-

na, tarteka, esperantzarako bide eman zqzaketenkeinu-modukoak ere egiten zi-

tuen eta batzuetan bazirudien Gasteizko paktismoari aupegl emateko ere gertu

ze1oelaeta,erresistentziaren gidaritza berak hartuz gero, usteizatekoaznn, grzar-

te-presioen ondorioz, Legearen onarpena galerazz]ltekeela. Bestalde, herri-mugi-

menduen mailan erresistentzi giroabizirik zegoen etaposible ikusten zen, Euskal

Eskola Publikoaren lege-proiektuaren kontra zeuden eskola-komunitateko era-

kundeak Danon Artean plataformaren inguruan koordinatutds, lege-proiektu

horren onarpenaezintzeaedota, bederen, sostengu-sozialik gabe utzi eta desligi-

úmatzea.
Plataforma horrek , hun zuzen, bere lehen agerpen publiko a l992ko abendu-

aren 3an egiten du Felix Basurcoren gidaritzapean3ó, besteak beste, jarraiko erre-

" Epin,2OO0-06-12-13.
" Þîiiäfã"itä irãu-o.utr"n duten siglak era prentsaunekoan agertzen diren berorien ordezka¡iak,

i;;ìk.;--ü*i¿-ãiiãl uit"l-"e'itãeii", Sõnrel lolektibok-oa; Mirari Bereziartua, Ikastolen

'#åäiìirå'Ë.i."i ¡äiJ viiLïð' oiì"ã?ã,' Bi;kaia eta Gipuzkoáko EEMMko lkasle--Gurasoen

Ë;õ;dóÈóã; räì* sãiurcol'Üñiue.t.itaiãlio Hezkuitza Mintesikoa; Adela Etxeberria'

siÊ-veilÀGtôu; ä'i.l-opuiåg;tÃB;ü; MniioiÀgine, Irakasleén Elkarekoa (Egin, t992-
l2-3).
i-lr"a'kurtzekoa da "'Escuela Publica Vasca'Lege honekin erresistentzira berriz" artikuluan, Lege

honi buruz egiten duen azlerketa zehatza (Isilill, 16' 1992' 17-24).
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bindikazio hauek eginez: legerian lekuan lekuko enealitateari egokitutako esko-
la-curriculum propioa hnkatzea, lan-marko berria sortzpa eta eskoletan langile-
en egonkortasunaziwtalzea. Beste bigaren prentsa-agerraldi bat egingo du hila-
bete bereko l8arf?,22an Gasteizko lægebiltzareko egoitzaren arurean egingo
den manifestaziorako deia zabalduz. Deialdia egin eta hurrengo egunean,
Antonio Kanpos, Josu Meabe eta Patxi Lopez de Aberasturi jaunak, Gipuz-
koa, Bizkaia etaArabako Ikastoletako Federazioen lehendakariak, "eskola be-
rria eta propioa" bideratu behar dela eta horretarako Denon Artean platafor-
mabultzatzearen aldekoak agerlzeî dirats. Iragarri bezala, egun horretan egin-
dako manifestazioan l00en bat lagun baizik ez ziren izan3e, baina geroztik
Bilbon egindakoan, hangoan bai,jendetza handiabildu zen. Suhartsua, gaine-
ra, aurera egiteko gogoz. Orduan konturatu ginen bazegoela Gasteizko pak-
tismoari aurre egiteko adina indar, eta eskola-komunitatearen baitako kale-
protesta handituz joango zela baldin Ikastolen Federazioak erresistentziaren
uholdeari eusteko adorea iznbaleza. PNVk esana baitzeukan hezkuntza-pak-
tua bete egingo zelaoo,Federazioen Elkarteak, heni-mobilizazioak eragiteari
utziz, Gasteizko bere agintariekin harremanetan sartuta, bere etorkizuna pres-
tatzen hasiko da. Testuinguru honetan kokatu behar da, Federazioen Elkar-
teak, Armentian bilduta, 1993ko maiatzaren l5eko datarekin ikastolei hela-
razten dien Agiria, 5. eranskinean datorrena. Hemen, printzipio-mailan bere
ohiko xede orokorrak aitortu ondoren, ideia berri gisa, eranskineko 6. puntu-
an irakur daitekeen bezala, "Ikastolen talde solidarioa" sortzea proposatzen
da, bere antolaketajuridiko propioa izango duena. Ideia hau egungo ikastolen
antolaketa egituratzen duen "Partaide" izeneko elkartean gauzatuko da.

Egun, 1 990eko hamarkada-hasieran eskola publikoaren inguruan izanda-
ko eztabaida eta kalapita haiek enekak bere marmar isilean eramandako ur
galduak dira, baina ez ahantziak. Dena den, harrezkero bide luzea egin da eta
euska¡azko irakaskuntzak, bereziki sare publikoan, eremu garrantzitsuak ira-
bazi ditu. Eta hau poztekoa da.

Hemen bukatzen da nire txango etnografiko honen kronika laburra.
Hemendik aurera, irakurle, zurea da txanda.

Donostian, 2000ko ekainaren 1 6an

Egin,
Egin,
Eain,
Egin,

1992-12-19,20.
t992-12-t9,7.
1992-12-23, 17.
1992-12-tl,19.
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I

IKASTOLAK AUZITAN HEZKUNTZA ELEBIDUNAREN AROAN'

Euskal erreformismoa irakaskuntza ez-unibertsitarioan hezkuntza elebi-

dunaren bidetik lehen pausoak ematen hasten den garai autonomikoan, hain

zuzen, ikastolak izango dira auzitan jarriko direnak. Nolatan, ordea, euskaraz-

ko irakaskuntzan eredu bakarra izanda? Bada, halatan. Esatera goazenak

harritzekoa badirudi ere, ahaleginduko gara galderari harridura-estalkia ken-

tzen. Filosofi gogoeta bera ere ez al zen harriduratik jaio? Sar gaitezen, bada,

harriduraren oihanean, bide-salatari.

l. Ikastolak arazo: zettan gar€n eta nora goazen

Ez genuen lumarik hartuko, ez bederen gai hau ha¡rotzeko, egoeraren ilun-

tasunak gure belarriok tente jarri ef.abazter guztietara sos esnagarrien uhinak

zabalfzerabehartu ez bagintu. Esaten denez, ikastolen orain a¡teko martxa nahi-

koa desbideratua izan bide da eta oraintxe geundeke, Eusko Jaurlaritzaren gida-
.j2apanh¿¡n zuzen, anormala den euskarazko irakaskuntza¡en eStatus orokorra

normalizatzeko egokierarik aproposenean: irizpide pedagogiko beniak'

Ikastolentzako Estatutu berria, etab. Horiek hortxe daude merkatuan.

Gizarteko beste hainbat fenomeno bezala, ikastolek ere eboluzioaren

ondorio dira. Guri dagokigu, sarritan intentzio politikojakinez estaltzen diren

promes handietan sobera sinetsi gabe, fase berri baten ezaugarriak azallzen

dituzten gertakari historikoen zarÍzvaz arta hartzea'

, Sarreran esan bezala, EKB siglapean Egin-en 1983ko martxoan eta apirilean argitaratutako arti-
kuluen bilduma da.
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Ikastolen eboluzioa

Ikastolak ezbutira gaurkoak, euskal gizartearen aurpegi soziologikoa taxu-
tuz etorri den arabera gauzatu da haien historia ere. Fenomeno pribatu izatetik
publiko izatera heldu zenulte horretan, l960an hunztzen, ikastolek militantis-
mo suhafsuaren beroa zuten beren ondoan, herri-babesaren gerizpe morala eta

ekonomikoa. Erakunde jaiobenia nolabait gorpuztu beha¡ra zen garaiko kezka
nagusia. Geroago, 1970 ufe-inguruan, euskal bam¡tian altematiba politiko
beniak ugaritzearekin batera, ikastolek ideologia desberdinen erasoa jasaten

dute.
Gaur um¡ti samar geratu zuzkrgu 1970-72 urte haietan ikastolen abiada

nekeza zilipurdikatu nahirik piztu zen ekaitz hura: Federazioaren eta kakasleen
Elkartearen a¡teko liskarrak, Elizaren babes juridikoa eta erlijio-arazoa, pedago-
gia berriaren lehen urratsak, gurasoen eskubideak eta haurrenak, euskara batua-
ren inguruko polemika lu:ts,abezatn pozointsua, elebitasunaren oinarrizko plan-
teamendu teorikoak, etab. Nork ez ditu gogoan orain hamar urteko kontu haiek?

Orduan, Ikastolen inguruan planteatzen z,en arunnk nagusiena, bere adie-
razpen zuzenekoan bederen, hirukoitza genuen: ideologikoa, linguistikoa eta
pedagogikoa. Zeharka bakanik zen politikoa. Frankismoa oñzialki bizirik zego-
en artean eta ikastolek, klandestinitate-egoeran ez bazeuden ere, ez zuten inola-
ko laguntzarik izan sistemaren partetik. Frankismoak, ikastolen bidez Euskal
Herriko zattbart egin dion -eta egiten dion- milioitako lapurketa administratibo-
azaparte, gehien-gehienik, -eta hori ezinbestean-, soportatu egin ditu herri xehe-
ak beretu duen euska¡azko irakaskuntzaren mundu hori. Espainiako Estatuak
ezin itzah izan du ikastolak izpirituan goritzen zuen euskararen beneskuratze-
txinpafa, ezta bera inda¡tsuenik sentitzen zen uneetan ere.

Juancarlismoarekin demokrazia formalera iritsi arte, euskal abertzaleizene-
koen a¡tean ez zen inor ausartzen euskara, gure hizkuntza nazionala, auzitan jar-
tzera. Bame-bametik egiazki horrela sentitu ala ez,hizkun%an historikoki fun-
tsezko garrantziaeman alaez,hizkuntz zapall<un%a sistematikoaren garaian eus-
kararen aldeko errebindikazioa erresistentzia¡en sinbolo gisa ikustera ohiturik
ginduzkaten oposizioko erakunde eta mugimendu politikoek.

Gaur, euskal politikaren erantzule etxekoak egin zaizkigunez geroztik, egu-
neroko prentsak oso bestelako haizeak barreiatzen dizkigu orohar eta, bereziki,
euskarari buruzkoetan ela honen bamran ikastola-mailan. Oraingoa ez da ene-
sistentziaren ordua, autonomiarena baizik, Eusko Jaurlaritzak heniari ekani
omen dion "askatasunarena'', heni-mugimenduak, 

-batik 
bat, kulturazkoak-,

instituzionalizatu behar direnekoa, boluntarismoak bere lekua razionaltasunari
utzi behar dionekoa, euskararen irakaskuntza lege psikologikoen arabera ongi eta
buruz planilìkatu behar denekoa. Eta abar. Teknizismoa behar da. Honek euska-
ra salbatuko duelakoan !
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Orain funtsezko arazoa ez dfta Freireren pedagogia askatzailea edo

Freineten metodo naturala bai ala ez, erlijioa irakatsi behar den ala ez, h-ak

sortzen dituen burukominak zein pildorak ken ditzakeen, eta gisakoak. Badira

arazo, baina ez hainbeste. Eztabaida, oraingo honetan, gehiago doa politikaren

ildotik lehen aipatutako aldagai hirukoitz hartatik baino. une honetan, etxe-

koen gobernuarekin, euskara bera jarri zaigu auzitan eta ez, soilki, euskarak

har ditzakeen honelako edo halako ideologi formak. Euskararen etorkizuna

dago kinka lanian. Garbiago esanda: Euskal Herri euskaldun¿ìren proiektu

politikoa daukagu osoro pipiak jota' Eta goitik hasita. Gasteiztik alegia, ez

Madriletik bakarrik. Euskarak gora egin ordez, behera egin du. Zer gertatzeî

da? Fantasmak ikusten ari garela esaten zaigu. Ahaleginduko gara kontrako-

rik frogotzen.

Ereduen proposamena

Metodo soziolinguistikoak aplikatuz, euskara ikastoletan zein egoeratan

dagoen aztefu berri digute mundu horretan adituak omen diren batzuek.

Medikuntzan erabili ohi den ærminologiaren arabera, diagnosi baten azalpena

eman zaigu. Atera dituzten ondorioak nolakoak diren? Oso txarrdk. Negatibo

hutsak. Eredu berri batzuen arabera hobetu beharrekoak. Goitik eta behetik,

ezker-eskubi, hainbeste zifra metatu ondoren, hauxe esaten zaigu funtserajoan-

da: Ikastolen eboluzioan, azken urteotan hain zuzen,jauzi koalitatibo bat nabari

omen dela hizkuntzaren aldetik, euskara¡en ezagtrtza eta beronen erabilera gero

eta eskasagoa omen delako. Honen em¡dun bakarra, -besterik aipatzen ez den

bita¡tean hala dela esan behar-, ikastoletan orain arte aplikatu den eredu linguis-

tikoarena omen da, gaiak euskaraz bakarrik irakatsi nahi izatearena, alegia'

Horrek izen handi bat du: elebakarreko eredua. Hau aplikatzetik datozke, bada,

desbideratze pedagogikoak hezkuntza elebidunean.

Eredu klasiko horrek, espreski esaten denez, bi gaitz ekarri ditu ikasleriaren

baitara: batetik, traumak haur erdaldunengan eta, bestetik, hizkuntzaren bera¡en

pobretasuna. Aipatutako gaitzok ikastolen gorputz orokorrean ateago zabal ez

daitezen, orain arteko eredu bakarra¡i uko eginik, eredu berriak proposaÎzenzaiz-

kigu: zorioneko edo zoritxarreko, A, B eta D ereduak, gehi euskararik gabeko X,

lehengoaren kopia dena. Mackeyren teoriak eskutik, Hezkuntzako

Kontseilaritzak landurik du eredu horien araberako plangintza didaktikoa' ikas-

toletan aplikatuak izan daitezen. Oso zientifikoki hitz eginda, euskararen onetan

ari direla behin eta berriz esanda, nagusi berriek sekulako inbentoa plazaratu

dute: erdararen bidez euskara hobeto irakasteko metodoa. Lanak ematen ditu

horrelakofü posible denik sinesteak. Oraingoz, puntu honetaz, ez dago deus

egiaztaturik, proposamen liluragarrien promesa besterik. Auzia, edo tranpa, mer-
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katuan dago azterkizun et4 une berean, erosgai. Baiezkoa aise eman aurretik, eta
erbiaren ordez katua sartzen digutela berantegi kontura ez gattezen, gabiltzan
kontuz eta ez guteznn sobera hda haren eta honen esperimentuez. A¡azo honek
ikastolen geroan izan dezakeen garrantzi handiarengatik, horregatik bereziki,
merezi du sakon aztertzea. Guk, bitartean, nahiago genuke esperientzi gidari hori
ikastoletan ez, baizik beste nonbait egingo balitz, adibidez, eskola pribatuetan eta
estataletan.

Ikastolen administrazio-antolaketa berriaren bila

Lehen konbenioak zi¡en. Tnrtarako?, galde dezake batek baino gehiagok. Eta,
egia esan, aldakuntza mesedegarri izuganizkorik ez da ezagutu. Orain estatutu
berri baten eskaintza eg¡ten zare ikastolei, zeinaren bidez ikastolak pribatu izate-
tik publiko izatera pasatuko bailirateke.

Ikastola pluralista eta, gestioari dagokionez, demokratikoa nahi litzatekeela
irakurtzen da arautegiko artikuluetan. kakurri, honela irakurtzen dugu; bain4
'Euskal Ikastolen Erakundea'izeneko proiektuaren gobernu-organoen antolaketa
befikala ikusi ondoren, ezin esan dezakegu horrela denik. Demokrazia zøftatt
izatekotan, behetik gora egindakoa izan beharko luke, ikastola hsiko bakoitzetik
hasita alegia, ikastolako bertako protagonistak oinanizko zt¡tabeaa|hartuz: hau-
rrak, irakasleak eta gurasoak. Estatutu honen arabera, ordea, erabat alderantziz
gertatzen da: kontrol-bide guztiak kanpotik ezartzenzatzkioiklætolari. Znhafz.ago
esanda: Eusko Jaurlaritzak,Diputazioek eta Udalek aginduko lukete ikastoletan.

Eusko Jaurlaritzak estatutu berri honen eskaintzarekin zer lortu nahi duen?
Hemen hasten dfua gure kezJcak. Hasteko, galdera zenbait egingo dugu, arazoa
zefian datzan ikus dezagun. Azterketak geroago etorriko dira. Zertarako ote esta-
tutu hau? Egiazko publikotasuna lortzeko? Zalantzan jartzen dugu azken puntu
hau, zeren, guztiok ondo dakigun bezala, eskola estatalak estatutu berezi baten
beharrik gabe baitira publikoak. Euska¡ak ez ote dauka gaztelaniak adina esku-
bide publikoa izateko? Bere etxean, noski, ez atzernan. Erantzun biezagu Eusko
Jaurlaritzak.

Doakotasuna lortzeko, agian? Balegoke honetaz ere zer esanik.
Gaztelaniazko irakaskuntzak, bai eskola estataletan bai pribatuetan, ez du behar
inolako dekreturik doakoa izan dadin. Objektiboki hitz eginda, gure herri hone-
tan erda¡a baldin bada zapaltzule eta euska¡a zapaldua, euskaraz*o irakaskun-
tzak zeren arrazoiz beha¡ du estatutu baten pribilegioa lege-mailan onartua izan
dadin? Erantzun biezagu Eusko Jaurlaritzak.

Borondote makala, euskara¡en baitan sinesmen kaskarra, gaitasunik eza,
botere-gabezia..., oraintxe edozein gaùzatan, gure hizkuntzaren normaliza-
ziout ez beste guztietan, pentsatzen hasiak gaituzu eta, egin zaizkigun hain-
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beste promesak porrot egin dutenez gero, ez dugu erantzunik espero Eusko

Jaurlaritzatik. Pazientziaren pazientziajadanik itsasoko uretan itoa da, sabela

urez ederki beteta.

2. Elebitasuna zertarako?

Guztiok dakigu euskarak, gainera etorri zaion zapalkuntza sistematikoa

dela medio, egundainoko jipoia hartu duela frankismo-garaian. Hizkuna za-

palkuntzaren alderdi hau nahikoa landurik daukagujadanik arlo horretan egin

diren azterketa-lan teoriko zein praktikoen bidez. Zazpiganen urtea da Fran-

coren itzal fisikoa desagertu zela eta lehen begirada batean badirudi, itxuraz
behintzat, aldakuntzarik egon dela. Hor daude hauteskundeak, erakundeak,

Eusko Jaurlaritzabera, hizkuntzari dagokionez, lehengo zapalkuntzarcn leku-

an elebitasun-dekretua, etab. Datu hauek guztiak hor daude aurrean, konstata-
garriak dira. Amen, beraz? Ez, hain aise bederen ez. Funtsezko gakoa, euskal

arazoan dagokionez, ez da aldakuntzaren alderdi konstatagarri hori ukatu ala

ez ukatu, beste hau baizik: azalezkoaala egiazkoa da? Beniz ere lehengo ego-

era bera mantentzeko maliobra zuhurrago bat da ala jauzi koalitatibo baten au-

rrean gaude? Zertan gara,beraz?

Iritziak hor banatzen dira eta gure azterketa hau ere, zer erremedio!, ikus-

pegi kontrajani horretatik abiatuz biribiltzen dugu'
Elebitasuna, gaur, ofizialki onarturik dagoen zetbut da. Honek zer

inplikatzen duen? Oro har eta, zehazkiago Ikastoletan, zer? Hona hemen plan-

teamendua¡en muina.

Elebit¿sunartn defrnizioa

Ikastoletako hizkuntz arazoetan murgildurik dabilen Mari Karmen Ga¡-

mendiak, elebidun izafeazer den galderari erantzuten hasten denean,zenbut

autoreren (Weinreich, Bloomfield, Haugen, Mackey) definizioak eskaintzen

ditu "Elebitasunaz ohar pare bat" lantxoan2. Definizio zabalegiak izango dira

beharbada, baina, gure kasurako, gaurko gure hizkuntz eremuan hitz honen

bidez zer adierazten den azaltzeko balio dute. Autore horiek, bakoitzak dioe-

na elkarrengana bilduz, hauxe esatera datoz: elebidun izatea bi hizkuntza kon-

petentzia edo gaitasun berdinez menderatzea dela, menderatzeanola ulefze-

ko hala mintzatzeko.
Horraino hitzaren mugaketa. Eta badugu honetaz zerbait esatekorik. T-nren,

'?J¿kr¿, Donostia, 1981, l9-2O,36.
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elebitasuna aipatzen denean, zer fenomeno-mota adierazi nahi da? Eztn gulezke
aurrera joan puntu hau argitu gabe.

Lehenik, elebitasuna norberaren hizkuntz portaerari dagokion egoera bere-
ziaz esan ohi da. Berez, esan, ez dago esaterik gizarte elebidunak badaudenik,

baina bai pertsona elebidunak. Bigarrenetik lehenengora ezin da saltorik egin

errealitatea gezurtatu gabe. Laburki esanda: elebitasuna arazo pribatua da, nor-
bera¡en biografiari dagokiona; pertsonajakin batzuk bizi diren inguru-giro baten

bam¡an mugitzen da elebiduna. Elebitasuna, beraz, arazo pertsonala da indibi-
duala. Goian aipatu dugun definizioak alderdi hau jasotzen du, batik bat. Baina,
bistakoa denez, hizkuntza fenomeno soziala ere bada, dudarik gabe.

Elebitasunak, bigarrenik, bi hizkuntzekberen afean gizarte-botere edo p,res-

tigio-estatus berbera daukatela inplikatzen du. Honek, jakina, bi hizkuntzak
maila berean egotea suposatzen du,berez eta teorian bederen. Praktikan hala ger-

Iafzen al da? Gurean bederen ez.

Hirugarrenik, elebitasunaz eman diren azalpen gehienak hizkuntzalari,
pedagogo eta psikologoen eskutik etorri zaizkigu eta horiek hizkuntzari ematen

dioten trataerak nahikoa alboan uzten ditu bera¡en erreferentzia sozialak.
Soziolinguistikak sarrera kaskarra du eta, Karmele Rotaetxearekin esateko3,

gure hezkuntza-sisteman, berriz, batere tokirik ez du.
Laugarrenik, aingeruegiak izan beharko genuke euskal gizartean hizkuntz

gatazkaz ez ohartzeko. Hizkuntzak, gizakiak bezalaxe, ez dira gizarte paradisia-

koetan bizi, elkarren arteko borrokan baizik. Klasearteko borrokak dauden beza-
laxe, hizkuntzen arteko borrokak ere badaude. Elebitasuna, promesa maltzurra,
goitik eta behetik aldanikaøen bada ere, bonokak hor dirau. Euskara, elebitasu-
na martxan dagoela esan a¡ren, bigarren mailako hizkuntza dugu etxean. Ez du
eraginik gizartearen hegi erabakigarrietan: irakaskuntzan, administrazioan,
mass-medietan, industri munduan, hiriburuetan...

Bosgarrenik, garbi eta ozenki esan dezagun, euskararen egrazko a¡azoaez da
elebitasunari degokiona eta bai, 

-bete-betean 
gainera-, diglosia estrukturalare-

kin zerikusi zuzeîa duena. Diglosiak, elebitasunak ezbezala, hizkunga baten
antolaketa-mota orokor bati egiten dio erreferentzia, hots, gizartearen egitura
soziopolitikoari. Gogoan hartzen ditu, beraz, gizarte jakinbaten oraingo etalehen-
go historia eta ez, elebitasunaren kasuan bezala, norberaren hizkuntz portaerak

soilki. Egoera diglosikoa ematen denean, bi hizkun"¿ kontrajanirik aurkitzen
ditugu. Bata (A) goi-mailakoa da, ofiziala, besteak baino indar eta itzal handiagoa
duena komunikabideetan, literaturan, mass-medietan, irakaskuntzan, hau da,

bizitza publikoan. Bestea @), ofiziala ez dena, behe-mailakoa da sukaldetik eta
famili girotik oso um¡ti ez doana. B hizkuntza euska¡a baldin bada, A-n, baten
lekuan bi dauzkagu: gaztelania eta frantsesa. Euskara ahulak zer egin behar du

! Ibid., 52.
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bera baino askoz ere indartsuagoak di¡en beste bi hizkuntzen kontra borrokatze-

ko eta bere burua salbatzeko? Bonoka honetan zein elementu sartzen dira?

Galdera horiek egin beha¡rekoak ditugu. Egin beharrekoak, lehenik, lotzen
gaituzten kateak zein motatakoak diren jakiteko eta, bigarrenik, kate horietatik

askatzeko zein indarrekin konta dezakegun ikusteko. Gehiengoaren demokrazia

formalak salbatuko ote du euskara? Ala, bide laburragoa hartuz, euskararen

heriotza azkarragotzea lortuko du? Horra galderak.

3. Elebitasuna demokraziaren ondorio

Elebitasuna non aplikatzen da? Normalean demokrazia formalaren legeak apli-

katzen diren gSzaflæfan, beti ere gehiengoaren borondatea oinarrizko abiapun-

tutzat hartuz. Estatu baten bam¡an gutxiengoarena den hizkuntza zapaldu bati,

demokrazia formalak gehienez ere gutxiengo horren hizkuntza izateko eskubidea

ezagutuko dio; une berean, ordea, gehiengoaren hizkuntza nagusi bilakaøeko

bideak itxiko ðrzk,ro. Tnrgalik? Honelako hizkuntz aldaketa batek gizarteko egi-

turak azpi-azpiúk iraultzea eskatzen duelako. Eta horixe da, hain zuzen, de-

mokraziaformalak nahi ez duena. Eta sa¡rerahonekin euskararen arazotagafaz.

Anikulu honetan bi gauza argitu nahi ditugu: lehenik, hizkuntza baten

berreskuratze-prozesuan zein faktore sartzen diren eta, biganenik, gizarte-fakto-

re horien baitan zein eginkizun betetzen duen demok¡azia formalak'

Gizarte-faktoreen eragina hizkuntz bormkan

A eta B hizkuntzen arteko gizarte-harremanak, arestian esan bezala, gataz-

katsuak ditugu. Gizarte-taldeen arteko desberdintasuna adierazten dute. Bi fakto-

re bederen saftzen dira hor, elebitasunak abazten dituenak, hain zuzen: politikoa

eta ekonomikoa.
Faktore politikoa. Inperialismo eta kolonialismo-mota guztiek, ondorio gisa,

elebitasun ordezkatzailea ekarri dute. Nola? Asimilazio-prozesua azkalttz eia

kolonizatzaileen hizkuntza kolonizatua¡en g¿¡n ezatnz edota, gure kasuan beza-

la, Estatu nazioaskodunaren hizkuntza ohzialek ertzaldeko beste hizkuntz gutxi-

engoak zapalduz eta desagertzera kondenatuz. Hizkuntz alienazio-mota desber-

dinek, funtsean, ondorio berbera daka¡te: epe labunera elebitasuna lau hatzþtara

aldarrikatzea, asimilazio-prozesu osoaren atatiko izanez gero, Estatuafen eleba-

kartasunerako pasabide mozorrotua izan dadin. Elebitasun ordezkatzailea eleba-

kartasunerako ate handi bat besterik ez da. Euskararekin horixe egin nahi izan da

eta egun ere hil-biziko borrokan murgildurik segitzen dugu'

Fahore elconomil<aa Boterearen jabe den gizarte-klaseak bere hizkuntza in-
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posatzen du gizarteko harreman guztietan. Honela, politikaren zein ekonomiaren

aldetik ahulena den taldea edo gutxiengoa sozialki alboratua ageri d4 bazterrean
uøia. Euskara baserrita¡ren eta herritar soilen famili hizkuntza izan bada, euskal
burgesiak kultur fesna gisa gaitz.etsi zuelako eta guaeæiz segitzen duelako izan
da horrela. Klase-interesak eta hizkuntzæenak non hasten eta non bukatzen diren
erabakitzeko vnea ez bada ere, badirudi klase dominatzailearen hizkuntza gai-

lentzen dela beheko klase zapalduen hizkuntearen gainetik.
Euskal burgesia monopolistak, berau ezbaita sekula abertzalea izan, euska-

rari muzin egin zion. Aspaldi egin zion. Katalunian bestela gertatu zen eta, ana-
zoi honegatik bakarrik ezbada ere, funtsean klasearen faktorea hor dagoelako

aurkitzen da katalana euskara ezbezalako egoeran: ez onean, baina bai gurea

baino hobean.

EAJ bam¡an, monopolista ez den burgesiak, kopuruaren aldetik ez baina
klase-interesen aldetik, bai ziurki, sa¡rera erabakigarria duke zuzænduitza-mailan.
Alderdiaren gidariei zenbat interesatzen zaie euska¡a? Historian zeha¡ atzera begi-
ratzen bada, panorama beltz eta tristea azaltzen zaigu: Eusko-Gogoa-ren heriotza
laguntza ezagank, Monzonek Eusko Jaurla¡itzÂ. u^ea, etab. Orduan ez ?,egoen

plangintzaren arrastorik ere. Gaur ereezaskoz gehiago.

Honegatik, esanak laburbildu ondoren, arwLoaren muinera gxoz galdera
honekintxe: elebitasuna zergatik eta zerta¡ako? Egiazko irtenbide bat al da edota,

alderantziz, batetik gehituz doan eske soziala¡i eta, bestetik, hizkuntzarengatiko
diskriminazioa dela eta zalapartaka dabiløanei ahoa ixteko aitzakia apropos bat?
Taktika hutsa, beraz?

Elebitasuna ideologiaz mozorrotzen denean

Elebitasuna gaur modan dago, ezin ukalu, baina ez da gaurko kontua.
Frankismoak, 1956 urte-aldera, aro teknokratikoa inauguratu zuenean, liberalis-
mo espainolaren lumetatik etorn zitzatzþ'tgun elebitasunaren aldeko topiko eza-
gunak: "batasunean desberdintasuna" eta horrelako esaerak. Nork ez ditu gogo-
ratzen Unamuno, Maeztu, Baroja, Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal, Ortega,
Madariaga, Sánchez Albomoz, Julián Marías, Lain Entralgo eta abarren pasarte-

ak? Liberalak, oso liberalak, bai, baina asimilazionista porrokatuak, ezin espaino-
lagoak denak, Unamuno eta Baroja bame, noski.

Paradoxa badirudi ere, egia hauxe da: hizkuntz inperialismoa ezariaizan den
herrialdeetan, martxan janitako estategia dominaøailea hizkuntz ideologian
babestu izan dela,hatn zuzen e¡e. ltxuraz neutro, oso liberal eta demokræiko gisa
agerÎlrz, elebitasuna izan da asimilazio-prozesu guztiaren estaldura-

læhen esan dugun bezala, heni batek ez du bere hizkuntza gauetik goiznra
galtzen. Asimilazioa pittinka-pittinka gauzatzen da, ur ttantak harria zulatzen duen
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br:zala. Elebitasuna, gatazka-egoeran dagoen hizkuntzari etorkizun baikona eta

bakezkoa eskainiz eta desiratuz, egiazki heriotza goxoa ematera dator, esperantza

faltsu batez kordegabetuz gero, oharkabean hil dadin. Horretarako elebitasuna

bere ideologiaz baliatzen da. Elebitasuna arrazoitu eta legitimatu egiten da, bere

helburu asimilazionista bete dezan.

Jokabidea aski ezaguna dugu: hasteko, eia hementxe datzatranpa demokrati-

koaren habia ezkutukoa, ez da esaten, gutx.iago zeha^en, elebitasuna zein egoera

konkretutan hezurmamitu beha¡ den.

Gure kasura etornaz: zenbat euskaldun dago Euskal Herrian? Ãraban 7o 7,9,

Bizkaian Vo 15, 7, Gipuz.koan % 45, Nafanon Vo ll eta lpan-aldean Vo 34,5.

Hauek dira Karmele Rotaetxek ematen dituen datuako. Urrutira joan gabe, Euskal

Tþlebista dela eta, antzeko galdera egiten zen: zenbat euskara eman behar da?

Benga inkestakl Znnba¡ek eskatzen du? Henialde bakoitzaren a¡abera hainbestek;

L'rxaz,To 4ttk60ko bita¡æ honetan emango da Emango 'bmen 'da Beti bez¿la sta-

tus quo delakoa onartuz, vox populi-ren iriæidea da gidad bakar eta nagusi zanka.

Hainbeste baldin badira euskaldunak, ez gehiago, horixe da errealitatea eta

horri plegatu behar gatzaizkio. Elebitasunaren aldeko politikak, dagoen status quo

hori onartuz, ar¿voaren ikuspegi "errealista'', "apolitikoa" azalfrsn du. Honela,

elebitasuna haizÀÍvz geÍo, egoera egonkor baten aldeko hizkuntz planteamenduak

egiten dira, demokrazia formalari dagozkion tamainakoak, hizkuntz diskrimina-

ziorik egon ez dadin.
Ideologia honen arabera, pentsatzekoa zenez, øabat zomorroturik, ezkutatu-

rik gelditzen da estatu-hizkuntza dominatzailearen diktadura. Ez da planteatu ere

egiten hizkuntza menperatuaren salbazioak gizartearen sistema-mailako aldaketa

auneskatzen duela. Ez da onartu nahi, lehen gizarteko harreman ekonomiko, poli-

tiko eta kulturaletik baztertua izan zen hizkuntzak, orain, baldin salbatuko bada,

alderantzizko prozesua eftìman behar duela, hots, bizitzen segitu ahal izateko,

gizarteko maila guztietan beharrezko hizkuntza izatera iritsi beha¡ duela. Homa

hor hasiera eta bukaera.
Eta azkenean, Ma¡ia Karmen Garmendiak dakarkigun definiziora itzuliaz, bi

ohar nagusi eginez bukatuko dugu:

Bat: Euskararen ara,ma ez da elebitasunaren4 diglosiarena baizik. Hala iza-

nik, t¡ataerak ere derrigonez bestelakoa izan beharko du.

Bi:F-zdaauzitan jutzen euskararen gaurko egoera. Estatistikak zer esan, hura

da errealismoa. Salaketarik eg¡ten ez den bitartean, elebitasuna egiazko wazoa

estaltzeko ideologia gisa erabiltzen dela esan beharko da.

Ohar hauek egin eta gero, hobeto ulertuko dugu seguraski euskara¡en ikasto-

letako egoera.

.Ibid., 44.
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4. Ereduen erasoa

Ereduen erasoaldia gaur egun bizi-bizia baldin bada ere, beronen zuztar teÃ-
rikoak lehenagotik zeuden botata. Luze pentsatuta eta sakon botata. Mikel Lasak,
1978an argitaratutako a¡tikulu batean5, Euskal Heniko irakaskuntza elebidunaz
z,enbut ideia plazaratu zituen. Mackeyren ikuspuntutik abiatuz, eredu desberdi-
nen proposamena egiten zuen. Geroago 198lean6, lehen esanak errepikatuz eta

zenbait datu enpiriko ekaniz, ikastoletan politika linguistiko berria ezarri behar

zela esaten zigun egile berak. Gero arazohonelaz hango hitzaldietan eta hemen-
go mahai-inguruetan haizatu diren ideiek Mikel l¿sarenganizan dute beren sor-

buru nagusi eta lehena.

Eusko Jaurlaritzatik ikastoletara

Espero bazen ez bazen, Eusko Jaurla¡itzako Hezkuntza-Sailekoek berehala
jasan zuten eredu desberdinen propos¿ìmen-oihartzuna. Ezer berri¡ik asmatu
gabe, Sail honetatik bertatik eta l9Slean hain zuzen, A, B eta D izenez ezagu-

tzen diren ereduen plangintza zehatzaeg¡n zen ikastoletarako. Mikel Lasak eska-

Ízer, 
^rcn 

politika benia l98lean inauguratzen da ofizialki, Eusko Jaurlaritzaren
eskutik ztzeí-zuzeneart? .

Programazio horren aldeko proselitismoa Lon8o Oiartzabal, Pello Aierbe eta

beste lankideek egin badute ere, erabaki linguistiko horren erantzukizuna ezin da
inola ere pertsonalizatu, gobernu-teknikari horien gainetik eta aurretik Gobernua
bera baitago. Areago oraindik lehen esan bezala, ikastoletako irakasleei norabi-
de gisa eskaintzen zaizkien testu idatzi batzuk daude, argitalpen-jatorriari dago-
kionez, Lehendakariøa Sailetik datozenak.

Ereduen azalpena

Arestian aipaturiko testu horietan honela egiten da hiru ereduen, hots, A, B
eta D deituen azalpenas.

A ereduan gai guztiak gaztelæiaz emango dira eta euskara bigarren hizkun-
tzabezalairakatsiko da, irakasgai bat gehiago bezala soilki. Helburua da, egu-

5 "Euskal Herriko irakaskuntza elebiduna antolatzeko oiharrizko ideia batzu", Jakin, 7, 19'18, 4'1 -
60.
6 "Ikastolen politika linguistikoaren analisi kritikoa", Jakin, 19120, 1981, 22-34.
7 Eusko Jaurlaritza: Hasierako Zikloko euskararen protramakuntza. B eta D ereduak. Hasiera
ZíHoø, 4. Orientabideak, Argitalpen-Zerbitzu Nagusia, t¿hendakaritza Saila, 198 l.
, Ibid., 14-16.
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neroko elkarrizketa am¡ntak euskaraz er¿tman ahal izateko neunian ikastea

OHOko azken urtea¡en bukaerako. Horretarako, 900 ordu safuko dira; astean lau

ordu.
B eredua ama-hid(untza erdara eta ingurune soziolinguistikoa ere erdalduna

duten ikasleentzat pentsaturik dago eta hemen bi hizkuntzak landuko dira, hots,

gaztelania eta euskara. Gaztelania gehiago euskara baino. Hasierako Tikloan,ita'
kurketa zein idazketa arna-hizkuntzan egingo di¡a, baita matematikak ere. Gizar-

te-arloko gaiak bakarrik landuko dira euskaraz, hau da, gai praktikoak. Hortik

aparte, euskara ikasteari egunerc ordu eta erdi emango zæzkj;o. Horren helburua

da, behin "maila batera'' (zein mailatara?) iritsi eta gero, handik aurrera ikasketak

euskar¿tz egin ahal izateko moduan ikastea.

D ereduaren programazioa, batik bat, beren ingurune soziolinguistikoa ge-

hienbat euskalduna duten edo euskara etxetik dakiten ikasleentzat disenaitua da.

Eskolaurrean eta Hasierako Zikloan euskara erabiliko da, batez ere. OHOko ikas-

keta gehienak euskafaz emango dira. Aldi berean, ordea, gaztelania ere landuko

da, OHOko ikasketen ondoren datozen ikasketak euskaraz eta gaztelaniaz egin

ahal izateko. Honen helburua da, Eskolaurrean nahiz OHOn euskara øtablltzea,

nagusiki.
Labufuz: Euskara¡en eta euskarazko irakaskuntza mailakatu horren arabera,

A eta B ereduetan adibidez, ikasleen hizkuntza nagusia ez da euskara, gaztelaria

baizik. Eta horrela izango da, Orientabideak ematerakoan esaten zaigun bezala,

beren gizarteko harremanetan gaztelanazbahatuko direlako, hain zuzen. Halere,

B eta D ereduetan, teorialari hauen ustez beti ere, ikasleek gaituta egon beharko

lukete ikasketak euskaraz egiteko. Hau guztia, noski, teori mailan.

Elebitasuna eta ereduak

Elebitasuna demokrazia formalaren ondorio z\zf,jna dela esaten genuen.

Hemen ere beste horrenbeste esan behar da: ereduen planginøa elebitasunaren

sabeletik datorrela, alegia.

Elebitasuna, demokrazia formalaren bamtan, aukera bat da. Ez zaio inori

inposatzen. Norberak ikusiko du euskara ikasi ala ez ikasi. Norberaren erabakiak

au azfen hitza,beraz. Elebitasunak, praktikan, ez du egiazko indarik irakaskun-

tzan, ez pribatuetan eta ez publikoetan. Itxurak egiteko, ordu batzuk emango diÌa,

ongi ala gaizki bost axola!, eta bale. Elebitasun-dekretua gorabehera, ikastetxeek

lehen bezain erdaldunak izanez jarrutzen dute. Eta normalean, elebitasunaren

irizpidea nagusitzen den bitartean halaxejarraituko dute. Arrazoi sinple honen-

gatik, hain zuzen: euskararen berreskuratze-plangintza osoa ikastetxeen lehengo

iutabe berberetan finkaturik dagoelako, ikastetxeen egiturazko funtzionamendua

auzitanjartzen ez delako. Eta horrelako baldinøen aurrean, A edo D eredua pro-
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posatzea ezet ez proposatzea bezalatsu da, erabat fariseikoa da, ez baitu inork
sinesten horrelako egoeran egonik euskaldun beniak sor daitezkeenik.

Baina ereduen txanponak biganen aurpegia du. Ereduak irakaskuntza elebi-
dunerako proposatzen badira ere, ondorioak ikusi eta, ageri dena da ereduen era-

soa ikastolek jasan dutela, batik bat. Gure herriko kultur gizakume ilustratu beran-
konek lofu dutena ez da gutxi izan: arazoa konpontzen lagundu ordez, oraindik
areago nahastu eta zikinøea. Eta ikastoletako irakasle-andana luze baten ohore
intelektuala eta berorien gaitasun pedagogikoa iraintzea, behin eta berriz, 'bolun-
taristak",'1n-¿zionalak", "espontaneistak" eûa, deitu izan baitzaie.

Ereduen programazio hau, oro har, irakaskuntza elebidunerako pentsatu-
rik badago ere, praktikan ikastoletan aplikatua izateko eginda dagoela esan

behar da. Bestalde, eredu honen aldeko edo kontrako arrazoiak aztefzen hasi
aurretik, egoera horreta¡a zergatlketa nola etorri garen ikusi behar da. Hemen,
funtsean, ikas¡.ola klasikoari egin zaion kritika dago tartean.

Eredu hauetan, egin dugun azalpenean garbi dagoenez, irakaskuntza ele-
biduna sagaratzen da: A el.a B ereduetan, garbi-garbi gaztelaniaren alde; D
ereduan, euskararen alde nagusiki. Baina hiruretan dago gaztelania presente.
Honaino heltzen da elebitasunaren aplikazioa. X ereduan, berriz, 

-esanadaukagu-, eskolan euskararik ezagutu ere ez da egiten.
Eta orain arte elebakarrekoak izandako ikastoletan, zer? Hauetan ere ele-

bitasuna ezarri behar al da? Zergatik? Galdera hauek izango dute erantzunik.

5. Elebakarreko ikastola auzitan

Ereduzaleek ikastola historikoari egiten dioten kritika hemendik abiatzen
da, ikastoletan mantendu tzan den eredua elebakarrekoa izan dela, "diktadura"
garaiko bonoka-unerik gogorrenean sortutakoa, hain zuzen, aukera ideologiko
baten arabera antolatutakoa, ingurune soziolinguistikoa kontuan hartzeke.

Autore horien ustez, ikastola klasikoaren akats nagusiak zein diren azal-
duko da hemen, ondoren kritikari kontrakritika eginez. Hiru objekzio dira egi-
ten zaizkionak, tesi gisa formulatuko ditugunak.

Lehena: Pedagogiø " espontaneista" nagusitzen da.
Zergatlk? Hona hemen, laburki azalduta, erantzuna: haunak, bi edo hiru

urterekin euskaraz bakanik egingo den ikasgelan "murgilduz" gero, bigarren
hizkuntza (euskara) besterik gabe ikasiko duela sinesten delako. Baina uste
horrek, psikologiaren ikuspuntutik begiratuta, ez bide du oinarri sendorik,
espreski esaten denez, "hizkuntzak ikasteko haurrak omen duen erraztasuna"
delakoak ez baititu "mirariak" egiten, baldintza oso berezietan izan ezik. Eta
gaur egun baldintza objektibo horiek falta dira, ikastoletako ikasleria gehien-
bat hiritarra baita eta, neurri batean, gainera, hiritar erdalduna. Beraz, errea-
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lista izan nahi bada, eredu elebakarrekoak ez, baizik eta elebidunak balio du.

Tesi honi nolako ihardespena eman behar zaion? Ikastolen gaurko gizar-

te-egitura lehen baino hiritarragoa dela eta, orobat, haur erdaldunen kopurua

handitu egin dela esaten bazaigu, ez digute gauza berririk esaten, horretarako

aski baita datuak ikustea. Egia da, bestalde, ikastolek azkenaldi honetan hartu

duten gizarte-egituraketa berri honek arazo berriak ekarri dizkiola berarèn

funtzionamenduari. Arazoa ez datza datu hauek onartzean ala ez onartzean,

ikastoletan dauzkagun arazoak erabakitzeko orduan proposatu eta aplikatzen

diren alternatibetan baizik.
Eredu zaharrak balio ez baldin badu, gehiago balio al du berriak? Erdarak

sartuz eta euskarari lekua kenduz, euskarak lehen baino gehiago irabaziko ote

du? Eredu elebaka:rekoak ezin duena elebidunak egin behar badu, horretara-

ko eskatzen den "mirariak" ez du nolanahikoa izan beharko. Eredu berriari
askotxo eskatzen zaio.

Eredu klasikoarekin ez omen da jo helburu aitofuen gaina. Ez noski.

Baina hori aurpegira botatzeak ez dtt ezer ftogatzen eredu berriaren alde.

Berriz ere lehengoan gaude. Kritikak errazena egin du: Ikastola guztiak zaku

berean sartu eta, posiúboki lortu dena kontuan hartu nahi izan gabe, dena han-

kaz gora bota eta, lehengoaren ordez, inolako bermerik eskaintzen ez duen

eredu hipotetiko eta nobedoso bat proposatu razionalismoaren izenean.

K¡iúka horri hiru oha¡ orokor egingo dizkiogu:
Lehenik, Euskal Herrian zehar ikastolak eta ikastolak daude eta, euska-

Íarcn ezagtÌfzari eta erabilerari dagokienez, ez ditugu guztiak egoera berean

aurkitzen direnak. Zenbut ikastolatan, nahiz eta ingurune soziolinguistiko

arras erdaldunetan egon, euskararen aldetik nahikoa emaitza positiboak lor-

tzen dira eredu zaharrari esker. Ezin litezke, bada, ikastola guztiak pareanjar,

aldez aurretik datu konkretuak eman gabe. Ikastolen hiritartasuna eta ikasle-

riaren erdalduntzea direla bide, ikastolek dauzkaten gizarte-baldintzak euska-

nrentzatfaboragarriak ezbadiraere, ez dago frogatuta elebakarreko ikastolek
frakasatu dutenik. Lehen esan dugun bezala, hiri erdaldun-erdaldunetako ikas-

tola gehienetan eredu elebakarrekoa baliagarri gertatzen da.

Biganenik, eredu zaharrarekin egindako bidea aski luzea da eta dauzka-

gun datuak, -ez noski kdtikak nahiko lituzkeen bezala, guztiak era berdinez

negatiboak-, konstatagarriak dira. Hasieran eskola erdaldunak zirenak eleba-

ka¡reko bilakatu dira bertako irakasleria euskaldunduz etorri den neurrian.

Hor dago, adibiderik nahiizanez gero, Donostiako "Maria¡en Bihotza" ikas-

tola. Mirari hori, noski, euskara gero eta gehiago sartuz lortu da, eta ez alde-

rantziz.
Ikastoletan zer hobeturik badela? Bai, noski. Hobetuz segitu beharko da,

beharbada xede desiratuak erabat kunplitzeko asmorik gabe. Eta honela hobe,

triunfalismo erraze}iar. eror ez gaitezen. Baina eredu elebidunak nongo ikas-
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toletako esperientziapositiboaren abaladakar? Inongorik ez! Hil-bizian dago-

en hizkuntza¡i esperimentalismoaren abentura opa behar al diogu? Ez dugu uste

gr¡re egoera jolas horretarako dagoenik. Gainera, elebitasunaren bidez ereduek

beren sudurra sa¡tu duten lekuetan ez bide dute ondorio onik eka¡ri. Aipagarriak
izandattezke zentzu honelan "Iakintzd', "Axulat''eta aba¡retako esperienøiak.

Hirugarrenik, Gales herrian egindako neurketak eta Mackeyren tipologiak
aipatzen zarzkigu. Ez batak eta ez besteak balio dute guretzat. Gales ez da Euskal

Herria. Bestalde, Mackeyren tipologi eraikuntza, euskal gizartetik at, beste non-

bait eratua da eta ez du guretzat balio, um¡tiko erreferentzia eta eredu informa-
tzaile gisa ez bada bederen.

Gure herria borroka nazionala era nahiko berezian daraman herria da, egoe-

ra nahiko lehefuan aurkitzen dena erresistentziaren bidean jadanik urrats luzex-
koak emana dituena. Bide horretatik ez bada, egin du euskara¡enak. Borrokarako,
esan dezagun garbi, elebitasuna kaltegarri dugu. Benetan engainagarri. Esan

genuen zergank.
Horregatik, zerbait serioa egitekotan, Mackeyren proposamenak erlatibiza-

tzetik hasi beharko genuke. Hau da, lehendabizi elebitasuna ukatu, eta gero gero-

koak.
Bigarrena: "Elcbakarreka ereduak haur trawnatizønak sorken dia"
Ikastolak, beraz, haur problematikoen habia ditugu. Hori da esaten dena.

Erremedioa? Gaztelania sartu, traumarik izar. ez dezaten. Gainera, haun-aren giza

eskubideak defendatu behar dira. Eta hemen, harriduraren haniduraz, UNESCOk
1953an esana gogoratzen zaigu: "ama-hiz.kuntzari begirunea zor zatolzl'. Ge-
hiegizko4 o'rain eta hemen, horixe aipatzea. Sinestezina hori ikastoletako irakasle-
en ahotik entzun beharra izalea"T-er øaungo, eta euskarak erdara zapaldurik dau-
kala! Hanigania! Baina hemen zein dago'traumatizatua'', herri osoa ala haur ba-
øuk? Irakaskuntzan zein da hizkuntza nagusi4 euskara ala gaztelania eta frantsesa?

Traumak sortzen di¡elako eta haurren eta gurasoen eskubideak errespetatzen

ez direlako, ikastolek erdaldunduz joan beha¡ baldin badute, Madrilek ikastolen
kontra pedagog¡a"gizarid'hori baino metodo hobeagorik ez duela sekula asma-

tu esan beha¡ko dugu. Seguru!
Hirugarrena: "Euskara beluraka daa l<aliøtearen aldctik".
Bestela esanda: Ikastoletan, praktikan, ez dtra kunplitzen helburu aitortuak.

Hala diote. Bai, egia da, baina neurri batean bakarrik. Bi hiz*untza nahasirik dau-
denean edota, areago oraindik, gure kasuan bezala, gaztelania euskarari nagusi-
tzen zuonean, interferentziak sortz€n dira eta, gainera, mota ækotakoak fonolo-
giazkoak, gramatikazkoak, maileguzJcoak, lexikozkoak, etab. Eta fenomeno hau
gure ikastoletan Eerla;Ízen da. Haur erdaldunen euskarari sarri gaztelania¡en itzul-
pen hutsaren taxua hafzen zaio; aldi berean, hizkuntz ukipen horren ondorioz
etxeko euska¡a galduz doazen haur euskaldunak ere ez dira, agian, gub(ienak.

Zentzu honetan, bada, ez euskara ez gaztelaniaez den halako hizkuntza hibri-
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do bat sortu eta ugalduz joateko habia goxo bihur litezke gure ikastolak. Ams-

kua benetakoa dela uste dugu.

Datua hor dago. Baina errua zeini leporatu behar zaio, ikastolei ala euskal

gizarteari berari? Gure gizartea, berau bere osotasunean hafuta, euskaldun-

tzeko asmoak eta bideak martxan jartzen ezbadira, alferrik ibiliko gara ikas-

tolak, -eta 
berdin beste edozein ikastetxe-, bam¡tik pedagogia berrienez

antolatzen eta azken orduko tresneriaz homitzen. Irakasleria¡en prestakuntza

eta horri loturik doazen gaineratiko arazo metodologiko eta didaktikoak oro

oso inportanteak izango dira, baina ez inpofanteenak, baldin ikastolen ingu-

ruan baldintza soziolinguistikoak aldatuz joateko ahaleginik egiten ez bada.

Eta ereduek, noski, sakoneko hizkuntz a¡azo hori konpondu ez, buziklatna-
gotu egiten dute.

Ereduen irtenbidea

Hauxe da pedagogia oso modernoaren eta are demok¡atikoaren u¡zakia'

tan luzatu diguten tranpa. Eusko Jaurlaritzatik eta beronek bere enoak botata

zenbait ikastolatatik datorkigu proposamendu hori, itxuraz razionala eta k¡iti-
koa dirudiena.

Irtenbide hori, ordea, aipatuz etoni garen arrazoiengatik, faltsua da. Faltsua

da, hiru eredu horiek, kasurik onenean ere, beti euska¡azko irakaskuntza¡en

egiazko murriztapen bat suposatzen dutelako. Irtenbidea ez da euskarari lurra

kéntzea, lehendik daukan hura hobetuz joatea baizik. Eredu horien bidez siste-

ma klasikoak lortu ez dituen ez bezalako emaiøak lor daitezkeela? Libre da

hipotesiak egitea. Baina arlo honetan ezer frogaturik ez dagoen bitartean eta,

bereziki, eredu berri-berri hauen emaitza negatiboak loratzen hasi di¡en une

honetan, hobe izango da, askoz hobe eta zuhurrago, irakaskuntza elebidunaren

esperimentu-lekua ikastoletan ez baizik beste nonbait finkatzea eta hor gogotik

saiatzea. Adibidez, eredu horiei esker, eskola publikoak nahiz pribatuak eus-

kalduntzen badira, euskara bera aterako da irabazten eta gu harekin'

6. Euskara eskoletan: noizko eta nola?

Baina irakaskuntzaren errealitatea osatzen dutenak ez dira ikastolak baka-

rrik. Zoritxarrez ez dira, zeren irakaskuntzaren eremurik zabalena ikastoleta-

tik kanpora baitago. Eta ikastoletan euska¡a ez badabil osasun onean, nola ote

dabil beste ikastetxeetan? Galdera honen aurrean pausaldi pentsakor bat egin

gabe ezin gaitezke aurera joan. Eskolaz hitz egiterakoan, eskola publikoaz

nahiz pribatuaz ari gara.
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Datuen hotzikara

Hizkuntz borroka Euskal Herrian liburuane datozen 1976-77 ikasturteko
datuetan oinarrituz, Hego Euskal Herriko eskola guztietan, pribatu nahiz
publikoetan, ikasleen kopurua 490.000koa zen. Ikastoletan zebiltzanak
45.000 zirela kontuan hartzen bada, ikasle gehienak, 7o 9O ing:uru, beste ikas-
tetxe horietan zebiltzala ohalzen gara.

Egoeraren larritasunaz hobetojabetzeko, ikus dezagun segidan zertan den
euskara eskola pribatuetan nahiz publikoetan.

Eslcola pribatuak. Guztira 377ko sarea osatzen duten eskola hauek, ia guz-
tiak erakunde erlijiosoen gidaritzapean zeuden. Eta bertan 195.949 ikasle esko-
latzen aren,hots, To 40. Giza lege hutsez eta kristau etikaren eskakizunez herri-
eskubideak (eta hauen artean funtsezkoenetako bat hizkuntzari dagokiona iza-
nik) errespetatu eta defendatu beharko lituzketen erlijioso horien euskara¡ekiko
portaera nolakoa ote den galdetu izan da askotan. Erantzuna emanik dago eta
ez da batere kontsolagarria. Eskola pribatu guztietatik Vo 40,2 ikastetxetan baka-
rrik ematen dira euskarazko klaseak. Euska¡a ehuneko hainbestetan ematen dela
esatea, bere apaltasun horretan bertan izan liteke poz-iturri; baina ikasteari z.en-

bat denbora ematen zaion eta nola irakasten den begiratzen bada, itxita geldi-
tzen dira poztasunerako sarbide guztiak. Euskara irakasten den ikastetxe horie-
tan astean ordubete eskas ematen da, ez gelnago, eta hori nahi dutenentzat, ikas-
leak ez baitituzte euskarazko klaseetara joatera behartzen. I¡akasleria¡en koali-
frkazioa, bestalde, bai euskarazko ezagtttzaren bai irakasteko metodologiaren
aldetik, txarra zßn. Oso nolabaitekoa.

Baina geroari begira, tamalgarriena eta, SIADECOTen hitzez esateko
"alarmagarriena", kolektibo honek euskarari buruz zeukan borondate negati-
boan datza: ikastetxe pribatuetako ia gehiengo absolutua (7o 85) irakaskuntza
gaztelaniaz ematearen aldekoa azaltzen zen. Euskararen oraina eta geroa ira-
kasleriaren borondatean oinarritu nahi bada, daukagun demokraziaren ¿uras-

toak segitu nahi badira, zein irtenbide gelditzen zaio euskarari? Esan, jaunok!
Eskola estatalak. Ikastetxe publiko edo ofizial hauetan euskara¡en egoera

oraindik dezente okerragoa da pribatuetan baino. Ikaslerik gehienak, bestalde,
eskola estataletan zebiltzan: glztira 261.760 ikasle, hots, Vo,53,4. lkastetxe
hauetan, legearen araberajokatuz, euskara norberak nahi izanik bakarrik ira-
kas zezakeen. "Hautazkoen" artean zegoen, beraz.

Baina euska¡ak bazuen oztopo handiagorik ere eskola estataletan. Tristea
bada euskararik ez ematea, tristeagoa da, egoera zegoen bezala egonda, ira-
kasteko egiazko modurik inondik ere ez begizlatzea. Euska¡a berreskuratze-
ko bide normalik ez zen ikusten. Bi arrazoi hauengatik, batik bat: lehenik,

e Euskaltzaindia./SlADECO, EV, Donostia, 1979, 168.
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Hego Euskal Heniko haurtzaindegi eta OHOko irakasle guztien 7o 4k barkanik

zekielako euskara; bigarrenik, Espainiako estatu-mailako irakasleen eskalafoi

sistema dela bide, irakasleria¡en bizibidezko egoera funtsean ezegonkora zela-

ko. Azken egoera hau da la¡riena: gaur hemen, bihar han. Hauxe da inon ezinte-
gratzeko sistemarik onena!

Honaino aditza lehenaldian erabili dugu. Orduan, SIADECOk bere proposa-

menak kaleratu zituenean (1979), Espainiako Estatuko herri desberdinek nork

bere burua gobernatzeko adina botere izango zutela pentsatzen zen. Zegoen espe-

rantza Autonomi Estatutuaren baitan jafürik zegoeî. Euska¡a normalizafuko

bazen, hala zioen SIADECOk, irakaskuntza elebiduna ikastetxe pribatu zein

publikoetara hdatzea behar-beharrezkoa zen. Bideak ere markatzen ziren:

Ikastoletako eskarmentutik abiatu eta berorietan aplikatutako eredu linguistikoa-

ri segitu. Euskara i¡akaskuntzan normalizatzeak,beraz, ikastetxe pribatuak nahiz

publikoak ikastolen pareko bihurtzea eskatzen zuen

Aurten 1983. urtean safu berriak gan.Tnttan ote da egun duela 6 urte hain

beltz genekusan egoera hura? Hobetu ote da? Ikasleria¡en kopuruari dagokionez,

ez dugu daturik bildu. Baina, oker handirik gabe, orduko proportzioak manten-

duko di¡ela uste dugu. Honegatik, Autonomi Estatutuak euskarari zer on eka¡ri

dion neurtzeko, ikastetxe hauetan beraren presentzia nolakoa dert azErtzera

mugatuko gara.

Zenbait datu partzialen ispilua

Mundu honetan euskararen egoera nolakoa den ikusteko, lehen norabide

arglgarri gisa, l982ko muatzeut plazaratutako datu batzuk eskainiko ditugu.

Datuok, STEE-EILASek antolatu eta gero, Juan, Jesus eta Eli hirukoteak landu-

tako inkesta batetik jasoak dira'o. Inkesta honen espamrak Gipuzkoa bakarik
hartzen du. Horregatik dira parøialak. Eredu gisa Gipuzkoa izan zen aukeratua:

lehenik, elebidunena ere bera delako eta, bigarrenik, euskarazko irakasle-kopu-

rurik handiena bertan dagoelako. Inkesta-eredu honetan, beraz, euskararen egoe-

ra optimoa hautatzen da. Honek zera esan nahi du: beste henialde.etan askoz ere

egoera kaxkarragoan aurkitzen dela euskara. Areago oraindik: Irun eta Eibarren

ezbutaeskola horietan euska¡a¡ik irakasten eta Donostialdean, berriz, 4 eskola-

tan bakanik, lehentxeago aipatu dugun optimismoa oraindik gehiago beheratu

beharra dago. Gipuzkoaren bam¡an, bada, hiri nagusienak (erdaldunenak) kan-

poan gelditzen direnez gero, herri elebidunen irudia ematen digute jarraiko datu

hauek. Esan dezagun, baita ere, inkesta honetako eskolen irakaskuntza maila

Eskolaurretik OHOra bitartekoa dela.

'o Izenbururik gabeko txostena, 12 orrikoa, 1982-05-20-
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Ohar hauek eginik, gatozen datuetara.

Inkesta honek Gipuzkoako 46 eskola besa¡katzen ditu, hots, To 38. Eskola
hauetan itaunduak izan diren irakasle tutoreetatik Vo 79 erdaldunak dira eta Vo

21 euskaldunak. Gehienak erdaldunak ditugu, beraz, eta%o2leko horietatik 9,4k
bakarik irakasten dute euskaraz. Euskarak s¿urera oso eskasa du, beraz, irakas-

kuntzan. Sinboliko hutsa.

Irakasle tutore horiek ez baiti¡a nahikoa euskarazko eskolak emateko, hauen

alboan, Eusko Jaurlaritzak irakasle idoneoen profila sortzen du, horien egiteko

espezifiko eta bakarra ikastetxe pribatu nahiz publikoetan euska¡a irakastea izan-
go delarik. Irakasle hauek, irakasleria¡en kopuru orokorretik, Eibar eta Irun kon-
tuan hartu gabe, Vo 8,6 besterik ez ditugu.

Irakasle horiek euska¡a irakasgai gisa ikasle guztiei eman ahal izateko, 912
gelatan irakatsi beharko lukete. Baina errealitatea oso bestelakoa da, zeren,
batazbeste, 5,7 gelatanbatzik ez baitute irakasten. Idoneo bakoiøak, astean, 150

haur inguru dauzka bere ardurapean. Ez dugu esango idoneo hauen lana hutsa-

ren hurrengoa denik, ez, zeren lehen ezertxo ere ez zegoen lekuan "dagoentxo"
hori bederen hortxe baitago. Baina halaxe dago eta doa aurrera: akatsez eÍa,ozto-
poz beteta.

Lehenik, idoneoen ereduarekin segitzekotan, garbi dago irakasleen kopurua
handitu egin behar dela, daudenak, zifratan ikusi dugun bezala, ez baitira ikasle
guztiengana heltzen.

Biganenik, inkestan ageftzen denez, irakasle idoneoek egoera nekoso eta
gaiztoan lan egiten dute. Batetik, euskara irakasteko ikasgelaren bat eskura dau-
katenak hamar eskola bakarrik dira. Beste guztietan egunero, eta egunean behin
baino gehiagotan, bila ibili behar da. Pulamentu oso koxkorra. Bestetik, zenbail.

irakasleren kontrako jarrera jasaten dute. Eta hau grabeagoa da, eskola horietan
euskararen aldeko giroa zenbaterainokoa den azaltzen baitu fenomeno honek.
Idoneoak nahikoa galduta aurkitzen dira, baka¡rik bezala, avis rara bailiran.

Hirugarrenik, pedagogiaren aldetik, ikasleen interesik eza ez bide da oz-
toporik txikienetakoa. Kanpoko nahiz bam¡ko giroa objektiboki erdalduna bal-
din bada, nondik eta nola sortu ikasleen artean euskara¡en aldeko zaletasuna?

Ingurune osoa euskaldundu behana argi-bistan jartzen da hemen, bestela ez baita
ikusten irtenbide zoriontsurik. Bestalde, egoera xelebre hori begien aurrean edu-
kita, urtean hiru ordu bakanik emanez, nola demonf¡e irakatsi euskara? Bete ezi-
nezko helburuak egozten zuzkio idoneoa¡i.

Laugarrenik, eta hemen metodologiaren aldetik begiratuta, kasu bakoitzean
zein metodo hartu erabakitzeko orduan zalantzak esku-beteka dira. Ikasgela ba-
koitzaren hizkuntz egoera hain heterogeneoa izanik, nola eman guztiei batera tal-
detan banatu gabe? Oztopoak aldez aurretik ezarntadaude eta horiek gainditze-
ko ez da nahikoa euskara oso ongi menderatzea eta metodo on batez baliatzea.
Hori ez da nahikoa. Baldintza horiek behanezkoak izango dir4 baina ez nahikoa.
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Aipatu ditugun lau oztopo horiek handiak izan arren, ez dtta handienak.

Funtsezko æazna ez dametodologikoa, ezta pedagogikoa ere, soziopolitikoa bai-

zik. Erabaki politikoetan datza gakoa, hor batez ere.

7. Federazioak, bai? Zertarako?

Galdera bera nahiko larria izanik, zenbaitjenderi eskandalugarria gertatuko

balitzaio, irakurleari aldez aurretik ez asaldatzeko eskatuko genioke, harik eta

zalanfzahauetara bultzarazi gaituzten arrazoiak pisatu afe. Nolatan jar daiteke

ezbaian horrenbeste saiatu den Ikastolen Federazjoen erakundea? Kritikagani

izanik ere, kritikatzeko ordua ote da gaurko hau hain erroturik dagoen erakunde

bati buruz dihardugularik? Ez ausart eztaete lotsati, ez gara hemen hasiko Ikas-

tolen Federazioek oraindainokoan bete dituzten hainbat funtziorengatik alaban-

tzak kantatzen. Halaber, ukatu ere ez diegu ukatuko, guztiok dakigun arrazoien-

gatik, beraien gain erori den erantzukizun handiko eginkizun historikoa, ikasto-

ien bilakaeran funtsezkoa. Gure ohar kritikoek hau guztia aunesuposatzen dute.

Henialde bakoitzak bere Federazioa baldin badauka ere eIÂ',¿Êîlztr honetan,

bakoitzak bere autonomia eta berezitasuna baldin baditu ere, funtsean guztiek

ekintza beretsuak daramatzate aulrera. Nolabait laburtu beharrez, ikastolen inte-

res pedagogiko, linguistiko, ekonomiko eta instituzionalak zatntzeaizango litza-

teke Federazioen helburu nagusia. Hor bam¡an saftzen dira Federazioak, admi-

nistrazio publikoari begira, Udalekin, Diputazioekin, Eusko Jaurlaritzarekin,

Gobemu Zent¡alarekin, etab., dauzkaten harreman politikoak; hor, baita ere, ira-

kaskuntzan dauden hizkuntz ereduen afazoa, testugintzarena, subentzioena, etab.,

nagusienak aipatzeko.

Bai ikusmoldez bai jokamoldez hain zatikaturik dagoen gure herri honetan

nekez altxa zezakæn neutraltasunaren bandera bere buruari honelako eginkiz-un

gatazkatsuak egozten dizkion erakunde batek. Beti da arriskutsua zubilana, bitar-

iekari-lana. Honegatik, nahiz eta Federazioak Ikastolak zetbi¡za%eko sofuak

izan, galdeøekoa da ea zein neurritan den egiazkoa helburu aitortu hori. Honetara

gatoz orain. Helburuak ez, jokabideak aztertzÊr! dira hemen. Bego hau garbi.

Iralrasleen ordezlø¡ilzp ez fu aintzgkotTßf harfin izln

Akusazio hau ez da oraingoa bakanik. Gipuzkoako Ikastolen Federazioa

sortu zenean, han 1968ko urte-inguru hartan, garaiko kritikak berehalaxe lepora-

tu zion i¡akasle-taldearen garranhiaz ez zela jabefi eta berorien eginkizuna gu-

txietsi egin zuela. Federazioak bere antolakuntzaren egitura moldatzerakoan

irakasleak kontuan harit ez zituelako, horrexegatik sortu zen Irakasleen El-
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kafea, erreakzioz,hain zuzen. Orduandanik bi erakunde hauek, bata goian eta
bestea behean, hura indartsu eta hau beti ezinean, bakoitzak bere bidea marka-
tu du. Baina ikastolen etorkizunari begira erabaki garrantzitsuak hartu behar i-
zan direnean, lehen Konbenioa orain Estatutua, irakasleria sistematikoki baz-
tertuaizan da eta ez zuo negoziaao¿ìn parte hartzeko eskubiderik ezagutu. Eta
jokabide hau, nonahiúk begiratuta ere, onartezina da. Irakasleari urte askotan
zehar betebehar gehiegi eskatu zaizkio militantismoaren izenean: Ikastolan ordu
piloa sartzea, hainbat denboraz Aseguru Sozialik gabe egotea, IRTP-agatik
ordaintzen zuenaz beste zerbaiterako bahaÍzea... Egoera anormal hori lege izan
da, baita Juntakoak "ezkenekoak" omen direnekoetan ere, oraintsu berriki arte.

Eta honetan guztian badute em¡rik aski Federazioek, zeren hauek, *zprùiut'

gurasoren interesak ek irakaslerenak kontrajanirik dauden neurrian, babesten
baitituzte lehenengoak eta alboratzen bigarrenak. Irakasleriak egin diøakeen
errebindikazioen aturean, Federazioek gehienetan patroiaren jokoa egiten dute.

F ederazioek heni-ordezktrifzø gøAu dute

Aspaldi samar galdu zuten hasierako "Gurasoen Ikastola-Batzordeak" zeu-
kan heni-giro hura. Ikastolek eta bailarek badituzte beren arduradunak Fede-
razioen Talde Bateragilean, baina horien ordezkaritza teorikoa besterik ez da,
praktikan Federazioetako bulegari teknikoen burokraziak erabakitzen baitu guz-
tia; horretarako dagoen ekipo tekniko horrek egiten eta desegiten du dena, berak
sortzen duen dinamika¡en eskabidez, hain zuzen; honegatik, zentralismo honi
ihes egiten dion gurasoen ordezkaritzak apenas ha¡tzen duen demokrazi arna-
sarik, ezinezkoa EertaLzer' baita. Federazioen herri-ordezkaitza hori, beraz,
gehienez ere "zenbait" gurasoren ordezkaritza dela esango genuke. Ez gehiago.

Eusko Jøurlarifmren morroiak dìra

Gipuzkoako Federazioak Loiolan egindako Batzar Nagusian (80-02-8)
azaltzen zuenbezala, diruaren zein legearen aldetik ikastolen normalizazioa
lortzeko, behar-beharrezkoa ikusten zuen Eusko Kontseilu Nagusiarekin ne-
goziatzen hastea. Ikastolen eta erakunde publikoen arteko bitartekari gisa i-
kusten zuen bere burua. Horregatik, non agintedunen txapela, han egon da Fe-
derazioa¡en itzala. Ikastoletako Konbenioa zela eta, kontrako iritzirik ugari
egon Íuren, goitik zetorren proiektuari baiezkoa eman zion l98lean.

znrbitzari leiala¡i zor zaionez, abilki egin duten morrontza-lanarengatik on-
do sarituak izan dfua Eusko Jaurla¡itzako X. Agine, Larrañaga, Oliberi... fun-
tzionariak, garai bateko Federaziokoak. Jauzi honek zerbattasko esan nahi du.
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Iazko udaberrian, Araban, batetik Federazioko Ehari eta bestetik Diputa-
zioko Toki Eder ikastolen arteko arazoa zela eta, salaketa gogorrak egín zi-
tzaizkion E. Knörrjaunari Arabako Federazioaren bidez Eusko Jaurlaritza¡en
hizkuntz politika ezarri nahi zuela esanez. Arabako Federazioak, l981eko
ekainaren 25ean egindako deklarazioaren arabera, aginte publikoak ikastolen

kargu egitea eskatzen zuen, irakaskuntzan elebitasuna sa¡tuz.

Oraingo Estatutu hau martxan jarriko balitz, EIKEren antolaketaren ba-

mran, oraingo Federazioek "Lurralde-Kontseiluen" lekua beteko lukete, zeini

goi-goiko eginkizunak baitagozkio. Egia da, Federazioen ize¡aez da aipatzen

Estatutuen azkenengo aurreproiektuan, baina bai, espreski gainera, l982ko uda-

berrian edo zabaldu zen aurreproiektu hartan. Estatutu hori egiteko orduan

Federazioek ez dutela parte hanu esan eta, beharbada beren neutraltasuna gor-

detzeagatik edo, amorrazio berezi batez ukatu dute beren partaidetza. Jadanik

publikoegia da elkarrekiko inplikazioari buruz ezer ezkutatzen ibiltzeko.

Eneformismoari ate ubalegia.k i¡eki diz*ie

Federazioek eraman duten politika oso nabarmena izan da: bulegotik bu-

legora, Gasteiztik Madrilera, eta viceversa. Paktuak han, negoziazioak hemen,

hitz onak eta promesak... Zenarako'! Subentzioak lortzeko eta, halere, lehen

bezain miserable segitzeko. Eta falta zenalorÍzeko,bernz, (eta beti faltako da

politika honekin segitzekotanl) benga Jaialdiak, Tonbolak, Kilomet¡oak...!

Folklorekeria hori guztia, ordea, azken batean gurasoen kontra doa, ikasto-

len kontra, jaialdi horietan metatzen di¡en milioiak gurasoen eta hauen inguru-

koen patriketatik irteten baitira. Hori, azken batean, norberak bere burua gezur-

ta%eada.
Federazioek herri militantearekin egin duten diru-hum¡patzea benetan sala-

tzeko modukoaizan da.T.ergatrk? Federazioek Ikastoletako jendea sekula borro-

kara deitu ez dutelako, beren eskubideak behar den lekuan errebindika ditzaten.

Ekinøa eta kanpainetarako deia askotan egin da, bai, baina beti dirua "betikoei"

eskatzeko, ez bonokarako mobilizatzeko. G€rtåkafi paradoxikoz inguraturik

gaude. Bat aipalzekotan, hona hemen hauxe: Eusko Jaurlaritzako jaun kontseila-

riek eta beste zenbait politikarik ez lukete Kilomet¡otan eta horrelakoetan "pase-

atzen" ibili behanik izango, baldin ikastolei eskola nazionalen pareko trataera

administratiboa emango baliøaie. Ikastolek ez dute "pribilegiorik" nahi, berez

tokatzen zaien finantzaketa publikoa baizik. Oso-osorik!

Jokabide honek mobilizazioak sustatzera er¿tmango gaitu, ikastolen er¿m-

tzunkizun politikoa daukatenen aurrean planto egitera eta, harik eta helburu mini-

moak lortu afe, etsi gabe bonokan segitzera. Hori da bidea.

Horregatik guztiagatik, izenburuan genioen bezala, zertarako dugu herri-
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interesen motorra itotzen duen erakunde hau? Oraindik güalz gabrltza' tnioiz
inork ezer esalera ausartu ez den ikasûol€Éako gerentzia honi ere kontuak zÐîalz
eskatzeri hasteko.
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II

EUSKARA IRAKASKUNTZA EZ-UNIBERTSITARIOAN

ETA IRAKASLE-ESKOLETAN: EGOERAREN AZTERKETA

ETA IRTENBIDE POSIBLEAK'

Edozein fenomenoren azterketa, hein batean koantifikagarri direnetan bere-

ziki, zenbait datu enpiriko abiapuntutzat hartuta, burutu ohi da. Tþstak, inkestak'

zundaketak eta horrelako neurgailuak oso sarturik daude zientzia aplikatuekin

zerikusirik duten hainbat gairi buruzko ikerketa-lanetan. Soziometria, halaxe

labur esanda, modan dago. Zifrak eta itemak azaldu ordukoxe, kasu!, badirudi

azalpen baten azken froga objektiboa direla eta horien aurrean ahoa itxi eta isil-

t 
"ib"rt".ik 

ez dagokigula. "Obrak mintzo" esanaren paretsu, "zifrak kanta'

dantzugu saniegi.
Ezgaude, besterik gabe eta aurreiritziz, metodo horren kontra. Koantifíkazi-

oa,berez,itsua baita interpretaziorik gabe, datuak zerlarako eta nola erabiltzen

diren, alderik egon liteke azterlzatle batetik bestera. Eta ondorioak ere, noski,

desberdinak izan behar derri gotrez. Horregatik, --eta hemen kokatzendtaazter-

bide honi buruzko gure erreserbak-, datu zifratuen hoztasun eta berorien objek-

tibotasunaren arteko egokiø apeîa ez da nalntzez egiazkoa, ezta gutxiagorik ere.

Gure helburua oso sinplea bezain sotila da. Ez dugu azterketa sakon eta es-

haustiborik eskaini nahi. Euskarak irakaskuntza ez-unibertsitarioan dauzkan a¡a-

zoak arakatzen hasteko lehen apunteak luzatu nahi ditugu, datu estatistiko oina-

rrizkoenak eman ondoren, gogoeta batzuk eskainiz' Aldi berean, irakaskuntza ez-

unibertsitarioa hakasle-Eskolekin ere elkartzen ere saiatuko gara, hauek baitira

maila horretako irakasleak prestatzen dituen erakunde espezihkoa. Bi horien

tArgita¡atu gabeko saio hau 1983ko urtarrilaren 9an bukatua da'

55



arteko lotura organikoa denez gero, ezinbestekoa egiten da hezkuntza-erreali-
tate biak ezagtrtzea eta planteamenduetan ere ikuspegi koherente batezjoka-
tzea. Han-hemen datu solte eta isolatuak eman izan dira, bai, baina ikuspegi
orokorra eskaintzeko modukorik ez. Zulo honbetetzera gatoz.

l. Euskara irakaskuntza ez-unibertsitarioan

Zefan da irakaskuntza ez-unibertsitarioa? Hau da galdera, oraindik, guk
dakigula bederen, bere orokortasunean ezagutzera eman ez dena. Oinarrizko
datuen azalpen koantitatiboa egitera mugatuko gara, jarraiko hiru puntu nagu-
si hauek azterttrz: ikasleriaren egoera, irakasleriarena eta ikastoletakoa.
Azalpen honetarako, EAE eta Nafarroako erakunde autonomikoek argitaratu-
tako iturri estatistikoez baliatzen gara. Beraz, lau herrialdeak bame-hartzen
ditugu. Ez horrela Ipar Euskal Herria, ikastolen kasuan izan ezik. Horko da-
tuak lortzea aski eskuragaitza egiten delako gertatu da horrela. Zatiketa admi-
nist¡atiboek askotan zailtasun gandiezinak ezaÍtzeî dituzte datu estatistikoak
lortu eta taulan era koherente batezkokatzeko orduan, kasu batean eta beste-
an erabilitako metodoak ez baitira kointzidiagarriak izaten.

Ikasleriaren egoera

Hezkuntza elebidunean martxan jani beniak diren hizkuntz ereduak zer-
tan diren zehaztu aurretik, ikasleriaren eboluzioaz, ikastetxe-mol.a desberdinez
eta hauen herrialdeen araberako banaketaz datu batzuk emango ditugu l. tau-
lan.

Oro har, ikasleria 1976-77 ikasturtetik 1981-82kora luzatzen den 5 urteko
epealdian zehar 44.616 ikasle berriz gehitu bada ere, 1980-81 era l98l-82 ikas-
turte-bitarte horretan inflexio-aldi garrantzitsua ageri da, azken ikasturte horre-
tan aurrekoan baino 60.639 ikasle guxiago matrikulatzen baita ikasmaila des-
berdinetan. Badirudi datu hau jaiotze-tasa beheititzearen ondorio ztzena dela,
ondoko urteetan egiaztatu beharrekoa. Ikasle-kopuruak gehienik ere eutsi egin-
go dio oraingoari edota, 

-litekeena 
þ¿¡ e¡s-, zertxobait jaitsiz joango da.

Ikasle-multzorik handiena, bu 1976-77 bai 1981-82 ikasturteetan, ikaste-
txe publikoetan dabil: 1981-82 ikasturtean 329.883 ikasle, zeinak Vo 51,24
suposatzen baitu. Ikastetxe publikoek indize beretsuari eutsi diote bost bat pun-
tuko diferentzia¡ekin. Ikastetxe pribatuetan, aldiz, diferentziahon 12 puntutik
gorakoa da,1976-77 ikastufean 293.700 ikasle izaterik 1981-82an 244.528ko
kopurura jaisten baita, Vo 37,98rekin Honek badu bere azalpena, eta da ikas-
turte horri dagokion ikastolen zutabe-zelda hutsik dagoela eta INEk horko
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ikasleria ikastetxe pribatuan sartuz zenbatu duela. Gogora dezagun SIADECOk,
1975-76 ikasturterako, 35.587ko kopurua ematen duela ikastolentzat.

1 . taula: lkasleriaren eboluzioa il<astetxeen arabera ( 1976-82)

Itunialc EAEko Hezkuntzako Konseilaritza; Nafarroako Hezkuntza ela TientTia Ministe¡ioko

Kontseilaritza; Ikastolen Konfederazioa; Lan Kide Aurrezkia. Norberak landua.

Bestalde, oso posible da, joera gisa, ikastoletako ikasle-populazioak gehiago

zurgatu izatea ikastetxe pribatuetatik publikoetatik baino. Ikastolak izan dira

azken urte horietan etengabe beren ikasle-kopurua handituz etorri den ikastetxe-

mota baka¡ra, bost urteren buruan ia bikoizfu egiten baitu bere ikasleria, 1981-82

ikasturtean 70.007ko kopurua duelarik, Vo lD,87ko indizæarekin. Honek zer esan

nahi duen? Ikastolek gora egin dutela nabarmenki, ikastetxe publikoen zein pri-

batuen aldean proportzio handian egin ere. Ikasleria orokorraren hazkundea¡i da-

gokionez, bad4 eboluzioa ikastolen oso aldekoa izan da.

2. taula: IlØstetxe-maten banal<¿ta hcrrialdeen arabera (1981-82)

Iturríak: EAEko Hezkunøako Kontseilaritza; Nafarroako Hezkûn|øaet^7jenøia Ministerioko Kon-

ßeila¡itza; Ikastolen Konfederazioa; Lan Kide Au¡rezkia. Norberak landua.

lkasturteak Ikastetxe-motak Guztira

Publikoak Pribatuak Ikastolak

1976-77 305.423 50,98 293.700 49,02 599.172

1977-78 294.341 49,43 258.422 43,31 43.2'18 '1,25 596.637

r978-79 319.945 47,22 304.125 44,89 53.276 7.86 677.438

t979-80 326.194 47.12 306.075 44,21 59952 8,66 692.227

1980-81 332.475 47,19 307.029 43,58 64.923 9,21 704.427

198r-82 329.883 51,24 2M.528 37,98 70.007 10,87 643.788

Ikasturteak Ikastetxe-motak Guztira

Publikoak Pribatuak Ikastolak

Araba 36.358 55,87 21.869 33,61 6.839 10,5 65.066

Gipuzkoa 72.339 43,93 67.887 41,22 24.438 14,84 r64.664

Bizkaia 159.429 55,67 93.912 32,'19 33.005 11,52 286.346

Nafa¡roa 61.757 52,23 50.755 42,92 5;124 4,84 1 18.236
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Irakaskuntza ez-unibertsitarioaren itsaso zabal eta handi horretan ikastolak

irlabaten antzekoak ageri zaizkigu: txikiak, bai, baina, itxurabatean, lur seguru-

an oinarrituak. Horregatik, oraindik trantsizio-ondoko lehen urte hauetan, ikas-

tolen sarea besteen laurdenera iristen ez bada ere, zerbitzu pedagogiko publikoa

eskaintzen duen euskal sare honen presentzia gero eta nabariagoa egiten da Eus-

kal Herriko irakaskuntzan, gero eta pisu soziologiko handiagoa du.

Ikasleria gehienbat Gipuzkoa eta Bizkaian bildurik dago, azken honetan

bereziki: guztira, 287.ll9 ikasle, zeinek Vo 45,14 suposatzen baitu. Ia erdia arri-

matu. Bigarren Gipuzkoa dator, 264.664ikaslerek¡n, ehunekoetan laurdena osa-

fuz: 7o 25,95. Azkenengo biak Nafarroa eta Araba dira. lphenengoak 118.236

ikasle ditu, hoLs, Vo 18,64 eta biganenak, berriz, 65.066 ikasle, Vo 10,25 baino ez.

Beraz, Arabako ikasle-kopurua orotara hartuta, ikastoletan dabilena¡en antzekoa

da, zertxobait apalagoa.

Eta Bizkaia esatean, noski, Bilbo eta beronen ingurua ditugu gogoan, non

gaztelania ia osoki nagusitzæn baita. Ikasle-kopururik handiena non egon, euskal-

dunøe-lanari ere handik ekin beha¡ bazaio, bistan da henialde honetako euska¡a-

ren berreskurapen-plangintza lehentasunezko premietan sa¡tu beharrekoa dela.

EAEn, l98l-02-28ko zentsutik ateratako datuen a¡aberd, euskaraz hitz egi-

ten dakitenak, guztta, 696.695 dira, hots, Vo 32,71. Euskaldun hauek honela

banatzen dira herrialdeen arabera: Gipuzkoan 369.323 (Vo 53,33), Bilkaian
297.773 (Eo 25,25) eta Araban 29.599 (Vo 11,46). Hemen agertzen denez, bada,

Bizkaian daude euskaldun gehien kopuru absolutuetan, baina proportzioan eus-

kaldunena Gipuzkoa da; Araba beste bietatik oso um¡ti aurkitzen da portzentaie-

tan nahiz kopuru absolutuetan. Araba, halere, Nafarroa baino erdaldunagoa izan-
da, hura hau baino ikastolez hornituago aurkitzen da 7o 10,5ekin; hots, Bizkaiak
baino puntu bat gutxiago baina Nafarroak baino sei gehiago.

Ikastetxe publikoen eta pribatuen aneko banaketari dagokionez, Hego
Euskal Herrian ikastetxe publikoak ditugu nagusi 7o 52rekin, eta hemen, batez
ere, Araba eta Bizkaian, hurrenez hurren, Vo 55,87 eta 7o 55,68ko portzentaie-

kin. Gipuzkoa dugu salbuespen bakarra, non irakaskuntza pribatua nagusitzen

buta Vo 43,93rekin. Nafarroan ere irakaskuntza pribatuak Gipuzkoan bezalatsu-

ko inda¡ra du, zrren,bere Vo 42,92re1<tn, honek hari 1,7 punturen aldea bakanik
ateratzen baitio. Gertatzen dena da, Gipuzkoan dutela ikastolek pisurik gehien 7o

14,84rekin eta, aldiz, Nafarroan gutxien bere Vo 4,84rekin. Sa¡e autonomo hone-

tatik eratorritako desberdintasunak egiten du, neurri handi batean, lehen herrial-
dean irakaskuntza pribatua era nabarmenagobatez nagusi izatea. Bestalde, errit-
mo mantsoagoan bada ere, ikastolen sarea inda¡tuz doa Bizkaia eta Araban ere,

biek antzeko indizeak dituztelarik, hots, Vo 11,52 etaVo l0,Slkoak. Halere, kopu-
ru absolutuetan, Bizkaiko ikastoletan dabil ikasle-multzorik handiena,

2 "Euskara¡en borroka", Jakin,26-27, 1983, 41
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33.005eko kopuruarekin, zeinak ia bikoiztu egiten baitu beste herrialdeetako

ikastoletan dabiltzanen ikasleen kopurua. Komeni da, beraz, portzentaiak eta

kopuru absolutuak ez nahastea. Gipuzkoak markatzen du dinamika, baina, kopu-

ruari dagokion ez, Bizkuak darama nagusitasuna.

3. taula: Hízkuntz ereduak ikastetxe eta ikasmailen arabera (1982-83)

I¡¡¿r¡ia: Eusko Jau¡laritzako Hezkuntza Saila; Lan Kide Aurrezkiaren Economía Vasca. Infonne

1982. Norberak landua.

Zalantzank gabe, hezkuntza-Sisteman euskarazko irakaskuntza sartzeak

badu bere garrantzia, aipatzeamerezi duena. Hezkuntza elebidunari 1980-81

ikasturtean ematen zaio hasiera A, B, D eta X hizkuntz ereduen ezalpenarekin.

Herrialdeak Ikasmailak
Ereduak

A B D X

Araba

Gipuzkoa

EA s6,5 37,8 2,9 12,8

oHo 't't,2 4,3 3,9 t4,6

BBBruBI 22,6 'r< 74,9

LH 43,2 56,8

50 1l,65 1,7 39,75

EA 28,8 25,6 43.4 '))
oHo 64,8 6,9 27,4 0,9

BBBruBI 75,8 5,8 10,4 8

LH 78,5 3,8 )) t5,4

62 10,52 10 6,62

Bizkaia

EAE

EA 43.4 18,9 l8 19,8

oHo 60,8 4,8 't,5 26,9

BBBruBI 56,2 2 3,1 38;t

LH 88,7 0,4 10,9

51,5 6,52 7,1,5 20,7

EA 39,8 )', < 25,3 12,5

oHo 64,2 5,4 13,5 16,9

BBBruBI 58,6 3,4 5 33,1

LH 67 1,6 I 30,4

57 8,22 |,2 23,22
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Ikastetxe guztiak aurkitzen dira eredu horietako bat hautatzera behartuak. Plan-
gintza berri honi erantzuteko, Gasteizko Administ¡azioak 400 irakasle gehiago
kontratatzen ditu, hiru ikastetxe publikoetan barreiatuta aurkitzen direnak3.
Nahiz eta hezkuntza elebidunari buruzko lehen datu estatistikoak 1981-82 ikas-
turteari dagozkionak diren, X ereduari buruzko zutaberik ezdatonenez,1982-83
ikasturtekoak dakartzagu 3. taulan, zeinetan lau ereduak zehaztcn baitira herrial-
deen eta ikasmailen a¡abera.

Bestalde, hizkuntz ereduen ezarpenarekin, euskarazko irakaskuntza neufze-
ko aldagai berri bat sartzen da, zeren orain, ikastolez at ere, beste ikastetxeetan
ere euskarazko irakaskuntzaren lerroak irekitzen baitira. Azken batean, ikastole-
tako irakaskuntza bera ere ereduen arabera koantifikatzen da, hauek ere eredu
horien arabera sailkatzen baitira.

EAEn, orokorrean, A eta X ereduak nagusitzen dtra Vo 57 eta Vo 23ko por-
Izenlaia garaiekin, beste bi eredu euskaldunagoek, bateratuta, 7o 79,42 osatzen
duten bita¡tean. X eredua, zeina baita erabat erdalduna, Araba eta Bizkaian dago
inda¡tsuen, 7o 39,75 elz 7o 20,Tko portzentaiekin. A eredua da henialde guztie-
tan askogatik nagusitzen dena, ikasle erdiak baino gehiago eredu horretan esko-
latzen baitira. Baliteke irakurlea lehen begiradan harrituta bezala gelditzea ikus-
tean Gipuzkoak ematen duela portzentaiarik garaiena, To 62koa, A ereduan.
Baina zifra horrek harriøekorik deus ez du, baldin kontuan ha¡tzen bada, X ere-
duari dagokionez, berak duela portzentaiarik apalena ere: Vo 6,62koa. Euskarazko
irakaskuntzari dagokionez, B eta D ereduetan, Gipuzkoa doa buruan 7o 20,52rekjn
eta gero datoz Bizkaia eta Araba, lehenengotik aski um¡n baina elkarren a¡tean
oso parean, Vo 13,67 eLa%o l3,35eko portzentaiekin. Esan dezakegu, bada, ira-
kaskuntza henialderik euskaldunenetan dela euskalduna ere.

Ikasmailen sailera pasatzen bagara, berriz, euskal lerroak lehen bi ikasmai-
letan, EA eta OHOn, metafzen dira gehienbat, eta hori herrialde guztietan. Ara-
ban D eredurik ez da'ematen BBBÂJBIn eta Bizkaian, bernz, Vo 3,leko presen-
tzia besterik ez du; Gipuzkoan, aldiz, indar gehiago du euskarazko irakaskuntzak
ikasketetako azken maila honetan, bi ereduen batuketak Vo l6,2ko indizea ema-
ten baitu. Oraindik beste ohar bat egin beharrean gaude taulako datuen irakurke-
tan, eta da euskal lerroak, prakúkan, ez direla ezagutu ere egiten LHn: Araban
batere ez, Bizkaian B ereduan 7o 0,4 besterik ez da ematen, hutsa¡en hurrengoa,
eta Gipuzkoan ere ezer gulxi, Vo 6 baino ez bi ereduetan. Lan-mundura doan
ikasle-kopuru garrantzitsu hau, bada, ia erabat aldendua eta baztertua aurkitzen
da euskarazko irakaskun¿atik.

Datu hauek ikusita, irakaskuntzan euskararen plangintza egrteko orduan,
arîet^berezta eta, bidenabar, lehena ikastetxe publikoetan jani beharko htzate-
keela iruditzen zugu.Etahori diogu, ez bakarrik ikasle-kopururik handiena ber-

! Dpto. de Estudios de la Caja Laboral Populu:. EconomíaVasca. Informe 1980,Oyar¿un, 1981, 2BB.
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tan dabilelako, baita urrats gidariak aplikatzeko ere gehiago prestatzen direlako

ikastetxe-mota horiek. lzan ere, ikastetxe pribatuak, beren bame-funtzionamen-

duan autonomoagoak izate,az eta nazional-katolizismoaren tradizioan erro-

tuagoak egoteazapaÍe,duten beren elitismo-izaerarengatik edo, datoz.kien berri-
kuntzak onartzeko beú ere itxiagoak agertzen dira eta, zer esanik ez,hezkantza
elebidunaren kasuan bezala, euskarazko irakaskuntza bideratu behar denean.

Horregatik, salbuespenak salbuespen, arrazoi guztiak daude pentsatzeko A eta X
ereduen babesleku erlijiosoen ikastetxeak direla eta halaizanez segituko dutela.

Dena den, hipotesi hau azterketa enpirikoek egiaztatu beha¡ko dute.

Irakasleriaren egoera

Ikasleen egoerari gainbegiratua eman eta gero, gatozen irakasleen mun-

dura. Hemen, bereziki, janaiko puntu hauek aztertuko ditugu: irakasle-kopu-

ruaren eboluzioa, hauen banaketa herrialdeka eta ikastetxeen a¡abera, irakasle

eta ikasleen banaketa ikasmailen arabera eta, azkenik, hezkuntza-ratioak.

4. taula: Irakasleriaren eboluzíoa EAEn ( 1978-82)

Iturria: Eusl<al urtekari estatistikoø Eusko Jaurlarilz ,1983' Norberak landua.

Hasteko esan dezagun, goiko taula horretan, EAEko lurr¿ldea osatzen duten

hiru herrialdeetako irakasleak bakarrik zenbatu direla. Nafarro*oak, betaz, ez

di¡a sartzen, lau urte horietako daturik ezin baitugujaso ahalizan. Datu hau gogo-

an ha¡tu behar da ondoren etorriko di¡enekin ez nahasteko.

Oro har, irakasleak, urtez urte, gehituz etorri dira. Honela 1981-82 ikasturtean

1978-79 ikasturtean baino 1.935 irakasle gehiago aurkitzen da irakaskunøan. Ha-

lere, irakasle-gehikuntzaren erritmoa makalduz doa ikasturtetik ikasturtera. Joera

nabarmena dz,beraz: ikasle-kopurua jaitsiz doan hein beretsuan, halaxe doa ira-

kasleena ere.

Honek, irakaskuntzaren hizkuntz politika praktikorajoanda, hauxe esan nahi

Ikasturteak Ikasætxe-motak Guzti¡a

Publikoak hibatuak

1978-79 t0.142 50,85 9801 49,t5 19943

1979-80 11.062 51,96 10224 48,03 21,286

1980-81 11376 52,52 10282 47,48 21658

1981-82 11644 53,22 10234 46,77 21878
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du: irakasle berrien eskea gero eta ahulagoa izango dela ondoko urteetan, ahula-

goa, hain zuzen, ikasleria¡en eskaintza eskastuz doakeen proportzio berean. Ikas-
leen kopuruak jadanik joa du kurbaren puntarik gorena eta beranzko abiadan sa¡-

turik gaude.

Slaula: Iral<nsleak hewialdeen eta íkastetx¿-moten arabera ( I 98 I -82)

hurria: Euskal urtelcari esntistilaa. Eusko Jaurlaritza, 1983. Norberak landua.

Irakasleriak, oro har, 26.689ko kopurua osatzen du eta, herrialdeen arabera,

Bizkaia eta Gipuzkoan daukagu f,rnkaturik erdia baino dezente gehiago, ia-ia lau-

tik hiru: Bizkaian 11.506 (7o 43,11) eta Gipuzkoan 1.568 (7o 28,35). Araba, txi-
kiena izanda, berak du, 2.570 irakaslerektn (7o 9,62), kopururik txikiena.
Henialdetik herrialdera ikasle-mailan ematen den proportzio beretsua gordetzen

da irakasle-mailan ere. Ez dago funtsezko aldaketarik.

Irakasleak ikastetxeen arabera banatzen baditugu, bemz, ageri da irakasle
gehiago dabilela ikastetxe publikoetan pribatuetan baino: lehenengoan 14.438
(Eo 54,09) eta bigarrengoan 12.250 (Eo 45,90). Hemen ere, ikasle-mailan konsta-
tatu dugun proportzio beretsua ematen bada ere, aldea zertxobait handiagoa da
irakasle-mailan ikastetxe publikoen alde: hots, Vo 12,6 Vo 8,47ren kontra. Gipuz-
koa, halere, salbuespen gisa hartzekoa d4 zeren herrialde honeta¡r irakasle gehia-

go ari baita lanean ikaste8e pribatuetan publikoetan baino: haietan Vo 54,41 efa

hauetan 7o 45,58.Ikasle-mailan ere fenomeno bera ematen dela ikusi da.

Horiek horrela, hiru ondorio hauetara iristen gara: læhenengoa da, irakasle-
ak euskalduntzen hasi, i¡akasle-kopururik garaiena ematen den herrialdetik hasi

behar dela eta hor egin behar direla ahaleginak.
Bigarrena da, egokiagoa dirudiela irakasleria euskalduntzeko neurriak ikas-

tetxe publikoetan hæîzea. Neurri horiek ondorio gisa aplikatu beha¡ko lirateke
ikastetxe pribatuetan.

Ikasleriaren kopuru orokorra, lau herrialdeak ha¡tuta, 643.788koa da.

Horietatik gehienak OHOn dabiltza: 383.408 (Vo 59,86). Ondoren EAn eta

BBB/tlBIn dago ikasle-kopururik handiena, hurrenez hurren, 104.858 (Eo 16,75)

21.64446,6610.10053,3311,.544EAE

7.56854,414.1r845,583.450Gþzkoa

11.50642,744.91857,256.588Bizkaia

2.57041,41.06458,59l.506Araba

Guztira

PribatuakPublikoak

Herrialdeak Ikastefie-motak
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eta 91.206 (7o 14,16) ikaslerekin. LHn dabiltzanak 59.316 (7o9,13) dira. Lan-

mundura zuzendua dagoen ikasle-multzo hau da, bada, kopuruz urriena.

hakasle gehienak, bestalde, OHOn eta BBB/IIBIn enplegatzen dira: lehenen-

goan 13.918 (7o 52,14) eta bigarrengoan 5.217 (Vo 19,89)' Ondoren datoz EA eta

LH, hurrenez hurren, 3.635 (7o 13,86) eta 3.451 (7o 13,16) ikaslerekin.

6. tauLa: Irakasleak eta il<asleak ikasmailen arabera (1981-82)

Iturria: Euslcal urtekari eslatislikoa, Eusko Jaurlariøa' 1983.

hakasle eta ikasleen kopuru erlatiboak ikasmailen arabera konparatzen ba-

dira, bada alderik, zeren, proportzioan, EAn dabiltzan ikasleen kopurua handia-

goa baita irakasleena baino; BBBÃIBIn, aldiz, irakasleen kopurua ikasleenen

gainetit dago. Diferentzia hori aparte, zenbat ikasle hainbat irakasle, proportzìo

hau nahikoa ongi gordetzen da ikasmailen atabera-

Eskura dauzkagun 1980-81 ikasturteko lehen datuak oinarritzat hartuta',

baina oraingoan irakaskuntza¡en kalitate-indtzeLzathartu ohi den hezkuntza-ra-

úora mugatuz, esan behar da EAn, ikastetxe-mota guztiak batera hartuta, irakas-

leko batazbeste Z},/koadela. Baina ratio-erlaziorik onena ikastoletan ematen da

irakasleko 24 ikaslerekin eta eskasena, berriz, irakaskuntza pribatuan irakasleko

3lrekin. Ikastetxe publikoetan batezbesteko orokorrari eutsi egiten zaio. OHOn,

lau herrialdeak batera hartuta, irakasle bakoitzari batazbesteZ8,43 ikasle tokatzen

zuzkio eta ikasmaila honetan ere, EAn bezala, irakaskuntza pribæua da ikasle-

kopuru horretatik gora dagoena irakasleko 29,72ikasletektn. LH eta BBBiUBIko

irakasleek dute ratiorik onena, hurrenez hurren, irakasleko 16,2 eta 17,7 ikasle-

rekin.
Aplikazio konkretueta¡a itzulirik, zera esan behar da: ikasle gehienak EAn

eta OHOn badabiltza, Vo 76,67 alegia, euskarazko irakaskuntza ikasmaila horie-

tan ezarzeak ganantzibereziaduela. Gogoan hartzekoa da, bestalde, urte horiek

direla haunak eskolatzen hasten direneko urterik erabakigarrienak eta, halaber,

biganen lizkuntzaz jabetz.eko errazlasunik gehien erakusten dutenak: EAn 2tik

Irakasleak Ikasleak

EA 3.635 13,86 107.858 16,75

oHo 13.918 53,07 385.408 59,86

BBBruBI 5.211 19,89 91.206 14,16

LH 3.451 13,16 59.316 9,13

Guztira 26.221 643.788

n Lan Kide Aurrezkia: Economía Vasca. Informe 1980, Oyarzun' 1981
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6 urtera eta OHOn, 6tik 13ra. Horiek horrela izanda, eta baldin onartzen bada
haur guztiek badutela egiazko hezkuntza elebidunerako gaitasuna, neurriak inon
hartzekotan, lehendabizi eta guztien gainetik irakasle-mailan hartu beharko dira.
7ærtarako? Euskal Herriko irakasleria osoa, -nonahikoa euskal geognfíaren
bamran-, ahalik eø eperik labunenean euskaldun bilaka dadin, euskarazko i¡a-
kaskuntza duintasunez emateko gai izango den irakasle euskalduna, alegia.
Irakaskuntzaren hizkuntz politikak, arraznizko epe batzuen bamran, helburu
honetarajo beharko luke. Hori da bidea, gure ustez, bakarra.

Euskararen ezagutza irakasleen artean

Jadanik mila bider enepikatu den kontua d4 irakaskuntzatik at gelditzen den
hizkuntza, goiz edo berandu, galdua dela. Horixe dugu euskara¡en kasua: hil-bizi-
koa. Ez da nahikoa familia¡en bidez datorkiguna¡i eustea. Behar-beharez*oak
ditugu, besteak beste, komunikabideen eta,batez ere, irakaskuntza¡en euskarriak.
Irakaskuntza goitik behera, osorik, euskalduntzen ez badugu, gureak egin du.
Haren agonia luzatzea besterik ez dugu lofuko. Gure zoritxarrerako, noski. Baina
irakaskuntza euskalduntzeak, hipotesi gisa haur guztiak euskaldun izateko gai
direla onartuz gero, aurrebaldintza hau eskatzen du: irakasleria, osorik, euskaldu-
naizatea, irakaskuntzarako edozein profesionali eskatzen zaion hizkunlz ezagu-
øarenjabe izatea. Laburki esanda: euskaraz alfabetatua izatea.

Irakasle euskaldunen egoera nolakoa den? Funtsezkoa da galdera hau egitea,
hain funtsezkoa non hemen agertuko diren datuek emango baitigute eskuartean
dugun arazo linguistikoaren diagnostikorik behinena.

Taularen izenburuan adterazia datorren bezala, 
-aha¿u 

gabe, ordea, ikaste-
txe publikoetako irakæle¿k bakarrik zpnbatzen dtrela 1976-77ko ikasturte horre-
tan-, irakasleen kopuru4 guzttra,8.284koa da eta horietatik 384 baizik ez dtra
euskaldunak, hots,Vo 4,6ko indize ezdeusa. Ikasle-mulzorik handiena pilatzen den
ikasmailan, hain zuzen, irakasle euskaldunen kopuruabenetan txikia da data horre-
tan. Ez dakigu horietatik alfabetatuak, eskolak euskaraz emateko gaituak, alegia,
zenbatizango ziren. Pentsatzekoa da, tantsizio-ondoko garai hura kontuan hafu-
t4 gutrienak izango nrela. Dena den, goiko taula hori ikusita, hofik ateratzen den
ondorioa begien bistakoa da: Ikastoletatik at dabilen irakasleriaren euskara¡en eza-
gutza oso eskasa dela, ezdeusa ez esatearen. Bere gutxian, Nafarroan irakasle eus-
kaldun gehiago zegoen Bizkaia eta Araban baino: han Vo 4,2 eta azkenbi haueøn,
hurrenez hurren, 7o 3,8 eta%o Z,2&stenkez. Gipuzkoak guztizkoaren batazbeste-
koa ia bikoizu egiten badu berc Vo Srekin, indize honek ez gaitu gehiegi pozten,

'Comité de estudio de necesidades universitarias en relación con la cultura vasca: "Premia larri-
ko neurrien txostena. Dossier de medidas de urgencia", 1979ko uztaila, 34. Testu informizatûa.eta,
argitaragabea.
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zeren hori ere, oro h¿r, apala baita. Eusko Jaurlaritzak I 979an kalkulatzen duenezs,

1984-85 ikæturtea¡i begira 4.509 irakasle euskaldun gehiago beharko dira.

7. taula: Irakasle eusløldunen kapurua ikaste*e publíkoetako EA eta OHOn
(1976-77)

SIADECOTen Bases para un futuro plan de actuacción a favor de Ia normalización del uso del

euskara, Koldo Mitxelana artxibategian, Donostia, 1978.

Gaur zertan garen? Orduandanik 7 urte igaro dira etajakingarri da eboluzionkizut
den ala ezjakitea. JosebaArregiko, Eusko Jaurla¡itzako hizkuntz arduradunak, 1983-84

ikasturte-hasieran emandako datuen araber4 ikastetxe pribatuetan euskara dakien i¡a-
kaslea%o 39 da, erdizka dakiena%o 2 etaezagufzønk ez edo gutxi duen4 berriz, gehien-

goa, hots, 7o 58. Ikastetxe publikoetan, aldiz, dakitenak Vo 2,3 bestenk ez dir4 erðtzka

dakitenak 7o 2O eta ezagtttzen ez dutenak edo gutxi dakitenak, aldiz, 7o 7 5 '

Nola liteke, ordea, ikastetxe pribatuetako irakasleria publikoetakoa baino euskal-

dunagoa izatea? Indize horien azalpenean esaten ezbada ere, badirudi alde nabarmen

hori lkastoletako irakasleriari zor zuola, ikastolak ikastetxe pribatuen bam¡an sa¡tuta

egongo baitira. Noski, ikastoletan dabiltzanak zenbat diren zehazki jakin gabe zao.la da

mugak jartzea, baina oker handirik gabe esan dezakegu irakasle euskaldun gehienak

berorietan daudela. Gainera, ikastoletako irakasleria 7o 39 horretan sarturik baldin ba-

dago ere, portzentaia hori garaiegia dela uste dugu, ez baitzaigu goranzko jauzi ezohi-

ko horren faktore esplikatzailerik ematen. Beraz, datu zehatzagoÅk ematen ez den

bitartean, ezingo da esan, besterik gabe, ikastetxe pribatuetako i¡akasleak publikoeta-

koak baino euskaldunagoak direnik. Horretarako, ikastolakoak zenbatu gabe egin be-

ha¡ko litzateke beste bi sare horien arteko erkaketa.

Bestalde, euska¡a dakien irakasle euskaldunen kopurua oso apala da, zeten ezet

gutxi edo erdizka dakienak ez baitu euskarazko irakaskuntzarako balio. Areago orain-

dik badakitela diotenen artean ere, ikustekoa izango litzateke zenbait izango lirateke-

en irakasteko gauza. Laburki esanda: 1976-77 ikasturteko irakasle euskaldunen egoe-

ra hura ez da asko hobetu, ez bederen ikastetxe publikoetan, ezta, dirudienez, pribatue-

6.,Sobre la euskaldunización de la enseñanza", Deia, 1983 (?) . Testua bera eskuartean daukagun

arren, data (hilabete eta eguna) ez dugu osatzerik izan.

Herrialdeak
Irakasle euskaldunak

Irakasleak orotara
Kop. Abs r00

Araba 20 )) 884

Gipuzkoa 154 8 1.927

Bizkaia 140 3,8 3.809

Nafaroa 70 4,2 1.664

Guztira 384 4.6 8.284
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tan ere. Hemendik aTelalzen dugun ondorioa da, irakasle euskaldunen egoera, gaur

1983an, benetan tristea dela eta azken urteotan alor honetan egin diren ahaleginen

emaitzak benetan murritzak direla.
Bad4 halere, optimismora deitu nahi gaituen mezurik. Hezkuntzako Kontseila¡i-

tzatik Pedro Migel Etxenike sailburuak prentsa¡en bidez kaleratzen dituen datu estatis-
tiko solteetatik datorkiguna da berau, guk 8. taula hau osatuz biltzen duguna'.

8. taula: Euslcararen ezagutza ikastetxe publikoeîan (1982-83 eta 1983-84)

Ikastetxe publikoetako irakasle euskaldunak eta erdaldunak konparatuz
gero, ageri da 1982-83 ikasturtean erdaldunak 13.058 direla eta euskaldunak,
beriz,72l; hurrengo ikasturtean, erdaldunak 13.347 izango dira eta euskaldu-
nak, berriz, 935. Kopuru absolutuetan, bada, ikasturte baten buruan, erdaldunen
kopurua euskaldunena baino handiagoa da, haien 289 hauen 214ren kontra.
Portzentaietan, ordea, euskaldunena 7o 1,32 gehitzen den bita¡tean, erdaldunena
proportzio beretsuan, hots, Vo l,3l gutxitzen da. Baina benetako datua, gogoan

hartu behanekoa, hauxe da: ikastetxe publikoetako irakasle gehien-gehienak, -
7a 93,45, alegia-, erdaldunak direla eta euskaldunak, bernz, To 6,55 besterik ez.

Datu-iturri hauek Eusko Jaurla¡itzatik datozenak badira ere, emanak izan
diren bezala prentsa-bidez emanda, ez datoz guztiak bat. Joseba Arregik eman-
dako datuen arabera, ikastetxe publikoetako LHn euskara dakien irakasleaVo 5

den bitartean, P. M. Etxenikereîeur,7o 4.56 da.Ikasmaila honetan datuak antze-
koak dira eta ez dago horrelako alde nabarmenik. Baina beste ikasmailetan, bai,
izugarria. Adibidez, Joseba Anegik dakarrenez, EA eta OHOn, berdin
BBBÂJBIn, euskara dakitenen indizea Vo lekoa da; P. M. Etxenikek emandako
datuetan, aldiz, EA eta OHOn Vo 5,23koa eta BBBTBIn 7o 6,99koa. Datuak
jatorrizko iturrian egiaztatzeko sarbiderik ez baitu ematen Administrazioak,
prentsa-bidez zabaldutakoak ez dtra erabilgarriak gerlatzen,batez ere, zífretan
adostasunik ematen ez denean.

Eusko Jaurla¡itzak prentsaren bidez eman digun informazio estatistiko hone-

1 Deia, 1983-09.20.

21493572128913.34713.058Guztira

187S575'l1.3241.227LH

44220r76982.6132.515BBBruBI
152640488949.4109.316oHo

1983-841982-831983-841982-83

AldeaIkasturteakAldeaIkasturteak
Ikasmailak

EuskaldunakErdaldunak
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tan, egia esan, zifren mareoa besterik ez dugu kausitzen. lzar, ere, zifrak testuin-

guru zabalago batean kokatu ordez, ebakita eta nahi edo interesatzen direnak

bakarrik eskaintzen baitira, egoeraz ikuspegi orokorra eman eta hura zuzen inter-

pretatzeko irizpide objektibo gutxi aurkitzen da eta, kasu honetan, edozer gauza

frogatzeko balio dezakete. Eta hemen horrelako zerbait gertatzen da.

Optimismorako deiaren arrazoia hauxe da: oso gutxi bada ere, irakasle euskal-

dunaren kopurua gehituz doala eta proportzio beretsuan gutxituz erdaldunena.

Hezkuntza elebiduna bere urratsak emanez doala sinestarazi nahi da'

Ikastolen egoera

Ikastolen hegi enpirikoa nahikoa landurik daukagu dagoeneko estatistikaren

aldetik, nahiz eta, iturri desberdinen arabera, zifra desberdinak dauden' Hortxe

daude lekuko gisa, besteak beste, jadanik emanak ditugun Eusko Jaurlaritzak

argitaratuak eta orain azaltzera goazen SIADECOTen lanak eta Jakin aldizkariak

irakaskuntza elebidunaz 1978 eta l981ean argitaratutako bi ale monografikoaks'

Ikastolen eboluzio historikoa

Ikastolak egun zein egoeratan aurkitzen dtren ezaguaeko, ongi etorriko

zaigu, haien hedapen geograhkoari dagokionez, nolako bilakaera izan duten hur-

biletik janaitzea. Honetarako osatu dugu, hain zuzen, bi hamarkada besarkatzen

dituen 9. taula haue.

9. taula: lkastolen kopuru-eboluzioa herrialdeka (1960-61 eta 1981-82)

Ikasturteak
1960-61 1965-66 1970-71 1975-76" 1979-E0 t9El-82

Araba I 1 6 16 29

Gipuzkoa 3 17 6l 7t 72 1t
Bizkaia t0 3l 45 64 70

Nafa¡roa I '7 22 39 39

Iparraìdea 1ð

Guztira -1 ).9 100 1M lgl 209

" Jakin, 7, 19'18; 19-2O, 1981.

' Jakin, 19-20, 1981,23.
¡o SIADECOk, 1975-76 ikasturteari dagokionez, beste zifra batzuk ekartzen ditu: Araban ez 6, bai-

zik 8 ikastola; Gipuzkoan 7 gehiago, guztira,TS; Nafarroan 1 gehiago, hots, 23; Bizkaian, bietan

berdin,45; azkenik, Ipar Euskal Herrian, 18. Guztira, bada,172 betaz,28 ikastola zenbatzen ditu

aipatu iturriak (Hizkuntzborrroka Euslcadin, op. cit, 164).
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Ikastolak, erakunde publiko gisa l960ko hamarkadan hnkatzen badira
ere, akademia partikular gisa,jadanik l950eko hamarkadan indarrean zeuden.

Ikastolen bilakaera desberdina izanen da henialde bakoitzean, horietako
bakoitzean euskarak agertzen duen gizarte-bizitasunaren arabera. Guk bost
ufeko epealdiak ezarnz finkatu baitugu taula hori, esan behar da datu esan-

guratsu batzuk ezkutatzen dituela, zehaztea komeni direnak. Honela, 9. taulan
agertzen den bezala, lehen ikastola Gipuzkoan sortzen da l960an; handik hiru
urtera, l963an,2Bizkalan eta I Araban; Nafarroan lehenengoa l965ean bide-
ratuko da eta Iparraldean, bernz, 1 969an".

Ikastolen fenomenoa ez da hutsaren truke sortua, euskal gizarle osoaren

soinean garatvz zetonen eboluzio soziopolitiko, ekonomiko eta kulturalaren
ondorio gisa baizik. Aurrean daukagun taula ikusiz gero, garbi ageri da ikasto-
lak nola sortzen diren euskararen, abertzaletasunaren eta ekonomiaren aldetik
inda¡tsuenak diren bi probinøietan, hots, lehenik Gipuzkoan eta ondoren
Bizkaian.

Oro har, ikastetxe berrien etengabeko gorakada ematen da lehen bi ha-

markadetan, l960koan 100 ikastetxe berri sortzen direlarik eta 1970ekoan,

berriz, ia beste horrenbeste:91 zehazki. Ikastolen hedapen-kurbarik handiena,
hain zuzen, Burgosko auzian burutzen den euskal borrokaren goranzko jau-
zialdi ezagunak gaina jotzen duen unean ematen da. Gipuzkoan 44 eta
Bizkaian 2l ikastola irekitzen dira 1965-70 epealdian zehar, ETA gizarte-
fenomenoaren inguruan hedatuz eta gogortuz datorren enesistentzia soziopo-
litiko eta kulturala kokatzen den geografi gune horretantxe, hain zuzen.
Ondorengo beste bost urteko epealdia, 1970etik l9T5eraino doana, makalal-
diarena dugu, aurrekoan baino 27 ikastola gutxiago irekitzen baitira, Bizkaian
14 eta Gipuzkoan l0 bakarrik; Nafarroan etaAraban, aldiz, goraldia oraintxe
hasten da, lehenengoan 15 eta bigarrengoan 5 irekitzen direlarik. Azken epe-
aldi honetan pizten dira, hain zuzen eÍe, gizarte-mugimenduak bi henialde
horietan eta, horiekin batera, ikastolek ere gorantz egiten dute, eta goranzko
abiada honek aurrera segituko du Francoren henotzaz geroztiko 1975-79 epe-
aldian zehar ere, Araban 5etik 10era igotzen baita ikastolen kopurua.
Gipuzkoan eta Bizkaian alderantzizko prozesua gerlatzen da: herrialde haue-
tan ikastolen hedapen-erritmoa lehen hamarkadan (1960-70) bizi-bizia den
bezela, hurrengoan (1970-1979) ez da hainbestekoa, bereziki Gipuzkoan,
hemen 1l ikastetxe bakanik irekitzen baitira. Dena den, azken zifra horren
estimazioa erlatibizatu beharra dago, zeren SIADECOk, Gipuzkoari dagokio-
nez, l915ean ez 7l ikastola,baizikJS zenbalzen baititu".

¡l Euskaltzaindia/Siadeco: Hizkuntz borroka Euskadin,, E.Y Donostia, 19:,9,164.
¡'Lehen esan da datuetan ez dela adostasunik ematen. Oinarritzat SIADECOrenak hartuz gero,
Gipuzkoan, ez 10eko kopurua, baizik l?koa beha¡ko luke izan.
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Taula horretan, bada, ispiluan bezain garden islatzen den oinarrizko datua,

hauxe da: hots, segun zein herrialdetan, herri-borroka abertzalearen mugi-

mendua eta ikastolen hedapen geografikoarena, kronologiaren aldetik begira-

tuta, parean doazen fenomenoak direla. Honela, Gipuzkoa eta Bizkaian leher-

tzen den asaldakuntza¡en sukarra, handik hamar bat urte inguru edo, Nafarroa

eta Araba¡a hedatzen da. Francoren desagertzea kontuan hartu edo ez hartu,

hemen azpian euskal borroka orokortu baten prozesu bakar eta berbera dago,

unean uneko gizarte-baldintzen arabera henialde jakinetan desberdinki garat-

zen den baina antzeko sintomak aurkezten dituen prozesu bati dagokiona, ale-

gia. Horregatik, zenbait ikastetxe publiko eta pribatutan eskola elebidunak

ugaritu egiten direla eta, l975etik aunera ikastola berrien irekitzea moteldu

egitendelaesateal3, ezdaegiaosoa,eztaerdiaere,taulanbesterikkonstata-
tzen baita. Ondorio hori Gipuzkoa eta Bizkaiari bakarrik aplika dakieke.

Araba eta Nafarroa, -nahiz azket probintzia hau ez egon Eusko Jaurlaritzaren
jurisdikziopean-, ez ote dira, bada, beste biak bezain Euskal Herri?

Orain arte ikastolen kopuruaz bakarrik aritu gara. Horien hedapenaren

fenomenoa bere osotasunean azterf]g ahal izateko, horrekin batera eta datu osa-

gorri gisa, ikastola horietan dabiltzan ikasleen kopurua ere zenbatu beharra

dago, zeina 10. taulan zehazten baita iturri desberdinetatikjasotako datuen

bidez.ro'

I 0. taula: lkastoletako ikasle'kopuruaren eboluzioa"

Ikasleen kopurua orotara hartzen bada, argi dago hazkundearen joera in

crescendo joan dela, inolako etenik gabejoan ere. Honela,1964-65 ikasturte-

t' Jakin, 19-20,1981, 23.
r, Ibid.,24.
ß lbid.

'u Aldizkari bereko 75. orrialdean, Lontxo Oihartzabal eta Antton Kaifer jaunek izenpetutako arti-

kuluan, zifra hori baino zertxobait handiagoa dator: 3.661ekoa, hots, 161 ikasle gehiago

'1 Ziftahau hautatu dugu, lan beretik jasoz (Op. cit., 75)'

" "Seaska" e¡akundeak emandako datuak dira'

Herrialdeak

Ikasturteak

1964-65 t970-71 1974-75 1978-79 1981-82

Araba 22 334 1.200 3.500'6 5.001"

Gipuzkoa 520 8.181 2_0.000 30.356 32.058

Bizkaia 54 2.591 7.800 14.920 14.895

Nafarroa 765 2.000 3.744 14.895

IDarraldeats 49 207 423 614

Guztira 695 tl.920 3t.2rJ7 52.943 56.321
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tikl970-Tlrabitarteko epealdian 11.176 ikasleren hazkundea gertatzenbada,
haz*unde hon azkarlun doa 19.129 ikaslerekin 1970-71 eta 1974-75eko epe-

aldian eta, 1974-75eko ikasturtetik 1978-T9koradoan azken epealdian orain-
dik areagotu egiten da 21.520 ikaslerekin.

Ikastolen kopuruari dagokionez, hauek orotara hartuta, kurbarik handie-
na, lehen esan bezala, 1965-70 bosturteko horretan ezagvtzeî bada, ikasleria-
ren kopuruari dagokionez, ez dagoela antzeko kurbarik ohartzen gara, ikasle-
ak bosturtekoz-bosturteko gorantz eginez doazela, alegia. Hazkunde hau, bes-

talde, eta oraingoan datuak herrialdeka hartuz, Gipuzkoan izan ezik, beste
guztietan linealki progresiboa izan da. Gipuzkoako ikastoletan, 1970-1975
epealdian 1974-79koan baino 1.463 ikasle berri gutxiago dago proportzioan,
hots, ll.8l9 ikasle 10.356ren aurka. Hau kasu bitxi samarra dugunez, galde-

tzekoaizango da zergatik den horrela.
lkastolen fenomenoa Euskal Herri osoari dagokion zerbait izan arren,

gipuzkoarra dugu berezìki, ikasleen erdiak baino gehiago bertan biltzen baiti-
ra, hots, 1878-79 ikasturtean 7o 57,79. Euskaldunena eta tradiziorik luzeena

duena ere bera izanik, normala dirudi honela izatea. Zentzu honetan, kopu-
ruaren aldetik daukan garrantzia ikusirik, kezkagarri gerta daiteke azken
1974179 bosturteko epealdi horretan konstatatzen den makalaldia.

Ikastolen kokaleku geogralîkoa

Ez da aski hazkundea, oro har eta herrialdeka, nola joan den ikustea.
Areago joanik, ikastolak geografikoki non kokatuta dauden jakiteak ere argi
benirik eskain liezaguke ikuspegi orokor bati buruz. Hedapena segun eta zein
gune soziogeografikotatik egiten den, nekazaritza girotik ala hirikotik, ondo-
rioak ere ez dirateke seguraski berdinak.

Taulako lehen bi zutabeak (H + eta O +) orotara hartuta, hiriburuetan
ikasleria guztitik Vo 24,5 eta herri arras erdaldunetan Vo 9 egongo lirateke,
guztiraTo 33,5. Kopuru hau, halere, handiagoa izango litzateke, baldin, hiri-
buruekin batera, hirialdeak ere hartuko balira. Honela, Donostia, Donostial-
dea, Oiartzunaldea, Bilbo eta Bilbo Handia, Gazteiz eta lruiñerria, Baiona eta
Lapurdi Beherea hartuz gero, horietan guztira Vo 35,2 ikastola eta 7o 44,3 ikas-
le egongo liratekele.

ß Jakin, 19-20, 1981, 15.
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I 1 . taula: Ikastolen eîa bertako ilcasleen kokalekua euskara dakiten eta ez dakiten

herrien arabera ( 1978-81 )

Itunia: Jakín,19-20, 1981, 15. Norberak landua. Araba eta lpar Euskal Heniko datuak 1980-81

ikasturtekoak dira; Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafa¡roakoak , betnz, 1978-'19 ikaslurtekoak.

zeinuenazalpena; l) H+= Hiriburuak;2)0 +=Herri osoerdaldunak;3) E+=Herrielebidu-

nak, kontuan hartzeke euskara dakitenen zifrak.

Herri arras erdaldunen artean Araba nabamentzen da Vo 35,5 ikaslerekin;

beren ikastolak hiriburuetan kokaturik dauzkatenen a¡tean, halaber, Nafarroa

etaAraba dauzkagu Vo 53,5 etaVo 51,5 ikaslerekin, hurrenez hurren.

Horrek zer esan nahi duen? Lehenik, ikastolen hiri-izaera, proportzional-

ki noski, euskara galduz etorri diren bi henialde horiei dagokien fenomenoa

dela, bereziki. Biganenik, erdal giroaren eragina gehienik Araba eta Nafarro-

ako ikastoletan nabari dela, herrialde erdaldunetan, hain zuzen. Ingurugirorik

euskaldunena, esana daukagunez, Gipuzkoan aurkitzen dute ikastolek.

Hirugarren zutabean (E +) ikus daitekeenez, ikastola gehienak herri ele-

bidunetan kokatzen dira, hots, Vo 66,79. Elebidunak esatean, ez baitugu ze-

haztu I 1. taula horretan zein neurritan, dudarik gabe dezente murriztu beharra

dago portzentaia hori. Jadanik eginda dauden hogeinakako portzentaien afa-

bera,To 60tik gora euskara egiten den herrietan ikastoletako 7o 30 ikasle baka-

rrik bizi daæ.

Horrek, orain artekoa laburtuz, zera esan nahi du: ikastoletan erdal giroa

dela nagusi, zeren ikasleen Vo 70 inguru euskara batere ez edo ezer gutxi egi-

ten den gizarte-giroan bizi baita.

Herrialdeak H+ 0+ E+ Guztira 100

Ikasleak 100 Ikasleak 100 Ikasleak 100 Ikasleak

Araba 2.576 51,5 t;166 35,s 659 13,17 5.001 9

Bizkaia 4.182 28 2.653 18 8.060 54,1 I 14.895 26,5

Gipuzkoa 4.714 15 27.284 85,1 32.058 57

Nafa¡roa 2.012 53.5 551 14,5 1.190 3t,7 3.753 6,5

IEH 144 29.5 5 I 342 69.65 491 I

Guztira 13.588 24.5 4.975 9 37.535 66,79 56.198 100

æIbid., ll
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Ikastolen famili hizkuntza

Ama-hizkuntza zein proportziotan den euskara eta zeinetan erdarazehaz-
teak badu bere garrantzia, ikastolek ere proportzio horren arabera hartuko bai-
tute beren fisonomia berezia. Ikastoletako ama-hizkuntzari buruzko datl ze-
hatzik ez baitago, jadanik eginda dauden hurbilketen ondorioak eskainiko
ditugu janaiko 12. taulan.

12. taula: Euskara dakiten gurasoen kopurua portlentaiatan (1976-77)'1t

Ama¡en hizkuntza oinarritzat hartuta, berehalaxe konturatzen gara famili
giroaren desberdintasunaz herrialde batetik bestera.

Gipuzloatik Arabara, tafean Bizkaia eta Nafarroatik pasata, alde handia dago, Vo

76,5etik VolTrajarsten baita. Taulan dakusaguna laburbilduz, hauxe esan dezake-
gu: Gipuzkoa eta Bizlcaian euskara ezagutzen duten gurasoak gehiago direla eza-
gtúzen ez dutenak baino; Araban eta Nafarroan, bernz, aldera¡ttziz.

Ondorio zenbait labur-labur

Ikastolen hedapen-erritmo4 oro har, beti goranzkoa izan da; oso bizia Gipuz-
koa eta Bizkaian lehen hamarkadan (1960-70), zerbait makalagoa bigarrengoan
(1970-79); Nafarroa etaAraban,aldiz, hazkundeak beti goraka egin du orain a¡te-
rainokoan, abiada honetan kurbarik ezagutu gabe.

Kronologiaren aldetik, euskal erresistentziaren protagonismoa nagusfü zein
probinøiatan kokatu, ikastolen hazkunde-erritmoa ere halaxe bideratzen da.
Ikastolen mugimendua beste gizarte-faktore politiko eta ekonomikoekin batera
bideratzen dela erakusten du horrek, bonokak probinøia bakoiøean hartzen
dituen berezitasunen arabera. Faktore politikoen eta kulturalen arteko elkar-eragi
na ukaezina dugu, beraz.

Ikasleriaren kopuruari bagagozkio, erdia baino gehiago Gipuzkoan bildurik
dago. Ikasleriaren bihotza den henialde honetan konstatatzen da, hain zvzon ere,
beherakada nabarmen sam¿ura goranzko abiada orokorraren bam¡an. Galdera
bat gelditzen da zintzilik: zergattk?

'?i SIADECO: Estudio socio-lingüístico del euslcar¿.'VII: Las Ikastolas.

\', )28,5'16,5t7Amak
55,927,676,118,5Aitak

BizkaiaNafa¡roaGipuzkoaAraba
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Ikastolen hedapenari zein ikasleriaren kopuruari begiratuta, erabateko

egokitzapena ageri da henialde euskaldunen eta erdaldunen artean. Herrialdea

zenbat eta euskaldunagoa izan, orduan eta bizkorragoa da ikastolen mugimendua

bere osotasunean. Znhazliago esanda, hurrenez hurren, hauek dira henialderik

eraginkorrenak: Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa eta Araba.

lkastolak, hauek geografiaren aldetik zeinznnalæ finkaturik dauden kontu-

an hanzen bada, berorien inguruan daukaten bizi-g¡roa gehienbat erdalduna dela

esan behar da, nahiz eta ikastola gehienak zona elebidunetan kokaturik egon.

Ikastoletara doazenen kopurua zenbatekoa den ez badakigu ere, ikastolen in-
guruko gizarte-arnasa Vo M,3ko batez erdaldunena eta ikasleen famili hizkuntza,

berriz, kasurik onenean Vo 76,5eko batez euskalduna (Gipuzkoan, ikasle-kopuru-

rik haundiena dagoen herrialdean, beraz) eta txarreneanTo lTko batez erdalduna

(Araban, euskara gutxienik egiten den herrialdean) dela kontuan harturik, zera

esango genuke hurbilketa-bidez: Ikastoletako haur gehienen lehen hizkuntza eus-

kara dela Gipu zkoa etaBizkuan bederen eta erda¡a beste bietan. Horregatik, ezin

esan daiteke, esan izan den bezala, ikastoletako haur gehienen lehen hizkuntza

erdara delaz. Hau ez da erabat egia.

Datu adierazgarrienen aurkezpen orokor honen ondotik, horietan oinarrituta

egin diren eta egin daitezkeen interpretazio posibleen eta aunera begira egin lite-
keen hizkuntz planginøa baten nondik-norakoaren eremua zabalik gelditzen da.

Horregatik, irakaskuntza orotara hartuta, lehen esan bezala, ikastolek beste

ikastetxeen konparazioan gora egin dutela agefzen bada ere, konstatazio honen

ondoan beste honako hau ere egin beharra dago: Ikastolen bihotza den Gipuzko-

an haz.kundearen erritmoa jaitsi egin dela. Eta hemendik, noski, Maixu-ren opti-

mismoa pixka bat zuzendu beharra dago, zeren honek, 7'atautz, tægazpia, Azkoi-
tia, Beasain, Arrasate eta Eibarko ikastoletako datuak hartuta, ikastolen etorkizu-

na esparantzagarria dela edota, beraren hitzez esateko, "hizkuntzaren errekupe-

raketa¡i dagokionez, ikastolaren emaiøak nabariak" di¡ela esaten baitus. Iritzi
horri darion ondorioa garbia da: Ikastolak indartu beha¡ direla eta horien heda-

penari esker sortuko dela euskarazko irakaskuntza sare publikoan zein pribatuan.

Maixu-ren ikuspegia zuzen jaso badugu bederen, bere ikuspegia ez dela osoki

zuz,ena esan behar dugu. Izan ere, datu orokorren bidez frogaturik gelditu den

bezala, Gipuzkoako ikastolen hazkunde-erritmoa azkenaldian azkartu ez,batztk

eta moteldu egin baita. Hobeto esanda: sare publiko eta pribatuekin konparatuz

gero, ikastoletan dabiltzan ikasleen hazkunde-erritmoa bizkortu egin da' hori bai;

baina, aldi berean, ikastolek beren bametik ezagutu duten urtez urteko ebolu-

zioaren baitan proportzionalki (ez kopuru absolutuetan) gutxitu egin da ikasleria

Gipuzkoan. Zentz\honetan, bada, ikastolen etorkizunari begira, hedapen bizkor

o Jakin, 7, 1978, 54; 19-20, I 98 1, 30.
8 Egin,1983-11-17.

73



baten aldeko esperantzak ez dtra erabatekoak. Arazoa alde honetatik begiratuta,
pesimismorako arrazoi gehiago ikusten dugu optimismorako baino.

2. Euskararen egoera Irakasle-Eskoletan

Irakasle-Eskolak ditugu biharko egun hurbilean irakaskuntza ez-unibertsi-
tarioan eta, bereziki, EAn eta OHOn irakasle izango direnen mintegi naturala.
Lehen esan duguna gogoratuz, ikasmaila horietan dabil,hain zuzen, ikasle-kopu-
rurik handiena. Beraz, garrwÍzi ezin handiagokoa da, inon egotekotan, ikas-

maila horietan bederen irakasle euskaldunen plataforma bermaturik egotea.

Ahalik eta eperik laburrenean, jakina. Helburu honi begira egiten ari gara hasie-
ra-hasieraLik geure gogoetak.

Orain arteko saioan, irakaskuntzaren merkatu-sarean inplikaturik dagoen

irakasleria euskalduna zein egoeratan aurkitzen den ikusi dugu eta, euskarazko
irakaskuntzari dagokionez, ondorio triste samarrak atera ditugu.

Irakaskuntza ez-unibertsita¡ioa egoera larrian aurkitzen bada, zer-nolakoa
ote da irakasle euskaldunen ha¡robia den lrakasle-Eskoletakoa? Galdera honi
erantzuten ahalegintzea da bigarren saioaldi honen xedea. Euskarak Irakasle-
Eskoletan bizi duen egoeraz ezbuø datu esøtistikorik argitaratu, 

-guk 
daki-

gularik bederen-, oinarrizko datuen bilketa Hego Euskal Herriko lrakasle-Es-
kola guztietatik egin dugu. Beraz, segidan eskainiko ditugun zifrak maila per-
tsonaleanjasotakoak dira. Horretarako, zuzenean Hego Euskal Herriko Irakasle-
Eskola guztietarajo genuen, guztietan sistemaz datu berberak eskatuz. Ja¡raiko
Irakasle-Eskola hauetan egin zen datu-eskea: Nafarroan, Iruñeko "Huarte Doni-
baneko" izeneko OHOrako Irakasle Eskola publikoan; Araban, Gasteizko OHO-
rako lrakasle-Eskola publikoan; Bizkaian, Deustuko OHOrako lrakasle-Eskola
publikoan eta Derioko "Begoñako Andra Mari" izeneko diozesiko OHOrako
Irakasle-Eskola pribatuan; Gipuzkoan, Donostiako OHOrako hakasle-Eskola
publikoan, Donostiako elizbam¡tiko OHOrako hakasle-Eskola pribatuan eta
Eskoriatzako OHOrako lrakasle-Eskola pribatuan. Guztira, bada, zazpi dira: lau
publiko eta hiru pribatu, bi Gipuzkoan eta bestea Bizkaian, eta horietatik bi
Elizarenak, biak beren egoitzak Apaizgutegi Nagusi izandakoetan dituztenak.

Irakasle-Eskoletako ikasketa-plangintzak 3 ufeko iraupena du eta lau espe-

zialitatetan banatua dago, zeinak butiraZientziak, GízaZienløiak, Eskolaurrea
eta Filologia. Espezialirate haueta¡ako espreski eza¡nak dauden irakasgai edo
asignaturak izur ezik, beste guzúak amankomunak dira. Beslalde, Irakasle-
Eskola bakoitzeko ikasketa-plangintzan, hiru motatako irakasgaiak bereiz dai-
tezke: oinarrizkoak, hautazkoak eta borondatezkoak. Azken irakasgai-mota
hauen kasuan, ikasleak ez dauka nahitaez gainditu behanik bere ikasketak amai-
tzeko.
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kakasle-Eskola guztietako datuak eskuratu ahal izan ditugu, Deriokoak izan

ezik. Kopuru orokorrak emateko orduan, beraz, ausentzia hori gogoan hartzekoa

izango da. Datuak, besterik esaten ez den bitartean, 1982-83 ikasturteari dagoz-

kionak dira. Tauletan laukitxoak hutsik datozenetan, daturik ezagatik datoz horre-

la. Azalpenari dagokionez, hasteko, Irakasle-Eskoletako ikasle eta irakasleen

kopuru-eboluzioaz ikuspegi orokorra eskainiko da eta gero lrakasle-Eskola

bakoitzari dagozkion xehetasunetan sartuko gara.

Honela, 13. taula hori herrialdez herrialde irakurtzen bada, zeru ikusten

dugu: Araban ikasleen kopurua urtez urte jaitsiz etorri dela' Gipuzkoa eta

Bizkaian, bestalde, 1981-82 ikasturtea arte goranzko kurba ezagutu bada ere,

hurrengo ikasturtean, 1982-83koan, ikasleen kopurua gutxitu egiten da kopuru

absolutuetan: hots, Bizkaian ikasleria 3.357tik 3.l54rapasa|zen da eta Gipuzko-

an, orobat,2.0l8tik 1.947ra. Gipuzkoako kakasle-Eskoletan ere, Eskoriatzakoan

izan eztk, ikasleak gutxitu egiten dira aipatutako ikastufe honetan. hakasle be-

rrien eske sozialak bere gainajo duen seinalea dugu hori. Irakasleen merkatua

asetzen hasia dago, beraz.

Irakasleriari dagokionez, Araba eta Nafa¡roako egoerari buruzko daturik ez

dugunez, beste bi herrialdeetakora mugatuko gatzarzlozue. Eta hauetan ondorio

kontrajarrien ar¡frean aurkitzen gara: batetik, Gipuzkoako irakasleriaren bi-

lakaera positiboa daukagu eta, bestetik, Bizkaikoa¡en etenaldia, zeren hemen,

lehen aipatu dugun ikastufe berean, ikasle-kopurua ll4tik 110era jaisten baita.

I 3 . taula: Iknsle eta iral<asleen kopuru-eboluzioa ( I 979-83 )

Hego Euskal Herriko Irakasle-Eskoletan matrikulatutako ikasleak, 14. taulan

datorrenez, 7.020 dtraguztira; horieøtik ia erdiak (Vo 44,92) Deustuko lrakasle-

Eskolakoak dira, Deriokoak ez baitira kontatzen. Gipuzkoak, beste hiru hakasle-

Eskolekin, 7o 27 ,73 ikasle biltzen ditu, Nafarroak eta Arabak, biak batera, adina

ozta-o^a.Ikasleen kontz-en1¡azioa,betaz, probinøia bakoitzak duen pisu demo-

grafikoaren araberakoa da.

2o Hemen Deustuko lrakasle-Eskola publikokoak baka¡rik datoz.
ð Hemen Gipuzkoako hiru lrakasie-Eskolakoak batera sa¡tuta daude'

Araba Bizkaiaa Gipuzkoa'5 Nafarroa

Ikasle Irakasle Ikasle Irakasle Ikasle Irakasle Ikasle Irakasle

1979-80 895 2.700 60 1.631 78

1980-81 890 3.061 73 1;165 79

1981-82 850 3.351 114 2.018 93

1982-83 821 50 3.154 110 1.94't 99 1098 M
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3037020Cuztira

14,524415,641098Nafa¡roa

32,679927,73t947Gipuzkoa

36,311044,923t54Bizkaia

16,015011,69821Araba

100Kop. Abs.100Kop. Abs
Herrialdeak

IrakasleakIkasleak

14. taula: Ikasle eta irakasleen kopurua lrakasle-Eskoletan (1982-8j)

Irakasleengan, halere, ez dago horrelako diferentzia nabarmenik Biz-
kaiaren eta Gipuzkoaren artean. Guztira, 303 direla emanda, hoietattk Vo

36,30 Bizkaian kokatzen da (hemen, noski, Derio bazter utzita) eta Vo 32,67
Gipuzkoan (hemen hiru Irakasle-Eskolak batera hartuta). Bestalde, ikasle-
kopuruaren arabera, Araba irakaslez hornituago dago Nafarroa baino, pro-
portzioan, noski.

Gipuzkoa barruan, hiru Irakasle-Eskolak elkarren artean konparatuz,
ikasleria honelabanatzen da, handienetik txikienera: Irakasle-Eskola publiko-
an 1 .134 (7o 58,24), elizbarrutikoan 603 (7o 30,97) eta Eskoriatzako an 210
(Eo 10,78). Erdiak eta gehiago, beraz, Donostiako Ategonietako zentru esta-
talean dabiltza.

Bai ikasle bai irakasle gehienak Irakasle-Eskola publikoetan dablltzanez
gero, badirudi biharko irakasle euskaldunen giza kapitala ere horietan landu-
ko dela etorkizunean. Neurriak, bada, zentru horietan hartu beharko dira.

Ikus dezagun, segidan, zein den euskararen egoera Irakasle-Eskola guzti
horietan eta, bereziki, publikoetan. Nahasketarik e5oîez dadin, zifrak herrial-
deen arabera emango dira, ikasle zein irakasle euskaldunen eta erdaldunen
kopuruak azaldttz. Hemen, azterketa xeheetan sartzeko asmorik gabe, taulak
osatu eta horko datu esanguratsuenak gainetik iruzkinduko ditugu.

Euskararen ezagatza Gipuzkoako Irakasle-Eskoletan

Gipuzkoan, lehengo lrakasle-Eskola publikoaz gain, beste bi berri sortzen
dira aro autonomikoan, biak xedetzat euska¡azko irakaskuntza ematea dute-
nak. Biak pribatuak izango dira, baina, bata Elizarena den bitartean, bestea
ekimen kooperatibistari zor zuona da. Bizkaian ere, elizbamrtiak beste bat
berea sortua zuen jadanik l9l3an, hemen ere helburu beretsuekin. Araba eta
Nafanoan, ordea, Elizak ez du horrelako biderik hartuko. Irakasle-Eskolen
inguruan, bada, aniztasuna ematen da hezkuntza elebiduna bideratzen hasten
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den une honetan. Horregaúk, egokia iruditu zaigu horietako bakoitzaren ego-

era soziolinguistikoa ezagtÍzea.
Donostiako lrakasle-Eskola publikoan, 15. taulan jasotzen den bezala, 1'134

ikasle dabiløa ikasten eta hauetatik 21 8 baizik ez dira euskaraz dakitenak, zeinak

7o 19,22 suposatzen baitu. Honek esan nahi du ikasle gehienak, Vo 8O,77, erdal-

dunak dhela.
Orain arte, 198letik hasita, euskara irakasgai gisa irakatsi da soilki, aste-

an 4 orduko eskola emanez. Metodo honek frogatu duen gauzarik argiena,

zera ízan da: euskara jakin gabe safu den ikasleak ikasi gabe bukatzen ditue-

la bere ikasketak. Beste edozein hizkuntzak, kasurako frantsesak edo ingele-

sak, ezagutu duen prozesu bera ezagutu du euskarak ere.

Emaitza negatibo horren aurrean, 1982-83 ikasturtean, neurri zorrotzago

batzuk hartzen dira, ikasketak hasterakoan euskara ez dakiten ikasleak karre-

ra¡en bukaerako hura menderatzera hel daitezen. Honela, ikasle-kopururik

handiena osatzen duen talde erdaldun horrek, ikasturtea¡en hasieran, urrian

alegia, 100 orduko ikastaro trinkoa egingo du euskara ikasten; gero, astean 4

ordu safuko ditu. Helburua, arestian esan bezala, karrera-bukaerarako euska-

ra ikastea da. Jokabide berri honen emaitzak ikuskizun daude oraindik.

15. taula: Euskararen egoera Donostiako lrakasle-Eskola publikoan (1982-83)

Irakasleei dagokienez, 62ko kopuru orokorretik 40 euskaldunak dira, er-

daldunen ia bi halako, guztira Vo 64,51 osatzen baitute. hakasle erdaldun ho-

rietatik 7, bestalde, euskara ikasten ari direnak dira, ikasteko borondatea ager-

tzen dutenak etabeste l5ak, aldiz, ez. Azken hauekin ezdago ezefarako kon-

tatzerik.
Irakasletzarako ikasketak osoki euskaraz burutu nahi dituenari aukera guz-

tiak eskaintzen zaizkio, zeren irakasgai guztiak, hala komunak (Pedagogia'

Psikologia, Matematikak, Plastika) nola bereziak (Filologia espainola izan

ezik), euskaraz ematen baitira. T.entzu honetan, irakasleria euskalduna izateak,

eskaintzen dituen ahalbideengatik, urrats positiboa dirudi eta halakotzat hartzen

dugu. Gure ustez, kakasle-Eskolen euskalduntze-prozesuak hortik hasi behar-

ko luke: irakasleak euskaldunak izatetik edota, ez badira, euskalduntzetik.

Ikasleak Irakasleak

Kop. Abs 100 Kop. Abs 100

Euskaldunak 218 19,22 40 64,51

Erdaldunak 916 80,77 22 35,48

Guztira t134 62
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26603Guztira

23,0767,1343Erdaldunak

76,922092,86560Euskaldunak

100Kop. Abs100Kop. Abs

IrakasleakIkasleakg:-L,,-+-^:-^--.

I 6. taula: D ono stiako elizbarrutil<a I rakasle - Es kola p ribatua ( I 9 82 -83 )

Donostiako elizbam¡tiko Irakasle-Eskolaren historia, oraindik ere aski
berria da, 1977a¡ sortua baita. Hemen euskararen eta euskarazko irakaskun-
tzari lehentasunezko garrantziaemalen zaio. Guztira, 603 ikasle dabiltza ikas-
ten eta horietatik 560 ditugu euskaldunak, hots, To 92,86 euskaldun garbiak.
Gutxiengoa da, beraz, salzerakoan euskara jakin ez eta, k¿urera-bukaerarako

ikasi beha¡ duena.
Irakasleen kopurua, orotara, 26koa da eta hauetatik 6 dira erdaldunak edo,

zehatzago esanda,4 ez dakitenak eta 2 ikasten ari direnak.
Euskararen irakaskuntzari dagokionez, jarraiko plangintza hau dago eza-

rririk: ikaslegaiak, bertan mal.rikulatu ahal izateko, lehendik 100 orduko ikas-
taro bat eginda eduki behar du, baldin euskaldun zahanaezbada. Sarrerako
azterketa orokor bat egin eta froga gaindituz gero, euskaraz ikasten ari dire-
nek, irailean hasi eta abenduan bukatu, lau hilabeteko ikastaro trinkoa egiten
dute euskara ikasten, egunean 6 ordu eginez. Talde honek, beraz, lehen ikas-
tufeari dagozkion irakasgaiak lantzean urtarriletik aurrera ekiten dio, ikas-
turte-bukaera hilabete bat edo gehiago luzatuz. Taldea, bigarren ikasturtearen
hasieran bertan, beste guztiekin bat eginda gelditzen da, guztiek egitarau bera
burutzen dutelarik. Dirudienez, esperientzi mota honek emutza positiboak
lortzen ditu.

I 7. taula : E skoriat zako I rakasle - E skola pribatua ( I 9 82 - I 3 )

Arrasateko kooperatiba-sareari (S. Coop. Ltda.) atxikirik dagoen Eskoria-
tzako OHOrako lrakasle-Eskola hau, helburu zein prozeduretan, Donostiako

112t0Guztira

101Erdaldunak

9010100210Euskaldunak

r00Kop. Abs100Kop. Abs

IrakasleakIkasleak
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elizbam¡tikoaren berdina edo antzekoa dela esan dezakegu. Hau ere, hura be-

zala, oraindik bideratu berria da, l976az geroztiko ibilbidea besterik egin ez

duena. Guztira 210 ikasle ari dira bertan ikasten eta 11 irakasletatik I bakarrik

da erdalduna.
Euskarari, ikastorduen nahiz pertsonalaren aldetik, erabateko lehentasuna

ematen zaio. Lortu nahi dituen helburuak, janaiko hiru hauek dira: a) lehen

ikasmailan, sartu berrien alfabetatze sakona burutzea, egiteko honi astean 5

ordu emanez; b) bigarrengoan D tituluaren maila lortzea, astean 3 orduz ari-

tuz; hirugarrengoan Euskal Literaturan eta Glotodidaktikan sakontzea, eginki-

zun honetan ere astean 3 orduz arituz.
Egia da, lehen ikasmailan sartzeko, euskarazko gutxienezko maila bat

edukitzea eskatzen da. Hori hala bada ere, Irakasle-Eskola honen helburua ez

da euskaldun berria edo gutxi dakiena baztertzea; aldera¡tziz, hemen lofu
nahi dena da befan sartu nahi dutenak aldez aurretik euskara ikastera bul-

tzatzea. Gutxienezko oinarri hori lortu eta gero Sartzen direnentzat, hots, eus-

kaldun berri nahiz garbi aski-gutxi alfabetuentzat, hauentzat lehen ikasmailan

edo karrera-hasieran, astero 5 ordu daude ezarnta euskara ikasteko. Horrela,

lehen ikasturtea bukatzean, horiek alfabetatze sakonago bat erdiesten dute;

bigarren eta hirugarren ikasmailetan, halaber, astean 3 ordu emanez segitzen

da eta azkenean, karrera-bukaeran, ikasle guztiak D tituluarekin ateratzen dira

Irakasle-Eskolatik.
Arestian esandakoaz gain, lehen ikasmailan, euskaraz ematen dira

Mintzaira, Matematikak, Natur Zientziak eta Euskal Geografia'

Irakasle-Eskola honetan bideratzen den esperientzi mota hau benetan

interesgarria iruditzen zaigu, eredu horretan garbi islatzen baita beste Irakasle-

Eskola publikoek nolakoak izan beharko luketen. Irakasle euskaldun beniak

sortu nahi badira, -hauxe da, hain zuzen, plangintza elebidunari dagokion hel-

buru nagusia-, Gipuzkoako bi lrakasle-Eskola pribatu horietan daude ezarriak

euskal lerroak eta emufza positiboak lortzen ari dira.

Azkeneko bi Irakasle-Eskola pribatu horien helburu nagusia biharko ira-

kasle euskaldunak eta, beraz, horretarako beharrezkoa den azpiegitura egokia

eratzeada. Helburu honi begira antolatzen da euskararen zein euskarazko ira-

kaskuntza.

Euskararen ezagutza Deustuko lrakasle-Eskola publikoan

Bizkaiari dagokionez, berriro gogoratuko dugu, Donostian bezala, hemen

ere elizbam¡tiak baduela bere Irakasle-Eskola pribatua, Derioko seminario

nagusian kokatua aurkitzen dena. Baina, nahiz ahalegindu, horko daturik ezin

izan dugunez jaso, jarraiko 18. taulan, Deustuko lrakasle-Eskola publikoko
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datuak bakarrik dakartzagu. Hemen, 3.154 ikasletatik 304 besterik ez dira
euskaldunak, zeinek 7o 9,63ko portzentaia suposatzen baitu.

I 8. taula : D eu stuko I r akasle - Eskola publikoa ( I 9 82 - I j )

Irakasleak, orotara, 1 I 0 dira eta hauetatik 72, gehienak 7o 65,45eko indi-
zearekin, erdaldunak. Irakasle erdaldun horietatik 6 bakarrik ari dira euskara
ikasten; beste guztiek ez dute oraingoz horretarako borondaterik erakutsi.

Euskararen trataera honelakoa da: euskaldunak, beronek nahi izanez
gero, ikasketa guztiak euskaraz egin ditzake. Irakasgai guztiak, komunak
nahiz bereziak, euskaraz ere irakasten dira. Geologia eta Gimnasia bakanik
eman ziren gazfelaniaz 1982-83 ikasturfean. Ikasle erdaldunentzat, berriz,
euskararen irakaskuntza beharrezkoa da, astean 4 ordu. Plangintza hau, ordea,
aldatu egiten da 1983-84 ikasturte honetan eta, Donostiako Irakasle-Eskola
publikoaz jardutean esan bezala, oraindik goizegi da jokabide horrek zein
emutza eman dezakeen jakiteko.

Euskararen ezagatza Gasteizko lrakasle-Eskola publikoan

Gasteizko lrakasle-Eskola publiko bakanak, 19. taulan datonenez, 821
ikasle eskolatzen ditu guzttra, eta horietatik 709 ikasle, hots, 7o 86,35eko
gehiengoa erdalduna da. Irakasleek 50eko kopurua osatzen dute eta hauetatik
16 bakarrik ditugu euskaldunak, Vo 32buno ez.

19. taula: Gasteizko lrakøsle-Eskola publikoa (1982-83)

1103154Guztira

65,457290,362850Erdaldunak

34,54389,63304Euskaldunak

100Kop. Abs100Kop. Abs

IrakasleakIkasleak

50821Guztira
683486,35709Erdaldunak

32t613,64112Euskaldunak

100Kop. Abs100Kop. Abs

IrakasleakIkasleakJi-V,,-t-õ i-^^-.
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Bestalde, euskaraz ematen diren gaiak Euskal Filologiari, Historiari eta

Literaturari dagozkienak dira, zehazki hauek: Morfologia, Dialektologia, Eus-

kara-Didaktika, Euskal Herria¡en Historia eta Euskal Literatura. Euskara ikas-

teari, berriz, astean 5 ordu eta erdi eskaintzen zaizkio. Plangintza hau 1983-

84 ikasturtean hasita jarriko da martxan.

Euskararen ezag,rtrz Iruñeko lrakasle-Eskola publikoan

Iruñeko lrakasle-Eskola publikoa, Nafarroa guztian bakarra dena, Zaru-

gozako unibertsitate-distritopean dagoena da. Befan, 20. taulan ikus daiteke-

enez, 1.098 ikasle dabilzkigu, honela banaturik: euskaldunak 47ko taldea osa-

tuz eta erdaldunak, beniz 1.05leko kopuru mardul-mardula. Portzentaietan

emanda, 7o 95,7lko erdaldunen kopuru erraldoia daukagu 7o 4,2ko euskaldu-

nen kopuru ipotxaren aurrez aure. Sekulako hizkuntz desoreka da bertan kau-

sitzen duguna. Irakasle-munduan ere, proportzioak guztiz berdinak ez badira

ere, antzekoak, bai, badira: 44 irakasletatik 7 bakanik euskaldunak, hots, Vo

15,90 baino ez. Euska¡ak, ikasle zein irakasleen aldetik, Iruñeko honetan era-

kusten du egoerarik txarrena. Bera da askogatik erdaldunena.

Irakasle-Eskola honetan euskarak historia beltza baitu, komeni da zerbait kon-
tatzea. Kontua da, Hego Euskal Herriaren zatlketa administratiboa burutu

baino lehen, 1976-77 ikastufean Nafarroako Foru-Diputazioak Euskara¡en

Katedra sortu zuela eta lan horretarako irakasle bat eta beronen laguntzaileak

izendatu zituela. Baina irakasle horietatik inortxok ere ez ztren klaustroan

parte hartzeko eskubiderik. Euskarazko eskolak ikas-orduetatik at ematen

ziren, azterketarik gabe. Honela, aktarik ez egotean, irakasgai hori ez da ager-

tzen ikaslearen curriculum-espedientean. Hasieran, ikasle-kopuru handi batek'

350 ikaslek baino gehiagok, eman zuen bere izena, baina ikusirik nolako tra-

taera administratiboa ematen zitzaion gai honi, hainbatek utzi egiten zion

eskolajoateari ikastufea bukatu baino lehen.

2 0. taul a : I ruñeko I rakasle - E skola publiko a ( I 9 82 - I 3 )

Ikasleak Irakasleak
r rt¿^u¡¡r¿4-r¿sv¡ o

Kop. Abs 100 Kop. Abs 100

Euskaldunak 47 4,28 15,90

Erdaldunak 1-051 95,7r 37 84,09

Guztira 1.098 44
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Ikasleak berriro presioa egin eta egin hasi ziren 1 980-8 1 ikasturtean, eus-
kara borondatezko irakasgai gisa espedientean sar zedin eskatuz. Proposa-
mena onartu zen f . ikasmailarako eta hemen 96 matrikulatu ziren. Euskarazko
eskolak emateko irakasleak, ordea, "bereziak" genituen, zeren hauek, ez Uniber-
tsitatea¡en, baizik Foru-Diputaziopean zeudenak baitziren. Honegatik, nola ira-
kasle hauek ez ziren unibertsitate-irakasleak, gertatze¡ zen Filologia saileko
ikasleek ean zutela euskara hautatu borondatezko irakasgai gisa, ingelesa eta

frantsesarekin batera.

Azkenik, I 98 1 -82 ikasturtean, Zaragozako Unibertsitateak eta Hezkuntza-
Ministeritzak euskara, frantsesaren eta ingelesaren pare, Filologian sartzea onar-
tu zuten. Hori bideratzeko, Foru-Diputazioak bere irakasleak erretiratu zituen eta

Unibertsitateak irakasle bat izendatu zuen. Zeuden ikasle guztiak ezin baitzituen
artatu irakasle bakar honek, matrikula ezabatzeko aukera eman ziøaien. Askok
ezabatu bazituzten ere,2l9 ikaslek aurera segitu zuten.

Hurrengo ikasturtean (1982-83) Unibertsitateak beste irakasle bat gehiago
jarri zuen. Oraingoan ere, euskarazko bi irakasle izan arren, zeuden ikasle guz-
tietarako ez ziren nahikoa. Honela, Foru-Diputazioaren diruz baliatuz, Irakasle-
Eskolak ikastaro bat antolatu zuen martxotik maiatzera, kanpotik 6 irakasle eka-
rriz. Baina, irregulartasunak egon zirelaeÍa, nahi zutenei beren izenak azterkela-
tik eta azken ebaluaziotik ezabatzeko aukera eman zitzuen. Azkenean, guzÍira,
245 ikasle gelditu ziren.

Hori da euskararen balantzea Iruñeko hakasle-Eskolan, oztopoz eø zulta-
sunezjositakoa. Euskarak ezin du biderik egin Filologiako sailean, ezta boron-
dotezko irakasgai gisa sartzeko ere. Zailtasunak eta irregula¡tasunak agertzen
dira alde guztietatik.

Honaino esandakoa laburbilduz, zein ondorio atera dezakegun?
Gipuzkoan, hiru kakasle-Eskolekin, biharko irakasle euskaldunen presta-

kuntza dezente bideraturik dagoela ematen du, batik bat, zentru pribatu horietan,
non euskarak erabateko lehentasuna baitu. Donostiako Ategorrietan kokaturiko
zentru estatalean ere, irakasleriaren aldetik bederen, urratsik eman da, nahiz eta
oraindik Vo 34,48ko irakasle-plantila hori euskalduntzeko zer egitekorik aski
baden. Arazoa da, eø lania bera, erdalduna den 7o 80,77ko ikasleria hori nola
euskaldunduko den. Hizkunø politika egoki baten arazo sakona daukagu hor,
beharrezko neurriak hat|zen ezbadtra, lortuko diren emaitzak ere nolabaitekoak
izango baitira.

Beste herrialdeetan, euskararen egoera larria baino larriagoa da. Eta guztie-
tan la¡riena, berriz, Nafarroan ematen da, elaez, noski, bera delako erdaldunena,
baina bai, ziurki, EAEtik banandua gelditzean, bereizkeria garbia noziøen due-
lako. Hemen erdaldunen kopurua izugani garaia da ikasleen eta irakasleen arte-
an, bietan ehunetik 85-96 bilartekoa. Herrialde honetan egin behaneko ahalegi-
nek bcnetan ohiz kanpokoak izan beharko dute, baldin euska¡a biziko bada.
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Bestalde, Arabak Bizkaiari aurrea hartzen dio ikasleriari dagokionez, hatk %

13,64 euskaldun dituen bitartean, honek Vo 9,63 besterik ez baititu. Halere, ezin-

go daesan erdaldunen kopuru-portzentaia, -kasurik onenean bietan VoSítlkgota-

koa dena-, kezkagania ez denik. Eta alderantziz, irakasleriari dagokionez, Biz-

kaiko egoera zertxobait hobea daArabakoa baino, bunaez asko, 2,54ko puntu-

diferentzia ez butz nabarmentzekoa.

Euska¡a¡en eta euska¡azko irakaskuntz antolaketa¡i dagokionez, badirudi

Deustuko Irakasle-Eskolak azpiegitura landuagoa duela Gasteizkoak baino,

Bilbon irakasle-ikasketak euskaraz egiteko modua baitago eta Gasteizen, aldiz'

ez. Diferentziak diferentzia, garbi dagoena da hartutako neurriak oraindik ere

aski ahulak direla edo ez, bederen, behar bestekoak lortu nahi den helburu nagu-

sia lortzeko, zeina baita lrakasle-Eskola horietan biha¡ko irakasle euskaldunak

prestatzea. Puntu honi ekingo diogu segidan.

3. Euskat eskolaren funtsezko helburuak

Ez baitago eskolarik irakaslerik eta ikaslerik gabe, honegatik jardun dugu

hain luze talde horietako bakoitzaren euskararekiko egoera soziolinguistikoa

azte:fzen. Diagnosia egin ahal izaleko beharrezko urratsa zen, baina ez nahikoa.

Irakaskuntza ez-unibertsita¡ioa erakunde jakin batean gaùzatzen denez gero,

bidean datozkigun euskal haur guztien euskarazko hezkuntza bideratuko duen

eskola-mota hori nolakoa nahi dugun aldez aurretjk zehazteak ezinbestekoa diru-

di, orain, batez ere, aro politiko beni bati ateak ireki zaizkionean.

Jarraian, bada, euskal eskolaren ezaugarririk funtsezkoenak aipatzera pasa-

tuko gara.

Eskola nazionala

Hemen .hazional" adjektiboa darabilgunean, hitz honek poliúkan duen zen-

tzu hertsian ulertzen dugu.Betaz,Euskal Herria, naziotasunaren aldetik zapaldu-

rik daukaten bi Estatu-nazioen kontrako askapen nazionalaren aldeko borrokan

sartuta dagoen herri gisa gogoematen da, zeina, bide batez, eskola "nazionalaren '

eraikuntza prozesuan bameratua aurkitzen baita. Gu orain gauden fasean, gurean

dauzkagun eskola-mota guztiak, publikoak nahiz pribatuak, guztiak Estatu

espainolaren eta frantsesa¡en menpeko eskola nazionalak dira. Nazionalak, bai,

baina espainolak eta frantsesak. Euskal Heniko irakaskuntza osoan' beronen

punturik erabakigarrienetan, Madrileko Administrazio zentralak agintzen du eta

ez Gasteizko gobernu autonomikoak. Hura da jaun eta hau molroi. Honek ez du

ahalmenik ez bere funtzionariak edukitzeko ez ikasketen programazìorik egiteko.
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Madrileko Gobernuak transferitu dizkionak, lehendik euskal lun-¿ldean kokatu-
ta zeuden horiexek, alegia, dira Gasteizko Gobernua¡en funtzionari bakanak.
Areago oraindik EAEko Gobernuak oposizioetarako egindako dei publikoak
Madrileko Administ¡azioarekin negoziatuak izan dira. Ez du funtzionarientzako
oposizio publikoak aldanikatzeko aski autonomia¡ik. Era honen guzriaren ondo-
rioz, orain oposizioak ateratzen dituztenek ere Estatu espainolarcn funtzionari
izanezsegitzendute oraindik ere. Funtzionari hauek, hori bai, Eusko Jaurlaritzari
t¡ansferitutakoak dira, baina Gobernu zentralarenak izanez segitzen dutenak.

Labur esanda: Euskal Herriko eskolen egiazko kontrola estatu-mailatik
datorkiguna da eta, Eusko Jaurlaritzak eskola publikoetan nahiz pribatuetan zer
eginik ez daukanez geÍo, ez da ha¡riøekoa bere ezintasun mozorrotu horretan ikas-
tolak kontrolatu nahi izatea. LOAPA, LODE eta antzeko lege-proiektuak, €h
oraindik etorriko direnak-, boterean dagoenaren komenientziara ezarriko dira.
Orain eta gero. Autonomia "maingu" guztien gainetik.

Honegatik, hor goian azpimarrat-u dugun ikuspuntutik begiratvta, ez da
zuzen esana esaten denean, alegia, eten politikoa proposatzen duten talde poliú-
koek ez dutela botererik eta,beraz, hauek atdanikatzen duten alternatiba (EEPA)
ez dela baliagarria. Bere jardunbidea instituzioetan kokatzen ez duen politika-
gintzaren eraginkortasuna ezdeusa dela juzgalzen bada politika instituzionalaren
goren adiera:ryena den Eusko Jaurlaritzarena oraindik ezagoa dela esan beharko da,
zeren, 

-beti 
ere euskal nazionalismoaren ikuspegitik begiratuta arrazoitùz-,

lortu beharrekoak lortuak baititu eta, honela, behingoz hipotekaturik utzi baitu
euskal eskola nazionalaren aldeko herri-borroka. Zn¡Lzu honetan, bada, irakas-
kuntzaren mailan botere autonomikoarekin zein estatalarekin egindako edozein
paktu, errealitate politikoaren zolarajoanda, haiek ezaÍtzen dituzten neurri koiu-
nturalen araberakoak izango dira. Alderdi estatalistak, 

-kasu 
honetan PSOE--,

ez daude beren eskola nazionala (espainola) galtzekotan. EIKE-EEppA arazoa
plazaratu zenean, garbi adierazia utzi zuen puntu hau Hezkuntza-saileko Manuel
Huefas Vicente arduradunak, esatean: "Es hora de que quede superado el senti-
do de escuela nacional vasca de cualquier signo o condición, porque ella entra-
ña supeditación y dirigismo, tanto administ¡ativo como político"ã.

Garbiago ezin esan esatekoa. Horregatik, Euskal Heniaren proiektu nazio-
nalak erdiz erdi zehækatzen badu gaurko politika instituzionala, 

-funtseanespainola dena-, anazoi beragatik zeharkatu beharko luke irakaskuntza mailan
erarnaten dena ere. Etena, beraz, behanezkoada,ez bakarrik politikan, baita hez-
kuntzan ere. Ikuspuntu hau gogoan hartu behar da euskarazko irakaskuntzaren
geroa planteatzeko orduan.

ú In Voz,20-07-1983
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Eskola euskalduna

Ez da nahikoa eskola nazionala nahi dugula esatea. Euskalduntasunak gure

gizartearl hizkuntzaren aldeúk datorkion marka berezia eransten dio. Horregatik,
"euskal eskola" esaten denean, ongi zehaztu behar da hitz horren bidez zer esan

nahi den, zeren, zoritx¿urez, zorioneko "euskal' hau era askotara uler baitaiteke.

"Nazionala" eta "euskalduna", gure kasurako, kontzeptu osagarriak dir4 baina ez

gatzabera: batek eduki politikoa du, besteak etnikoa.

Gure hizkuntzanazíonala euskara da eta horregatik nahi dugu irakaskun-

tza guztia euskaraz izatea. Gure herri-nortasuna ezaugarntzen duena euska¡a

baita, bidezkoa da euskal kulturalaren eremu zabala euskararen bidez adietaz-

tea. Eta Euskal Herri euskalduna diogunean, euskal lurralde osoa esaten dugu,

Iparra nahiz Hegoa, beren hizkuntza galdua duten lurraldeak barne direla:

Araba, Nafarroako Erribera, Bilbo eta inguruak, Baiona eta kostaldea. Eta

abar. Euskal Herri osoa euskalduntzeko helburuak huts egiten badu, nazio-

askapenaren aldeko borrokak galdurik duke bere izateko arrazoirik oinarriz-
koena.

Helmuga horretara joateko zein bide hartu behar den, prozedurarik ego-

kiena zein den, eta horrelako galderak, zailegiak dira hemen, besterik gabe,

horiei erantzuten hasteko. Nolanahi ere, saiatuko gara gero proposamen ba-

tzuk egiten.

Eskola publikoa

Publikoa, berez, pribatuari kontrajartzen zaio. Eskola publikoek nahiz pri-

batuek euskal eskola nazionalak eta euskaldunak izan ezinikez dute. Publi-

kotasuna, hitzaren zentzu hertsian, irakaskuntzaren antolaketa administratibo-

politikoari dagokion zerbait da.

Eskola publikoak eta pribatuak dauden erregimen politikoetan, normale-

an, haiek langileriarenak eta hauek burgesiarenak direla esan izan da. Eskola

publikoaren eta pribatuaren arteko gizarte-zatiketa honetan, bereziki, klasear-

tekoari dagokiona sartzen da elementu determinatzaile gisa. Hori horrela izan-

da, bi arrozoi hauengatik gaude, batik bat, eskola publikoaren alde:

Lehenik, herriko ikasle guztientzako aukera-berdintasun berbera nahi

dugulako. Guztientzako aukera berberak, diogu, zeren eskola pribatuak egiten

duena, hain zuzen, horixe baita: "bere" eskola egin, diruaren truke.

Bigarrenik, ikasle-gehiengoa non, gure etorkizunaren gakoa han dagoela-

ko. Eta lehen ikusi dugun bezala, gure herrian gehiago dira eskola publikoe-

tan dabiltzanak.
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Eskola doakoa

Hau dugu funtsezko beste baldintza bat. Irakaskuntzak, berau herri baten

ondasun publikoa denez gero, doakoa izan beha¡ du eta ez klase dirudunari
bakarrik atxikia. Euskarazko irakaskuntzaren kasuan ikastolek pairatu duten

mota guztietako ustiapena hain grabea eta hainluzeaizut da, ezen garaia baita
gure eskubideak kaleratzen has gaitezen. Dirua nonbaitetik atera behar eta,

behin eta berriro gurasoen poltsikoak sakatzen dira. Gaurko ikastola gehienen

larritasuna, beste arazo askoren artean, ordaindu behar dituzten mailegu eta

zorretatik dator. Doakotasuna diogunean, bada, zor eta diru-hipoteka guztie-

tatik libratzeaz an gara. Hor bam¡an sartzen dira, besteak beste, ikastolen
oraingo zortak, orain arte herri-borondatearen eta gurasoen kontura inberti-
tua izan denaren kapital-itzulketa, gaur ikastolak mantentzea kostatzen dena.

HezkunÍza zerbitzu publiko a denez gero, doala dena erakunde publikoen gain,
hizkuntzarengatiko bereizkeriarik egin gabe.

Eskola demokratikoa

Gizarfe demokratiko bati dagokion ez, gizarte-bizitzar. bezala ikastetxee-
tan ere, askatasun demokratikoak errespetatzea eskatzen da. Errespetatzea,

bereziki, irakaskuntzaren prozesuan n)zenean edo zeharka pa¡te hafzen dute-
nen jokabidea eta ikuspegia. Ikasleak, irakasleak eta gurasoak, batez ere,
hauek baitira hezkuntza-komunitateko egile nagusiak, hauen eskubideak ber-
dintasunean aintzathaízea eskatzen du demok¡aziak. Printzipio honek, prak-
tikan, zera eskatzen du: irekia izatea kudeaketa¡en aldetik, irekia pentsakera-

ren aldetik, irekia pedagogiaren aldetik. Irekia zentzu horietan guztietan,
baina, aldi berean, herrian errotua.

Sare bakarrekoa

Irakaskuntza ez-unibertsitarioa euskalduntzeko proiektua borroka nazio-
nalaren bamran kokatzen bada, euskal geografian dauden eskola-motak oro
hartu beharko ditu bere gain: publikoak, pribatuak eta ikastolak. Euska¡azko
eskola nazionalaezi¡ izan daiteke gaur den bezalakoa: zatitua, hots, bakoitza
bere aldetik dabilena. Ezin dute euskaldunek eta erdaldunek talde gisa elka-
rrengandik bananduta segitu. Eskola nazionalak sare bakarrera bildu behar
ditu bai ikastolak eta bai beste guztiak plangintza orokor baten bam¡an. Sare

baka¡ baten beharraz ari gara hemen, honetaz,batez ere, ez hainbeste beraren
nolakotasunaz, zeren eskola-mota guztiak sare bakarrera biltzeak aldez aurre-
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tik egitarau zehatzbatmamitzea eskatzen baitu, euskarari kalterik etor ez dakion.

Hain zuzen ere, sare bakarreko eskola horrek, zerbait izatekotan, euskalduna izan

beharko du. Hala ez izatekotan, ez du balio. Honegatik, sare bakarra lortzeko pro-

zesuak euskarazko irakaskuntzaren garapena bermaturik eduki behar du.

Ha¡a hor formulatuta hemen euskal eskola zertzen duten elementu baøuk'
gure ustez, g¿urantzitsuenak. Badugu irudipena, batez ere azkenaldiotan' aldani-

kapen asko egin dela eskola publikoa¡en alde, eskola demokratiko eta pluralista

baæn alde, baina ez neurri berean eskola nazionalaren eta euskaldunaren alde. Eta

irakaskunøa ez-unibertsitarioaren mailan gaur daukagun kontraesan nagusia,

hain zuzen, eskolafen naziotasunean eta euskalduntasunean datza. Di¡udienez,

inork gu¡<ik du eskolaren publikotasuna ona¡tzeko zailtasunik. Baina, alderanøiz,

euskarazko irakaskuntza nazionalaren defentsan borrokatzeko gertu daudenak ez

dira hainbeste. Hementxe aurkitzen da gaur honenbeste eztabaidatzen den ikasto-

len arazoaren gunea. Helburuak ongi malkatuta nora goazen garbi ikusten badu-

gU, zalanfzarik gabe, oztoporik handienetako bat gainditurik genuke, zeren, baldin

hara heltzeko borondate kolektiborik eta, azken finean, politikorik bada, bidegin-

tzak berak elkartuko baititu altematiba honen aldeko partaideak.

4. IJez}ruatua elebidunaren mugak

Helburuak hnkatu ondoren, jadanik politika elebidunaren inguruan lehen

azterketa soziolinguistikoak argitaraøen hasiakbaitiraharen emulzakaúer¡lzeta
baloratuz, azpisail honetan datu horien gainean gogoeta kritiko batzuk egiten saia-

tuko gara. Erepasoaren joanaldia, i¡akaskunøa ez-unibertsariotik hasi eta,

Irakasle-Eskoletan bukatuko dugu.

Irakaskuntza ez-unibertsitarioan

Hezkuntza elebidunak jadanik pauso batzuk emanak ditu irakaskuntzaez-uni-

befsitarioan. Bere bide laburrean erdietsi dituen emaiøak erc ezaglutzÊn ditugu'

lehen zatian zehaztasunezazaldubezala. Hemen, emaitzahoriek aurrean, oharkri-

tiko bæzuk egiteko askatasuna hartuko dugu, natriz eta oraindik erabateko ondo-

rioak ateratzeko goizegitxo den.

Metodo soziolinguistikoa aplikatuz, euskara irakaskuntza ez-unibertsita¡ioan

eta, orobat, ikastoletan zein egoeratan dagoen aztertu berri digute. Medikuntzan

erabili ohi den terminologiaz baliatuz, euskarak irakaskuntzan bizi duen egoerüL

diagnosi antzeko zerbait eman dute han-hemen argitaratutako lan partzialek. Atera

dituzten ondorioak nolakoak diren?

7ßhazk ikastoletako egoerari dagokionez, oso txarrak. Negatibo hutsak.
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Eredu berri batzuen arabera nahitaez hobetu beharrekoak. Goitik eta behetik,
ezker-eskubi, askotan elkarren artean batera ez datozen hainbeste zifra meta-
tu ondoren, funtsera joanda, hauxe esaten zaigu: hots, ikastolen eboluzioan,
azken urte hauetan, hain zuzen, hizkuntzaren aldetik okererakojauzi koalita-
tiboa nabari dela, euskararen ezagutza eta beronen erabilera gero eta eskasa-
goa dela. Honen emrdun nagusia, esaten denez, ikastoletan orain arte aplika-
tua izan den hizkuntz ereduari dagokiona da, gaiak euskaraz bakanik irakatsi
nahi izatearena, alegia.

Ikastoletan elebarreko eredua aplikatu izanak, espreski esaten denez, bi
gaitz ekarri ditu euskal irakaskuntzaren mundura: batetik, traumatismoa haur
erdaldunengan eta, bestetik, hizkuntz pobrezia. Elebakartasunaren eredua
aplikatu izanean datza, bada, okerra eta, ondorioz, horren ingurukoa da
zuzendu beharrekoa. Horregatik, aipatutako gaitz horiek ikastolen gorputz
orokorrean zehar areago zabal ez daitezen, orain arteko murgilketa-metodoa-
ri uko eginik, eredu laukoitza proposatzen da, zeina A, B, D eta X ereduetan
zehazten baita. Hezkuntza elebidunak aukera hori eskaintzen du, gurasoek
horietako bat hauta dezaten. Horrela jokatuz gero, 

-hau 
ere esaten da-, hiz-

kuntz eskubide pertsonalak bermatzen dira eta, aldi berean, irakaskuntzako
hizkuntz politikak eraginkortasun pedagogikoan irabazten du. Laburki esan-
da, demok¡aziaren lege proportzionalak aplikatzen dira gizarteanbezalahez-
kuntza-sisteman ere.

Ãlderantziz, ikastoletako eredu elebakarrean ez bezala, hezkuntza elebi-
duna irizpide arautuen arabera aplikatzen den ikastetxeetan emaitza onak
jasotzen dira. Eusko Jaurlaritzako Gizarte-Azterketarako Lantaldeak Jose I.
Ruiz Olabuenagaren zuzendaritzapean egindako lan luze eta zehatzean27,
Eskolaurreko eta OHOko ikasmaila bakoitzean hiz*untz ereduen egoera
1982-83 ikasturtean zein den azaltzen da portzentaietan. Bertan EAEko da-
tuak bakanik jasotzen dira, ikastolak barne hartuta, eta egileek ondorio opti-
mistak aletatzen dituzte:

"Eskolauneko eta OHOko ikasmaila bakoitzean eta guztietan garaile den eredua
A eredua d4 non euskara asignatua bezala bakarrik sartzen den; ez dugu oraindik
benetako ikasketa-emaitzen berririk. Goiko mailetatik behekoetarajaitsiz goazen neu-
rrian, B eta D ereduetan diharduten gelen proportzioa gehituz do4 honek" azken urte-
oen irakaskunøa elebiduna eta euskarazkoa gero eta gehiago sartzen a¡i dela erakus-
ten du. Bereziki ohartzekoa agefizen da B ereduak az*eneko 3 urteotan duen goraka
progresiboa" Arrazoizkoa dirudi, B eta D ercduek euskaldun osoak sortuko ditu¿ela
espero izateak. Aurrikuspen hau batozeÍe, eta datu hauen araber4 bere lehen mailako
ikasketak sei urte bam¡ amaituko dituen belaunaldiko euskaldun-tasa, lehen aldiz
gure historian, euskal populazio osokoaren berdina edo handiagoa izango da.

" "Euskara¡en bonoka", J akin, 26-27, 1 983, I 5-258.
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Honek esan nahi du, funtsezko aldaketa bat gertatuko dela orain arte ohartutako
joeran: belaunaldi gazteenak, tartekoak baino euskaldunagoak izango dira.
Hezkuntz sistemaren ekarpen honek gehituzjarraitzen badu eta komunikabide sozia-

len (telebistaren, irratiaren eta prentsaren) lag:unlzahafizen badu, erdaldun familieta-
ko euskaldunei euskaraz bizitzeko ahalbidea emanaz, belaunaldi bat edo biren
bam¡an segurta liteke euskararen superbizipena""

Transk¡ibatu dugun testu luze horretako mezua irakurrita, garbi dago opti-
mismorako deiazabaltznn dela hor. Belaunaldi-pare baten buruan ziurtatua date-

ke euskararen geroa.

Joseba Aregik ere, lehen aipatutako artikuluanze, hezkuntza elebidunaren

emaitza estatitiskoak portzentaietan kaleratzran, B eta D ereduen aldeko despla-

zamendua nabarmentzen du:

"La diferencia del reparto de porcentajes entre el total de alumno (EGB, FP y BUP)
y los alumnos de EGB sólo, indica que hay una diniímica de desplazamiento: Los

alumnos sin modelo se reducen en w  %o,los del modelo A en un 17o, el modelo B

crece en 2Vo y el D en 3Vo. Esta din¡ímica de desplazamiento hacia los modelos B y
D se ve aumentada en gran medida si se toma como punto de referencia el reparto de

modelos en los primeros cursos de EGB".

Bi testu horiek merezi dute gure aldetik iruzkinik. Kontuan hartu behaneko
lehen puntua da iturri biak leku beretik datozenak direla: Eusko Jaurlaritzatik,

alegia. Bieøn, bada politika elebidunaren arrakasta azpim¿utatzen da. Jakin-eko

testuak "goiko mailetatik behekoetarajaitsiz goazen neurrian, B eta D ereduetan

diharduten gelen proportzioa gehituz" doala dio et4beraz, irakaskuntza elebidu-

na ikastetxeetån gerc eta gehiago sartuzjoango dela. JosebaArregi ere antzeko

zerbait esatera dator. Batetik, BBB, LH eta OHOko ikasleak batera hartuta eta,

bestetik, OHOkoak bakarrik elka¡ren artean konparatuz gero, ateratzen duen

ondorioa da desplazamendu-joera nabari dela B eta D ereduen alde, hots, A ere-

dukoak eta "Euskararik ez" sailekoak murriztuz doazela OHOko lehen ikasmai-

letara hurbiltzen garen neurrian. Eta diotena, zentzu horretan, egia da. Gure kal-

kuluen erreferentzi puntu gisa Jakin-eko portzentaiak oinarritzat hartutdo, geure

modura antolatu dugun 21. taulan ageri denez,B elaD ereduen portzentaiak han-

dituz doaz goiko mailetatik behekoetara irakurtzen ditugun neurrian: hots,

OHOko 8. ikasmailan 7o ll, koadena, EAko L ikasmailan Vo 46,6koa da' Era

berean, X eta A ereduetako ikasmailen irakurketa behekoetatik goikoetara egiten

bada, berriz, bi eredu horien batuketak portzentaia nagusiagoa agertzen du

" Ibid., 96-97.
D "Sobre la euskaldunización de la enseñanza", Deia, 1983.
10 Jakin, 26-2'1, 1983, 96.
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OHOko 8. ikasmailan EAko l. ikasmailan baino, hurrenez hurren, 7o 88,6ik%o
53,3ko diferentziarekin.

21. taula: Hizkuntza ereduen eboluzioa EA eta OHOko ikasmailen arabera 1982-83)

Kontua da, goranzko joera gorabehera, OHOko azken ikasturtea bukatu
eta BBBn bere ikasketak euskaraz egin ditzakeen ikasle-kopurua Vo l1,4koa
dela. Eta egoera hau, bere hoztasun latzean, ez da batere kontsolagarria eta,

bai, tristea. Desplazamendu koxkor baten izenean eta gainean ezin daiteke
hainbeste esperantza hain merke saldu.

Ez hori bakarrik, zerer. ez baita esaten lehen aurrikuspen hori kasurik
onenean oinarriturik dagoela. lzurere, hor gauza gehiegi suposatzen da, hala
nola: a) B ereduaren a¡abera eskolatzen diren guztiak beren ikasketak euska-
raz egiteko gaiturik daudela; b) hezkuntza-errealitateak estimazio koarìtitati-
boen arabera funtzionatzen duela; c) OHOko ikasketak bukatzen dituzten
guztiek BBBko ikasketak hasiko dituztela; d) B eta D ereduen aldeko joera,
ikasmailaz ikasmaila, beti lineala izanen dela. Hemendik serzazpi bat urtera
emaitzak aurrean eduki arte, ez dagoke deus frogaturik. Oraingoz, aipatutako
lau puntu hauek ikusteke daude, aurrikuspen hutsak dira, ez gehiago. Guk,
besterik nahiko genukeen ¿uren, arras erlatibizaturik ikusten ditugu hipotesi
horiek eta, zentzu honetan, bide horretaúkjoanez gero, optimismorako baino
pesimismorako arrazoi gehiago dakusagu.

Kontuan hartzen badugu A ereduak ez duela ezertarako balio, ez bada ele-
bitasunaren aurpegia ikastetxe publikoetan eta pribatuetan nolabaitjustihka-
tzeko, ondorio garbi honetara heltzen gara: de facto, oraindik gaur, euskaraz-
ko irakaskuntzaren zutabe nagusia, ia bakarra, D eredua da, zeina ikastoletan
ziurlatzenbaita.

Bestalde, euskararen inguruko eztabaida honetan guztian bitxia gertatzen
dena, zera da: hezkuntza elebidunari buruzko arautegia gavzatzen hasten den
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oHo

l0,l363,923,17

lt,43,263,211 16

14,2562,919.95

'3'l:26,24.479,462,4t74
lE,ó6,960,214,33

18.210,956,814,22

30,621,815,263,349,3t J,'tI
22,62.0,644,2t22

EA
4623,62353,338.814,5I

B+DDBX+AAX
MailakIkasmailak

Hizkuntz ereduak

90



unean, ---eta auretik ere, bai-, auzitan daudenak ikastolak direla eta ez, itxu-
ra batean hala izan beharko zukeenez, beste eskola erdaldunak. Autonomi
legerian formulatua datorren bezala, irakaskuntza ez-unibertsitarioa burutzean

ikasle guztiek hizku¡tza biak, gaztelania bezala euskara, menderatu behar

badituzte, galdetu beharko da ea eredu horiek zjnez era berean baliaganiak

ote diren helburu hori lortzeko. Gure hipotesia da, eredu horien ezarpenean

agintzen duten irizpideak ez direla inola ere soziolinguistikoak eta pedagogi-

koak, garbiki politikoak baino. Orain arteko emaitzen bidez egiaztatu ahal

izan den bezala,legez hezkuntza elebidunean aitortzen zaion helburua, izan,

aldarrikapen formal hutsa da.

Hizkuntz ereduei buruzko politikan ezkutatzen den jokabide maltzurraz
jadanik luze jardunak gara Egin-ek EKBren sinadurarekin 1983ko martxoan

eta apirilean argitaratutako artikuluetan eta ez daukagu han esanak orain

hemen errepikatu behanik. Hori bai, artikulu horiek, ¡ahiz eta lehenago ida-

tziakizaneta orain lehen atalean etorri3t, testuinguru honetan kokatzen dira.

Irakasle-Eskoletan

Duela 5 urte, 1979an, euskarak lrakasle-Eskoletan zeuzkan premia larriei

erantzun beharrez, proposfrmen batzuk markatu zituen Eusko Jaurlaritzako

Hezkuntza-Sailak. Proposamen hauek behin-behinekoak ziren eta epe erdira-

ko pentsatuak zeuden, pausoz pauso aplikatu beharrekoak. Aipatutako propo-

samenok, labufuz, Euskal Filologia eta Euskara oinarrizko irakasgai gisa

ezaÍfzera eta irakasle euskaldunak kontratatzera mugatzen ziren.

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hiru lrakasle-Eskola publikoetan Euskal

Filologiaren espezialitatea irakasgaien artean sartzea eta sail honi dagozkion

gaiak, gaztelaniaizan ezik, euskaraz ematea, helburu hau lortu da eta jadanik

mafxan dagoen errealiatea dugu. Nafarroa ezbuta EAEkoa, hemen bada,

izan, zailtasunik ugari.
Euskara oinarrizko irakasgai gisa ezartzeak, bestalde, Euskal Filologia

hautatzen duten guztiek euskarazko eskolak hartzea inplikatzen du. Eskola

hauek bi maila desberdinetakoak izatea proposatzen zeni bata erdaldunentzat,

hauek euskara ikas zezaten, eta bestea euskaldunentzat, hauek alfabeia ziie'
zen. Astean 4 ordu eman behar zituzlen eta urtean, gttzlira, 300 ordu'

Hizkuntza bat ikasteak 500 ordu inguru eskatzen dituela suposatuzn ikasketen

bukaeran faltako ziren2}O ordu horiek gero kanpoan egindako ikastaro trin-

ko batzuen bidez osatu beharko ziren. Plangintza hau aurera eramateko,

jarraiko irakasle-kopuru honen beharra kalkulatzen zen: Deustuko lrakasle-

3' Hitzaurrean esan bezala, a¡tikulu horiek liburu honetako lehen atalean biltzen dira.
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Eskolan l6 irakasle, Donostiakoan l0 eta Gasteizkoan 6. Euskarazko eskolak
hartu nahi ez dituen ikasleak instantzia bat bete behar zuen eta, baldin eska-
bidea onartua bazen, borondatezko irakasgai batcrako izena eman eta irakas-
gai hori gainditu egin behar zuen.

Ez dakigu, egia esan, proposamen hauek zein neurritan aplikatu ziren,
baldin aplikatu baziren. Dakiguna da, euskararik jakin gabe sartu zirenak,
sartu bezala atera zirela: lehen bezain erdaldun izanez. Euskaldun bakarrak
hasierako euskaldun garbiak gertaÍzen dira ikasketen bukaeran. Beraz, euska-
ra oinarrizko irakasgai gisa (kasurik onenean) edota borondatezko gisa (kasu-
rik ahulenean) proposatzeak emaitza ustelak ekani ditu.

Hirugarren puntu gisa, beren ikasketak euskaraz egin nahi dituzten ikas-
le euskaldunen anazoizko kopuruaren arabera, irakasle euskaldunak kontra-
tatzea proposatzeî zen. Kasu honetan, hein batean, euskararen aldekoa izan
da prozesua. Hiru Irakasle-Eskola publiko horietan, 1979-80 ikasturtean, ira-
kasle euskaldunen kopurua zein zenjakiteko modurik ez dugu izan eta ezí-
nezkoa gertatzen zaigu gaurko egoerarekin konparatzea. Datu konparatzaile-
rik ez badugu ere, egoera hobetu delakoan gaude, zeren, lehen esan bezala,
1982-83 ikasturtean, Donostiako lrakasle-Eskolan Vo 64,51 baitziren euskal-
dunak, Deustukoan Vo 34,54 eta Gasteizkoan 7o 32. Dena den, lortua lof.u,
oraindik asko dago egiteko alor honetan, irakasle gehienak erdaldunak baiti-
ra Gasteizen eta Deustuan. Eta lrakasle-Eskolen helburua geroko irakasle eus-
kaldunak prestatzea baldin bada, hori lortzeko bertako irakasleak oro euskal-
dunak izatea da bidezkoa, ezinbestekoa ez esatearren. Euskaldunak, gainera,
bi baldintza hauek beteko dituztenak: euskaraz normaltasun osoz hitz egiteko
eta berenjakintza saila euskaraz emateko gai direnak. Igaroak dira orduanda-
nik 5 urte eta oraindik oso urrun aurkil.zen gara helburu horretatik.

Eta lrakasle-Eskoletako ikasleak, zer? Irakasleak euskaldunak izafea
oinarrizko baldintza baldin bada, lehen urratsa, alegia, horrekin batera dator,
halaber, ikasle erdaldunak euskaldun bihurtzeko bitartekoak ezarÍzeatena.
Irakasle-Eskola publikoen kasuak gidaritzat hartuz gero, daukaguna da,1982-
83 ikasturtean, ikasle erdaldunak Vo 80,77 direla Donoslian, Vo 86,35
Gasteizen, Vo 90,36 Deustuan eta 7o 95,71 Iruñean.

Polzentaia izugarri garaiak dira horiek guztiak. Irakasle-Eskola publiko-
etara doan ikasleria, ia osorik, erdalduna da. Gauza jakina da 1979-80 ikas-
turterako hartu ziren erabaki haiek, arestian aipatu ditugun horiexek, indarge
gertatu zirela eta ez zela egiazko orekarik ematen lolu nahi zen helburuaren
eta proposatzen ziren neurrien artean. Ikusirik bide hori arrtzuazela,1982-83
ikasturtean, lehengo haren konparazioan errealistagoa dirudien esperientzia
beni bati ekiten zaio, zeinaren araberaikasturte-hasieran 100 orduko ikastaro
trinkoa em¿rngo baita eta gero, astero, 4 orduko eskolak. Oraindik ikusteko
gaude bideratu berria den eredu honen ondorioak nolakoak izango diren.
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Goizegi da datuak jaso eta ebaluatzeko. Baina garaiz gabiltza lehengo espe-

rientziaren ondorioak ateratzeko, eta da I 982-83 ikasturtean esperientzia berri bat

bideratu behan-¿k, besterik gabe, 1979-80 ikasturteko prcposamen haien porrota

frogatzen duela.
Ha¡tu berri diren neurri hauek aski izango al dira? Galdera honi hurrengo

azpisailean erantzungo zaio.

Azpiatal honetan esanak nolabait laburtuz, hauxe esango dugu: erreformak

elebitasunaren bidez hartu dituen neurriak, bai irakaskuntza ez-unibertsitarioan

bai lrakasle-Eskola publikoetan, alr¿ts epelak direla eta inola ere ez direla nahi-

koak euskararen beheranzko joerari ez eusteko eta. ezago hari gain hartzeko'

Konstatazio-mailan gabiløa hemen ela ez ametsetan. Ondorioa zein den?

Euskararen superbizipenak beste neurri batzuk eskatzen dituel4 dudarik gabe

errotikoagoak. Nolakoak zehazki? Galdera honek, 
-zalanøarik 

gabe orain arte

egindakoetan zailenak-, beste azpiatal bat i¡ekitzea eskatzen du.

5. Plangintza eraginkor baterako lehen ziribomoa

Orain afeko proposamen guztien pomota ikusi ondoren, euskara¡i gelditzen

ote zaio i¡tenbiderik irakaskuntza ez-unibensitarioan? Ikastolek zein leku ote

dute prozesu horretan?

Galdera hauen erantzunajadanik alternatiba gisa plazaratua dago eta alderdi

politikoek, sindikatuek eta euskal kultur mugimenduek beren jarrerak agertuak

dituzte EIKE nahiz EEPAren inguruan. Eguneroko politikagintzak markatzen

duen dinamikaren gurpilean bideratzen da alternatiba nagusi horien a¡teko borro-

ka.
Esanik daukagu zein diren euskal irakaskuntzari egozten dizkiogun helburu

estrategikoak. Eskola nazionala, euskalduna, publikoa, doakoa, sare bakarrekoa

izatea. Hauek dira helburu aitortuak.

Nola heldu helburu horietara? 7Ån ote dira biderik egokienak? Puntu honi

buruzko geure proposamenak aurreratzeko orduan, bi bide erabiliko ditugu.

Hasieran, nondik ez genukeen abiatu beha¡ esango da eta, gero, inondikjoateko-

tan, nondik joan gintezkeen zehaztera pasatuko gara' Lehenengo bidea' bada,

ezezkoarena da; bigarrena, aldiz, baiezkoarena.

Tesi onartezinak

Gure proposamenak aurreratu baino lehen, gure ustez zet ezitzatekeen egin

behar esango dugu. Honetaz hona hemen bi baieztapen tesi gisa formulatuta:

Læhena: Euskal ikasleria ezin da bitan zaútuz segitu.
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Eta hemen zrrzen-zrrzeîean EIKE aurreproiektuaren kontra goaz, hizkun-
tzagatiko diskriminazioarekin hautsi beha¡ delako. Ezin da ona¡tu irakaskuntza

sa¡e bitan banatzea: batetik, euska¡azkoa eta, bestetik, erdarazkoa, hezkuntza-sis-
tema osoa baita euskaldundu beha¡ dena.

Euskal irakaskuntza bitan zalttzeak bistako ondorio negatiboak ekarriko
lituzte:

Bar Euskal Herria bere osotasunean euskalduntzeko asmoak hasieratik ber-
tatik ponot eginda geldituko li¡ateke, zeren, ikaseredu bakoitza bere ghetoari

eustera behartzen bada, gizarteko inda¡-erlazioen arabera kalterik besterik ez bai-
letorkioke euskarari. Znrgattk? Erdarazko eskolek euskararekiko erantzukizuna

bere gain ezhartzean, ikastolen hedapenerako ahalbidea gero eta ahulagoa izan-
go liøatekeelako. Bide honetatik, orain agonia eta laster heriotza letorkioke eus-

karazko irakaskuntzari.

Bi: Euskal Herria euskalduntzeko beha¡rezkoak ditugu herrikide guztiak eta,

bi hizkuntz komunitate sortuz gero, erdaldunak baztertuta geldituko lirateke
aldez aurretik euskalduntze-prozesutik. Berez, baldintza batzuk betez gero,

noski, eskolatze-adinean dauden haur guztiak dira euskaldun-gai Euskal Heniko
edozein lekutan, Tolosan bezala Bilbon edo Tuteran. Eta aukera hori ezzaioinori
ukatu behar eÍa, bu, bide egokienak eskaini. Aukera hori gauzatzeko modurik
eskaintzen ez bada, euskaldunen eta erdaldunen arteko dikotomia betikoøeko
arriskua gero eta larriagoa izango da.

Hiru: Erdarazko eskolek, ikastolei buruz izan ditzaketen aurreiriøiengatik,
hizÌuntza¡en aldetik kontraeredu gisa ikusten badituzte, nekez bereganatuko
dute irakaskuntza euskaldundu beharr¿ren kontzientzia. Alderantziz, eta erreak-
zioz, erdanren apologistarik ga¡tsuen ere bihur litezke.
Bigarrena: Eskola publikoaren izenean gaztelaniaren eusl<nrarekiko asimilazio-
prozesua ezin da outrtu,

Eta hemen beste ertzeko arriskua¡en kontra goaz. Lehen esan bezala, euska-
razko eskola nazionala, pubtkoa eta sa¡e baka¡rekoa nahi dugu. Bestela esanda:

orain dauzkagun eskola-motak (ikastolak, eskola pribatuak eta estatalak) batera-
tuz joango den eskola nahi dugu. Baina kasu! Batasun hori egiteko orduan,
zuhurtziak oro gutxi izanen dira. Horregatik, oraintxe bertatik, bi arrisku handi
alboratu behar dira.

Lehena, ikastolak gheto bihurtzea da. Bestela esanda: makalduz doan ikas-
tolen hazkunde-erritmoa kontuan hartuz, gaur egun ikastoletan dabilen
62.230eko ikasle-kopurua noizko helduko da 525.750eko kopurua lortzera2
Noizko euskara galdua duten lurraldeetan? Sekula ez! Bide galdua da hori.

Biganena, ikastolak behar lninbestel<o bermerik gabe, eskola transferitue-
tan integratzea da. Bestela esanda: guzftra 26.688 irakasle baldin badira eta
horietatik 1.867 bakanik (7o 7) euskaldunak, nola eta noizko euskaldunduko da
gehiengo handi-handia osatzen duen irakasleria erdaldun hori? Bestalde, irakas-
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le euskaldunik gabe ez da posible euskarazko irakasletza, egunik gabe ezpalik ez

dagoen bezalaxe. Ikastola guztiak eskola publikoan sa¡tuko balira eta kasurik

onena pentsatuz, orain duten nortasun bera errespetatzeko baldintza¡ekin onar-

tuak izango balira ere, orduan ere euskararen arazoaklehengo antzera segituko

luke, zeren irakaskuntzaren egiturak lehen bezain erdalduna izanez baitirauke.

Arras erdaldundutako hezkuntza-sistema bera aldez aurretik euskaldunduz joate-

ko gutxienezko baldintza tekniko eta administratibo batzuk finkatzen ezbaÅha,

ezinezkoa ikusten dugu gehiengoa gutxiengoaren esanera jartzea'

Euskal irakaskuntzarako oinarrizko baldintza batzuk

Euskarazko irakaskuntza euskalduntzeko bete beharko liratekeen baldintzen

artean, lehenengoa, oinarrizkoetan oinarrizkoena, irakasleria ggzía euskaldun-

tzeadaedo, nahiago bada, euskaldunaizatea. Baldintza hau betetzen ezbada,

beste guztiak, oso g¡urantzitsuak izan arren, bigarren mailakoak dira. Horregatik,

behar-behanezkoa ikusten dugu irakasleria gu/tra, ahal den eperik labunenean,

euskaldun bihurtzea, horretarako borondatea ageízen den heinean. Jakina, hel-

buru hori betetzeko, behar diren arr¿zoizko bide guztiak jari beharko di¡a, eus-

kararen munduan sartu nahi duen inor alboratua senti ez dadin.

Orain arte hartu izan diren neurri guztiak porrot egitera deituak zeuden eta

halaxe egiten dute. hakasle "idoneoak", hizkuntz ereduak eta honelakoak, egia

esan, nolabaiteko irtenbideak dira; irtenbideak baino gehiago, gure ustez, ihesbi-

deak. Nolanahi ere, ez bederen ar¿ìzoaren neurriko erantzunak. Erreforma poliú-

koak, antza, ezi¡ zezakæn gehiago eskain eta ez du eskaini'

Arazoa¡i azpi-azpitik heldu behar zaionez, gure proposamena hipotesi hone-

tan oinarritzen da: baldin onartzen bada Euskal Herri osoko irakasleria euskal-

dunduz gero, posible delabertako ikasleria ere euskalduntzea, orduan lehen egin-

kizuna, hil-bizikoa berau, irakasleak euskaldunøea da. Tntgattk? Lehen baldin-

øak, ondorio gisa, bigarena eskatzen duelako. Abiapuntutzat jmri dugun lehen

premisa hori jadanik frogatua dago praktikan. Kasu batzuk bakarrik aipatzeko-

tan, hortxe daude Liza¡ra edo Tafallako ikastolak. Hauek hiri erdaldunduak izan-

da, ikasle-multzo batek euskaraz egiten du ikastola¡i esker, hau da, irakasleria

euskaldunari esker.

Irakasle-Eskolak euskaldundu beharra

Plangintza erabakigani bati begira, has gaitezen kalkulu batzuk egiten datu

konstatagarri batzuen gainean.

Lehen konstatazioa: Ia irakasleria guzti'a erdalduna da.
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Ikasle-kopurua, 1981-82 ikasturtetik 1983-84a bita¡tean, pixka bat gutxitu
egin da. Lehen ikasturtean, ikastolak barne, 526.981 ikasle ziren eta bigarrengo-
an, berriz, 525.750. Beraz, 1.231 ikasle gutxiago. Jaiotze-tasa beherantza doala
ikusita pentsatzekoa da ikasleria¡en kopurua ez dela haziko; gehienez ere eutsi
egingo dio lehengoari edo oraindik areago jaitsiko. Alderdi demografiko hau
kontuan hartuta, badirudi gaur irakasleøan diha¡duen baino askoz irakasle gehia-
go ez dela behar izango datozen urteetan.

Demagun, gure kalkuluetarako, ikasleriaren kopurua bere hartan mariten-
tzen dela eÍa,beraz, Hego Euskal Herrian 525.750 ikasle dauzkagula eta horie-
tatik 62.230 ikastoletan dabiltzanak direla. Bestalde, ez dakigu zehaztasunez,
ikastoletatik at, ikastetxe pribatu eta publikoetan dabiltzan irakasleetatik zenba-
tek dakien euskara. Demagun berriro, abiapuntutzat kasurik onena hafuz, ira-
kasleriaren guaizkotik Vo 7ko batek badakiela euskara, honekin esan gabe,

noski, zenbat dakien.Beraz,, l98l-82 ikasturteko datuen a¡abera, ikastetxe publi-
koetan 14.438 eta pribatuetan 12.250 irakasle badabiltza, etahauetúik Vo 7a
bakarrik baldin bada euskalduna, kopuru absolutuetan ikastetxe publikoetan
1.010 eta pribatuetan 857 euskaldun daude. Ez gehiago. Hemendik, hotz-hotz
esanda, ondorio hau ateratzen da: 24.821 irakasle euskaldunen beharrean gaude-
la. Hauxe da errealitatea, gure sakoneko arazo1 zemahi egiten hasi aurretik edo-
zeinlizkuntz politikak kontuan hartu behar duena. Noski, baldin hizkuntz nor-
mahzazioaÅ buruzko hezkuntza-plangtrnaan irizpide soziolinguistiko eta peda-
gogiko hutsak erabili natri badira.

Bigarren konstatazioa: Iralcasle berrien lnrrobia, orobat, erdalduna da-
Irakasle berriak, urtez urte, Irakasle-Eskoletan sortzen badira, bistakoa da

euskarazko irakaskuntza¡en tra?na, ez bakarra, baina bai lehena, hanobi honetan
datzala.

Lehen eskainitako datuetan oinarrituta, guztira eta karrerako hiru urteak ba-
tera hartuta, 7.020 ikasle dabiltza i¡akasle-titulua atera nahirik; horietatik 1.494
bakarrik ditugu euskaldunak, hots, Vo 21,28. Bestalde, hasieran matrikulatzen
direnen eta ikasketak bukatzen dituztenen kopurua ez da berdina. Elizbam¡tiko
eta Eskoriatzako Irakasle-Eskoletan, laugarren promozioaren buruan, atera den
irakasle berrien guztizkoa oinarritzat hartuÉ2,batazbeste, kopuru orokorretik 7o

25ek bukatzen du. Indize honek, kopuru absolutuetara itzulita, zera esan nahi du:
urtero 383 maisu-maistra berri ateratzen direla Hego Euskal Herrian. Urtero ate-
ratzen diren irakasle-tituludun berri horiek honela banatzen dira lrakasle-Eskola
desberdinen arabera: Donostiako Ategorrietan 54, Donostiako elizbam¡tikoan
162, Eskoriatzan 52, Deustuan 76, Gasteizpn2S etakuñean ll.

Zifra horiek ondorio kezkagarriak dakartzúe, aditzera ematen baitute, goa-
zen ma¡txan segituz gero, 64 urte beharko ditugula falta zaizkigun 24.821 íra-

'2 Deia, 1983-10-261' Egin, 1983-06-23.
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kasleren kopurua heltzeko. I-ekutan gaude! Orduko gaztelaniak, frantsesak zer

esanik ez, ederki asimilaturik duke gure euskara.

Demagun, ---orain ere berriro kasurik onenean pentsatuta-, Irakasle-Esko-

letako ikasleak oro, 
-lehen 

aipatu ditugun 7.020 horiek zr;hazk¡-, beren ikas-

ketak euskaraz egiteko bidean jartzen direla. Kalkulatuz 7.020 ikasle horietatik

urtero l.755eko batek bukatzen dituela bere ikasketak eta guztiak euskaldunak

direla, garbiak zein berriak, 14 urte beharko lirateke horko irakasleria euskal-

duntzeko.
Horrek zer es¿rn nahi duen? Erdalduna den irakaslea, eskola pribatu nahiz

publikoetakoa, euskalduntzeko esperantzak benetan ahulak direla eta, uazoa al-

de horretatik ikusita, etorkizun iluna bistaratzen dela aunera begira. STEE-EILAS-

ek emandako datuetan datorrenez 33, Gþzkoan Vo 74,6 dira irakasle erdaldunak,

eta horietatik Vo 26,5 ikásten ari dira, Va 33,7k ez du inoiz ikasi eta 7o l2,2kikas-
teriari uko egin dio. Datu hauek, bistan da, ez dtra batere kontsolagarriak.

kakasleen euskalduntzea norbere borondatearen esku uzten bada, pentsatzekoa

da zifra horiek gerora ere ez direla askoz gehiago hobetuko.

Beraz, etorkizunari leihoak inon irekiøekotan, Irakasle-Eskoletan i¡eki beha¡-

ko zaizkio. Bainabadakigu zer esango zaigun: zertarako irakasle euskaldun gehia-

go, lehendik daudenak lanik gabe efa ezin enplegatuz badabiløa? Hona hemen

kontaesana¡en handia sindikatu abertzaleak ere mutu utziko dituena. Inoiz entzun

izan dugu egun Hego Euskal Herrian 1.000tik gora direla enplegurik gabe dauden

irakasle euskaldunak. Airean botatako zifra hauek eg¡aûzaeko modurik ez dugun

aneî, ez zaigu batere hanigani egiten halaxe izatea; alder'aîIzizbuztk.

Itxuraz kontraesankorra dirudiena, sakonean arr¿s ohikoa atzematen dugu.

Egra da irakasle berrien kopurua, oro har, gehituz doala eta lanpostuak murriztuz.

Erreformak hezlcuntza-sistema ezerlmrere ukitzeko asmorik ezd.uerrez gero, gllz-

tiz normala da irakasle euskaldunentzat lanposturik ez egotea, lehengo irakasle

erdaldunek bertan segitzen baitute. Arazoa, beraz, ez da irakasle euskaldunak

sobera egotearena, beste hau baizik dauden euskaldun banaka horiek ere ezin

dituela Eusko Jaurlaritzak enplegatu. Tnrgank eta lehendik urazoia aufreratua

daukagunez, Gasteizko erakunde autonomikoak euskal irakaskuntzan aski bo-

tererik ez duelako. Hauxe da gure ikuspuntua, aspalditxotik defendatuz gatozena.

Irakasle-Eskola estatalak euskalduntzeko prcposamen zehatzak

Hemen proposamenak bi zentzutan doaz. Batzuk irakasleriari zuzenduak

dira eta besteak, beriz, ikasleriari.

3r Izenbururik gabeko txostena, 12 orrialdekoa. Inkesta hau cipuzkoan egina da, bertako 46 esko-

latan, hau ða, Vo38 eskolatan. Data: 1982-04-20.
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a) hakasleriari begira
Irakasleek euskaraz ez badakite, ikasleek ere ez dute ikasiko. Lehen eman-

dako zifrak aurrean, oraingo egoera hauxe da: irakasle gehien-gehienak, Donos-
tiako Irakasle-Eskola¡l izan ezik, erdaldunak direla. Eta egoera hau errotik alda-
tu ahal izateko, beha¡-beharrezkoa ikusten da neuni jakin batzuk hartzea.

Lehenik, hemendik aurrer4 hots, 1984-45 ikasturteúk aurrera, irakasleak
kontratatzeko orduan, euskaldunei emango zaie lehentasuna, hizkuntz gaitasun

tekniko-zientihkoa¡en eta prestakuntza akademikoaren arabera.

Bigarrenik, euskara ez dakien eta ikasi nahi duen irakasleari, horretarako
egokiak iritzitako bitafekoak emango zuzkio, gehienez ere 2 urteren buruan
euska¡a mendera dezan eta bere saileko gaiak euskaraz emateko gauza izan da-
din. Hauentzako epea, gehienez, 2 urtekoa izango da. Neurri honek Irakasle-Es-
koletako nahiz ikastetxe ez-unibertsita¡ioko irakasle guzttenaat balioko du,
herri-hizkuntzaren aldeko gizarte-esketik inor baztertua izal ez dadin eta, bide-
naba¡, eske horri erantzuteko irakasle gaituak egon daitezen.

Hirugarrenik, prozedurari dagokionez, irakasleentzako bide enealak jartze-
ko esaten dugunean, adibide gisa, proposamen hau aurreratzen da: hots, irakas-
leak ikasturte osoan zeha¡ sartu beha¡ dituen lan-orduetaúk hainbesteko ordu-
kopuru bat euskara lantzen sa¡ ditzala eta, bide batez,honentzako euskarazko
eskola berezi batzuk egon daitezela ordu egokietan jarriak. Datu indikatzaile gisa
esan dezagun, HABEk egindako estimazioen arabera, EGA titulua lortzeko
1.500 ordu behar direla.

Irakasle bakoitza¡en euskara-ezagutza kontuan ha¡tuz ebaluatuko da klase-
orduen bolumena. Euskarazko ikastaro berezi hauen helburua, -eta beroni ezin-
bestekoa derilzogu-, Alfabetatze Teknikoa¡i dagokion ezagutza-marlara iristea
da. Eta maila honetara iristeko behar diren klase-ordu errealak kalkulatu behar-
ko dira, errealak eLa ez twna optimistenen neurrira egindakoak, kasurik gehie-
netan praktikak besterik erakusten baitu, ikastaroa bukatu eta gero ez daudela
behar bezala prestatuta, alegia. Horregatik, irakasle ofizialki euskaldun beniak
ez du aipatutako helburu hori duintasunez betetzeko balioko, baldin egiazki lan-
bidez dagokion i¡akaskuntza mailarako gaitasunik aski ematen ez badu.

Laugarrenik, izena eman etia euskara ikasten ari direnek hutsik utzitako ordu-
kopurua irakasle euskaldun beniek beteko dute, haiek beren euskarazko gaitasun-
agiria lortu bitartean. Ordezko gisa sartuko liratekeen irakasle horiek, aldi berean,
bertan segituko lukete, baina oraingoan bertan leudekeen irakasle erdaldunak eta
euskara ikasteko asmorik agerrze¡ ez dutenak bertatik desplazatuz, harik eta ira-
kasleria osoa euskaldun bilakatu arte. Honek suposatzen du, noski, de facto bade-
la euskarazko irakaskuntzan txertatzeko borondaterik erakusten ez duen irakas-
lerik. Nahiz eta hauen eskubide pertsonalak errespetagarriak izan, trudrtzen zargu
horrelakoen jarrera negaúbo edo indeferenteak ez lukeela hipotekatu behar eus-
kararen etorkizuna beren lanbidea duten ikastetxeetan.
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Honela, lanik gabe dauden edota, halabeharrez, beste zereginetan dabiltzan

irakasle euskaldunak enplegatuko lirateke eta irakasle euskaldun berriek ugalduz

doazkeen heinean, erdaldunen desplazamendu-prozesuari segida emango litzaio-

ke. Ordezko irakasleen kontratazioa dei publikoaren bidez egingo liøateke, lehen

esan bezala, euskaldunei lehentasuna emanez.

Bosgarrenik, euskara ikasteko borondatea a5erLzen ez duen irakaslea, honek

bere superbizipenerako eskubidea duen herri-hizkuntzari uko egiten dionez gero,

juzgatuko da euskararekiko zapaltzaile-jarrera daukala eta, ondorioz, haren lan-

bidezko eskubide lortuak herri-eskubideen eta interes publikoen kontra doazela'

Irakasle hori, beraz, euskararen ezagatzahain beharrezkoa ez den beste nonbait

enplegatuko litzateke, bere lanpostua irakasle gaituari dagokion prohla betetzen

duen batek bete dezan.

Seigarrenik, irakasle guztiek, nola euskaldun garbiek halaberriek, beren ira-

kasgaiak euskaraz eman beharko dituztenez gero, euskarazko prestakuntzaren

aldetik Alfabetaøe Teknikoan t¡ebatuak egon beha¡ko dute. Hauentzat epea, oro-

bat, 2 urtekoa izango da.

Zazpigarteruk, euskararen egoera lrakasle-Eskola bakoitzean eta, halaber,

henialde bakoitzean desberdina bada ere, aipatutako xede hauek zutik diraute,

baita kasurik txarrenean legokeen hakasle-Eskola horretan ere. Egoera-desber-

dintasun horrek lrakasle-Eskola batzuetan beste batzuetan baino ahalegin gehia-

go egin behar dela adieraz dezake,bainaez,errealismo praktikoaren izenean egin

ohi denez, helburuei uko egin behar zaiela.

Tnrtzigarrentk, neurriok ikastetxe publiko nahiz pribatuetako irakasle guz-

tientzat dira baliagarri. Gertatuko balitz, -eta badirudi hala gertatøen ari dela-'

ikastetxe pribatuetan, berauen administ¡azio-egoera berezia dela eta, bertako

zuzendantzarenzein irakasleriaren aldetik euskararen berreskurapenerako zabar-

keria nabaria ematen dela, ongi legoke, lehen urrats gisa eta beste zenbait eraba-

kiren artean, ikastetxe horiek subenøjoen laguntzarik gabe uztea. Ez dabidezkoa

herri-diruaz baltatze,a. zertarako eta, heni horren funtsezko interes zehatz baten

konfrajoateko.

b) Ikasleriari begira:

kakasle-Eskoletan matrikulatzeko, baldinøa hauek eskatuko dira:

Lehenik, ikaslegai guztiei, aldez auneúk, azterketa bat egingo zaie euska¡a-

ren ezagutzan buruz zein maila duten jakiteko.

Bigarrenik, euskaldun garbiek, ikasketak bukatu baino lehen, Alfabetatze

Teknikozko ikastaroak egin eta sail honi dagokion titulua gainditu beha¡ko dute.

Hirugarrenik, euskaldun beniari, matrikulatu ahal izateko, gutxienez, Euskararen

Oinarrizko EzagtT,za, hutsetik hasi eta mintza-praktikaraino doan ezagu'øjamai-

lakatua, edukitzea eskatuko zaio. Honek, batazbeste, 600 orduko ikastaroa egin

eta berori gainditzea inplikatuko luke. Ondoren, Irakasle-Eskolan bertan, ikas-
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turtearen lehen 4 edo 5 hilabeteetan zehar, egunero 6 ordu sartuko dituzte eus-

kæa ikasten, hori bakanik ikasten. Talde honek gu izan behar du 2. ikasturte-
hasieran besteekin batera ikasketak euskaraz egiteko.

Laugarrenik, eta oraingoan ikasketa-plangintzari dagokionez, Euskal
Heniko Uinbertsitateari dagokion plangintza berria egitea eskatzen da, Euskal
Herria¡en errealitate orokorra kontuan hartuko duena. Besteak beste, horren ba-
rruan sartu beharko lukete autonomia propioz jarraiko gaiok: Euskal Herriko
Historia eta Geografia, Euskal Literatura, Euskararen Ddaktika, etab.

Bosgarrenik, ikasle guztiek, beren ikasketak bukatu baino lehen, mintzame-
na lantzeko, ikastaro berezia egin beharko dute. Alfabetatze Tþknikoa, beraz,
mintzamena¡en gail,asunarekin bat eginda egongo da.

hakasle-Eskoletako i¡akasle zein ikasleei dagozkien goiko puntu horiek, aha-
lik arinen gauzatuak izan daitezen, oraintxe bertatik hasitajarri behar dira abian.

Azken ohar gisa esan dezagun, proposamen hatekltzatz,ean, euskarazko
irakaskuntza ematen den kakasle-Eskoletako hizkuntz plangintzak kontuan har-
tuta eginak izan direla, jadanik aplikatzen direnak zentru pribatuetan, zphazk¡
elizbamrtiko jurisdikziopeko Donostia eta Deriokoan eta Eskoriatzakoan.

Eta ikastetxe ez-unibertsita¡i oefan, znr?
Hemen hiru sare dauzkagu elka¡ren ondoan, elkarri konpetentzia eginez:

eskola publikoak, pribatuak eta ikastolak. Hauetako bakoi¿ak du bere antolake-
Laberezia eta euskarak ere ez bide du guztietan trataera berbera hartzen. Irakasle-
Eskoletan bezala, hauetan bide beretsuúk doaz geure proposamenak.

a) Ikastetxe publikoetan
Irakasle-Eskoletako irakasleria¡i buruz esan denak balio du, oro har, ikaste-

txe hauetarako ere. Hizkuntz politika bera segituko da,beraz.
Honela, irakasleria euskaldunduz doan prozesu honen bam¡an irakaskuntza-

tik kanpora dauden eta, bereziki, lanik gabe aurkitzen diren irakasle euskaldunak
berehala, eta kondiziogabeki, irakasleriaren sarean integratuko dira. Lehendabizi
irakasle horiek eta gero, urtero beniak sortuz doazen heinean, berriak sartuko
dira sarean, irakasle erdaldunen lekua bete dezaten.

b) Ikastetxe pribatuetan

Ikastetxe pribatuen esparu juridiko-administratiboa publikoena ez bezala-
koa bada ere, ikastetxe publikoen kasuan egindako eskabideak ez dira ezertan
aldatuko. Eskola hauetan zuzeneko erantzukizuna dutenei, eliz útularitatea nahiz
bestelakoa dutenei, irakaskuntzaren euskalduntze-prozesuan bamera daitezela
eskatzen zaie. Pribatutasunaren izenean ez da onartuko inolako salbuespenik,
gu8iago hizkuntz eskubideen kontra doakeenik.
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c) Ikastoletan

Ikastolen aurrekontu orokorra, osoki eta Euskal Herri osoan zehar, Adminis-

trazio pubtikoak bere gain hartzea eskatzen da, kondiziogabeki hartzea, alegia,

horren truke inolako hipotekarik eskatu gabe. Ikastolen inguruan mugitzen diren

erakundeak jokabide ofentsibo hau sostengatzen duten neurrian onetsiko dira'

Era berean, lehengo sistema defentsiboari eusteko egingo liratekeen diru-bilke-

tak eta antzeko ekinøak sistemaz ezÊztatu egingo dira.

Ikastolek, hauenjarraipenerako edozein formulajuridiko hartzen delarik ere,

haien izateko anaznia den euskalduntasuna defendatuz segituko dute. Nola?

Z,ehazki, honela:

-Eredu 
aniztasunari ul<a eginez eta D ereduari tfuko eutsiz. Besterik froga-

tu arte, eredu hori daukagu, ikastoletan egiaztatu ahal izan den bezala, egiazki

balio duen eredu bakartzat. Beti erejokabide zuhurragoa da bide ziurretikjotzea,

zalanfzazkoakalde batera utzita. Maila honetan, garbi bereizi behar dira irizpide

pedagogikoak hertsiki politikoetatik.

-Eskol.a 
publikorantznko norabidea harau eta, aldi berean, euslcarazlca

irølçøsluntza ziurtatuz. Eskola publikoak euskaldunduz doazpla aditzeta ematen

duten datuak leudekenean, hots, gaztelaniaren euskara¡ekiko asimilazio-arrisku-

rik ez legokeenean, orduan emango lirateke sare publikoan sartzeko baldintza ob-

jektiboak. Beraz, planteamendu honek, lehen fase batean, eskola publikoetan

gutxienezko aldaketa koalitatibo batzuk, maila linguistiko eta juridikoan berezi-

þ|j, gauzalzna eskatzen du. Aldaketa hauek emanez batera, bigarren fase batean,

sare bakarreko euskal i¡akaskuntzaren prozesua sendotuko liøateke.

-Doakotasunn 
ozenki oihukatø2. Honen arr¿zoia da, ikastolek pairatzen

duten zapalkuntzarik la¡rienetako bat ekonomikoa dela, halabeha¡rez izaerajuri-

diko pribatua izatetik datorkiena, nahiz, bistakoa denez, zerbitzu publikoak

eskaintzen dituzten. Hemen, errebindikazio gisa, ikastolen egitura e[a funtziona-

mendu historikoa errespetatuz, berorien zama ekonomikoa Hezkuntza-Sailak

bere gain harlzeaproposatzen da. Bere gain hartu, baina trukean baldin¿ak eza-

rri gabe. Ikastolen nortasuna ezein zentzutan, -maila politikoan eta linguistikoan,

bereziki-, hipotekatu gabe, alegia.

Azkenik, eta hau orokorrean diogu ikastetxe-mota guztiei begira, il<nsgele-

nt<o fuzkuntzp-ratioa jaistea proposatzen da. An-azoi pedagogikoak kontuan

hartuz, eskola pribatu, publiko eta ikastoletan, hauetan guztietan gero eta ikasle

erdaldun gehiago daudenez eta hizkuntz ereduen eraginkortasuna zalantzan jar-

fzendenez,Eskolauneko ikasgeletako haur-kopuruajaistea eskatzen da, orohar

irakaskuntzaren kalitatea hobetzeko et4 bereziki, haur horien euskalduntzea

err¿zteko xedearekin. Honela, gainera, i¡akasle gehiagorentzako lanpostuak sor-

tuko lirateke.
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6. Boúere politiko gehiagoren beharra

Euskal Herriko erakunde ofizialek ez dute oraingoz proposamen horiekjaso,
bideratu eta bete ahal izateko adina botere politikorik.

Batetik, Madrileko Gobemu zentralak berekin gordetzen ditu hezkuntza-sis-
temaren plangintza eta kontrola, puntu nagusietan bederen bai, nahiz etahez-
kuntzako lehen transferentziak 1980ko irailaren 26an aldarrikatuak izan.
Eskoletako irakasleak, adibidez, haren menpeko funøiona¡iak dira. Eusko
Jaurlaritzari ematen zaion ahalmena, batik bat, administratiboa da, kudeaketa-
ardura, alegia. Bestetik, EAEtik kanpora gelditzen den Nafarroan, hemen irakas-
kuntza 1982ko Foru-Enegimenæen Berrintegrazio eta Hobekuntzarako lege
organikoak arautzen du, baina honek ere ahalmen juridiko mugatuak ditu,
Gasteizkoaren aÍttzera, batez ere, administratiboak.

Beraz, euskal subiranotasuna etengabe geureganatuz goazßî ekinaldi hone-
tan, irakasleriaren eskalafoi-sistema, oraindik osoki estatala dena, soilki euskal
lurraldera mugatua izatea eskatzen da. Honela, hasteko, oposizio-bidez mailaz
igoøeko ahalbideak indartuko dira.

Honekin batera, lehen irakasleriaz jardutean zehaztu den bezala, hertsiki
hobetuko lirateke irakasle titularen eta interinoen euskararekiko baldintzak.

Gauden egoeran egonda, aski botererik gabe eta erreforma ustelaren bidetik
joanez, obraezinezkoak dirudite aipatutako proposamen horiek. Irtenbide baka-
rra, --etaberau historikoa-, Euskal Heriak daraman subiranotasunaren aldeko
bonoka dugu, zeina soilki kulturala baino zabalagoa den testuinguru soziopoliti-
ko eta ekonomikoaren bam¡an gavzÃtuz baitator. Borroka espezifikoki kultura-
lak politikoa ere inplikatzen du. Heldu zaigu, bada, egoera defentsibotik irten eta
jarrera erasotzaileagoak hartzeko ordua, errebindikazio espezihko eta mailaka-
tuak kalean, edo behar den lekuan, egiteko ordua.

Euska¡azko eskola nazionala eta publikoa "slogan" polita da, lortu beharre-
ko helburua, baina edukirik izæ dezan, borroka egin beste biderik ez da geldi-
tze;n, zeren eman, ez baitigute inoiz ezer emango. Oraingoz, bada, borroka eta
erresistentzia dira hitz nagusiak. Enesistentziak ere badu bere kultura propioa.

Bukatzeko, esan gabe doa hemen orain Hego Euskal Henirako formulatu
ditugun gogoeta hauek, mutatis mutandis, berdin balio lezaketela Ipar Euskal
Herrirako. OsaÍzeak, ordea, txosten honen antzeko beste bat lantzea eskatzen du,
Euskal Heni osoan baka¡ra den kausa nazional honek Bidasoaz haraindi ere bere
paraleloa izan dezan. Egiteko hau bego beste saio baterako.
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III

HEZKUNTZA, DEMOGRAFIA ETA LANPOSTUA'

Aurreko atalean esana gelditu da ikasleen matrikulazioa nabarmenki jaitsiz

doala 1980ko hamarkadan zehar. Bertan ematen den demografi datu aski adie-

razgaria da, zehazkj 1982-83tik 1989-90 bitarteko zazpi ikasturte horietan,

54.408ko ikasle-kopurua galtzen dela EAEko irakaskuntza ez-unibefsita¡ioan.

Joera honek hurrengo harmakadan ere jarraitu egiten du eta Gasteizko Hezkun-

øa-Sailburuak, ikasturte-hasieran egindako prentsa-ageûaldian, ohar kezkagani

gisa azpimarratzen z'ten 1992-93 ikastufean aurrekoan baino 16.000 ikasle gu-

txiago matrikulatu zirela, 7o 3,7 gaVíago alegia. Komunikabide-mota desberdi-

nek lau harzetara gizarterdzen dute berri hori eta mundu akademikoan ere, peda-

gogikoan bereziki, aztergu bihurtzen da.

Eusko Jaurlaritzak prentsaratu dituen emaitza isolatuak testuinguru demo-

grafiko eta geografiko zabalago batean kokatu, osatu eta epekatzea eta, azkenik,

horiek suposatzen dutena azaltzea da atal honen egitekoa.

1. Euskal Herriaren bilakaera demografikoa

Euskal Henia administrazio-mailan hiru lurraldetan zatituta dagoenez, Ad-

ministrazio bakoiøak bere datu estatistiko partzialak eskaintzen ditu eta, ondori-

oz, ez dute Euskal Herri osoari buruzko ikuspegi orokorrik eskaintzen. Muga

politiko hau, maila akademikoan, Lan Kide Aunezkiko Ikerketa-Sailak gaindi-

,Txosten hau 1992-10-8an egina da, HeTkwTzarcn Soziologian emateko apunte gisa prestatua.

z\en gaÍuntziafengatik, gai hauxe bera erabili genuen Euskadi irratian, 1992ko irailaren 18an

egindako hizketaldian.
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tzen du urtez urte euskal ekonomiaz argitarafzen dituen txostenen bidez', haue-
tan Hego Euskal Herria bere osotasunean hartuz eta, bereziki, SIADECOk3,
honek Hegoa zein Iparra, biak batera hartuz. Beraz,22. Laula honetan bezala,
Euskal Herria¡en demografi egoeraz ikuspegi osoa izateko aukera dugu. Datu
estatistikoak iturri ofizialetik jasoz osatu ditugu geure taulak. Tifra batzueran ez

da erabateko adostasunik ematen, baina ez-adostasun hori, konstatatu ahal izan
dugunez, datu berberak errepikatzen direneko data desberdinetako iturri ofizia-
letan aurkitzen da. Nolanahi ere, diferentziak ez dira handiak.

22 .taula: Zuzenbidezko biztanleriaren eboluzioa Euskal Herrian (1960-91)

Inniah INE; Lan Kide Aunezkiaren Economía vasca. Informes. Norberak landua.

Täula¡en izenburuan datorrenazehaztuz, esan behæ da henialdeko udaleni-
ren batean erroldatuta daudenek osatzen dutela zuzenbidezko biztanleria, zentsua
egiteko unean bertan dauden ala ez kontuan hartu gabe.

Euskal Herriak, orotara hafuta, 2.865913 biztanle ditu 1991n, 1981ean

buno20.226 gutxiagoa, orduan 2.886.139 baitzituen. Beraz, 1960ko hamarkada-
tik aurrera goranzko joera duenak, I 990eko harmakada-hasieran 7o 0,70eko be-
heradaka erakusten du. Galera dezente handia da, zalartzarTk gabe. Baina biz-
tanle-galera hori, 23. taulan ikus daitekeenez, ez da ematen Ipar Euskal Herrian.

Hor ageri da, 198l-1991 epealdian Hegoaldeak 33.524bizilagun galtzen di-
tuen bita¡tean, Iparraldeak epealdi berean 13.298 i¡abazten dituela. Gainera, lau
hama¡kadetan zehar, Ipanaldeak, gutxi bada ere, etenik gabe gora egin du;
Hegoaldeak, aldiz, l981eko hamarkada arte hazkunde-erritmo bizi etajarraitua
ezagutu eta gero, hortik aunera alderantzizko joera ha¡tzen du oso nabarmen.

' Lan hauek liburu-bilduma biziki interesgarria osatzen dute, izenburutzat Economía Vasca dxa-
mana.
! Elkarte honek egindako "Euskal Herriko demografiaren bilake¡a" izeneko azterketaren emaitzak
jasotzen dira prentsan (E g unkaria, I 993-0 I - 1 0).

'Lehen esan duguna gogoan ha¡tuz, SIADECOTen kalkuluetan, Euskal Herriak 3.155 baizik ez
ditu galtzen (Egunkaria, 1993-01 - 10).
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23. taula: Eusk"al demografiaren eboluzioø Hego eta lpar Eusl<al Herrian (1960-91)

Iturriak: INE; Lan Kide Aunezkia¡en Economía vasca. Informes. Norberak landua.

Euskal Herria henialdeka hartzen bada ordea, hiru herrialde-mota bereiz

daitezke euskal geografian. Multzo berean sartzekoak dira Araba, Nafarroa eta

Zuberoa, herrialde hauetan hazkundea beti dinamikoa izan baiø, lehen bi herrial-
deetan industrigintzaren eta honek eragindako inmigrazio-uholdearen ondorioz.
Arabaren kasuan, gainera, EAEko gobemu-egoitzabertan finkatu izanak izan du

bere eragina. Lapurdiren hazkundea, batik bat, turismoari eta berta¡a Franøiatik
bizttzera etorritako jendeari zor zato. Bigarren multzoan Bizkaia eta Gipuzkoa
aurkitzen ditugu, industrializatzen lehenak izan zken henialdeak, hain zuzen.

Hauek, esan bezal4 industrigintza azkanak eragindako inmigrazio-uholde han-

diaren ondorioz, beren bi¿anleria etengabe gehituz etorriko dira denbora luzez

1981. urtea arte. Ekonomi krisia etortzean, ordea, jipotuenak horko industrigune

zaharkituak gertatzen baitira, biztanle-murrizketa nabarmentzen hasten da, zetna-

ren emaitzak 1991ko saldo negatiboan islatzen baitira. Demografi galerarik han-

diena bi henialde horietan ematen bada ere, nola biek batera Euskal Herriko

kopuru guztikoaren Vo 63,59 egiten duten 198lean, beroriek izanen dira euskal

demograharen norakoa gehien baldintzatuko dutenak. Hirugarren multzoa fun-

tsean nekazaritzari emanak dauden henialdeak dira: Nafarroa Beherea eta La-

purdi, alegia. Hauek 1960-1991 epealdian zeharetengabeko saldo negatiboaera-

kusten dute. Bamealde hau nekazari gizartean dagokion krisi-motari lotua dago'

Euskal Herriko mapa demograhkoa,bada, ez da uniformea, lehen herrialde-

multzoan saldoa positiboa baita, besteetan ez. Bestalde, negatiboa den kasuetan,

murrizketa¡en kausak desberdinak dira eta, orobat, ondorioak. Husten ari diren

nekazari henialdeak, -Zuberoa kasurako-, ezin dira berdindu oraindik ere

populazio-dentsitate sendoa duten herrialde industrializatuekin'

Inmigrazio-mugimenduak itsasaldeko bi henialde industrializatuen hazkun-

dean izandako eragina aipatu da arestian. Faktore horrekin batera, oraingoan

begiak2{. taulan tinkatuz, jaiotze-kopuruaren beherakada ere azpimarratu beha-

rrekoa da.

Ekonomi hazkunde indartsua eman zen 1960-1975 epealdian euskal gizar-

teak populazio-hazkunde biziki handia ezagutu zluen bezala, 
-ufean 

bataz-

Urteak Hegoaldea Iparraldea Guztira

1960 t.760.749 204.947 1.965.696

1970 2.332.154 218.807 2.550.961

1981 2.649.176 236.963 2.886.139

1991 2.615.652 250.261 2.865.913
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beste Vo 2,46 haziz, hots, EEEkoaren aldean hiru aldiz eta Espainiakoaren
aldean bi aldiz gehiagos-, 1975. urtetik aurrera, justu krisi ekonomikoa has-

ten denean, jaiotze-tasak beherako joera hartzen du, etajoera hau hain da dei-
garrta, ezen hamarkada batean bakarrik l975eko Vo l9,2letik l99lko Vo

8,02ra jaisten baita: 10,19 puntu. Azken urte honetan, orotara, 16 urte lehe-

nago baino 25.562 haur gutxiago jaiotzen da. Orokorrean heriotzen kopurua
jaiotzena baino apalagoa bada ere, l99ln berezko hazkundeak 467 laguneko

saldo negatiboa ematen du.

24. taula: Hego Euskal Herriaren populafio-mugimendua (1975-1991)

Iturriak: INE; Lan Kide Aurrezkiaren Economía vasca. Informes. No¡berak landua.

Galdetu izan da zergatik gertatu den Europa osora zabaltzen den jaiotze-

tasen behakarada hori. Hipotesi asko egin daitezke eta egin dira, baina guk
fenomeno horretan, besteak beste,jarraiko faktore hauek harremandurik ikus-
ten ditugu: industrigintzari eta hirien haz*undeari loturik datorren pentsake-

ra-aldaketa, bizi-mailaren igoera, familia krisia, emakumezkoak lan-mundu-
an sartzea eta, azkenik,jaiotzen kontrola. Fenomeno hau, normalean, herrial-
de aurreratu, industrializatu eta aurretatuetan ematen da.

I Lan Kide Aurrezkia: Economía vasca. Informes 1988, 387

-4,86-3.55469.56314.38929.27018.0417.8631991-92

-4,96-3.81973.rr715.04330.50619.0308.5381990-91

-3,47-2.7687693615.23132.45'l205028.7461989-90

-1,05-84579.70415.07733.98321.3619.2831988-89

-4,28-3.60680.54911.81435.84923.2769.6101987-88

-3,50-3.05384.15513.61136.35824.4649.7221986-87

-6,75-6.31587.20813.69037.94926.0279.5421985-86

-3,02-2.91493.52316.38139.55827.55610.0281984-85

-ó,18-6.35596.43717.43740.49628.36010.1441983-84

-5,10-5.522to2.79218.90942.77730.43710.6691982-83

-15,82-20.355108_31420.69844.98931.5121 l.l 15r98t-82
1,071.365128.66921.98951.15543.88r11.6441980-81

3,444.236127.30420.17951.51543.76611.8441979-80

7,668.760123.06820.00350.51742.32910.2191978-79
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Nolanahi ere, fakore horietatik zein gulentzen den esatea zailabada ete, e-

gun asko azpimarraurr. da, batetik, ongzatezko gtzarleak ekarri duen konfort-

egoera orokofua henialde aurreratuetan eta, bestetik, emakumea bereganatuz da-

torren autonomia bai bere gorpuøaz baliatzearen eta bai, lan-munduan murgilduz'

bere autofinantzaketa aartatze¡aren aldeko borrokan. Arazoaren alderdi hau argi

asko planteåtuta gelditu zen Euskadi irratian egindako solasaldian (1992-09-18).

2. Matrikulazioaren beherakada

Azken urteotako jaiotze-tasaren beherakadak ezinbesteko eragina izan du

hezkuntza-fluxuetan, zeina modurik 7¡Jzen eta atgienez Eskolaurrean islatzen

buta,25. taulara begiratuta egiazta daitekeen bezala.

25. taula: Matríkulazioaren eboluzioa EAn (1977-91)

Iturriak'. INE; Lan KideAu¡rezkiaren Economíavasca. Informes' Norberak landua'

Orokorrean, ageri dena da EAko matrikulaøe-kopurua 1980ko hamarkadan

zehar ufl.ez urte jaitsiz etorri dela batezbeste Vo 5,3ko indizearekin. Honek supo-

Ikasturteak
Herrialdeak

Guztira
100Araba Gipuzkoa Bizkaia Nafarroa

1977-78 10.184 38.619 46.358 19.147 I14.308

1978-79 1.0.219 42.329 50.517 20.003 123.068 8.760 7,66

1979-80 11.844 43.766 51.515 20.179 127.304 4.236 3,44

1980-81 11.644 43.881 51.155 21.989 r28.669 1.365 r,07

1981-82 1 1.115 31.512 44.989 20.698 108.314 -20.355 -15,82

1982-83 r0.669 30.437 42.777 18.909 102.792 -5.522 -5,10

1983-84 t0.144 28.360 40.496 17.437 96.437 -6.355 -6,18

1984-85 10.028 2'1.556 39.558 16.381 93.523 -2.914 -3,02

1985-86 9.542 26.027 37.949 13.690 87.208 -6.315 -6,75

1986-87 9.722 24.464 36.358 13.611 84.155 -3.053 -3,50

1987-88 9.610 23.276 35.849 11.814 80.549 -3.606 -4,28

1988-89 9.283 21.361 33.983 15.077 79;104 -845 -1,05

1989-90 8.746 20.502 32.457 15.231 76.936 -2.768 -3,47

1990-91 8.538 19.030 30.506 15.043 73.117 -3.819 -4,96

t99t-92 7.863 18.041 29.270 14.389 69.563 -3.554 -4,86
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satzen du 1 I urte horietan 69. 106 haur gutxiago matrikulatu direla: 1 980-8 1 ikas-
turtean 128.669 eta l99l-92an,beri2,69.563 baino ez. Ikasle-galeraren infle-
xio-unerik garrantzitsuena,hain zuzen,1981-82 ikasturtean ematen da, aurreko-
an baino 20.355 haur gutxiago mat¡ikulatzen baitira, 7o 15,82 gutxiago, alegia.
Geroak esango du noiz arte jarraituko duen joera negatibo horrek.

Bestalde, herrialde guztietan ematen den fenomenoa da hori, baina nabar-
mendu, Gipuzkoa eta Bizkaian nabarmentzen da gehienbat, batez ere,lehenen-
goan, zeren hark 12.369 haur galtzen dituen lekuan honek 6.166 baino ez baiti-
tu galtzen. Honek erakusten duena da, jaiotze-tasajaitsiz doan heinean, halaxe
doala matrikulalze-indtzna ere Eskolaurrean eta, ondorioz, baita hezkuntzako
beste mailetan ere. Hauxe da hemen azpimarratu nahi genuen ondorio nagusia.

Bigarrena da ikasle-kopuruaren beherakada ez dela Euskal Herrian bakanik
ematen den fenomenoa. Europakoa ere bada, baina diferenøia kronologiko
jakingarri honekin: Europan Hego Euskal Herrian baino hamar urte lehenago
eman zela, hots, l970eko hamarkadan. EEEko irakaskuntza orotara hartutao,
1977-78 ikasturtean 71,8 milioi ikasle zebiltzan eta 1986-87an,ban2,67,8 mi-
lioi baino ez, hots, 4 milioi gutxiago.

Hirugarren zehaztapenbat ere egin beharrean gaude, eta d4 irakaskvrtzaez-
unibertsitarioan ematen den matrikulazioa¡en beherakada honen parean eta aldi
beretsuan, i¡akaskuntza unibertsitarioan alderanøizko joera indartuz doala. Honel4
1981eko zentsuko datuetan oinarritutd, 18-24 urte bitarteko ikasle-talde o-
rokorr¿ren eskolatze-tasetan, estatu-mailan Múnl(%ol7 ,l),Euskal Henia (7o 14,9)
eta Castilla-León (Vo 13,5) dira buru doazenak, batazbesteko Vo 6ko tas,nazionala
aise gaindituz. EUSTAIek argitaratutako 1986-87 ikasturteko datu berriagoen ara-
ber4 orde4 EAEko goi-irakaskunøako eskolatze-tasa Va l9,2koada.

3. Jaiotzeak eta matrikulazioak jaistearen ondorioak

Matrikulatze-kopuruaren jaisteak, sobera orokortzerik ez badago ere, on-
doriojakin batzuk dakartza. Guk batzuk bakarrik aipatuko ditugu.

Lehena da, emanik 26. taulan ikus daitekeen bezala, EAEko irakaskuntza
ez-unibertsitarioan diharduten irakasle gehienak (Vo 58,56) ikastetxe publiko-
etan dabiltzala 1990-91 ikasturtean, pentsa dezakegu matrikulatze-jaistearen
erasana sare horretantxe nabarituko dela gehienik eta honek, bide batez, ikas-
tetxe horietako irakasleengan zein ikastetxe horiexen funtzionamendu-dina-
mikan izan dezakeela, edo duela, eragin zuzena.

6 Eurostat: L' Europe en chifrres, Luxenburgo, I 990.
? Bosch, F.; Díaz, J.: La educación en España. IJna perspectiva económica, Ariel, Barcelona,
1988, 81-83. Autore hauek INEk emandako datuetan oinarriøen dira.
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Guztiko 30.477 irakasleetatik 17.846 ikastetxe publikoetan badabiltza eta,

a¡estian esan bezala, azken hamarkada honetan 69.106 haur inguru gutxiago

matrikulatu bada, bistan da ikasle-eskasiaren fenomeno honek baldintzatu egi-
ten duela irakasleen lanbidea edota lan-arazoak sor ditzakeela, batik bat, eska-

sia hori ematen den ikastetxeetan eta horko irakasleengan. Izan ere, baldin
kontuan hartzen bada ikasleriaren aldeúk antzeko kopurua dabilela ikastetxe
publikoetan eta pribatuetan, irakasleriaren aldetik desoreka nabariegia ematen

da, zeren sare pribatuko Vo 49,17 ikaslerentzat lo 41,44 irakasle dauden bitar-
tean, sare publikoko Vo 50,83 ikaslerentzat 7o 50,56 irakasle baitaude. Desoreka

hau nabarmenegsada, zalantzarik gabe, honetaz Administrazioa ohar ez dadin.

26 . taula: EAEko ikasle eta irakasleen banaketa ikastetxe-moten arabera ( 1990-91 )

Itunia: Iral<askuntzaren estatistíkq 90t9 I, Eusfa\ 1992.

Ikasleen matrikulatze-jaiste honek, gertatzez, norabide bat baino gehiago

hartu ditu. Kasu batzuetan, ikastetxeak itxi gabe, hezkuntza-ratioa hobetzera

jo da; beste batzuetan, aulrera segitzeko beharbesteko ikasle-kopururik ez

zegoelako, l970eko hamarkadan hasita, eskola-eraikin asko hutsik gelditu

dira eta beste gizarte-zeregin batzuk betetzeko eraldatu dituzte. Beraz, dau-

kaguna da, irakasleak zein ikastetxeak sobera daudela eta horiek bere horretan

mantentzeak gastu publikoarcî areagotzea dakarrela, noiz eta euskal gizartea

ekonomi krisi latzajasaten ari den unean.

Baina desoreka hori ez da mugatzen hezkuntza-sistemara bakarik, baita lan-

mundura ere. Datua da, matrikulazioaren kopurua jaistearekin batera agertzen

dela langabeziaren fenomenoa ere. EAEk, 1987ko datuen araberas, Espainiako

estatu-mailan lauganen handiena du, Andaluzia, Extremadura eta Kanariaken

ondoren. Espainiako langabezi ratioa L00 dela emanda, Euskadikoa 0.87koa dugu

l987an; Nafarroakoa, berriz, Espainiakoaren gainetik agertzþn da l.l7rekin. I-au

henialdeak batera hartuta, bada, ozta-ozta gainditzen dute Espainiakoa l.O2rekin.

Ikastetxe-motak
Irakasleak Ikasleak

Kop. Abs. 100 Kop. Abs. 100

Publikoak 17.846 58,56 273.509 50,83

Pribatuak 8.948 29,36 264.554 49,1'l

Ikastolak 3.683 12,08

Guztira 30.477 538.063

r Femández Enguita, M: Educación, formación y empleo,E;udema, Madrid, 1992' 106-110.
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Joera gisa, fenomeno kontrajarrien aurean aurkitzen gara euskal g¡zarLeat
batetik, hezkuntzaren espa¡ruan, matrikulatze-indizeak apalduz doaz irakaskun-
tza ez-wnbertsitarioan eta, alderantziz, gehituz unibefsitarioan; bestetik, lan-
munduan, ekonomi krisiaren ondorioz, langabezi tasak goraka doaz.

Egoera nahasi horren aurrean, matrikulatze-kopurua jaisteak, lehen esanda-

ko hezkuntza-ratioari buruzkoa kontuan hartuta, etorkizun posible hauen atarian
jar gaizake:

Epe laburrera, itxuraz, aurpegi positiboa eskain lezake, zeren pentsa baitai-
teke, eskolatuen kopurua murriztea¡ekin batera, lan-eske daudenen a¡teko kon-
kurrentzia ere gutxitu egingo dela eta, ondorioz, baita lizenøiatu langabetuen
kopurua ere. Eta koiuntura honek, zentzu batean, mementuz amasa hartzeko
balio lezake. Goi-eskolatzea ugalduz baina lan-mundurako merkatua murrituz
doan une honetan, behe-mailako irakaskuntzan matrikulatze-tasa apaltzeak, den-
bora gutxiren buruan, liz.entziatu langabetuak gutxitzea et"a, beraz, lanpostuenga-
tiko lehiakidetåsun-gatazkan aukera gehiago izalea ekarriko luke.

Hori, alderdi batetik begiratuta, egia da. Epe luzer4 orde4 egoera hori gizar-
te-desoreka berrien iturri gerta daiteke. Eta honen arr¿zoia da, gizarte-bilakaerak,

bereziki produkzio-munduan, gazteriaren presentzia eskatzen duela, eta zer esa-

nik ez teknologi egoera berrietara moldatzeko prestaketa eskatzen den aro infor-
matizatu honetan. Bestalde, g¡zttea zenbat eta zahærago, horren etorkizuna
orduan eta ilunago agertzßn da. Eta hauxe da, hun zuze¡, Europa zaharkituaren
kasua. Ezaguna da bere gizarle zaharkituari erremedioa jartzeko erabili zuen
terapia: inmigrazìoari s¿urera eman, produkziorako eskulan merkeaz baliatuz.
Europako Elkarteak, 1989an, L756 milioiko demografi hazkundea iz¿n zuen, eta
horietatik 7o 67 rrugrazio-saldoari zegozJ<ionak ziren.

Hortik, noski, hezkuntza-arazo espezifikoak sortu dira, etnia nahiz kultura
nortasunari buruzkoak, bereziki, eta testuinguru honetan garatu da pedagogia

interkulturalista.
Europa zaharkitua¡en bam¡an, are zaharkituago aurkil.zen da Euskal Herria.

7er eginbehar da? Nondik jotzea komeni da? Arazo demograhko honek gero eta

Eætzl:rtzi handiagoa du Hezkuntzaren Soziologian eta gogoeta berriak egin
beharko dira etorkjzunari begira irtenbide egokiak bilatzeko.
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Iv

EUSKALESKOLAREN BILA'

Apunte gisa paraturiko azalpen honetan, hiru atal landuz hurbilduko gara

euskal eskolak hizkuntzaren aldetik planteaturik daukan aÍazoÍa. Lehenen-

goan, metodo genealogikoaren eskabidez, ikuspegi historikoari helduko dio-

gu; bigarrengoan, hizkuntz egoera zertan den ikusiko da datu estatistikoen eta

sail horretan egin diren ikerketen argitan; hirugarrenean, etorkizunari begira,

alternatiba beni bati buruz proposamen batzuk luzatuko dira.

lzenburuan bertan espreski adierazia datorrenez, eskola¡en euskaldunta-

suna bakarrik gogoematen da; hala ere, zeharka, publikotasunari buruzko ara-

zoak agertuko dira.

1. Abiapuntu historikoaren garrantzia

Euskal irakaskuntza elebidunaren bilakaerari dagokionez, XIX. mende-

bukaeratik gaur arte luzatzen den epealdian, lau aro historiko bereizi ohi dira'?.

I lztueta, P.; Basurco, F. (koord.): Eust<at Eskola Berria, lJníberlsitateko Hezkuntza Minægi4

Elgoibar, 1992, 724-177.
, õarmendia, M. K., "Euskal irakaskuntzaren historia apu¡ bat" lxilik, 4, 1984; I'cs ll<astoles en

Pays Basque d'Espagne. ln question du bilingüisme scoløire, Estrasburgo, Argitaratu gabeko æsi

dokto¡ala, 1985.
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Fuerismotik nazionalismora (1E96-1936)

Lehen a¡oa 1896-1936 epealdiari dagokiona da. Foruak abolitu eta gero
(1876), euskal nazionalismoarekin batera abialzen den eskolak, maisu-mais-
tra erdaldunen bidez, euskal gizartearen deseuskalduntzean eragin negatboa
jokatzen du. Euskal Hemitik kanpo jaiotako maisu-maistren portzentai tasa

handia da, l972an Vo 6l,8koa, Katalunia eta Galizian baino askoz handiagoa,
hauetan, hurrenez hurren, Vo 19,5 etaVo lS,Tkoaizanbutzen3. Euskara gizar-
tean orohar zuzpertzeko eta,zehazkiago, eskola euskalduntzeko xedeari dago-
kionez, aro honetan, batera datoz euskaltzale gehienak, foruzaleak nahiz na-
zionalistak, hala nola: Azkue, Urkijo, Kanpion, Sabino Arana, Eleizalde, Lan-
deta, etab.

Hezkuntzari dagokionez, hainbat ekintza bideratzen dira. Ekintzok, jato-
rriari dagokionez, ekimen pertsonaletik, instituzionaletik eta pribatutik dato-
zenak dira.

Norberak sortutakoak. Ekimen pertsonalari esker, Azkuek, l896an,
"Ikastechea" ireki zuen Bilbon eta Migel Muñoak, l9l4ano, Donostiako
"Euskal lkastetxea", gero,l924an, "Koruko Ama Birjinaren Ikastetxea" bila-
katua, biak irakaskuntza euskaraz emateko xedearekin. Donostiakoak 1936ko
genate zibila etorri arte iraun zuen.

Instituzionalal<. Geroago datoz xedetzat irakaskuntza elebiduna duten
erakunde-antolakuntzatik eratorritako plangintza zehatzak, bereziki Oñatiko
Batzarraren ondotik (1917) bideratuko direnak. Maila praktikoan, ekintza
kolektibo interesgarriak gavzatzen dira, beti ere instituzio-esparruetan nagusi
diren indar nazionalisten ekimenez. Honela, Bizkaiko Diputazioaren babese-
an, l9l9tik aurrera, "Auzo-Eskolak" antolatu ziren, helburu espezifikotzat
nekazari gizarteko eta industri guneetako analfabetismoa gutxitzea zutenak.
Honela, 1920-1930 bitafean, 100 eskola eraikizen dira, 5.800 haur eta 148
irakaslerekins. Aro hau, Bizkaiari dagokionez, aski xehetasunez aztertzen du
Gregorio Arrienek6.

Era berean, Gipuzkoako Diputazioak, 1927 an, nekazan gizarteko eskolak
sortzeko proiektua onartu zuen, Bizkaian bezala hemen ere analfabetismoa
gainditzeko asmoarekin. Udalek finantzaturik, l929an, ll0 nekazari eskola

3 Dávila, P.: Ed.ucación en el Paß Vasco: EI Magßterio y Ia Enseñanza elemental (1857-1930),
Bartzelonako Unibertsitatea, Tesi doktorala, Argitaragabea, 1988

' Ikastetxe honen sortze-dataz, Idoia Femandezek (Oroimenaren hitza. Ikøstolen historia 1960-
1975,U8U,8i1bo,1994,2l) l9l4ezartzenduetaMikeleErrezolak(Jakinsorta,6,1972,264),
bernz, L917.
r Ostolaza, M.: la depuración del Magisterio vasco en la guerra civil, Madrid, Tesina, 1992
6 Educación y escuelas de baniada de Bizl<aia (Escuela y autonomía, 1898-1936), Diputación
Foral de Bizkaia, 1987
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eta 150 udal eskola zeuden; Diputazioak finantzatuak, aldtz, 64 eskola, 2.300

haurrekin, l934ko datuen araberaT. Bizkaikoek adinako arrakastarik izan ez

bazuten eÍe', izar;- zuten berea.

Pribanak. Geroago, II. Enepublika etortzean, nazionalistek BizÌaiko lkas-

tolen Federazioa sortu zutenl932an bi helburuok zituena: hots, "educación ínte-

gramente vasca e íntegramente cristiana" emateae. Helburu bikoitz honekin abi-

atu zen Federazio hau Errepublikak aldanikatutako eskola-laizismoaren konûa,

estatutu-mugimenduarekin batera. Hauek, Diputazio eta Udalen aldetik lagun-

tzarik jasotzen ez zùÍerrez gero, ordaindu beharreko eskolak izan ziren eta berta-

rajoan, nazionalisten seme-alabak joan ohi ziren. Guztira, 15 eskola ireki zituz-

ten, guztiak Bizkaian, bat izan ezik Gipuzkoan, berori Bergaran, l934an. Haur-

kopurua, 1 935-36 epealdian, l.079koa zen, 26 andereñorekin.

Maila teorikoan, Eusko-lkaskuntzak bere hiru Batzar Nagusietan egindako

ekarpenak dira aipagarri.

Batetik, pedagogiari dagozkionak dauzkagu, Europan zehar barreiatuz ziho-

an Eskola Berriaren esperientzia zekartenak. Bestetik, hizkuntz ereduari dago-

kionez, elebitasuna sustatzen da. Baina zehaztubehar da elebitasun hori nolakoa

den eta Euskal Herrian nola planteatzen den.

Bat: Elebitasunak, eskolan, mailakatua izan behar du. Lehenik ama-hizkun-

tza, Eero ofiziala. Eta hau, orduko ikerketen arabera, arrazoi pedagogiko-psiko-

logikoen eskabidez.
Europan garai hartan indarrean zeuden elebitasun-ereduak kontuan ha¡tuta,

-bereziki, 
Britainia Haundiak bere koloni herrialdeetan aplikatutakoak-, hiru

ondorio hauek atera zituen Anizeto Olanok'o:

"1. La primera enseñanza se debe dar en lengua materna.

Z.ÍJnavez bien cimentado el estudio de la lengua matema, debe comenzar el estu-

dio de la segunda lengua como asignatura.

3. En la enseñanza secundaria y en la superior, el ideal pedagógico es la enseñan-

zaenla lengua materna con el estudio intenso de la segunda lengua como una

asignatura. Como solución provisional impuesta por las circunstancias sociales y

políticas, se puede admitir la práctica de la enseñanza de las materias imagino-

afectivas en lengua materna y de las materias técnicas en la segunda oficial, tanto

en los cursos superiores del grado secundario como en todo el grado superior uni-

versitario, siendo siempre el estudio de la lengua materna una materia principal y

central en todos los grados".

? Ostolaza, M., op. cit.
t Basurco, F., "La normalización de la lkastola: Breve historia y estado de la cuestión de la Escuela

Pública Vasca", Hístoria d¿ Ia Educación,205, 1992, l4l.
t Ostolaza, M., op. cit.
ro ..Bilingüismo',, in hcha de idiomas en Euzkadi y Europa, Euskaltzaleak, Donostia, 1935, 30.
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Orduko ikertzaileen anean (l9ll) gauza onafua zen ezin zirela hizkuntza
biak (amarena eta ofiziala) batera ikasi eskolan. kizpidea zen, oina¡ritzat ira-
kaskuntzan ama-hizkuntza hartu behar zelaera bigarren hizkuntza poliki-poliki
hasi behar zela irakasten. Bigarren hizkuntza 9 urtetik aurrera ikasten hastea

gomendatzen da, ez lehenago.
Bi: Euskara erdal monoglotismoak menperatzear dauka. Aitzolekrt, euskara-

ren diagnosia egiten duelarik, hiru elebitasun-mota desberdineko lurraldeak
bereizi zituen: a) bi hizkuntzßn ezagrúza gizme-bvitzarako beharrezkotzat jo-
tzen deneko lurraldea, Luxenburgokoabezalai b) hizkuntz mugez zatiturik da-
goeneko lurraldea, hala nola Belgikakoa, alde batean flandia¡rak eta bestean

waloiak; c) klase pribilejiatuari dagokion hizkuntza arrotz4-aristokratikoa,
intelektuala eta diruduna-, elebiduna dena, eta erabat monoglota den herriare-

na koexistitzen direneko lurraldea, hala nola Finlandiakoa. Aitzolek'' finlandiar
elebitasun-eredutik erdal monoglotismorako bidean sartua ikusten du Euskal
Herria: "Nuestro País Vasco, que hasta hace poco podía ser considerado como
bilingüe de esta categoría última, va avanzando rápidamente hacia la primera y,

aun camina hacia el monoglotismo erdérico castellano".
Hiru: Eskoletan ezarlzen den elebitasun-eredua, zehazfo Bizkaiko "Auzo-

Eskoletan", bikoi¿a zen: A eredua lurralde euskaldunetan, irakaskuntza euska-
raz ematen delarik, gaztelaniaren irakaskuntza bigarren ziklorako uÍziz;B ere-
dua, aldiz, lun-alde erdaldunetan ezartzeî da, irakaskuntza gaztelariaz emanez
eta euska¡aren irakaskuntza goi ziklorako utziz.

Esan behar da, azkenik, maila politikoan, ekimen guztiok autonomismoan
oinarrituak zeudela eta, ondorioz, haien eragin-indarra ere murritza izan zela. Bes-
talde, Autonomi Estatutuak alda¡rikatutako hizkuntz plangintza, ez lurraldetasun-
irizpidean, baizik eta pertsona-irizpidean oina¡ritua zen.Bi muga horiek zituen.

Frankismotik j uancarlismo ra (19 40 -197 6\

Komeni da hemen bi aro bereiztea, frankismoa esan eta, ez baita dena esana.

Klandestinitate-garaia (194f -59)

Klandestinitatean eratzen diren ikastolak ditugu hemen aipagarri. Lehe-
nengoak, gerra ondoren, Donostian eta Bilbon hasi ziren gaùzatzen ezkutuan eta

¡r "La lucha de idiomas en Euzkadi y en Europa", in ltcha de idionas en Euzþ.adí y Europa, op.
cfi., 102-152.
¡, Ibid., 105.
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isilpean, euskara irakasteko akademia gisajokatuz eta horretarako edozein etxe-

bízitzaz baliatuz. Gipuzkoan, Elbira Zipitria, Migel Muñoaren eskolakoa, izan

zen mugimendua¡en bihotz. Bilbon, andereño horren esperientziak buløaturik,

lehen ekinaldiak l957an hasi zituzten Xabier Peñak eta Maria Angeles Garaik

San Nikolas Parrokiako Eskola Kateketikoan; era berean, Julia Berrojalbizek,

1958an, dozena bat talde antolatu zituen etxe partikularretan. Edukia: Euskararen

irakaskuntza, Matematikak eta Erlijioa kantu eta jokoen bidez emana.

Ikastolen hedapena eta legalitatea (l!160:77)

Esan bezala, isilpeko lan hori 1950 urte-inguruan hasi zeî eÎa gero, pixka-

naka, hiriko ikastolekin harremanik gabe eta elkarren arteko plangintza bateragi-

lerik gabe, herrietan ikastolak irekitzen hasi ziren: Elgoibaren, Hemanin, Algor-

tan, Lazkaon, Andoainen, Errenterian, Pasaian, etab.Zþntzvhertsian, ageriko era-

kunde gisa, l960ko hamarkadan gorpuz.tu ziren:3 ikastola Gipuzkoan l960an'

l0Bizkaian, I Iparraldean l969an.

27. taula: Ikastoleran matrikulafutako ikasleriaren eboluzioa herrialdeen arabera
(1964-82)

Ikasturteak
Herrialdeak

Guztira
Gipuzkoa Araba Nafarroa Bizkaia Iparraldea

1964-65 520 22 54 596

1969-70 5.770 171 348 1.958 8 8.255

1970-71 8.181 334 765 2.958 l4 12.252

t97l-'12 10.673 376 950 3.157 47 15.203

1972-73 13.245 486 1.37't 3.755 101 18.964

1973-74 15.272 677 1.631 4938 175 22.693

1974-75 17.9',11 1.026 1.892 5.822 225 26.936

1975-16 21.325 1.429 2.158 8.634 305 33.851

1976-77 25.314 1.812 2.62t ro.9'17 341 41.065

1977-78 29.652 2.654 3.094 13.422 382 49.204

1978-79 3r.423 3.293 3;144 t4.875 390 53.725

1979-80 34.733 4.27't 4.909 16.136 474 60.529

1980-81 37.145 5.086 5.369 17.15'l 516 65.273

t981-82 39.128 5.509 5.727 19.107 564 70.035

Iturria: Jøkin,28, 1983, 10.
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Oro har, ikastetxeen hazkunderik gorena 1960-1970 epealdian gertatzen da,

orduan 7l zentru irekitzen direlarik, hain zuzen Burgosko auzian euskal bonoka
abertzaleak gainajotzen duen unean. Araba eta Nafarroan, goraldia 1970-75ean
ematen da, hurrenez hurren, 15 eta 5 ikastola irekitzen direlarik.

Hazkundeko epealdi honetan, bi gizarte-egitate dira aipæu beharrekoak.
Batetik, lkastolen herri-mugimendua goraka doan unean, 1965ean, lehen

mailako irakaskuntzako ikastetxe guztietan Eskola¡itate-Liburua lortzea beha-
rrezkoa egiten baita, isilpeko ikastolak beren egoera legeztatu beha¡rean aurkitu
zíren. Izan ere, jadanik legeztatuak zeuden Donostiako Santo Tomas Lizeoa eLa

Bilboko Azkue ikastolak salbu, beste guztiak ilegalak genituen. Horren aurrean,
zuze¡ean Hezkuntzako Ministeritzara joan eta beren egoera legala lortuko dute,
baina Elizaren babesean. Honela, ikastolak parroki ikastola bilakatzen dira eta
behin-behineko egoera honetan iraungo dute, harik eta Madrilgo Ministeritzatik
legezkotasun autonomoa lortu a¡te.

Bestetik, ordea, arazo legalez aparte, hazkunde orok berarekin dakartzan al-
derdi ekonomikoak, materialak, pedagogikoak eta bestelakoak prlatuz zihoazn-
îez gero, erakunde bateragile baten behana sortu zen eta, ondorioz, Gipuzkoako
lkastolen Federazioa eratu zen 1969an.

Erreforma demokratikoanen esparru juridiko berria (198-92)

Franco hil eta gero, Espaniako Estatuan berrikuntza politikorako abiada
hafizen da, sistema politikoaren prozesuan aldaketa batzuk eka¡riko dituena, hala
nola: 1977ko hauteskundeak, Konstituzioaren onarpena Goleetan l978ko unia-
ren 31n eta horretatik eratorritako Autonomi Estatutuak, Komunitate desberdi-
netan data desberdinetan eta eduki desberdinez garatuak. Gasteizko Estatutu
Autonomia 3/l979ko Lege Organikoan onartu zen, abenduaren l8an, eta hafiez-
kerotik hasiko dira gavzalzen hezkuntzari buruzko transferentziak.

Politika-aldakeïaz etalegeiaz, ohar batzuk egingo ditugu jarraian, gatazka-
iturri diren punturik garrantzitsuenak ez baitira askotan aipatu ere egiten.

Thansferentziak hezkuntzan

Gasteizko Autonomi Estatutuak, bere 16. anikuluan dakarenez, badu ahal-
menik irakaskuntza mailan eta orduandanik hasten da Gobemu zentrala Gober-
nu autonomikoari hezkuntza-transferentziak egiten. Honela, 2808/1980ko Ene-
ge-dekretuaren bidez, irailaren 26an, gauzatznn dira lehen transferentziak;
zehazkt hauek: Eskolaurrekoak, OHOkoak, Baxilergokoak, Lanbide-Hezi-
ketakoak, Helduen Hezknîtza lraunkorrekoak eta OHOko unitateetako Hezkun-
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tza Berezikoak, Ikasketa Bateratuetakoak, Ikasketa Espezializatuetakoak, Arte

Aplikatuen eta Ofizio A¡tistikoeta¡ako Eskolak, Um¡tiko Hezkuntzakoak eta

Hizkunø Eskola Ofizialala'3, Inspekzio Teknikoa, ikasketa-programak eta eus-

kara irakasteko norabide metodologikoak, irakasleak euskalduntzeko planginøa,

Ikastetxe-Zuzendarien aukeraketa eta izendapena, etab.

Baina Gobernu zentralak, Konstituzioan eta 8/1985eko uztailaren 3ko

LODEn ezarritakoa¡en araber4 janaiko konpetenøia hauek beretzat gordetzen

ditu: "ordenación general del sistema educativo, programación general de la ense-

ñanz4 fijación de las enseñanzas mínimas y regulación general de las condiciones

para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesio-

nales viilidos en todo el Estado y la Alta Inspección'.."'a'

Beraz, ela hemen datza gakoa, irakasleriaren funtzionario-estatutua¡i buruz-

koa Gobernu zentralak beretzat gordetzen du. Irakasle funtzionarien titularitateak

ihes egiten dio Gobemu autonomikoari eta honek, noski, erabat baldinøatu eta

hipotekatzen du euskarazko i¡akaskuntzaren eúorkizuna. Horregatik sortuko du

IRALE erakundea, gehiengoa osatzen duten irakasle erdaldunak euskalduntzeko

asmoz, hain zuzen, baina sekula behar adina euskaldunduko ez di¡enak. Geroago

itzuliko gara luzeago arazo honetara.

Hizkunta normalizaziorako lege-esparnra: mugak eta kontraesanak

lkus ditzagun, lehenik, euskara¡i buruzko artikulatuak, berorren ez¿;gutza etå

erabilera arautzen duten oina¡rizko legerian, hots, Espaniako Konstituzioan eta

Gasteizko Gobemuak aldanika¡u dituenetan datozenak.

Espainiako Konstituzioak (1978) hala dakar 3. artikuluko 1. parrafoan: "El

castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles úenen el

deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo". Eta artikulu bereko 2. parn-

foan: "Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas

Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos".

Gogoan har, lehen parrafoak dioela hi¡ita¡ espainol guztiek daukatela gazte-

lania ezagutu eta erabiltzeko, ez bakarrik eskubidea baiø obligazioa ere.

Gasæizko Gobemuaren hizkuntz poliúkari buruzko legeriari dagokionez,

Euskal Autonomi Estatutuak (1979) honela dakar 6. anikuluan: "1. El euskera,

lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua ofi-

cial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas

lenguas. 2. Las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, teniendo en

'3 Eustat, 1991, XIX.
to Arregi, P. eta besteak, "La educación en Euskadi", Hezkuntza Teoriako VIII' Batzarrean aur'

kcztutako txostena, Donostia, 1989, 3. Argiøragabea'
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cuenta la diversidad socio-lingtística del País Vasco, garantizæán el uso de ambas

lenguas, regulando su carácter ohcial, y arbitrarán y regularán las medidas y
medios necesa¡ios para aseguar su conocimiento. 3. Nadie podrá ser discrimina-
do por razón de la lengua".

Lehen parrafoan zphazJrj esaten denez, hor aitortzen den guztia da Euskal

Autonomi Erkidegoko hiritar guztiek dutela euskara ezagutu eta erabiltzeko es-

kubidea, baina ez gehiago. Ondorioa, lege-mailan, garbia da: gaztelania, edonon,

ezagutu beharekoa da; euskara, aldtz, ez.

Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Oinaniz"ko Legeak (1982) Autonomi
Estatutuko 6. artikuluan datorrena garatu eta zehazfen du eta berori da funtsezko

erreferentzi puntu bilakatu dena ondoko hizkuntz garapenean. Testuaren onarpe-
na, 1982ko azrroareî Zko parlamentu-legean, PSE-PSOErekin adostu ondoren
lortu zen, berc ezptza agertu zuen bakarra Alianza Popular alderdi a izan zelankts .

Legeria honen funtsa, beti ere euskararekiko arazoa eskubide aldetik planteatuz,

honela laburbiltzen du E. Cabrerosek'o:

"Partiendo de que todos los ciudadanos del País Vasco tienen derecho a conocer y usar
las lenguas oficiales, tanto oralmente como por escrito (art. 5.1.), se reconocen a los
ciudadanos del País Vasco los siguientes derechos lingüísticos fundamentales: a) el

derecho a relacionarse en euskara o en castellano oralmente y/o pon escriûo con la
Adminisbación y con cualquier organismo o entidad radicado en la Comunidad
Autónoma; b) el derecho a recibir la enseñanza en ambæ lenguas oficiales; c) el dere-
cho a recibir en euskara publicaciones periódicas, programaciones de radio y televi-
sión y de otros medios de comunicaci6n; d) el derecho a desarrollar actividades pro-
fesionales, laborales, políticas y sindicales en euskara; e) el derecho a expresfirse en
euskara en cualquier reunión (ørt 5.2)".

Lege honen helburua da hiritarren hizkuntzarekiko eskubide batzuk ezagu-

tzea eta haren normalizaziorako zeregina Gasteizko Gobernuaren eskuetan uztea.

Honen ondorioz sortuko da geroxeago, l983ko urtarrilaren l7an, Hizkuntza-
Jaurpidetarako ldazkanjÍzatl , zl.rzeîeïn Gobemuko Lehendakaritzaren manupean
egongo dena.

Gertatu zen Gobemu zentralak, Auzitegi Konstituzionalaren lrge Orga-
nikoko 30. artikulua¡en indarrez, legeria horren zazpi artikulu, 

-zehazfti 
5, 6, 8.3,

lO, 12, 13 eta l4-, inpugnatu zituela, argudiatuz inkonstituzionalak zirela.
Emandako arr"¿zoiak dira, batetik, EAEri berari ez dagozkion esparruetan sartzen
dela eta, bestetik, gazteluiari ez zatzliola erespetatzen Estatuaren hizkuntza

'r Castells, J. M. "La normativa sobre el euskera", Revista Vasca de Administración Públíca,
mayo-agosto, oñare, 1983, 250.

" "Sobre las normas de la Comunidad Autónoma referentes a la polftica lingüfstica", Revisrø
Vasca de Administración Pública, Enero, 5, 1983,259.
,?BOPV 1983_02_2.
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ofiziala den aldetik dagozkion zereginak. Znhazktago esanda, duten garrantzi-

arengatik, J. M. Caste[sek'8 laburbiltzen dituen hiru arr¿zoi hauek banan-banan

aipatuko ditugu, Estatuak bere hiz.kuntz politika nola gogoematen duen juzgatze-

ko txit argiganiak baitira:

"... se defiende la atribución al Estado de las facultades pertinentes para el diseño de

las grandes líneas del modelo lingtiístico a implantar, por el interés supracomunitario

que presenta dicha política. Segunda afirmación: interprctando la letra del afículo 3. I
C. E., respecto del castellano y únicamente del castellano cabe predicar el deber de

conocerlo, no siendo posible que una Comunidad Autónoma pueda consagrar un

deber de conocimiento de la lengua propia idéntico al previsto para el idioma oficial

det Estado; en el supuesto que una Comunidad Autónoma obrara de tal maner4 la

actuación de los poderes públicos podía ser estimada como discriminatoria para el

castellano, vulnerando de tal modo el artículo 14 de la C. E. Tercera afirmación: el

derecho subjetivo individualizado de usar la lengua propia se corresponde con un

deber subjetivo de conocimiento, pero imputable a los poderes públicos en abstracto

y no respecto de los funcionarios públicos en concreto".

Garbi dago, bada, kontraesan nabariak ematen direla hizkuntz politikan.

Zer ondorio atera behar den lege-mailako auzi horretatik?

Guretzat, geure Íureta inora ez garaÍîatzanbigarren mailako interpretazio-

xehetasunetanjarri gabe, hauxe da azpimarratu beharrekoa: Lege-maileko des-

berdintasun hori, obligaziotik eskubideraino doan hori, estatu-entitate juridiko-

tik autonomikora dagoen jauzi politikoaren afaberakoa dela, funtsean, koalita-

tiboa, zeren bere historia osoan zeha¡ hizkuntz uniformetasuna aldarrikatu eta

eza¡ri duen Estatu zentralista batek, -eta 
Estatu guztiak dira zentralistak-,

definizioz, ezbaitezake sekula onar bere gainetik edo parean egon daitekeen

beste legeriarik, ez autonomikorik ez bestelakorik. Eta Gobernu autonomiko-

ak, bere lege-espamra baduela eta, hala pentsatzea' ilusio hutsala da, azken

batean Auzitegi Konstituzionala izango baita erabakiko duena.

Euskara-espamr¿rn sortuz datozen kontraesanak hizkuntz politika orokor

horren argitan irakuni beha¡rekoak dira, hor bam¡an inplikaturik datozela¡ik,

ez bakanik elementu linguistiko hutsak, baita beste batzuk ere, bereziki, eko-

nomikoak, politikoak eta ideologikoak. Giza¡te-enealitatearen bilakaera, bere

orokortasune¿¡n ,izaerazkontraesankonak diren elementu horien guztien emait-

za besterik ez da. Eta gizarte-adostasuna, politika-mailan, kontraesan horiek

gaindituz lortzen da, hiritar bizikidetasuna gutxienezko neurri batez bermatua

izan dadin. Hezkuntza-sistemaren gizartearekiko harremana osoki horren

rr Op. cit., 255
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bam¡an planteatzen dute, beste askoren artean bizpahiru autore bakarrik aipat-
zeafien,Applek" zein Bowles eta Gintis bikoteakÐ.

Gertatz.en dena da, euskal gizartean, kontraesanak orohar areagotuz doazen
heinean, hizkuntza¡enean ere nabarmenago bilakatuz doazela.Adibidaplastiko-
rik bada dioguna argitzeko.

Baü Euskararen egoera diglosikoak, gaur egun mundu guztiak onartzen due-
nak, garbiki islatu eta salatzen du lege-espamran ezftutatzen den planteamendu-

desegokitasuna.
Gobemu autonomikoak nola aldarrika dezake euskara ezagutu eta erabiltze-

ko eskubide4 baldin gehiengoa erdaldun hutsa den gizarte batean, lurraldetasu-
naren printzipioa eta Estatu zent¡alak bereTzat gordetzm duen beharrezkotasuna,
batik bat, bi printzþo hauek, aintzakolzatharlzen ezbadtr{! Zer suposatzen du
esateak, lege autonomikoaren indarrez esateak, maila pribatuan bezala institu-
zionalean hirita¡ orok euskara erabil dezakeela eta eskubide hori onartu egin
behar zaiola, baldin, aldi berean, haren gainetik dagoen estatuJegearen indarrez,
erdaldun pribatuak nahiz instituzionalak euskaraz erantzuteko obligaziorik ez

badauka? Zerbalio du pertsona-mailako hizkuntz eskubideak aldanikatzeak bal-
din instituzio autonomikoak, egiluraz, funtsean erdaldunak badira? Eta galderak
eginez gindoazJcen eran, kontraesanak pilatuz joan gintezke.

Bi: Hizkuntz legeriaren esparru formaletik politikagintzara etorrita,
Gasteiz*o Gobernuaren baitan ere kontraesanak badaude, egon, han ere gero eta
ageriagoak, g¡zateak bizi dituen mota guztietako harreman kontraesankorrak
han islatzen baitira. Politikarienjokabidea, azken batean, interes kontraja¡rien eta

inda¡-erlazioen aldagaiek mugatu eta erabakitzen dute. Honela, hizkuntz politi-
karen gidariøa daraman Eusko Jaurlaritzaren baitan, indar-erlazioa¡en arabera
neurtu eta partekatzen dira alderdi estatalen eta autonomisten arteko interesak.
Estatalak nagusituz gero, interpretazio estatalaren aldeko politika markatuko da,
euskara¡en hedapena geldiaraztearena, alegia; autonomistak nagusituz gero, al-
diz, autonomia¡en aldekoa, hots, lehen aipatutako muga gaindiezinen bamran,
sustatzearena. Euska¡a¡eriko zerikusi zuzena duen sailean segun eta nork hafzen
duen Kontseiluirza,jarrera-aldaketak orduan bistaratzen dira ondoenik norabide
batean ala bestean.

Baina binomio honek, irizpide nagusia hori izanda ere, ez du era koherente-
anjokatzen, gerta baitaiteke hezkuntzako sektorejakin bateko gizarte-presioen-
gatik edo indar-erlazioan ahul egoteagatik, Euskal Jaurla¡itzako partaide autono-
mistak jarera murriztaileak hartznra behartuak edo, baita ere, isiltasunera
makurtuak egotea. Paktismoak horixe du bere mugateko bat: noizbehinka bere

te Educacióny pode¡, Paidós/l4EC, Madrid, 1987.
æ "La reproducción como escenario de las contradicciones en la reproducción de la relación capi-
tal-t¡abajo", Educación y Socíedad, 2, Akù, Madrid, 1983, 7-23.
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interesen konta ere joan beharra. Adierazgani da, zantzu honetan, Chum¡ca hez-

kuntza-kontseila¡iak, PNVkoa izanda. 1986ko uztaila¡en 4an aldarrikatu zuen

agindua, zeinaren helburua B ereduko zentru publikoetan irakasle euskaldunen

kopurua murriztea baitzen. Orain, Euskal Eskola Publikoaren legea kaleratzear
dâgoen une honetan, antzeko kasu baten atarian egon gaitezke. Maila honetan

planteatu behar dira Femando Buesa lehendakariordeak betrikitan (1992) egin di-
tuen deklarazioak, Eusko Jaurla¡itzatik baina Espaniako Konstituzioa¡en argitan

egin ere, helburutzat euskararekiko politika murriztea suposatzen duten jarraiko

bi puntuok azpímartatuz: euskararen lege-beharrezkotasunik eza eta gizarle-e-

rrentagarritasunik eza.

Hizkuntzaren eskubidea onartzen da, bai, baina ez beha¡rezkotasuna: 'el ciu-

dadano tiene derecho de saber euskara, pero no la obligación"2.. Beraz, euskara

ikasi ala ez ikasi, norberaren esku dago, azken batean. Arazo pertson ala da, ez ad'
ministatiboa. Hori bai, norbaitek euskara erabili nahi badu, edonon, erabil deza-

ke eta, 2. parafoan datorrenaren arabera, lekuko instituzioek eskubide pertsonal

hori bermatu beha¡ diote. Hau ere onartzen du Buesak dioenean: "nadie cuestiona

que no se deba enseñar a los niños el euskara y en euskara en el sistema de en-

señanza; que la Administración no responda a un ciudadano que se dirija a ella en

euskara; o que haya la posibilidad de expresarse en los medios de comunicación,

de aprender la lengua cuando se es adulto, o de hacer una politica cultural que se

exprese en euskara""''
Bestalde, murriztapen-mezua saltzen du, dioenean euskararen normalizazio-

an gehiegi gastatzen dela, hots, ez dagoela orekarik sustapenean gastatzen den di-
ruaren eta hortik sortzen diren etekinen a¡tean. Euskararen alde sobera gaslatzea

kritikatzen du: "Cualquier actividad de un gobierno, de una administración públi-

ca que utiliza impuestos de todos los ciudadanos, debe estar sujeta a crítica"æ.

Bestela esanda, euskara ez da batere erentagarria euskal glzatleatetftzat' Hara hor

arr¿zoi utilitarista ezin argiagoa.

Ja¡rera-desberdintasun hau justifrka dezaketen arrazoiak, sakonean, unean-

unekoak dira, gizartean eta Eusko Jaurlariøan bertan egosten diren bame-kontra-

esan eta indar-erlazioen arabera islatzen direnak. Azken batean, gobernu-kideen

arteko paktu isil nahiz agerikoaren ondorio dira, gehienetan Gobemu zentralean

indar hegemonikoa den alderdiaren faboretan gertaaßn dena, baita alderdi hori

Gobemu autonomikoaren eraketan gehiengoa autonomista denean ere' PNVren

kasuan bezala, Gobernu auûonomikoaren Gobernu zentralarekiko menpekotasun

egiturazkoak, joko demokratikoari da¡ion errealismo posibilistan sartuz gero, es-

,' "Elkanizketa", Egin, 199210513
2 lbid.
! Ibid.
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tatu-mailako alderdi hegemonikoaren esanera paktatzera beha¡tzen du alderdi

autonomislaa.

Hiru: lkastola Euskal Eskola Publikoaren sarean sartzea dela eta, prozesu

horretan zehar eman diren urratsak, orobat, Eusko Jaurlaritzaren hizkuntz politi-
ka orokorr¿ren bam¡an aztertu beha¡ dira. Esan daiteke hor hiru joera nabarmen-
tzen di¡ela:

Bata da ikastolen publikotasuna aldarrikatzen duena, baina Euskal Eskola Pu-

blikoaren sare bakarrean urtu gabe. Jokabide hau sostengatu izan dute lkastolen

Federazioek eta Eusko Jaurla¡itzako sailburu autonomistek. Ikuspegi honen ha¡i-
an onartu zituen Parlamentuak Ikastolen Konbenioa (1980/10/4), EIKE (1983/-

06/27) eta Eusko Jaurla¡itzako Hezkuntza-Sailaren eta lkastolen Federazioaren ar-
teko Konbenioa(t997ll2ll8), ikastolek ziurtatu zutelarik, hurrenez hurren, beren
titulartasun publikoa, estatutu juridikoa eta subentzio ekonomikoak pertsonal -
eta mantenimendu-gastueta¡ako.

Bestea da Euskal Eskola Publikoa¡en bamran sare bakarra osatzea eta lkas-
tolak ere hor txertatzea. Baina zein baldintzatan? Hemen datza gakoa, jokoan

dagoena euskararekiko trataera espezifikoaren bermea baita. Horregatik, baldin-
tzak zehazteko orduan, bi joera kontrajartzen dira: batetik, EEPAk bere garaian
proposatutakoa dago, zentru publiko t¡ansferituen sare publikoan sartuz gauzatu

zena, aldez aurretik hizkuntz ereduari nahiz pertsonalaren iraunkortasunari dago-
kienez gutxienezko baldinøa batzuk ziurtatuz; bestetik, berriz, LODEk ezatnta-
ko lege-espamraren baitan Eusko Jaurla¡izako partaide estatalek @SOEk eta)
proposatzen dutena, euskararen estatusa inola ere bermatzen ez duena-

Lau: Euskal Eskola Publikoaren aldeko prozesu hone[an, publikotasunaren
kontzeptuari edozein esanahi ematen zaiolarik ere, hiru gauza dira erabat bereizi
beharrekoak:

Iæhenik, esan behar da, irakaskuntza mailan, euskara¡en arazoa ezin dela pri-
batizatu, berorren garapena ikastoletara bakarik mugatuz. Bide hori, emankorra
izanik ere, mugatua da, hazkundearen erritmoa murriztu egiten baita. lkastolak
ongi finkatuak daude Euskal Heniko hezkuntza-sisteman. Asko hobetu dute
beren azpiegitura. Baina, beste hezkuntza-sareak oro euskalduntzeko perspekti-
ba¡ik ez baitute eskaintzen, badirudi itxitura batean bameratuta aurkitzen direla.
Amets gehiegi egitea izango litzateke, lehiaketa bidez, beren baitako bilakaera
autonomoz, beste sare guztiak beregana ditzakeela pentsatzea. Alde honetatik
begiratuta, badirudi Ikastolen Federazioak ahalegin serio bat egin beharko lukee-
la euskal irakaskuntzaren proiektu amankomunean sartu eta hor, gero gehiago
zehaztuko den euskal eskolaren gutxienezko bermea zivrÍatuz gero, bere protago-
nismoa eraman dezan. Euska¡a ez dagoela ziurtatua sare publikoan efa, ezin da

2n Varela, S.: EI problema regional en la Segunda Repúblíca Española, Unión Editorial, Madrid,
19'Ì6.
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gerra pribatua egiten gelditu eta, Eusko Jaurlaritzatik mehatxua datorkionean,jen-

deari manifestatzeko deia egin, guxiago, askotan bezala, jokoan daudenak interes

hertsiki ekonomikoak direnean. Euskmazko irakaskuntzaren dinamika eraman eta

gSzarte-zereg¡na bereganatzekotan, espamlak areago, hots, euskal eskola osora

zabaldu beha¡ ditu.
Bigarrenik, Euskal Euskal Publikoa osatzeko, herri-mugimenduan oinarritu-

tako euskal eskolak, oro hm, aldez aurretik oso argi planteatuta eduki beharko ditu

hizkuntz xedeak eta berorietara heltzeko bide errealak. Hori horrela, getoago azal-

duko ditugun datuetan oinarritut4 ezinbesteko baldintza izango da irakasleria

euskalduna zillu.,tatzæ lurralde guztirako eta hori nurtaÎzeko oraintxe bertan neu-

rri egokiak hartzeamaila guztietan,e|ahu'¡zea,gainer4 koherentziaosoz- Eta hala

diogu, mugimendua bera bere bame-konfraesanetan eÍor ez dadin. Euskarazfto

irakaskuntza orokortuz joateko bidea hori dela uste badugu ere, pibauzazioak
jadanik impassean gatibatuta gauzkalako, beharrezkotzatjotzen da eskola transfe-

rituek nahiz bide hori da¡amatenek euskararen sustapen afeagotua zitrlalzea,
publikoksunaren aldanikapen formalak eraginda, euskaratik daukagun apur hori

ere, sare publikoan gaztelaniak duen asimilazio-indar eskergaren ondorioz, gal ez

dezagun.

Euskararen aldetik, bada, berrikusi beharra dago, ez bakanik hizkuntz ere-

duen politika eta aipaturiko l986ko uztailaren 4ko agindua, baita hori guztia ahal-

bidetzen duen elebitasuna¡i buruzko legeria osoa ere. Orain artean bederen, zen-

tzu honetan, ez da inolako plangintza zehatzik egin.

Hirugarrenik, Eusko Jaurlaritzako PSOEk eta honen hariko alderdi estatalek

bultzatzen duten Euskal Eskola Publikoaren eredua, euskaldunetik deus ez duela-

ko, erabat uniformetzailea da eta, ondorioz, ezezko biribila eman behar zaio.

Bidean datorren Læge-Proiektu horren kariaz, une egokia izango litzateke euska-

razko i¡akaskuntzaren inguruan mugitzen diren herri-indar guztiak bat egin eta

batera borrokatzeko. Sarturik gaudeneko impasse honetatik atera ela alternatiba

berri baten atzetik indarturik abiatzeko abagune historikoa izango litzateke, agian.

Bost: Beraz, alternatiba beni bati buruz gelditzen den bide bakarra ikastola guz-

tien eta sare pribatu natriz publikoetan euskal lerroetan @ eta D ereduetan) dabil-

tzanen arteko batasunean datza.

Euskal eskolaren etorkizuna bide horretatik gidatzeko arrazoia sinpleabezain

funtsezkoa da: euska¡azko irakaskunøa daramatenek markatu behar dutela, ale-

gia, beroriek baitira, izan, hezkuntza-egitate hori galu7Àtzen duten gizarte-agente

zuzenekoak.
7*reg¡n kolektibo honetan, ikastolek erresistentziaren historian zf,hæ izart

duten gidariøa gutxietsi gabe, azkenaldian sare publikoan egin den ahalegina ere

biziki kontuan ha¡tzekoa da, kopuru absolutuetan hortik baitoa gehiengo baten

euskarazko eskolatzea. Azken elementu hau ezin da ahaztu.

Euskal Eskola Publikoaren plataformak, bada, euskarazko irakaskuntza egunero-
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ko praxian oinarritzen deneko gorputz sozialean izango du bere euskarria. Batasu-
nak hor gorpuztu behar du.

Sei: Onafzen bada hizkuntz politikaren azken helburua euskal lurraldea eus-
kalduntzea dela, esan behar da legeria autonomikoak ez duela inondik inora ez
ahalbidetzen ez ziurlatzen, ezta gutxienezko berme batez ere, jomuga hori loftzea.
Ez orain, ezinoiz. Lege-jokoan eroÍIzea, lege autonomikoaren izenean lege zen-
lralaren kontrajardutea, honezkero, hitz-ontzikeria eta maltzurkeriaren laberin o-
an jendea nahastu eta denbora alfenik galtznabesterik ez da. Altematiba, geldi-
tzen den bakarra, herri-mugimenduan datz4 honek ezartzen dituen xede eta bide-
etan.

2. Hizkuntz ereduak hezkuntzan

Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Oinarrizko Legeak bere II. atalean
arautzen du euskararen erabilera nolakoa izango den irakaskuntzan.
Elebitasuna ezafLze¡ da hezkuntza-sisteman (21 art.), obligaziozkoa izanik
hizkuntza ofizialaren irakaskuntza irakas-tresnatzat hautatua ez den kasuetan
(16 art.). Lege honen ondorioz ahalbidetzen da euskara irakaskuntza ez-uni-
bertsitarioan sartzea lau hizkuntz ereduen bidez, desberdintzen direnak elka-
rren artean murgilketa-maila handiagoaren edo txikiagoren arabera.
Ordukoak ditugu, beraz, ereduak. Ordurarte eredu bakarra zen: gu guztiak
euskaraz bakarrik irakastearena. Ereduei buruzko emattza estatistikoak,
beraz, 7982-83 ikasturtetik aunera dira neurgarri.

Hizkuntza-mailan, epealdi honetako ezaugarri nagusia da, ikastoletan ba-
karrik ematen zela irakaskuntza euskara hutsean. Eredu bakarra zen eta ez
zuen hal.taz inork zalantzarik, eta pentsatu ere ez zuen inork pentsatzen eus-
kalduntzeko beste eredurik egon zitekeenik ere. Aipatutako legearen ondo-
rioz, ikastolak ez ziren beste ikastetxe pribatu nahiz publikoetan euskara sart-
zeko xedearekin eratutakoak dira hizkuntz ereduak.

Euskararen ezagttzan dagokionez, A, B, D eta X ereduak hartuko dira
erreferentziatzat.Emattzak aurkeztu aurretik, ordea, argigarri deritzogu hiz-
kuntz eredu desberdinen azalpena egiteari, zehazki jakin dezagun eredu
bakoitzak zer bame-hartzen duen5.

- A eredua: Euska¡a irakasgai gisa ematera mugatzen da, astean zenbat
ordu eman Hezkuntza eta Kulturako Sailak erabakitzen duelarik. Eskolako
beste gai guztiak azalLzeko gaztelania da erabiltzen den hizkuntza bakarra.
Eredu hau da ikasle erdaldunei z.tzentzen zaiena.

r Ereduen azalpena jadanik egina da I. aøleko 4.2 azpisailean.
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- B ercdua: Bai gaztelania eta bai euskara biak beste irakasgaiak lanøeko era-

biliko diren hizkunøak dira. Gaztelania berez, hakurket4 Idazketa eta Matematika

bezalako irakasgaietarako erabiliko da- Euskara beste a¡loetako gaiak lantzeko: Es-

perientziak, Plastika eta Dinamika bereziki. Euskara eta gaztelania irakasgai gisa e-

re landuko dira astean zenbat ordu Hez.kunøa eta Kulturako Sailak erabakiko duelarik

- D eredua: lrakasgai guztiak, gaztelantaizan ezik, euskaraz landuko dira' Eus-

kara bera ere irakasgai-moduan landuko d4 astean zenbat ordu Hezkuntza eta

Kulturako Sailak erabakiko duelarik. Gaztelania eskolako beste edozein irakasgai

bezala emango da eskolatze-hasieratik berøtik.
- X eredua: Euskararik gabeko eredua. Eskola frankistan ematen zen eredu bera

eta bakarra.

Printzipioz hala ezarririk daude eredu bakoiøaren mugak. Praktikan, ordea, e-

redu horiek egoera oso desberdinak aÃierazten dituzt€.

Aereduaren kasuan, adibidez, ikr¡si ahal izan da ordu-kopuruaren aldetih bere-

ziki, desberdintasunik egon dela: "Había aulas donde los niños tenían cinco horas

semanales, había otras donde los niños tenían tres horas y juegos, etc', porque evi-

dentement€ el año 1982-83 todavía se ca¡ecía de los recusos de profesorado suh-

cientes"26.

Era berean, B eredua¡en kontzeptu4 I. E0<ezarret¿, X. Garagorri eta I. Osorok

konstatatu ahal izan dutenez" , ez dabatære operatiboa gefatzen, ikastoletako errea-

litaæak, agiø konplexuagoa denak, sailkapen-mota horren eskema hausten duelako.

Dioten bezala 'Zein eredutan sa¡tuko liøaæke jokabide hau: Täldea erdalduna; edu-

kin-mailan B eredukoak eta komunikazio-mailan euska¡a hutsean. Er¡eala al da B

ereduan sa¡tzea? Erreala al da D ereduan sartzea? Galdera honen erantzuna zaila lit-
zateke, adibide askotan eredu bietatik hartzen bait dira irizpideak". Horregatik, erre-

alitateari lotuagoa irizten dioten beste sailkapen-mota hau aurkezten dute: "A mult-

zoa: talde berean euskaldunak eta erdaldunak nahastuz; euskaldunak eta erdaldunak

elkarrekin, beraz.B multzoa: talde desberdinetan: alegi4 euskaldunak talde batean

eta erdaldunak beste batean. D multzoa: talde desberdinetan, baina talde erdaldune-

tan B ereduak adierazten duen bidea edo antzekoajarr¿itzen dute'".
Muløoen sailkapena egiteko, bada, haurren hizluntz jatonia eta haiek B eredua

aplikatzen deneko talde desberdinetan daukaten proportzioa hartzen dira oinaritzat'

Azkenik, Felix Etxeberria¡entt eta Pello Aierberen'o tesieøn ikus daiækee nez, D ere-

duaere ezda uniforme4 nahiz eta eredu honetan desberdintasunak B ereduan dau-

denak baino txikiagoak diren.

Hemendik ondorioz ateratzen dena da, hizkunø ereduak neurtzen direnean,

! Arregi, P. eta besteak, op. cit.

""Elebitasunalkastoletan:egoeraetairteûbidetÃ<",Jakin,32,Donostia,1984,47
'¡ Etxezarreta eta besteak, op. cit., 47.
þ Bilingüismo y educación en Eusltadt, EHU, Tesi doktorala' 1985.
þ Factores de la lectura en niños bitingües, EHU, Tesi doktorala, 1986.
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askotan ez dakigula zehazki zein hizkunø errealitate neurtzen dugun. Zfrak,
beraz, beti ere zthtxtziaz hartu beharrekoak dira. Segidan, EAEkoak dakartzagu.

Ikasleriarcn euskara-ezagu tza (1982-1990)

Datu estatistikoak lau ataletan banaturik emango ditugu, elebitasunaren emat-
tzak aldagai esanguratsuenen arabera, ahalik eta xehetasun handienaz, neurtuak

izan dutezen, Honel4 eredu bakoitzaren eboluzioa bere osotasunean aurkezÍu on-

doren, segidan eboluzio hori ikasmaila, zenfru eta probintzia desberdinen arabera

nolakoa izango den ikusiko da.

Horko 28. taula horretatik ateratzen den ondorioetako bat, deigarria bera,

demografikoa da: hots, ikasle-kopurua urtez urte gutxituz etorri dela epealdi guzti
honetan zehar, 1989-90 ikasturtean 1982-83 ikasturtean baino 54.408 haur gut-

xiago matrikulatu baiøiren. Ez da ahazu behar EAEko jaiotze-tasa Estatu espai-

noleko apalena dela. Fenomeno honek irakasleengan, zehazki irakasle euskaldu-
nengan, eraginik baduela egiaztatuko da, irakasleen guniøea hortik baitator.

Oro har, ageri da hizkuntz ereduen eboluzioan ere aldaketa¡ik nabari dela.

Goazen ereduka.

28. taula: Ikasle-matrikul.azioaren eboluzioa ereduen arabera ( I 982-90 )

Iturriak: Euskal Urtekart Estutistikoa, Eustat. Hemen ikasmaíIok daude sartuta: EA, OHO,
BBBruBI, LH, IEE eta MP. Sartu gabe: HHI eta EPA.

Aldaketarik handiena, zalantzarik gabe, X ereduan nabarmentzen da, 1982-83
ikastuteari dagokion Vo 18,65 htxa zazpí urteren buruan 0,89ra jaisten bait4 oro-
tala 17,76 puntu. (Jlertzekoa da eredu hori hasieran hain altua izateq llzkunlø
berrikuntzaorduanizanbaitzenezaria. Beste ereduetan, aldiz, eboluzioak gorantz
egin du. A ereduko kopurua gutxi aldatzen da,2,55 puntu gehiago soilki; B ere-

469.1240,8920,315,5663,231989-90

484.4370,8519,2714,3865,481988-89

499.1540,861 8,15t2,9867,991987-88

508.5201,14t't,4't11,669,771986-87

513.1461,9716,1710,317t,531985-86

519.8695,3415,29,1170,34r984-85

524.44813,7414,178,0866,991983-84

523.62218,6512,168,4960,681982-83

Guztira
XDBA

Ikasturteak
Hizkuntz ereduak
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duan nabarmenki gehiago, aldea7,07 puntukoa baita; hala ere, askogatik hazkun-

derik handiena ezagutzen duena D eredua da, 17,76 punturekin. Ezin dazehazlttX

eredukoak zein eredutara pasatu diren. A eredura? Ez dirudi, zeren kopuru bere-

tsuan mantentzen baita. Oso posible da Atik Bra pasatzea eta Btik Dra, ela ez

alderantziz.
Dena den, orotarajaso beha¡ den datua da B eta D ereduen hazkundea na-

barmena izan dela eta, alderantziz, X eredua ia desagertu eta A zerbait gehitu e-

gin dela. Tnnfzu honetan, aldaketa-prozesu bat ageri da, X etaA ereduen lekuan

B eta D ereduak inda¡tuz doazelarik. Hauxe da lehen ondorioa.

Baina B eta D ereduen hazkundeak ez gaitu optimismora eraman behar,

zeren oraindik ikasleriaren gehiengoa euskarazko irakaskuntzatik al.battago: 7o

63 A ereduan eta 0,89 X ereduan. Bestalde, geroago ikusiko dugun bezala, bal-

din B ereduak ikasle euskaldun orekatuak lortzeko ez duela balio juzgatzen bada,

D ereduko 7o 20,30koptru hori ez daizugarna gertatzen helburutzat hezkuntza-

sisteman egiazko elebitasuna ezafizeadaukan hizkuntz politikarentzat.

Hemen ere komeni da, 29. taulari erîeparaþ)z, ikasmailaz ikasmaila ondo-

rioak, gainbegiratuki bederen, zehaztea.

EAn, joera orokorra da X eta A ereduek behera egiten duten bitartean, B eta

D ereduek gora egiten dutela, puntuak proportzio honetan banatzen direlarik: X
ereduan, 16,73; A ereduan, 4,98; B ereduan, 12,81; D ereduan, 8,89. Gehien

indartu dena, beraz, B eredua dugu.

OHOn, halaber, oso antzekojoera konstatatzen da, X etaA ereduak, hurre-

nez hurren, 18,02 eta 3,36 puntu jaisten baitira eta B eta D ereduak, aldtz, 12,06

eta 8,85 goratzen.

29. taula. Hizkuntz ereduak ikasmailen arabera (1982-90)

Ikasmailak Ikasturteak Guztira

A B D x

EA
1982-83
1989-90

36,11

31,13

22,96

35,77

23,11

32,æ
l?,81
1,08

83.046

61.705

oHo
1982-83
1989-90

61,55

58.19

7,W
19.15

t2,63
21,48

18,71

0,69

313.123
25r.337

BBB-UBI 1982-83
1989-90

75,00
8 1,84

3,34
r.o2

5,67
17,12

15,9ó 76.651
84.r78

LH
1982-83
1989-90

73.86
92.3'1

1,22
o.73

l,r7
3.36

23,73
3,43

50.802
51.090

IEE
I 982-83
1989-90 72,76 2,03 25.92 20.540

MP
1982-83
1989-90 89,8 15.56 20,30 364

Itunia: Euskal Urtekari Estatßti*oa, Eustat.
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BBB-UBIn ordea, 
-eta 

hau oso gogoan hartzekoa da-, EA et¿ OHOko
joera antzekoarekin hautsi egiten da, zeren goi-ikasketarako bidea suposatzen
duen ikasmaila erabakigarri honetan A eta D ereduak baitira gora egiten dute-
nak, hurrenez hurren, 6,84 eta I 1,45 puntutan, B eredua 0,49 jaitsi eta X eredua
desagertzen den bitartean. Honek esan nahi du, 1989-90 ikasturtean, ikasle-
gehiengo batek ez duela euskarazko ikaskunøarik egin, Vo 81,84 Aereduan eta
Vo 1,02 B ereduan dabilen bitartean, Vo 17,12 bakanik baita D ereduan eskola-
tua. Datu hau guztiz kezkagarria da, aukera horrek asko baldintzatuko baititu
ikasle horien geroko unibertsitate-ikasketak eta, oro har, euskareriko harrema-
nak. Aukera honen arrazoiak bat baino gehiago izan dutezke. Bat: Ikastola
gehienek ikasmaila hori ez dutenak direla eta ikasleak, gurasoen eraginez edo,
gaztelaniazko lerroak hautatzen dituztela beste ikastetxeetua, bereziki priba-
tuetara,joatean. Bi: Gerta daiteke, baita ere, OHO bukatzean, B ereduko gehie-
nak euskara behar bezala ez menderatzea eta horregatik, lrakaskuntza Ertai-
netako zikloak eûazago ziurtatzeko xedearekin, A eredura pasatzea.Halaizatø-
kotan, ikasmaila honetan nabari den euskarazko irakaskuntzarekiko prozesu-
aldaketak egiaztatuko luke B ereduak elebidun desorekatuak sortzen dituela
eta, ondorioz, eredu hori ez dela baliagania euskarazko irakaskuntzarako.

LHn, asko indartu dena A eredua izan da, 18,51 punturekin; D eredua ere
zerbut bai, baina 2,29 puntu bakanik; B eta X ereduak 0,49 eta 20,3 puntu
apaldu dira. Esan behar da, portzentaia orokorretara joan eta, gehiengo batek
(Vo 92,37) euskara irakasgai gisa baka:rik daukala, B ereduak indamik ez duela
(Vo 0,73) eta dezente direla (Vo 3, 43) euskararekin inolako harremanik ez dute-
nak. Euskarazko irakaskuntzaren presenØia, esateko, testimoniala (7o 3,46) da.
lkasmaila hau dugu erdaldunena.

IEEn, BBB-UBIrekin konparatuz gero, esan daiteke euskarazko irakaskun-
tzak osasun hobea duela, B eta D ereduan dabiltzanak Vo 2,03 eta Vo 25,92 ba¡-
tira, nahiz eta gehienak, 7o 72,76, A ereduan eskolatuak izan. Euskarak ikasmai-
la honetantxe du, hain zuzen, presenøiarik handiena. Hau ere ikefzekoa izango
litzateke zergatik den horrela. Geroago ikusiko dugun bezala, LH gehienak pri-
batuak baiti¡a eta horietan euskararen presentzia apalagoa bait4 izan bide daite-
ke hori arr¿zoiaren zattbat. Gehiago gabe, bego, oraingoz, hipotesi gisa.

Azkenik, MP ikasmailari dagokionez, LHn nabari den joera nagusitzen da,
portzentaiak hauek direlarik: Vo 89,83 A ereduan, Vo 6,04 B ereduan etaTo 4,12
D ereduan^
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30. taula. Hizkuntz ereduak il<astetxeen arabera ( I 982- I 990)

Ikasmailak Ikasturteak Hizkuntz ereduak Guztira
A B D x

Publikoak
1982-83
1989-90

62,74
68-33

7,71

18-71

3,86
12-90

25,67

0.03
266.732
220.417

Pribau¡ak 1982-83
1989-90

73,42

81,13

6,65
lt,24

4,92

5,34

194.878

179.340

Ikastolak
l9E2-E3
1989-90

2,30

0,36

24,54

16,80

68,73

82,83

14,99

2,28

62.O12

69.093

Itunia: Eusl<al Urtel(art Estutistikoq Eustat. 1989-90 ikastu¡æa¡i dagokionez, ez dira hor kontabili-

zatzen MP ikasmailari buruzko datuak.

Jarraian, 30. taulako datuak hartuz, eredu bakoitzak zentru desberdinetan

nolako eboluzioaizan duen azalduko dugu banan-banan.

A ereduak gora egin du 5 ,59 etaT ,71 puntutan, hurrenez hurren, zentru publi-
koetan eta pribatuetan. lkastolak izan dira 1,94 puntu behera egin duten baka¡rak.

Honek esan nahi du A eredua dela nagusitzen dena, askogatik nagusitu lehen zen-

tru horietan, bereziki zentru pribatuetan.

Era berean, B eredua izan da indartu dena: I 1 puntu publikoetan eta 4,59 pri-
batuetan; ikastoletan, aldnz,1,74 jutsi da. Oro har, eredu hau da gehien inda¡tuz
datorrena.

Orobat, D eredua gutxiago indartu da, baina dezente gehiago publikoetan
pribatuetan baino, hurrenez hurren, 9, M eta 0,42 puntu. Pribatuetan, esateko

deus ez. lkastolak dira eredu honi eusten dioten bakarrak, lehen baino 14,1 puntu

gehiagorekin. Honek esan nahi du, joera gisa, ikastolak direla D eredua¡en s''rs-

tengu nagusi.

X ereduak presentzia handiagoaízanez segitzen du zentru pribatuetan publi-
koetan baino, nahiz eta bietan puntu asko jaitsi den: lehenengoan 27,62 etabiga-

rrengoan 70,06. Euskararen ausentzia, bereziki, zentru pribatuetan nabari da. He-

men nahikoa garbi ageri da gehienak erlijiosoenak diren ikastetxe pribatu horiek,

euskarari dagokionez, gutxienezko arautegiari lotzen zaizkiola.

Kopunr absolutuetara etorrita, zentru publikoetan, euskararen sarrerari dago-

kionez, aldaketarik nabari da. B eta D ereduak baæra hartr¡ta, zenfru publikoetan,

1982-83 ikasturteko 30.879ko ikasle-kopuru hura, 1989-90 ikasturtean 69.107koa

izatera iritsi da, ikastolek, epealdi berean, 54.699tik 68.843nko gorakada egin

duten bitartean . Beraz, hasieran ez bezala, orain ikasle-kopuru antzekoa dabil bi
eredu horietan, zertxobait aurrea hartu dietela¡ik publikoek ikastolei. Dena den,

datuok konparatzeko orduan, ez da ahaztu behar ikasle-gehiengoa, oro har, zen-

tru publikoetan dabilela, 1989-90 ikasturteko datuen arabera, To 47,01 publikoe-

tan, Vo 38,25 pribatuetan eÍa Vo 1.4,73 ikastoletan.
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Baina, beniro esan behar da, B ereduaren emaitzak benetan zalantzan jar-

tzekoak direla. Geroago itzuliko gara zehazJ<rago puntu honetara. Honegatik,
esan izan den bezala, ezin da esan zentru publikoek hafu dutela euskararen pro-
tagonismoa, oraindik ere D ereduaren funtsezko gordailu ikastolak baitira, izan.

Bestalde, 31. atalak erakusten duenez, hizkuntza ereduen eragina desberdina da

heni bakoitzean.
Lehenik, 1989-90 ikasturtea mugatzat harturik, Araba eta Bizkaiaren ahule-

zia agøi da, horietan ikasle-gehiengoa A ereduan ari dena batta: 7o 77,52 lehe-
nengoan eta Vo 71,69 bigarrengoan. Gipuzkoan kopuru hori erdiraino ere ez da

ästen: Vo 43,26. Honek, noskj, Araban eta Bizkaian gaztelania nagusitzen dela

adierazten du eta, beraz, gizarte-ingurune hori kontuari hanuz egin behar direla
irakaskun¿arako plangintzak. Adibidez, irakaslcria euskaldunaren eragina arras

erabakigarria gerta daiteke probintzia hain deseuskaldundu horien euskarazko
irakaskuntzan. Bizkaiaren kasuan, adibidez, Bilbo hiri erdaldunak ikasle-kopuru
handia biltzen du.

3 1. tauln: Hizkuntz ereduak herrialdeen arabera ( 1982-1990)

Itunia: Ewkal U rtekari Estatitßtikoa, Euslat.

Bigarrenik, desberdintasun horren bam¡an, B eta D ereduen eboluzioa begi-
ratuta, ageri da hiru probintzietan positiboa izan dela, hirurek egin baitute gora,
gehien Gipuzkoak, B ereduan 9,47 punturekin eta D ereduan l2,l5ekin.

Hirugarrenik, A ereduari dagokionez, Gpuzkoan izan ezik, beste bi probin-
tzietan kopurua hamar puntu igo egin da 1982-1990 epealdian. Gipuzkoan,
lurralderik euskaldunenean ere, eredu hori da nagusi, bakarka ha¡tuta: Vo 43,26.

Hizkuntz ereduen ebaluaketa kritikoa

Datu estatistikoak eskaini ondoren, ikus dezagun neurtuak izan di¡en kon-
tzeptuen edukia. Hasieran esan bezala, eztabaidaganiena A eta B ereduek plante-

r77.661
r52.845

4,14
0,74

23,40
3s,39

11,2r

20.59
61,23

43,26

r982-83
1989-90

Gipuzkoa

280.890
25r.934

25,39
0.80

7,47
t5.23

6,81

t2.26
60,31

7r,69
1982-83
1989-90

Bizkaia

65.O7t

64.435
29,20
1.55

r,71

4.36
9,80
16.55

60,80
77.52

I 982-83
1989-90
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atzen duten arürø da. Konplexuagoa da zehazfen bigarrena lehenengoa baino.

A ereduaren bideak, hainbat eta hainbat aldiz frogatua izan denez, ez ditu bete-

tzen euskarazko irakaskuntzaren helburuak. A ereduaren bidez ez dira lortzen
edozein hizkuntzatako hiztunei dagozkien trebetasun minimoak, hala nola:
ulermena, mintzamena eta idazmena. A eredua, beraz, ezin da ikasleak eus-

kalduntzeko baliagarritzatjo. Kasurik onenean ere, oinarrizko hiztegi eta arau
gramatikalak bakanik lor daitezke. Lehen esan bezala, hizkuntz eredu hau

erdaldunentzat pentsatua dago. Baina honetan ere ez da betetzen euskaldunen

eta erdaldunen arteko portzentaiaren legea, demokrazia formalaren izenean

eraikia. Baldin 1981-ll-28ko zentsuaren arabera3', EAEr. Vo 32,71 bada eus-

kalduna, A ereduan dabilen ikasle-kopurua hori baino Vo l0,43kobatez garaia-

goa da. Honek esan nahi du jatorrizko hainbat ikasle euskaldun A ereduko

ikastetxe derberdinetan dabilela. Bide honek ez garanlø;tza inora, itxurak egin
eta irakaskuntzaren euskalduntzea frenalzera ez bada.

B eredua da, A ereduarekin batera, Eusko Jaurlaritzak haur erdaldunak
euskalduntzeko ezarn duen bigarren bidea, helburutzat duena ikasleak bi
hizkuntzetan gaitasun berdinez prestatzea l2 urterekin Bigarren Mailako lra-
kaskuntza hasiko dutenerako. Lehen esan bezala, praktikan, eredu honek erre-

alitate bat baino gehiago ezkutatzen du.

Baina hortik aparte, gure ustez oinarrizkoak diren ohar pare bat egin behar
dugu, eredu horren bideragarritasuna zalanrzan jartzen dutenak.

Lehenengoa, juridikoa da. Eredu honetan, bereziki ikusten denean euska-

ra indartuz doala gizarte-eskearen ondorioz, Administrazioak hainbat oztopo
jarri ohi du, kanpotik nahiz bam¡tik. Eta oztoporik handienetako bat, lehen

aipatutako 1986ko uztailaren 4ko aginduak ekarritakoa da, zeinaren arabera B

ereduko OHOko irakasleen erdia bakanik izango baita derrigorrez euskaldu-
na, beste erdiak euskara ez jakitea zllegitzat ematen delarik. Uste dugunez,

inolako arrazoi pedagogikorik gabe, zeren irakasle ez-euskaldun eta, are

gehiago, antieuskaldunen presio-neurrien aurrean amore ematea izan baitzen

agindu horren izateko artazoi baka¡ra.
Bigarrena da, euskarari buruz, D ereduaren emaitzak hobeak direla B ere-

duaren aldean. Irakaskuntza mailako elebitasunaz egin diren ikerketa desber-

dinek erakutsi dutenaren arabera, emutza hauekjaso daitezke:

- D ereduan eskolatutako ikasleek B ereduan eskolatutakoek baino pun-

tuazio garaiagoak lortzen dituztelaUlermenaren nahiz Sorkuntzaren arloetan

eta, errendimendu akademikoari dagokionez, Matematika eta Esperientziaren

arloetan ez dela eragin argirik nabarmentzen32.

!r Eusko JaurlaritzarcnGizafie-azlerketarako lantaldea: "Euska¡aren bonoka", Jakin,26-26,1983,
4t.
32Aierbe, P. eta besteak, op. cit.

131



- B ereduko ikasleek D eredukoek baino puntuazio apalagoak lortzen dituz-
tela euskaran eta gaztelanian,bernz, A eredukoen antzekoak33.

- B ereduan eskolatuek, Matemaúkako probetan, D eredukoek baino puntu-
zio apalagoak lortzen dituztela ebaluaketa euska¡az egiten denean, eta antzeko-

ak gaztelanaz egindakoan3a

- Batetik, bi hizkuntzetan oreka handiagoa lortzen dutela batezbesteko pun-

tuazioetan D eredukoek beste bien konparazioan; bestetik, B eredukoen puntua-

zioak, oro har, hobetuz doazela eta, azkenik, B eta D ereduetan eskolatutako
erdaldunek, gaztelaniari dagokionez, A eredukoen antzeko maila erakusten dute-
la5.

Emaitzok orotara hartuta atera daitekeen ondorio nagusia, guk hemen azpi-
marratzen duguna, daA ereduak elebaka¡ erdaldunak sortzen dituela, B ereduak
elebidun desorekatuak eta, azkenik, D ereduak bakarrik elebidun orekatuak3ó.

Irakasleriaren kopurua

lkasleekin bezala egingo da, irakaskuntzarako nolako giza kapitala dauka-
gun jakiteko. Lehenik zenbat diren eta, bigarrenik, horietatik zenbat. elebidun.
Datuak, gaurkoagorik ez baitugu eskuartean, 1986-87 ikasturtea¡i dagoidcionak
dira. Eguneratu beharrekoak, beraz.

32. taula. Iral<asleria herríalde eta il<asîeÍxe-moten arabera (1986-87)

/¡urnZ.' Eusko Jaurlantzako Hezkuntza, Unibertsitate eø lk¿rk¿ø (1987-)flI-1).
+ Nafa¡roako datuak 1982-83 ikasturtekoak dira.

13 Etxeberria. Felix, op. cit.
! Lukas, J. P., op. cit.
S EIF-E, 1990
!o Lukas, J. F., op. cit ,124

30.54711,853.62233,7610.31455,5216.962

r6,515.0446,9835142,622.t5057,372.894Nafa¡roa*

43,2813.2228,13t.97531,744.19760,127.950Bizkaia

29,519.O172r,95r.98031,972.88346,064.154Gipuzkoa

10,683.2646,6121633,2r1.08460,171.964Araba
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hakasleriak, oro har, 30.547ko kopurua hartzen du, l98l-82 ikasturtean bai-

no 3.858 irakasle gehiago dago. Eta herrialdeen arabera, Bizkaia eta Gipuzkoan

finkaturik dago ia lautik hiru: Bizkaian 13.222 (7o 43,28) eø Gipuzkoan 9.017

(Vo29,51).Biprobintziahauenondoren,Nafarroadatoreta,azkenik, Ãraba3'264

irakaslerekin (7o 10,68). Probintziatik probintziara, ikasle-mailan ikusi den pro-

portzio beretsua kausitzen da irakasle-mailan ere.

Irakasleak zentruen arabera banatuz gero, berriz, irakasle gehiago dabil publi-

koeran pribatuetan baino: han 16.962 (Vo 55,52) eta hemen 10.314 (Vo 33,76).

Halere, zentu pribatu eta publikoetan dabiltzan ikasle-kopuruarekin konparatuta,

zentru publikoetan dabiltzan irakasleen kopurua dezente handiagoa da portzen-

taian. Honek esan nahi du ikasle-kopuru txikiagoa daukala irakasle bakoitzakzpn-

tru publikoetan pribatuetan baino.

EGA titulua daukaten irakasle euskaldunen kopurua, guztir4 7.282koa da,

hofs, Vo 24,07koa. EGA tituludun irakasle euskaldunak honela bartatzþtt dira zen-

truena¡abera:7o67,02tkastole'tam,7o26,10publikoetaneta7o12j7 pribatuetan.

Eta henialdeen arab€r4 Gipuzkoa da irakasleriarik euskaldunena duena. To 37,3Ç

rekin, segidan Bizkaia Vo 22,3]::ek¡n, azken biak Araba eta Nafarroq hurrenez

hurren, Vo 19,73 efa 4o 6,95ekin.
Zfra hauetan EGA titulua dutenengana bakarik mugatu gara. Bain4 bista-

koa denez, ez daude hor euskaldun irakasle guztiak. Adibidez, ikastoletan dabil-

tzan 3.622 irakasleetatik 2.235 balønrk dira EGA tituludunak' Betaz, To 38,29

EGA titulugabea da ikastoletan. Kopuru absolutuetan 1.387 irakasle dira egoera

honetan daudenak. Honek esan nahi du irakasle euskaldunen 7o 24,O7ko kopuru

hori dezente gehitu behar dela. Irakasle euskaldunen egiazko kopurua zetnizan

litekeen zehazfeazulada, inola ere. Dena den, gutxieneko 7o 24,07ko kopuru ho-

rrek gogoeta batzuk egiteko aukera ematen du.

33. taula" EGA tituludunen portzentaiak EA, OHO, BBB-UBI eta LHko iral<asleen

artean (1986-87)

I¡¡rri¿: Eusko Javrlar:rt¡;ako Hezkuntza, IJnibertsitate eta lk¿rlæta (1987-12-15). Nafarroako kopuru

absolutua 1982-83 ikasturteari dagokiona da.

He¡rialdeak Guzti¡a
Publikoak Pribatuak Ikasûoìak

Araba 22,14 6,45 &,35 3.264

Gipuzkoa 34-c6 20,18 69.19 9.O17

Bizkaia 22,11 11.10 61.5? 13.222

Nafarroa* 5.M4
2ß,to t2,57 tt,o2 30.547
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Batetik, 1983-84 ikasturteko datuekin konparatzen bada37, irakasleriaren
euskalduntzean urrats galanta eman dela konsta[atzen d4 orduan euskaldunen
porlzentaia 7o Tkoa baitz-en. Baina posible al da horrelako aldaketa handia hain
denbora gutxian? Nondik eta nola gefatu da? Edota, bestela, l983an eskainita-
ko datu haiek ez ziren batere zehatzak. Orain, baldin datuok fidagarriak badira,
zentru pribatuefako 7o 12,57 irakasle euskaldunak dira. Oraingo apalena duela
bost urtekoa baino dezente garaiagoa da. Ulertzen zail samarr¿.

Besætik, zifra hauetan optimismo gehiegitxo agertzen dela badirudi ere, ira-
kaskuntza euskalduntzeko prozesu orokorr¿ri begiratzen bazato, helburu horre-
tatik oraindik umrn gaudela esan behar da, egun ere ezbula laurdenera osoki
heltzen irakasle euskaldunen kopurua. Eta nola euskaldundu irakaskuntza, ira-
kasleak ez badira euskaldunak? Ezinezkoa da. Gainera EGA tituluak puztu egi-
ten du kopurua, titulu hori edukitzeak ez baitu esan nahi irakaskuntza osoa eus-

karaz emateko gaitasuna duenik.

Euskararen ezagatza lrakasle-Eskoletan

Euskarazko irakaskuntzari hertsiki atxekia dago lrakasle-Eskoletako hiz-
kuntz trataera, ikastetxe hauek baitira biharko irakasleen mintegi naturala.
Hanobitik nolako irakasleak irten, euskaldunak ala ez, ondorioak ere halako-
ak izango dira gero ikastetxeetan. Norberak duen huraxe erreproduzitzen du.
Euskara dakienak euskaraz irakas dezake, ez dakienak nahita ere ez. Hortxe
dago diferentzia.Eta honen iturrian bertan daude lrakaslc-Eskolak.

Hemen bi atal ikusiko dira: batetik, zein den ikasle-kopuruaren eboluzioa
eta, bestetik, zein ikasle euskaldunen kopurua.

34. taula: Ikasle-kopuruaren eboluzioa EAEko lrakasle-Eskoletan ( I 979-87)

(1) Gipuzkoako hiru Irakasle-Eskoletakoak sartzen dira batera.
(2) Deustuko Irakasle-Eskola estatalekoak bakarrik datoz.
(3) Deriokoak eta Deustukoak batera..

'7 Deia, 198310912O.

6.1545.226Guztira
26,841.94'l31,201.631Gipuzkoa (1)

46,293.35751,66 (3)2.700 (2)Bizkaia
[,7285017,12895Araba

1982-831979-80
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lkasle-kopurua, 34. taula honetan ageri denez, zetbut gehitu egiten da,

baina ez asko: 928 ikasle gehiago. Hemen, iruzkinetan sartu gabe, datua kons-

fatatzerabakarrik mugatzen gara. Goazen, besterik gabe, ikasle euskaldunen

kopurua ikustera, 35. taulan barneratuz.

Lehenik, esan behar da lrakasle-Eskoletan biharko egunean irakasle iza-

teko asmotan dabiltzan 3.337 ikasleetatik 664 bakarrik direla euskaldunak,

hau da, 7a 21,29. Ezta laurdena ere. Euskara jakin gabe sartzen dena, nahiz eta

eskola-sistema barruan euskararen irakaskuntza antolatu, esperientziak egiaz-

tatu du euskara menderatu gabe irteten dela. Neurriak, dirudienez, ikasketak

hasi aurretik jani beharko lirateke, ikaslegaiak euskara zein neurritan jakin

behar duen hnkatuz.

35. taula: Il<asle euskaldunak lraløsle-Eskoletatt ( 1986-87)

(1) Datuok 1987-88 ikasturteari dagozkionak dira.

Bigarrenik, zifrak henialdeka hartuz, ikasle euskaldun gehienak (7o 78'75)

Gipuzkoan kokatzen dira, gero Bizkaian (7o 35,41), segidan Araban (7o 12,10)

eta, azkenik, Nafarroan (Vo 1,41).Normala da Gipuzkoako ikasleria euskaldune-

na izatea. Hala da, batetik, henialderik euskaldunena bera delako eta, bestetik,

Eskoriatzako eta Donostiako elizbam¡tiko I¡akasle-Eskola pribatuetan ikasle

guztiak euskaldunak izatea arautua dagoelako. Ez dirudi horrela funtzionatzen

duenik Derioko kakasle-Eskola pribatuak, hemen ikasle euskaldunen portznnlata

Vo 52,42koabuta.
Hiruganenik, lrakasle-Eskola estatalak bakarka hartu eta oraingo zifrak

1982-83 ikasturtekoekin konparatuz gero, emaitza hauekjasotzen dira: orain Do-

nostiakoan Vo 36,27koada ikasle euskaldunen kopwua eta orduan Vo l9,22koa

zen, Deustuko an 7o 18,41ekoa orain eta 9,63koa orduan, Araban Vo l2,l0P-koa

Herrialdeak Irakasle-Eskolak
Euskaldunak

Guzti¡a
Kop. Abs. 100

Estatala 185 36,2'l 510

Gipuzkoa Elizbam¡tikoa 69 100 69

Eskoriatza 180 100 180

434 78,75 't59

Estatala 128 18,41 695

Bizkaia Elizbam¡tikoa 54 52,42 103

182 3sA1 798

Araba Estatala 38 1.2,t0 314

Nafarroa (l) Estatala l0 1,41 '107

Guztira 664 21,29 3.331
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orain eta 73,64koa orduan, Nafarroan 7o l,4lekoa orain eta Vo 4,28koa orduan.
Gipuzkoa eta Bizkaia¡en kasuan, ikasle euskaldunen kopurua ia biderkatu egiten
den bita¡tean, Arabari eta Nafarroari dagokienez, alderanlziz gerlaÍzen da, lehen
kasuan zerbattelabigarrenean askojaisten baita. Herrialde hauetan, beraz, ebo-
luzio desberdina eman da: lehen bietan aldekoa eta azken beste bietan kontrakoa.

3. Irûenbideak

Datu estadistikoek argitan jarri digutena da euskararazko irakaskuntzak,
1980ko hama¡kadan aurrera egin badu ere, orohar hezkuntza-sistema¡en bam¡an
aurerapen horrek ezer gutxi suposatz-en duela. Badirudi eredu bakoitzarenjoe-
rak jadanik finkatuxeak gelditu direla. A er€duak, bereziki, nekez egiten du afznra.

Hori horrela dela, zer egin?

Jokabide antzu eta bukatuak

Hama¡ urteko ibilaldia aski badela uste dugu euskal erreformak zer eman
duen eta zer eman dezakeen usmatu ahal izateko. Aski datu adierazgarriak
dira aurreko orrialdeetan eskaini ditugunak. Honezkero, beraz, argiago dago
zeÍlan ez ditugun galdu behar geure indarrak eta nondik nora ez dugun jo behar.

Bat: Ezin da eskola hizkuntzaren etorkizunaren erantzule bakar egin,
zeren, nahiz eta hezkuntza-sistemak bere autonomia erlatiboa baduen, azken
batean, bera kokaturik dagoeneko gizartearen oinarrizko kontraesanak sortzen
eta birsortzen baititu. Tesi hau nahikoa sendoturik dago gaurko Hezkuntzaren
Soziologian. Hezkuntzak badu bere dinamika sortzailea, bere barne-kontrae-
sanen bidez gaùzatzen dena, baina ezin ditu gainditu, ordea, gizarÍetik datoz-
kion egiturazko determinismo-motak oro. Eskolaren eraldakuntza zeregina,
zentzu honetan, mugatua da.

Horregatik, hezkuntza-sistema gizarte osoaren bam¡an mikrogizarte gisa
funtzionatzen duen azpisistema bat izaki, hari buruzko planteamenduak gizar-
te-egitura osoaren ikuspegitik begiratuta egin beharrekoak dira eta, ondorioz,
gizarte-mekanismoaren bilakaera historikoan funtzezkoenak diren faktore
eraginkorren inplikazioak kontuan hafu behar dira, horien artean politikoak,
ekonomikoak, ideologikoak eta, gure kasuan, ezpezifikotasunez hornitutako
etniko-linguistikoak. Azken ezaugarri hauetan oinarritzen da, bereziki, eus-
kalduntasuna.

Ondorioz, hezkuntza-sistemaren bamran, euskararen arazoa planteatzean,
abiapuntua ezin da mugatu, inola ere, hertsiki eskola-mailara, aldi berean,
eskolara eta gizarlera baizik.
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Bi: Hezkuntza-sistemaren bamran, euskararekiko planteamendu partziala

erakusten duten proposamenak ez dira onargarriak. Gaur egun, irakaskuntza

ez-unibertsitarioaren bam¡an, hiru sare dira hezkuntza-sistema osoa osatzen

dutenak: zentru publikoak, pribatuak eta ikastolak. Zentztt honetan, ezlitzate-

ke bidejatorra izango, zentru publiko nahiz pribatuetan euskarazko irakaskun-

tza ez dagoela behar adina bermatua eta, herri-dinamika osoa ikastolen auto-

nomia administratiboaren aldeko bonokara iraultzea. Arazoa ez da soilki eus-

karazko irakaskuntzaren arloan irabazia dugun espamrari eustea, baizik eta

areago, berreuskalduntze osoaren amofetan erdararen asimilazio-prozesu in-

dartsuari gain hartuz joan gaitezen, erdarak bereganaturik dauzkan sektore pu-

bliko eta pribatu horiek ere irabaztea. Herri-dinamika horretan, ikastolek,

duten pisuarengatik, erantzun historikoa daukate betetzeko, hezkuntza-sekto-

reko beste indarrekin batera jokatuz. Ez dugu uste bere arazo espezifikoak

konpon ditzakeenik, gutxiago euskararenak, baldin eta planteamenduak egoe-

ra orokor horretatik aparte egiten badira, hots, maila partikularrean. Zentzu

honetan, galdetzekoa da Euskal Herriko Ikastolen Elkarteak eztabaidarako

kaleratutako Euskal Eskolaren Disenua txostenak zein orain aurrera atera nahi

den "Euskal Eskola Publikoaren Lege-Proiektuak" erantzuten dioten ala ez

euskal eskolaren planteamendu orokorrari. Publikotasuna titularitatearen irudi
juridiko berrian oinarrituz, badirudi horren helburua gehiago dela finantzake-

ta altxor publikotik ziurtalzea sare guztientzat euskaraz*o plangintza baterako

lehen urratsak aurreratzea baino. Azken maila honetan, eskola euskaldunaren

aldeko aldanikapen orokorrak aparte, ez da inolako proposamen zehatzlk

agefrzen. Eta hau sintomatikoa da.

Hiru: Bide itxia da, halaber, euskarazko irakaskuntzaren plangintza oro-

korra sare publikoan oinarritzea, bereziki gaurko espamrjuridikoa¡en indattez

hezkuntza-sistemak funtzionatzen duen bezala. Borroka indibidualak' nahiz

eta sistemaren bam¡tik dihardutenen ahalegin kolektiboak -adibidez eskola

transferituenak, edo herri-eskolenak- benetan bultzaganiak gefatu, uste dugu

testimonialak izatetik ez direla pasatzert egíÍutaz erdalduna den hezkuntza-sis-

teman. Galderadaeazein neurritan den posible, proposatzen den ikastolen eta

eskola publikoen arteko "konfluentzia" (hau da gaur indarrean dagoen hitza)

honetan, Euskal Eskola eraikitzea oraingo espamr juridiko bamran'

Publikoa, bai, izan daiteke; euskalduna, besterik da. Eztabaida honetan, arazoa

nazio-ikuspegitik begiratuta, "euskalduna" da hitz substantiboa; "publikoa"'

aldiz, adjektiboa da.

Honekin esan dena da, oro har, uazoa ez dela ez partikularra, hots, ez ikas-

tolena eta ez ikastetxe batzuena bakarrik, baiø egiturala ete e|a, ondorioz, irten-

bide orokona aurreikusi behar dela.
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Alternatiba beri bati buruzko proposamenak

Alternatiba beni bati ekiteko orduan, lau mailatako arazoak aiparuko ditu-
gu: juridiko-politikoak, pedagogikoak, hizkuntz soziologikoak eta antolaketaz-
koak. Honekin ez da esan nahi besterik egon ez daitekeenik. Lau maila horiek,
a¡estian esan bezal4 hertsiki harremandurik gogoematen ditugu, hain ha¡reman-
durik ezin di¡ela elka¡rengandik ez berøzi efa ez banar¡durik gogoeman.

Juridiko-politikoak

Gaurko hezkuntza-plangintza, Franco hil eta gero juancarlismoarekin
inauguratzen den erreforma politikoan oinarritzen da, hots, Europako
Mendebaldean ohikoa den demokrazia formalean, zeinaren arabera gíza-
eskubide indibidualak hartzen baitira kontuan eta hauek hartu, gainera,
proportzionaltasun-printzipioaren arabera. Eskubide kolektiboak, demagun
euska¡arenak, printzipio horren arabera arautzen dira: zenbat euskaldun,
hainbestekoa izango da bizitza publikoan hari dagokion gizarte-eskubidea ,...

Horregatik, euskararen normalizaziorako eman diren arauak, elebitasuna-
ren bidetik mailaz maila berreskurapen osora hel daitekeela aldarrikatzen den
arren, baieztapen ruras engainarriak dira, praktikan eginganiak ez direlako.

Herriaren euskalduntze-prozesua egiazkoa izan dadin, gure ustez, ezin-
besteko baldintzok bete beharko lirateke, lege juridikoan arautuak egon
beharko luketenak:

- Pertsona-eskubidea ukatu gabe, ukaezina delako, lurralde-printzipoaren
ezarpena, zeinaren arabera euskara mintzatua izan den eta asimilazioaren
poderioz egun galdurik dagoen lurraldeetan ereharazuzpertzeko azpiegiturak
martxan jartzeko ahalbidea emango bailuke. Belaunaldi gaztea, haurrekin hasi
eta, euskaldundu ezinik ezdago.

- Euskararen beharrezkotasuna legeztatzea, herriaren euskalduntze-zere-
gin kolektibo honetan Administrazio publikoak ezin baitu norbera¡en boronda-
tean utzi hizkuntzarekiko erantzukizuna. "Boluntarismo linguistikoa'' deitua,
besterik gabe, hiltzera kondenatua dago. Horregatik, euskararen ezaguaalegez
beharezko bihurtzen ez den bitartean, gaztelania den bezala, haren erabilera
gizartear, lagunartera edo famili txokora murrizturik egongo da, eta horietan ere
gero eta gutxiago, ez buta enentagarria egituraz erdalduna den gizartean.
Kont¡aesan hori, hasteko, lege-mailan ere gainditu beharra dago.

Gaurko lege-espamrtik abiatuta, zenbait instanÍziatan,beti ere eskubide per-
tsonaletan oinarrituta, errebindikazio batzuk egin daitezkeela? Bai, egia da eta,
zentzu honetan, esan beha¡ da irekiak dauden zinikitu guztiak ez direla betetzen
ez errebindikazio pertsonalez ez kolektiboz. Baina hori gertatzen da Ad-
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ministrazioak berak, kasu gehienetan, æntzakotzathartzen ez dituelako. Gainera,

lehen esan den bezala, errebindikazio horiek muga bat dute, eta gaindiezina bera:

gafielaniaren beharrezkotasunak euskararen eskubideari ezutlþrÌ diona, alegia'

Jauzi koalitatiboa dago hor.

Pedagogikoak

Hizkuntz politikari dagokionez, geroago zehaztuko ditugun arrazoi soziolin-

guistikoengatik, elebitasunak ez du balio euskararen egoera diglosikoa gaindi-

tzeko. Eta elebitasuna esatean, zera esan nahi da: bi hizkuntza txandaka erabil-

tzeko gaitasunas. Euskal gizarte osoa noiz eta nola bilakatuko da egiazko elebi-

dun, aipatu dugun hitz horren zentzu hertsian, baldin gehiengoa elebakar erdaldu-

na bada eta, gainerA gizarte-abantaila guztiak berak baditu? Egiazko elebidun ba-

karra, gaur gaurkoz, euskalduna da. Horregatik, an'azoizkoa di¡udi, elebitasunaren

printzipioa erabili ordez, elebakartasunarenaerabiltze'a, ara:Loaezbaita euskaldu-

nak elebidunøea, baizik eta erdaldunak elebiduntze4 hauek bakanik baitira ele-

bakarrak. Euskaldunak aspalditik daude elebidunduta.

Elebitasuna¡en aplikazio4 hezkuntza-sisteman, aipatutako hizkuntz ereduen

finkapenean gauzatu da. Elebitasun orekatua lortzeko eredurik ziurrena, inolako

zalantzafl<gabe, D eredua da, ikastolek bere historia luzean erabili izan dutena.

Esan den beãala, B ereduak ez du bermatzen egiazko elebitasuna. Beraz, gai guzri-

ak euskara hutsean egindako irakaskuntza bideragani izan dadin, besteak beste,

hiru baldintzok bete behar dira:

Bat: Pedagogilcoa Haurrek elebitasunerako gaitasuna badutela frogatu behar

da. Iphen, 1920 eø 1930eko hamarkadetan elebitasunari buruz zegoen uste pesi-

mista hura gaindituz, zeinarenarabera bigarren hizkuntzaren irakaskuntza beran-

dutu egin behar baitzen ezagutza-mailan atzerapenik ekæ ez zezan, gaur egun

pentsatzen da hobe dela haurra haste-hastetik elebitasunean heztea, murgilketa-

tidezto eskolatzeaz baliatuz lortzen dena. Areago oraindik haurretan elebidun

izatea ahalezko ez ezik, aberasgarri ere bada. W. LarnbertelCe, elebitasunaren

ondorio positiboak aipatzerakoan, jarraiko hauek dakartzu ezag\fza-mailako za-

lutasuna, sortzeko ahalmena, pentsamentu desberdindurako gaitasuna eta azkenik,

nortasunaren aldetik, kultura bat edo gehiagofen arteko harremanak sendotzea' E-

lebitasunaren esperienøia indarrean dago Kanadan eta, azkenaldi honetan egin di-

ren ikerketak, gehienbat handik datozenak di¡a. Halere, nahasterik sor ez dadin, e-

san behar da Kanadan aplikatzen den eredua maila batean bakarrik dela guretzat

r! Muller, L, "Elebitasuna Euskal Herrian: teoria eta egoera", Jakin' 32' 27

,, ..Algunas consideraciones del bilingüismo", Revista de occidente, l0-11, 1982, 143-166.
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baliagani, zeren, soziolinguisúkaren aldetik, frantsesaren corpus-estatusa e¡,a eus-
karæena ezin baitira inola ere berdindu.

Bi: Soziala. Elebitasun orekatua bideratzeko ez da nahikoa froganea peda-
gogia aldetik ahalezko dela. Esperientzia hau, Kanadarajoan gabe ere, Euskal He-
rrian bertan ondo sama¡ egaztatua dago lurralde erdaldunduetan bezala euskal-
dunetan finkaturik dauden ikastoletan. Herri-borondatea ere zaindu behar da, eus-
karazko irakaskuntza bortxatua izan ez dadin. Tnntzu honetan, badirudi euskarak
gizarte-onarpen aski zabala duela. Joan den urtean (1991), Hizkuntza politikarako

Idazkaritzaren aginduz egindako inkesta batek dakanenez, gehiengo batek (qo
79k) pentsatzen du "haurrek euskara ikas dezatela nahitaezkoa izan behar dela"4.
Gehiengoaren heni-eskabidea hori bada, gizarte-sostengua bermaturik legoke.

Hiru: Politiko-sindil<ala. Arazoa da euskarazko irakaskuntza eskaini eûa eman
ahal izateko, irakasleriak, bere osorasunean, euskalduna izan behar duel4 lanbi-
de honetarako berme osoz gaitua egongo dena. Hego Euskal Herrian, 1986-87
ikasturtean (ez dugu geroztiko daturik), 30.547 irakasl e ziren guzttraeta horieta-
tik, esan bezala, 7.282 EG Atitulua zutenak, hots, 7o 24,07.

Jakina denez, irakaskuntzan hizkunlz ereduak bideratu zienez geroztik,
Eusko Jaurlaritzak IRALE egitaraua dauka martxan jarria irakasle erdaldunak
euskalduntzeko. Eta diru-inbertsioak ere, bide hori inda¡tzeko asmoz, biderkat-
zeraino handitu ditu azkenaldian, orduan 180 milioi pezetakoa zena orain (1992)
3.000 miliokoa baita. Esaten denez, 1982-1992 epealdian zehar, 4.058 irakasle
izan dir4 bere irakasle-lanak utzi eta, IRALE egitarauan jardun dutenakar.

Baina hizkuntz jokabide horri guztiz antzua deritzogu, bistako ar'azoi
hauengatik batetik, bide horretatik irakasleriaren euskalduntze-prozesua asko
luzatzen delako eta bestetik, egiazko irakasle euskaldunak sortzeko duen gaita-
sanaz zala¡tza asko dagoelako. Luza ditzakeen gaitasun-tituluak gorabehera,
EGA ala bestelakoak, euskarazko irakaskuntza¡en praxi egunerokoan egiazta-
tuak beharko lukete egon, titulu horien azpian zein mailatako euskara-ezagutza
ezkutatzen den jakin dezagun.

Irakasle funøionarien konpetentzia Gobernu zentralari dagokionez, ulertze-
koa da Eusko Jaurlaritzak IRALE egitaraua gauzatzea, esparrujuridikoak gehia-
gorako maniobra-ta¡terik eskaintzen ez diolako. Hementxe datza, hain zuzen,
euskal eskolak daukan arazorik sakonenetako bat, gure ustez sakonena eta kon-
plexuena, zeren, une berean, politikoa eta sindikala baita. politikoa da, irakasle
funtzionariak, Estatua¡en aune¿m eskubide lortuak dituenez gero, bere legezko
estatusari eusten diolako; sindikala da, bere lanbidean segitzeko, langile-eskubi-
deak enebindikatzen dituelako. Egitura-mailako antagonismo honen argitan
ulefu behm dira irakasle erdaldunen presioak eta Eusko Jaurla¡itzaren aipaturi-

oo Bandres, L. M., "Euska¡aren alde,,, Egunkaría, 1992,-05-3
" Egin, 1992,-04-24.
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ko murriztapen-aginduak, guztiak euskal eskolaren kontra doazenak ztzen-zuzo'

nean. Hemen dago kontraesana aryitu beharr4 eta berori gainditzeko euskal dina-

mika osoa elkartu beharra. Beniro diogu, funtsezko amzoa, une honetan, hor0€ datza.

Egoera honek jadanik kontraesan bortitzak ekarri ditu, euskarazko lerroa-

tentzat biziki kaltegarriak, zeren, ikasle-kopurua urritzean eta kakasle-Es-

koletako euskarazko irakaskuntza inda¡tzean, azken harobi horretatik ateratako

irakasle euskaldun beniak lanik gabe gelditu baitira eta lrakasle-Eskola priba-

tuetako bat, 
-Donostiako 

etizbam¡tikoa, hain ztJTßÍt- ateak itxi beharrean aur-

kitu baitzen. Hara kontraesan nabaria: hainbat eta hainbat irakasle euskaldun

behar izan eta, halere, horko sektore batek langabeziarajoan behara'

Zirkulu itxi honetatik atera behafra dagoenez, zerbait proposatzen hasi eta, pro-

posamenak bi bide hauetatik joan daitezke€la uste dugu:

Batetik, IRALETen egitaraua erabat baztertu gabe, horko inbertsioek ondo

justifikatuak egon beharko lukete, ikusiz eta egSazfatuz, ikerketa arr¿s hurbileko-

en bidez, ea nolako ekarpena egiten duen irakasleriaren egiazko euskalduntzean.

Eskaintza eman, irakasle orori eman behar zaio, inor zaptrzttraizrn ez dadin. Gai-

tasunik erakusten ez badu, ordea, ez luke zgrtan zÀptJzJ¿tra sentitu' Egokien4 besæ

lanbide bat eskaintzea izango liøateke, lanpostuz aldatzea, alegia.

Bestetik, irakasleria¡en prozesua azkartzeko, ezinbestekoa ikusten da irakas-

le euskaldun gaituak sortuko dituen azpiegiturak antolatzea, jadanik martxan dau-

den Irakasle-Eskolak berregituratuz eta behar izanez gero, ad hoc ikastetxeak

eraikiz, xede nagusitzat izango dutenak irakaskuntza ez-unibertsita¡io osoaren-

tzako irakasleria osoki euskalduna ziurtatzea epejakin baten bam¡an. Honek eska-

tuko luke, noski, Irakasle-Eskola horietan hizkuntz politikabetnaezartzea bai ira-

kasleentzat bai ikasleentzat, euskarazko irakaskuntza hasieratik bertatik bermatua

izan dadin. Proposamen honek aldaketa koalitatiboa eskatuko luke, zeren, funtse-

an, arureaukera bat egitea suposatzen baitu, Sarera euskaldunentzat mugatzeaeÀo

antzeko neurriak ha¡zea.

Soziolinguistikoak

Gure arazo nagusia ez da euskara corpusaren zein estatusafen aldetik zein

gizarte-egoratan aurkitzen den deskribatu eta tipifftatzea. Jadanik nahikoa ondo

egina dago euskarak pairatzen duen egoeraren diagnosia. Iñaki LanañagaK'hone-

la laburbiltzen ditu haren diglosi egoera ezaugatÍtzerLduten elementu oina¡rizko-

ak. Lau dira hauek:

- prozesu mailakatua buruturik egotea, hasteko; euskaldun elebakarrak des-

o'1 "Euskal soziolinguistikaren egoera eta bide berriak" , Jakin, 42-43' 198'1, ß-16'
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agertzßa. ondoren; erdaldun elebaka¡rek euskara ikasi behanik ez senlttzral azke-
nik, eta ondorioz, gehiengoa erdara bakanik jakinezbintzea.

- EtzÀfie- bizjtza euskaraz egin ahal izateko, lurgune geograffto konpaktu
minimorik ez edukitzea.

- hizkuntz transmisiorako ohiko bideak, hots, familiak huts egitean, gizate a-

gente berriek erdaren erreprcdukzioa¡en alde eta euskararen aurka funtzionatzea.
- euskara¡en erabilera g¡zate-bintzarako errentagarri ezizatean, azkenaldio-

tan ikaragæri jaistea.

Diagnosia eskuan dugula, nondik norajo pentsatzerakoan agertzen dira teori
ikuspegi desberdinak. Bada joera funtzionalista bat, gehienbat Eusko Jaulari-
tzaren aholkulari den Fishmanen ikuspegian islatzen denao', zeinaren arabera ele-
bitasunari buruzko azterketa ikuspegi sinkronikotik abiatuta egiten baita, arrazoi
historikoak kontuan hartzeke. Anøeko planteamenduak egiten ditu Mackeyk
ere*, beronen hizkuntz eredu desberdinen proiekzioan ezbattatoz garbiki inpli-
katurik gizarte-faktore determinatzaileak. Txepetxen eredu teorikoak ere badu
halako apolitikotasun-kutsu nabariegiao5, zpren hizkun|zæen erabilera funtsezko-
a dela, hiztunri garrantzta eman behar zaiola, hizkuntz komunikte bakoitzari
espazio batzor zaiola,etab., alderdi guztiokazpimæru|zea, argigarri izan arren,
ezbaita nahikoa aftrzoaren sustrai teorikora joateko. Z,eryatrk'? Bada, goian esan

bezala, hizkuntzen arteko gatazkan faktore politikoak, ekonomikoak eta bestela-
koak interes kontrajarriez eta eraginkorrez ha¡remandurik daudelako. Z.enlzl
honelan, Calvetek{ koloni herrialdeetarako erabilitako eredu teorikoa beste
horiena baino egokiagoa zaigulakoan gaude, zeren honek, hasierako bere lan ho-
rietan, batik bat, hizkuntzaren æazaagatazkasoziopolitiko eta ekonomikoan oin-
arntzen baitu. Gure herria ez da egun kolonia herri bat, baina izana da erromala-
nen garaian eta orduko ondorioakjasaten a¡i da oraindik ere, oso modu berezi
batez, maila linguistikoan. Baldin eta esplikatzen bada zergatik eta nola jausten

den hizkuntza bat egoera diglosikoan, Calveten hiøetan esateko "glotofagian",
ikuspegi diakroniko eta dinamiko honek argitasunik eman dezake, halaber,
berreskurapenerako zutabe oina¡rizkoak aurkitzeko orduan.

Antolaketazkoak

Anazní akademikoak egiazko euskal eskola, baldintza batzuk bestez gero,
ahalezko delabaieztatzpn badu, berori lofzeko indarrak nola antolatu da geldi-

o1 Sociologla del lenguaje, Cátedra, Madrid, 1979.
nn Bilinguisrne et contac, des langues, Klicksieck, Paris, 1976.

'r Un futuro para nuestro pasado: Clnves de Ia recuperación del euskera y teoría social de ias len-
gzas, Estella,-Lizura, 1987.
'6 Linguistique et coloniøIisme. Petit traité de glotophagie, Payot, Paris, 1974.
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tzen den azken arazoa, hau ere aski lani ek konplexua,lar1ekafzen diren aurre-

ntzi eta interes partikularren gatik.

Honetan guztian ikusi behar den lehen puntua da zein den, euskal eskola nahi

dugunontzat, kont¡aesan nagusia. Ez da pribatua ala publikoa izan, nahiz berau

garantzitsua izan,batziketa, lehen-lehenik, beste hau: historian behingoz eus-

kal eskola sor dadino, euskalduna izan ala erdalduna izanez segitu.

Hori honela, Euskal Eskola Publikoaren aldarrikapen honetan aurrera zin-

dotasunez egin ahal izateko, jarraiko baldintzok ezinbestekotzat jotzen dira:

Hezkuntza-sare desberdinen arteko sektakeria gainditu eta euskal eskolaren

protagonismoa daramaten indarrak oro, ikastoletakoak nahiz beste sektoreetako-

ak, elkartzea plangintza amankomun baten bamran.

Plangintza honetan, natriz eta elkarri oso lotuak egon, euskalduntasunari da-

txezkion øzauganespezifikoak eta publikotasunari datxezkionak garbiki bereiz-

tea, Euskal Eskola Publikoaren aldeko bonoka desbideratua gertaez dadin. Ges-

tio demokratikoa, titularitate publikoa, zentruen autonomia, hnantzaketa publi-

koa, lan-espamr berria, eskolarteko koordinakuntza, etú., ezaugarn guztiok lan-

du beharreko puntuak dira, garrantzitsuak, baina balio, euskalduntasuna berma-

tuz gero bakarrik balio dezakete, gure kasuan bederen.

Oraingoz egituraz erdalduna den hezkuntza-sistema honen aurrean' galran-

tzitsuena hurbileko xedeak eta um¡tikoak bereizi eta bakoitzaren eginkizunak ze-

hazteada. Zer-nolako euskal eskola nahi dugun irudikatuz gero' elr¿lzÍlgo asma-

tuko da nolajokatu aldi bakoitzean Administrazioakjar ditzakeen lege-oztopo

desberdinen alurean.
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MAIATZAREN 25a: ZTKLO BERRI BATEN HASIERA?'

Ezagunak zuùrtgu emaitzak ikastola erdiak edo, sare publikora pasa dira,
ikasle gehienak ikastoletan gelditu diren bitartean. Honek esan nahi du, datu gor-
din horien interpretazioan saÍuta, ondasunez ondoenik hornitutako ikastolek e-
rantzun ahal izan diotela hezkuntza-legea¡en desafioari; zßnfztJ honetan, badiru-
di ikastola bakoitzak egindako aukera egun bizi duen ekonomi egoeraren isla i-
zan del4 kasu batzuetan, gainera, hartzekodunek kanpotik bortxatua. Bestalde,
lege-arazoek zintziltk diraute kooperatiba-sistema daukaten ikastoletan, inpug-
nazioen esanera.

Eztabaida lehendik datorrena da eta gertatuak, egia esan, ez nau ustekabean
harrapatu. Jadanik l980ko hama¡kada-hasieratik awrera larrituz etorri den krisi-
prozesu sakon baten ondorio normala izanda. K¡isiaren lehen abisua l983an e-
man zen, EEPAren eragtnez, ikastola batzuk zentru publiko ü"ansferituak izatera
pasa zirenean. Mugimendu horrek erabilitako argumentua zen, EIKEren proiek-
tuaren arabera, irakaskuntzaren euskalduntzea soilki ikastoletaramtgatzeazela
eta, ondorioz, jokabide horrekin euskal gizartean bi komunitate sortu nahi zirela.
Alternatiba horren aurrean, Ikastolen Konfederazioak, sare publikoan sartzeari
uko eginez, titularitate propioa aldarrikatzean oina¡ritu zuen bere esfategia. Bere
jokabidea justifìkatu zuen esanez, ikastolek asimilatuak izateko a¡riskua zeukate-
la sare publiko erdaldunaren bam¡an eta, egitura hori aldatu bitartean, behin-be-
hineko irtenbidea ikastolen berezko hazkundeari eustea zela, horretarako lehia-
kidetasunean oina¡ritutako eskola-eredu4 kalitatezkoa deitu i zan zato¡a,bizkortuz.

' Egin,1993-06-1.
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Ordukoaz zer esan gaurko leihatilatik begiratuta? Biek bazutela beren arra-

zoi-puska, baina ez batak eta ez besteak osoa. Konfederazioaren planteamenduak

aldez asmatu zuen, eskola transferituek ez baitute lortu ikastoletako ereduari eus-

tea, ez bederen oinarrizkotzat dauzkagun hizkuntz murgilketari eta pefsonalaren

egonkortasunari buruzko puntuetan. Hezkuntza-sistemaren asimilazio-indarra e-

rabakiganiagoa izan da Administrazioak agindutako garanti hitza baino.

1.. Antzeko ikasle kopurua

Baina aldez bakanik asmatu zùeî, zeren, 1982-90 epealdiko datu estatisti-

koek erakusten duten bezal4 proportzioan hazkundearen erritmorik biziena ikas-

toletan eman bada ere, azken urteotan, kopuru absolutuetan euskarazko irakas-

kuntzaren hedapena eskola publikotik etorri da gehienbat. Antzeko ikasle-kopu-

rua zebilen l990ean, 79.000 ingurukoa, ikastoletan eta eskola publikoan. Errea-

litate ho¡ren aunean, bada, ezin da ezikusiarena egin.

Impassea, beraz, bi aldetatik egon da. Ulergarriago gertatzen zait plantea-

menduetan erabat ez asmatzea, gizontxoena batÍaenalzeaete' Baina nekezago o-

nartzen dut Ikastolen Konfederazioak azken hamar urteotan eftrman duen hez-

kunøa-politika, funtsean ekonomizista eta posibilista, Gasteizko Administrazio-

ari atxekia eta herri-mugimendutik aldendua. Heniari urtean bost aldiz eta bost

lekutara deitu zaion bakoitzean, dirua jasotzeko deitu zaio, ez hezkuntza-siste-

maren aldaketa errebindikatzeko. Azken hau lehengoa bezain garrantzitsua da,

lretzatgarrantzitsuagoa, ikastolen lehen epealdian izan zenbezala. Hutsune po-

litiko eta ideologiko honek izan du eraginik oraingo k¡isi honetan eta. nire ustez,

uste baino handiagoa. Bestalde, baldin kontuan hartzen bada Gasteizko Adminis-

trazioan PSOEk oso azpian harturik daukala PNV gobernukidea, nahikoa erraz

esplikatzen da Eskola Publikoaren Lege hau indartsu sentitzea gure ahuleziaren

aurean.

2. Bi alternatiba

Læge-proiektua kaleratu zenean, bi altematiba ziren posible: bata hezkun-

tza-komunitate osoari intsumisiora deituz eta desadostasuna kalean agertuz,

lege-proiektu horri ezezkoa eman eta, bidenabar, bi sareen arteko konfluentzia

aldanikatzea Danon Artean plataformaren inguruan, eta bestea, legea bera egin

zutenekin negoziatuz, ikastolei irtenbide partikularra ematea. Ikastolen

Konfederazioak bigarren aukera egin zuen. Bilboko manifestazio hura sinboli-

ko hutsa izan zen. Haizerrota bat besterik ez. Honen froga da ez zuela segida-

rik izan. Honela, berriro, PNVrekin paktismo antzu eta misteriotsuan urrezko
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denbora galduz eta ikastolen mugimenduan befan sekulako mesfidantza sor-
Luz,noraezaren zuloan safuta utzi gaitu.

Halere, maiatzaren 25ak gogoeta sakon bat egiteko eta gavza asko argi-
tzeko parada eman digu. Mindura ha¡rdia daukat, Administrazioa gauza izan
delako, batetik, legea ideologia aurrerakoiaz ondo mozorrotuta, ikastoletako
partaideok elkar-erasokajartzeko eta, bestetik, hezkuntzari buruzko gure arazo
nagusia desbideratzeko. Eskola pribatua ala publikoa erabakitzeko orduan,
erantzunaren inmediatismoak eraginda, eztabaidaren beroan ez da esan gure

funtsezko arazoa, kontraesan nagusia alegia, eskola euskalduna¡en eta espai-
nolaren afekoa dela. Nik bereizten ditut hemen ezarnta daukagun hezkuntza-
sistema estatalean eskola pribatuak, publikoak eta ikastolak. Hau guztia erre-
pikatu beharrak egiazki lotsatzen nau, baina entzundakoak entzun eta irakurri-
takoak irakurri eta gero, idatzi beste erremediorik ez dut.

Dena den, eztabaida patxada onean eraman ezbadaerc, sobera politizatua
egon bada ere, egiazko arazo batzuk plazaratu dira. Ondo jabetu gara krisi
honek, azpi-azpian, kausa estrukturalak dituela, bere oinarriak politikan ditue-
na, eta horiei puntualki erantzunez joaten ez garen bitartean, umrnduz joango
garela euskarazko irakaskuntzaren helburutik. Hau bederen badu positibotik.
Eta nik alderdi hau azpimarratu nahi nuke.

3. Ideia baliagarriak

Irtenbiderako proposamenak? Ez gaude hutsetik abiatzeko egoeran. Egin
nahi den euskal eskola berriaren inguruan, teorian bederen, proposamenjakin
batzuk formulatzen jardunak dira Ikastolen Konfederazioa, Sofzen, Unibetsi-
tateko Hezkuntza-Mintegia, etabar, eta horietan jasotzen diren ideiak balaiaga-
rriak izan daitezkeelakoan nago, hala nola: konfluentzi prozesuaren plangintza
eta hezkuntza-komunitatearen autonomia zentruen gestio-antolaketan eta hez-
kuntza-proiektuaren nahiz hizkuntz politikaren finkapenean. Areago zehaztuz,
oinarrizko puntuak iruditzen zuzkrt iuralko hauek: a) hizkuntz politikari
dagokionez, murgilketa-metodoaren fînkapena, irakasleria euskaldunaren
ezatpena eta lurralde-printzipioaren onarpena; b) gestio-antolaketa¡i dagokio-
nez, botere lokalean oinarritutako deszentralizazioa, erabakitzeko ahalmena
izango duena hezkuntza-proiektua egiteko nahiz irakasleak kontratatzeko
orduan; d) pedagogiari dagokionez, irakasleria¡en egonkortasuna, kalitatezko
irakaskuntza ahalezko izan dadin.

Beraz, Euskal Eskola Nazionala lortzeko, badakigu zer ez den egin behar:
lehengo bidetik kaskagogor segitu eta herri-protagonismoa aparatu burokrati-
ko baten eskuetan utzi. Gertatua eskarmenturako izan bekigu. Eta hau esanda,
zer egin behar dugun orain hobeto dakigu: etenak ireki dizkigun zauriak lehen-
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bailehen sendatzen ahalegindu, sare publiko nahiz pribatuko euskal irakas-

kuntzan dihardugun indar guztiak 
-hemen 

gurasoak, irakasleak eta ikasleak

saftuz----€guneroko praxian elkartu, eta presioa egin eskola-sistemafen bamltik

eta kanpotik. Horretarako gorputz organiko bat eratu behar da, egiazkt eragilea

eta militantea izango dena, eta arnasa herri-mugimendutik hartuko duena.

Honela bakarrik lortu ahal izango dugu hurrengo legealdian lege-espamr dui-

nago bat izatea, zeren eman, ez digu inork ezer ezertxo ere emango eta'

Gehiegizko hipokresia da esatea Hezkuntza-Saila izan dela txantaia egin

duena. PSOE em¡dun eta PNV ez? Nahikoa da, jaunak!

Eta bukatzeko, zinez diot ziklo berri eta esperantzakor baten aurrean gau-

dela. Nire zalan%znk handiena hauxe da: zein erakundek bideratuko ditu

hezkuntza-komunitatea osatzen dutenen errebindikazioak? Galdera zintzilik

uzten dut.
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vr.

EUSKAL ESKOLA NAZIONALA EGINKIZUN'

Arazoren bat hots handiz kaleratzen denean, askotan nahasten dira arra-
zoi politikoak eta akademikoak, hau da, egiazko arrazoìak eta ez direnak,
edota arrazoi batzuk ezkutatzendira eta beste batzuk nabarmentzen. Hori guz-
tia komenientzien arabera. Horrelako zerbaif gertatu zelakoan nago l993ko
uda-partean ikastolen arazoa irakaskuntza publikoaren eta pribatuaren arteko
alternatiba gisa planteatu zenean.

Hasteko hauxe esango dut: gure arazo nagusia ez da eskola publikoa ala
pribatua, baizik eta Euskal Eskola Berria lofzen ahalegintzea edo, oraindik
zehatzago esanda, arrazoi historiko jakinengatik bere garaian lortu ez zen
Euskal Eskola Nazionala Eavzatzea. Beraz, eztabuda honetan ,.publiko,'

nahiz "pribatu" adjektiboen azpian ezkutatzen den arazoa, garrantzitsua iza-
nik ere, bigarren mailako zerbatt da. Naziotasuna da hemen hitz substantiboa.
Eskola nazionalaren barruan publikoa ala pribatua izan, hau beste maila bate-
ko arazoa da.

Badirudi oroitzapen historikoa galdu dugula eta zalantzanjarri ditugula
euskal irakaskuntzari aitortu zaizkion balio batzuk, horien artean pedagogi
eredu berritzailea eta, bereziki, euskalduntasuna. ikastolen betiko helburua,
1960ko hamarkadatik aurrera, irakaskuntzaren bidez euskal gizarte osoa,
Hegoa eta Ipana, hiri handiak nahiz txikiak, dena euskalduntzea izan da,
batez ere deseuskaldunduak izan diren henialdeak berreuskalduntzea eta, zer-
gatik ezr., inoiz euskaldun hutsak izan ez direnak euskalduntzea. Eta badirudi,

I Bat,l3-I4, EKB, 1994ko azaroa, Donostia.
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egunean egunekoa bizi eta atzera begiratzeko astirik ez dugulako' oinarrizko

erreferentzia hauek ahaztu egin zaizkigula.
Horregatik, baldin onartzen bada helburu horrek orain ere zuúk irauten

duela bere osotasunean, galdetu behar da zein bide diren egokien, eraginko-

rren eta ziurrenak helburu horretara joateko. Galdera honi erantzuteko, arazoa

beti ere ikuspegi sozio-historikotik begiratuta, euskarazko irakaskuntzaren

garapena gehien baldintzatzen duten faktoreak zein diren aztertu behar da.

Nire ustez, hauek politiko-juridikoak eta soziolinguistikoak dituzu. Hauekin

harreman estuan, baina bigarren maila batean datoz hertsiki pedagogikoak.

Gatozen, bada, beroriek pixkabat gainbegiratzera' Azkenean, interbide posi-

bleen afean, bat proposatuko dugu. Balantze antzeko zetbut egingo dut.

1. Oztopo politiko-juridikoak

Arazo politiko-juridikoen eragina behar bezala aztertzeko, gerrateondoan bi

aldi bereizi beharra dagoela uste dut frankismo-garaia eta gerokoa.

Frankismo-garai¿¡i dagokiona ezaugarritzeko orduan, bost puntu nabar-

mentzea guztiz beharrezko ikusten dut, horien konüastean bakarrik uler baitaiæ-

ke gaur arteko eboluzioa. Gogorarazteko xedearekin hezur hutsean doazkizun

honako hauek dituzu:
- Ikastolen hazfunde bizkarra. Ez ditut hemen aipatuko ikastolek legezta-

Újeko izan zittzten zailtasunak, l965etik alurera' batik bat; baina, bai, esan nahi

nuke, eta datu hau oinarrizkoa da, ikastolen hazte, sendotze eta egitumtzea auto-

nomi legeria aplikatzen hasi aurretik eg¡n zela. Iæhen transferenøiak 1980an

egin ziren lehen mailako irakaskuntzan. Ikastolek erakusten zuten os¿Nun onaren

adierazgarri dira datu hauek: 1964-65 ikasturtean 596 ikasle zebiltzan eta 1981-

ï2an,bern2,69.935. Gorakada ikaragarria'?. Puntu hau gogoan hartu beha¡ da

gerc esango dugunerako, funtsezkoa baita Euskal Eskola Nazionala eraikitzeko

bidean nondik norajo erabaki beharra tokatu den une eztabaidagarri bezain ilun

honetan.
- Herri-protagonismoa. Esan beha¡ da artean oso indarrean zngoela g¡zarte-

mugimendua eta ikastoletako gizarte-egileak, gurasoak natriz irakasleak, hauek,

batik bat, oso saftuta zntdelaheni-dinamikan eta horien eskuetan zegoela ikas-

tolen protagonismoa. Zapalkuntza frankistak berak asko indartu zuen herritarren

militantismo eta solidaritatearen sentiberatasuna, ideologi desberdintasunen gai-

netik jarrera amankomunak mantentzeraino indartu ere.

- GipuzÌroal<o lkastolen Federazioaren herri-dinamilca. Hau 19694n eratu

zen, eta honek ere, irakasle-taldeekin bere ezinegonak izan bazituen ere 1970eko

'Iztueta, P., "Euskal eskolaren bila", op. cit.,132.
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hamarkada-hasieran, herri-borrokaren ildo horretatik aunera segitu zuen eta
azpiegitura oinarrizkoenak falta ziren epealdi lani hartan ikastolak maila nazio-
nalean kosrdinatu eta zuznntzeko helburuari zintzo eutsi zion.

- Iralcasle-taldearen partelørtze eragile eta zuzenû. hakasleek ikastolei egin
dieten ekarpena modu askotakoa izan da, baina, batez ere, pedagogikoa. Bazev
den kolektibo honetan ere, noski, arazo ideologikoak, ikastolen bizkar burgeske-
riaren sanbenitoa botatzcn zutenak, eta horrelakoak. Salaketa hauek euskal ezke-
rreko sektsrebati 1970eko hamarkada-hasieran internazionalismo marxistak era-
gindako suharr¿ren isla ziren. Baina orduan ere, nahiz eta ikastolen erakundea
klasearteko ikuspegitik kritigani atzerîan, sektore horrek garbi zeukan ikastolen
helburua euskal irakaskuntza euskaldu ntz¡-a zela.

- Pedagogi eredu beni batenfinkapena.Ezin da ukatu ikastolek hezkuntza-
estilo berria sortu dutela, originala eta aberatsa. Berrikuntza handiak ekarri ditu
ikastolen inguruan egindako esperientzia kontrastatuak pedagogiaren nahiz anto-
lakuntzaren aldetik. Ikastolak izan dira, beren mugen bamran, demokratikoa, he-
rritarra autogestionarioa, benizalea, panehartzailea izaten gehien saiatu direnak.
Herrian eta herritarek sofu eta bideratua izateak ematen dio erakunde honi bere
berezitasuna, Euskal Eskola Nazionalaren prototipoa izateko koalitate guztiak
dauzkana. Ez dago eredu bila kanporajoan behanik. Inbentoa egina dago.

Erregimen demokratikoarekin hasten den bigarren epealdian (1978-1994),
ordea, gizarte-aldagai beniak tartekatzen dira eta hauek eragin zuzena bezain sa-

kona izango dute ikastolen eta, oro har, euskal irakaskuntzaren eremuan.
Sorrerann 1978ko Espainiako Konstituzioa dago, 3.artikuluko l.parrafoan

hauxe daka¡rena: "Todos los españoles tienen el deberde conocerel castellano y
el derecho de usarlo". Ondoren, 1980an, Gobemu zent¡alak Gasteizkoari hez-
kuntza ez-unibertsitarioan egiten dizkion transferentziak daude, baina 1985eko
LODEren arabera, konpetentzia batzuk beretzat gordetzen ditu, zehazki hauek:
hezkuntza-sistemaren antolaketa orokorra, titulu akademikoak eta profesionalak
ematea eta goi-inspekzioa egitea.

Euskal Estatutu Autonomoak,l979an,6. a¡tikuluan esaten du hiritar guztiek
dutela bi hizkuntzak, gaztelama eta euskara, ezagutzsko eta erabiltzeko eskubi-
dea. Artikulu hori areago zehaztvz, Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Oin-
a¡rizko lægea dator 1982an, PSE-PSOErekin adostua, zeinelan irakaskuntzabi
hizkuntza ofizialetan hartzeko eskubidea dagoela aldarrikatzen baita.

Espamjuridiko honek orain a¡tekoan eman duena hauxe izan da: nahiz eta

Gasteizko Administraziotik behin eta berriz esan euskarari lege aldetik posibili-
tate handiak irekitzen za¡.d<tola eta irekitzen diren zirrikitu denak erabiltzen ez
badira euskaldunon erruz dela, euska¡a, de facto, bigarren hizkuntza dela,baz,-
tertuaizanez segitzen duela, eta hori, beste faktore batzuk aparte, legeriak berak
baldintzatzen duelako gertatzen dela honela. Eta nik esango nuke gehienbat horre-
gatik, zeren, legearen arabera, gaztelania baita beharrezko bakarra, kolektibo
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osora hedatzen dena, euskararen erabilera maila indibidualera mugatzen den bitar-

tean. Euskal Herrian ez dauka inork euskara ikasæko obligaziorik, eskubidea

bakarrik. Horixe gogorarazten zuen Femando Buesa kontseilariak 1992an, gaine-

ratuz, ausardia handiz, Administrazio publikoak diru gehiegi gastatzen zuela eus-

kararen berreskurapenean.

Iæge horiek atera eta gero, irakaskuntza mailan hiru sare (eskola publikoa,

pribæua eta ikastolak) aurkitzen baitziren, esp¿uru autonomikoa¡en bam¡an, ikas-

tolei nolako t¡atamendua eman izan dauazoa. Beti ere ezarritako lege-espamra-

ren barruan jokatuz, Gasteizko Parlamentuan neurri baøuk hartu izan dira'

Hezkuntzako Sailburua nork izan, hala taxutu izan direnak. Gobemu-mailako in-

da¡-erlazioen neurrikoak ditugu egin diren hitzarmenak Ikastolen Konbenioa

1980an, EIIG l983an eta Euskal Gobemuko Hezkunøa-Sailaren eta Ikastolen

Federazioaren arteko Konbenioa 1987an eta, azkenik, Euskal EskolaPublikoaren

legea l993an.
Hezkuntzako Sailburua alderdi autonomisten harikoa izan den bitartean, ba-

da, ikastolek bermatu izan dituzte beren titularitate publikoa, estatutu juridikoa eta

subenteio-ekonomikoak.
Ikastola¡i dagokionez, bi joera plazarafi izan dira, baÍez ere EIKE bideratu

zenezgeroztik.
Bata 1983an eratutåko EEFA mugimenduaizan z.er¡, ikasteÞre publiko tans-

feritu baøuk sare publikoan sartzea ekarri zuena, aldez aurretik hizkuntz ereduari

eta pertsonalaren egonkortasunari dagokienez gutxienezko baldinøa baøuk ziur-

tafzna eskatuz. Sare publikoan sartzeko erabiltzen zen ¿ìrgumentua bikoitza zen:

bat, ez dela espero izatekoa irakaskuntza ikastolek izan dezaketen hedakuntzaren

bidez euskaldurúzeaetaondorioz, EIKEren hezkunøa-plangintza soilki ikasÛole-

taxa mugatz€n denez gero, bide horrek irteerarik ez duela; eta bi, honelajokatuz

gero, euskal gizaræan bi komunitate bereizten direl4 batean euskaldunak etabes-

iean erdaldunak. Hortik ahoazen, beren nabardurekin, HBren planteamenduak,

euskal eskola publiko baten bila. Ponot egin zuen.

Bestea EIKErena zen, PIIVk bideratu zuena Honen sostengatzaileek zioten

proiektu hori zela legeriak oîal. zþzalKæÍL i¡tenbide bakalr4 z€ren ikastolak safe

publikoan integratzeak anisku handian jar baitzezakeen beraien ezaug¿lrIi nagusia:

iots, euskalduntasuna. Eta hemendik zihoan Ikastolen Konfederazioaren politika

ere. Sare publikoan saftzeari uko egin etabere titularitate propioa eskatzen zuen'

xpatutaro arazo hori plazaratu znn garar hartan, bi ikuspeg horiez aparte,

beste ikuspegi bai ere argitaratu zen prentsan3. Proposamenaren silogismoa hone-

la labur daiteke:

Ba[ Ikasûola izango da biharko Euskadiko Eskola Nazionala. Hori izango da

Euskal Eskola Bakarra. Euskadi bere buruaren jabe izango denean, subi¡anoa

' Egin, 1983-ll-17118.
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alegia, orduan bakarrik lortu ahal izango da eskola-eredu hori: "Eskola Ba-
karra, Euskadin, bertako herri borroka¡en fruitua izango da, Euskadi burujabe
eta bateratua lortzen den heinean. Bitartean, etsaienjoku instituzionala egiten
ari gara".

Bi: Sare publikoaren egitura funtsean erdalduna baita, ikastolak, hor
bam¡an sartuz gero, egitura hori aldatu baino gehiago asimilatuta geldituko li-
rateke: "7.er aldatuko litzateke beste ikastetxe publikoetan, gu Sare Publikoan
sartuta?".

Hiru: Interbidea,beraz, ikastolen berezko hazkundeari eustea da, horreta-
rako lehiakidetasunean oinarritutako eskola-eredua bizkortuz: "Geure eragina
ez dago instituzioetan, edo instituzionatzatuta, orain arteko bidean baizik:
ikastolak haztean, ugaritzean. Eta orduantxe bai, ikastetxe pribatuak zein
publikoak ftonpetentziaren eraginez)'euskarazaleak' bihurtuko dira. Hori
bera gerfafzen ari bait da Gipuzkoako herri gehienetan". Eta ikastolen hazkun-
dearen adibidetzat, Gipuzkoako ikastola batzuen zenenda ekartzen du taulan,
hor sartuz: Z,arautz,Legazpi, Azkoitia, Beasain, Arrasate eta Eibarkoak, era-
kustera emanez nola herri horietan ikastolen presentzia beste sareen parekoa
edo handiagoa den.

Iritzi hau "Maixu" kolektiboak atera 
^ten. 

Ez dakigu zein zen talde hori,
baina, bai, esan dezakegu filosofia horrek harrezl<ero bere bidea egin duela
Ikastolen Konfederazioaren hezkuntza-politikan. Bere lekuan aztefuko dut
plantamentu horren okerra.
Ikastolen Konfederazioak, azken epealdi honetan, aldaketa nabarmenak
ezagvtzen ditu. Elkarte hau, haziz joan ahala, mik¡obotere bihurtzen da,
funtzionamenduan burok¡atizatu egiten da eta ikastolen gestio-bideak mono-
polizatzen ditu. orain, aurreko epealdian ez bezala, hizkuntz errebindikazio
politikoak ez,buzik ekonomikoak lehenesten ditu. Jokabide honek eramango
du, batetik. etengabe negoziatzera Gasteizko Administrazioarekin aldian aldi-
ko koiunturen a¡abera eta, bestetik, herri-mobilizazio soilki ekonomikoak egi-
tera: Kilometroak, Oinez,Araba Euskaraz,Hern Urrats, eta gisakoak.

Eta horrela segitu du, beti erejarrera dinamikoan baino gehiago estatiko-
an babestuz, harik eta Hezkuntza-saila Fernando Buesa sozialistaren eskueta-
ra pasatzen den arte. ordurarte negoziaketan solaskide zuena pNVÆA baitzen,
orain Sailburua sozialista izatean, gauzak zaildu egiten dira. EE, pNV eta
PsoEk, elkartuta, Euskal Eskola Publikoaren Legea aunera ateratzen dute
l993ut, paktu politiko baten bidez, gizarte-adostasunik gabe. Eta oraingoan,
PNV eta PSOE paktu horren bam¡an daudenez, Ikastolen Konfederazioa,
azken epealdi honetan negoziaketa hutsetik bizi zena,jokutik kanpora harra-
patzen dute. Eta hemendik datoz zalapartak.

Baina lege honi buruzkoa, eskola euskaldunaz hitz egiterakoan ikusiko da
zehatzago. Segidan, beraz.
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2. i¡razo soziolinguistikoak

Eskola publikoa bai ala ez galderari enn zæo besterik gabe erantzun, ezbe-
deren irakaskuntzan euskararen egoera zein den ikusi gabe.

2. 1. Ikasle-matrikulazioen hazkundea, data-abiapuntvtzat 1982-83 eta 1989-90

ikasturteak hartuta, orotara ageri da ikasle gutxiago eskolatzen dela, 46.315 gu-

txiago eskola publikoetan eta pribatuetan, halaber, 15.538 gutxiago. Ikastolak

dira 7.081 ikasle gehiago ha¡tzen dituzten bakarrak. Datu absolutuak 1989-90

ikasturtean, hauek ziren: eskola publikoetanzz0.4l7 ikasle, pribatuetan L79.340

eta ikastoletan 69.093. Bestalde, oraingoan 1.992-93 ikasturteko datuak erabiliz,

emattza hauek dauzkagu portzentajetan emanda:

36. taula: lknstxe-motak porîzentaietan ( I 988-93 )

Ohar-pare bat egin beharra dago ikasleen mat¡ikulazio-tasan gefatu diren

aldaketak bere lekuan jartzeko.

Lehenik esan behar da" eta datu hau orokorra da, ikasleriaren kopurua gutxi-

tu egin dela azken urteotan. Mat¡ikulatze-kopurua nabarmenki jaisten hasi, 1985-

86 ikasturtetik aurrera hasten da. Jauzi koalitatiboaznhazki 1983-84 ikastutetik

1985-86 ikasturtea bitartean ematen da, 659.409 ikasle matrikulatzetik 512.472

ikasletarajaisten baita. Honek 145.937 ikasle gutxiago izatea suposatzen du. Epe-

aldi horretari, bada,249.27l ikasle gutxiago matrikulatu ziren. Eta joera horrek

aì¡rrera segitzen du: iaz, 1993-94 ikasturtean, 410.1 38 matrikulatu ziren eta aurten

12.867 gutxiago.

Jaiotze{asajaistearen ondorioz gertatu da fenomeno hori. Beheranzko kurba

naba¡ia l976an hasi zen eta geroztik handituz etorri da: l976an4l'100 haurjaio

zjren eta 1989an, berrr2,17.024, hau da, 24.076 gutxtago. Erdia baino gutxiago 13

urteren buruan bakarrik.

Matrikulatze-beherakada orokor horren bamlan, halere, ikastolak izan dira,

gutxi baina, gora gehien egiten duten bakanak bai kopuru absolutuetan bai por-

tzentaian. Hau guztia egia da, baina datu honek ez gaitu gehiegi itsutu behar. Izan

ere, 1964-82 epealdian, hots, 1 8 urteren buruan, 596tik 69.935era igo zela kontu-

an hartzen bada, ohartuko gara nola ondoko 8 uferen buruan 7.091 ikasle gehia-

go baizik ez dituela hafu bere sarean. Oso gutxi egin du gora, aurreko epealdiare-

1988 1993

Publikoak 47,03 45

Pribatuak 38,21 ,î0

Ikastolak 14,74 r5
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kin konparazioan bederen. Beraz, ikastolak bam¡tik haziz joateko optimismo ha-

iek asko limatu beha¡ra dago. Ikastolek zein eboluzio izan dutenjakin behar da,

batik bat.
Eskola pribatuek, 89-93 epealdian, ehunekotan bederen, gora egiten dute.

Datu hau ere jakingarria da. Ezaguna da irakaskuntza pribatuak indar handia du-
ela Espainian. Eta hemen, 1985-86 ikasturtean, Gipuzkoa zihoan guztien buruan
OHOn Vo 60rekin eta EAn, berriz, Balea¡es eta Madrilen ondoren zetorren. Es-
painiatik kanpora, Belgika eta Hola¡rda dira portzentaia handiagoak dituztenaka.

Adierazgania da, bestalde, Europako Elkartean, henialde gehienetan eskola
publikoa, estatala nahiz udal eskola, nagusitzen dela, baina askogatik. Publikoak
dira Danimark u 7o 9 5 ; Alernariær, 7o 92 ; Espainian, Vo 65 ; Frantnan, 7o 97 ; Bri-
tania Handian, Vo 9l; Grezian, 7o 93; Itahaq 7o 92; klandan, Vo 88; Luxen-
burgon, Vc 95; Pofugalen, Vo 93 . Esan bezala, Belgika eta Holanda dira pribatu-
tik doazenak, hurrenez hurren, 7o 43 eta 7o 30eko portzentaiekin. Eta gero segi-
dan Espainia datot'.

Sare publikoetan dabiltza, halere, EAEko ikasle gehienak. Baina honek ez

du esan nahi, geroago ikusiko den bezal4 dinamikarik handiena hor dagoenik,
alderantziz baizik.

2. 2. Ikasleak irakasereduen arabera sailkatuta, oro har, B eta D ereduen aldeko
joera nabarmentzen da ela, aldrz,A eta X ereduen indar-galtzea. Datuok arglga-
rriak dira zentzu honetan: 1982-83 epealdian A eta X ereduan Vo 75 zebilen,B-
¡ 7o l0 eta D-n Vo 15; 1992-93 epealdian, ordea B eta D ereduak Vo 28 izaterat-
no iristen dira, A eta X ereduek 7o 44ra justen diren bita¡teanó. Eta badirudi joera
euskal lerroen aldekoa dela. Honela, B eta D ereduak batuz gero, Vo 56rekin,i-
kasleri gehiengoa euskarazko sa¡ean egongo litzateke.

Baina itxura batean bakanik da hori egia. Eta hau diogu, zeren ikasmailak
oinarritzat hartuta, 1994-1995 ikasturte honetan adibidez, BBB-UBIn A eredua
baita nagusi Vo 7l,4ko portzentaia igoarekin?. Eta unibertsitate-ikasketak ka-
kaskuntza Ertainean erabakitzen direla kontuan hartzen bada, beheko ikasmailen
portzentaia handiek gutxi laguntzen dute goi-irakaskuntzan euska¡azko ikaske-
tek jaraipena ízar.dezateî. Euskarazko lerroak ziurtatzeke segitzen du. Zergatik
gertatzen den eten hori? Faktore bat baino gehiago tafekatuko da, zalantzarik
gabe. Gan"antzitsuena, irudiøen zaidanez, hizkuntz gaitasunean legoke: hots, B

'Fernández Enguita, M.: ln escuela a exam.en, Eudema, Madrid, 1990, 78-90.
5 Ga¡cfa Garrido, l.L.: la educación en Europa: Refornas y perspectivas de funro, Cincel,Madnd
1989, 13.
6 Ga¡mendia, M.K.: Eusfto Jaurlarttzako Hízhntza Politikarako ldazkari Nagusiaren agenaldia,
berak eskatuta, Eusko lzgebiltzanekt¡ írakaskunde etø hzrrizaingo batzordearen aurrean,
Jau¡laritzako t€hendaka¡itzaren ldazkaritza, Gasteiz, 1992, 29.
7 Egunkariq 1994-09-10.
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ereduak ez duela aski trebetasunik ematen Irakaskuntza Ertaineko irakasgaiak

euskaraz burutzeko. Hipotesi hau egiaztatuko bahtz', ez bakarrik A eredua, B ere

auziknjarri beharra legoke, orain arteko ikerketek erakutsi baitute B ereduak ele-

bidun desorekatuak sortzen dituela.

2. 3. Irakasereduak 1989-90 ikasturtean ikastetxeetan nola banatzen ziren begi-

ratuta, datu hauekin aurkitzen gara, ehunekotan emanda:

i7. taula: Hizkuntz ereduak ikastetxe-moten arabera (1989-90)

Hemendik ateratzen den ondorietako bat da, hain zuzen, oraingoan kopuru

absolutuak orotafa hafuta, euskarazko irakaskuntzan antzeko ikasle-kopurua ze-

bilela ikastoletan eta sare publikoan ikasturte horretan: hots, publikoetan69.707

eta ikastoletan 69.093.lazko zattketaren ondoren, jakina, balantzak sare publiko-

aren alde nabarmen egiten du. Datu hau aintzakotzat ezhartzpa itsurena egitea

da, euskarazko irakaskuntzaren hedapenak kezkatzen bagaitu bederen.

Hazkundea nondik doan begiratu behar da.

2.4. Irakasereduen egoera EAEko probintzietan zein denjakiteak ere badu ga-

rrantzirik. Aipaturiko 1989-90 ikasturteko datuekin segituz, probintziarik euskal-

dunena, zalantzarik gabe, Gipuzkoa da I 990an, B eta D ereduak batera haftuz ge-

ro, horiek nagusitzen baitira: Vo 55,98 gttzltta, D ereduan gehiago (7o 35,39) B

ereduan buno (vo 20,59).4 ereduan, 7o 43,26 dabil. Bestalde, Araba eta Bizkai-

aren ahulezia nabari da, gehienak A ereduan ari direlako: Vo 77 ,52 Arabarl elÃ 7o

71,69 Bizkaian.
Askotan, seguru asko propaganda-an-azoiengatik, Gipuzkoaren eredua estra-

polatzeko joera agsrtzen da, prentsan batez ere. Demagogia etrazegia da ikasto-

ien hazkundeaz jardutean Gipuzkoako datuak bakanik argSlaratzna eta jokabide

hori, egia esan, tranpa arriskutsua da, baldin eta onartzen bada gizafte osoa dela

euskaldundu beharrekoa.

2. 5. Euskal irakaskuntza euskalduntzea errotik baldintzatzen duen beste faktore-

etako bat, irakaslearen hizkuntz gaitasuna da. EGA tituludunak, 1986-87 ikastur-

tean, eskola publikoetan 7o 26,10, pribatuetan 7o 12,57 eta ikastoletan Vo 67,02'

A B D

Publikoak 68,33 18,71 12,90

hibatuak 0,36 16,80 82,83

Ikastolak 81,13 tt,24 5,34
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Nola ez dakigularik, azalpenik ezbaitz ematen, l990ean, izugarrizko aurrera-
pausoa ematen da irakasleria erdalduna¡en euskalduntzean, znren Vo 42 inguru
baitira irakasle EGAdunak etaVo 7 inguru lGAdunak'. kakasleria honen bame-
prozesua bam¡tik ezagutu gabe, datu estatistiko hauek ezin dira bere soiltasun
horretan onartu. Halere, kasurik onenean ere, irakasle-gehiengoa erdalduna da.
Galdera hau da: nola euskaldundu irakaskuntza irakasle gehienak erdaldunak
badira?

3. Irtenbideak urratzen

Euskal Eskola Publikoaren Legea jadanik m¿rtxan dago. Nondik jo orain?
zala¡tzank ez dut lege honen ezarpenak hipotekaturik utzi duela aldi baterako
irakaskuntza euskaldunaren etorkizuna. Horrek ez du ekarriko euskal eskola
berria, hots, nazionala. Bestalde, legeria beniak sortu dituen hizkuntz profilen
politikak irakasle erdaldunen jarraipena ziurtatu du. Esperantza koxkorra dago,
beraz, oraindik gehiengoa den irakasleria hori euskalduntzeko.

Baina, gertatuak gertatu, ezin dajarraitu Euskal Eskola publikoaren lege
hori deitoragarria dela esanka, ezLa ete,1993ko eskolarteko gatazkak direla eta,
zipozkerian segitu bakoitzabere aldetik. htenbiderik gabekojarrera antzuak dira
horiek. Badago, nire ustez, alde batetik nahiz bestetik zer baturik asko, ikastole-
tan bezala eskola publikoan ere aurkitzen baitira elementu positiboak. Eskola
publikoaren alde esan beharra dago, ikastoletan adina ikasle, ---orain dezente
gehiago-, ari dela euskarazko irakaskuntza egiten. Bistan d4 potentzialki bede-
ren, hor ere inda¡ra badagoela ondo bideratzen jakinez gero. Bestalde, ikastolen
zirkuluari bakanik eustea ere bide itxia da. Anazoiak? Emanak daude ia gehie-
nak. uste zen ikastolek beren baitako hazkundearen bidez hedatuko zírelaeta,
hedatu ahala, beren gredua nagusituko zela sare pribatuan nahiz publikoan kon-
kurrentziaren bidez. Horreta¡ako kalitatea ziurtatu behar zen. Ametsa zen hori
beste edozer baino gehiago. Hazkundea, bai, nabaria da, beste sareen aldean han-
dia, baina ez nahikoa inola ez. Kopuru absolutuetan nahikoa gutxi egin du aurre-
ra azken hamarkada honetan.

Beraz, ondorio positiboetara etorrita, euskarazko irakaskuntza¡en defentsan e-
ta kudeaketan, ikastolak ez dira erakunde bakarra. Zorionez, eskola publikoetan ere
euskaraz irakasten da. ondo edo gaizki, sistemari itsatsiø edo ez, hortxe daude.

Hori horrela izanik, kaltegarri deritzot eskola publikoaren aunean jarrera
defentsiboan tematuta segitzeari, janera honek inora ez guarnalzalako, autozau-
ntznraezbada.

' Euslcøl iralcashntza: 10 urte, Hezkuntza, Unibertsitatea eta Ikerketa Sail4 Eusko Jaurla¡itzaren
Argitalpen-:Znrbitzu Nagusia, 1990, Gasteiz, 45.
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Geldi¿en zaizkigun alternaúba posibleetan ez baitzaigu aukera handirik gel-

ditzen, konfluentziarena i¡uditzen zait emankorren eta irekiena. Baina nora goa-

zpnetazer nahi dugun aldez aurretik ondo mugatuta. Non euskararen presentzia,

han bildu beha¡ dira indanak. Gelditzen den bide bakarra, beraz, konfluentzia¡e-

na da, Iruñean gurasoek aldarrikatu zuten huraxe bera, zeinaren arabera, eskola

publikoetako euskal lerroek eta ikastoletako indarrek bat eginik, orain arfe eza-

gutu ez den bide beni bati ekin behar baitzaio, helburutzaf hartvz hezkuntza-sis-

tema osoaren euskalduntzea maila guztietan. Prozesu baterakor hori zeinek gida-

tuko duen ikustear dago oraindik. Iazko zauriek ere odolelan di¡aute. Euskarazko

irakaskuntzaren abiadan fase bat bukatu eta berri batean safuta gaudelakoan

nago. Herri-mugimenduan oinarritutako beste erakunde batek hartu beharko du

txanda, ikastolen eta eskola publikoetako euskaldunen zubiaeginez, zinløo eâ
anbiguitaterik gabe, pausoak seguru markatuz, Euskal Eskola Nazionalaren erai-

kuntzan tinko jokatuz.
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DOKUMENTU.ERANSKINA



1. dokumentua

DOCUMENTO BASE DE EEPPA

Ante la situación actual de crisis por la que atraviesan las ikastolas, reflejo y

consecuencia de la política educativa que venimos padeciendo, y desde el firme
posicionamiento a favor de la Escuela Pública Euskaldun, los organismos, parti-

dos y sindicatos abajo firmantes manifestamos lo siguiente:

Que analizada la situación actual y vistos por una parte la paulatina privati-

zaciÍn a que se ven sometidas las ikastolas y por otra, que el proyecto del

Gobierno conduce a la institucionalización de una doble red de Enseñanza lla-
mada hiblica, que en la práctica no sería más que el enmascaramiento de una

enseñanza privada, oficializada y funcionarizada al servicio de los intereses que

defiende el partido en el Gobierno.

Visto además que el citado proye€to pone en peligro la función primordial

que ha de cumplir la Escuela al servicio de la recuperación de la identidad nacio-

nal y en concreto la recuperación del euskara, perpetuando y profundizando la

división de la comunidad vasca.
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Las ikastolas tienen que definirse y optar, para lo cual proponemos la
siguiente altemativa al objeto de que las ikastolas se posicionen respecto al con-
tenido de la misma.

Las ikastolas que decididamente estián por transformarse en Centros

Priblicos y que de verdad defienden la Escuela Pública Euskaldun, exigen del
Gobiemo que para el próximo curso 83-84, de forma conjunta puedan entrar a

formar pafe de la red pública de Escuelas Príblicas, equiparándose en igualdad
de condiciones al resto de las escuelas públicas transferidas, con el cumplimien-
to de los tres siguientes rcquisitos:

* los patrimonios, haberes y deudas de las ikastolas ser¡ín asumidos por la
Administración Pública, de la misma forma que se pretendía hacer a través del
Estatuto.

x El personal de la ikastola será asumido por la Administración pasando los
irakasles a los cuerpos comunes de profesores, con su garanla de una rápida nor-
malización de su situación administrativa bien a través de oposiciones restringi-
das, o de cualquier otro modo que en negociación entre las partes implicadas re-
glamentariamente se establezca. Se garantizará la estabilidad de los equipos do-
centes en el puesto de trabajo.

* En cuanto al euskara, se mantendr¡ín las actuales opciones o modelos lin-
güísticos de cada ikastola.

Asimismo consideramos que lo correcto y necesario sería elaborar, no un
Estatuto de Ikastolas, sino un Estatuto de las Enseñanza hiblica Vasca, dentro del
cual entrasen todas las escuelas con el objeto de construir la Escuela Pública,
Unica, Gratuita, Pluralista y Euskaldun, al servicio de los intereses comunes de
todos los niños y como consecuencia los intereses del pueblo, para la consecu-
ción de lo cual consideramos totalmente necesaria la existencia de una Función
Priblica que contempla un cuerpo único de profesores.

kakasleen Koordinakundea

STEE-EILAS, HB, EE, LKI, EMK, NI

Egin,l983-M-15
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2. dokumentua

IRAKASLE ELKARTEA. EUSKAL
IR.A,KASKUNTZARAKO MORROI ISILA.

IRA,KASLE ELKARTEAREN ALDAKTINTZA

1979 urte inguruan i¡akaskuntzako sindikatuak indartzen ari ziren" eta Euskal

Herrian aukera politiko ezberdinak oso garbiak ziren. Gainera Ikastoletako Lehen

Konbenio Laboralaren aurreproiektua eztabudatzen ari ziren irakasleak. Eta

orduan nahiko garbi ikusi zuen Irakasle Elkarteak aukera sindikal eta politiko

ezberdinei bidea libre utzi behar ntzatelaeta kakasle Elkartearen eginkizuna ira-

kasle guztien ordezka¡i izateaz.elasindikalgintzaz eta politikaz kanpo egon behar

duen euskal irakaskuntza eta pedagogia alorrean. Honela Batzar Nagusi pare bat

egin ziren eta Irakasle Elka¡tearen estatutuak aldatu egin ziren bere bidea batez ere

irakasleen pedagogi koordinakunøan finkatuz. Geroztik, Elkartea¡en ¿rsmoa hau-

xe izan da: Irakasleen koordi natzatleizatea, eta beroien lanaerrazagoaef.aefikaza-

goa egite4 haien kezkak, hutsuneak, beharrak jæo eta eftntzun egoki bat ematen

s¿¡¡atze¿. euskal i¡akaskuntza munduan jorratu gabe zeuden alorrakjorratzea etabar.

r63



Irakasle Elkartearen ekintza nagusienak gaur

Goian esan diren koordinaketa lan am¡nt hoietatik kanpo beste hauek ere
Irakasle Elkartearen lan berezi bezala aripa daitezke:

- Udako ikastaroak: Aurreko artikuluant esaten zen bezala irakasleenrezi-
klalea gauzabeharrezkoa da euskal irakaskuntzan. Irakasleak gero eta trebe-
ago bihurtu behar du berak ematen duen gaian, euskararen ezagupenean eta
teknika berrietan. Horregatik Irakasle Elkarteak sortu zen urte beretik, udao-
ro egin ditu ikastaro berezi eta teknikoak 400-500 pertsona partaide izaten
direlarik.

- Kuñsoan zehar ikastaroak: Udako ikastaroak oso interesgarriakízana-
gatik ere ez dila nahiko. Gainera irakasle guztiei ez datorkie ondo udan aste
bete leku batetara joatea eta han egotea. Horregatik bailara ezberdinetan eta
kurtsoan zehar ere ikastaro jarraitu etaltze batzuk antolatzen ditu Irakasle
Elkarteak, irakasleen parfizipazioa errazt:uz.

- Matematikako Testak: Duela lau urtetik honuntza Gipuzkoako ikastola
ezberdinetan "factor numérico" edo "kalkuloa" neurtzeko test batzuk pasa-
tzen ditu Irakasle Elkarteak. lhaz3l ikastoletako 3.070 ikasleri pasazitzaiz-
kien. Gero ondorioak eta mediak ikastola bakoitzera bialtzen dira norberak
bere media besteenarekin konpara dezan eta besteak zein nibeletan dabiltzan
ikus dezan.

- Euskarazko Testak: Euskara erakusteko metodo ugari dago, eta lan egi-
teko erak ere bai, baina inork ez du neurtu oraindik gure ikasleek nolako
aurrerapena egiten duten gure hizkuntzan. Hori neurtzeko duela urte t'erdi
baino lehenagotik Test elaboratua dauka Irakasle Elkarteak eta herri txikiren
batetan esperimentalki bakamik pasa baldin badu ere, lan handiagotan ez da
sartu, dirurik eman ez zaiolako lan honetarako.

- Torinorako bidaia: Torinoko udalak duen irakaskuntzaren antolaketa ha-
nigania da. Italiako "Movimiento de Cooperación Educativa'izeneko mogi-
menduaren izpiritua jarrutuz antolatua dago irakaskuntza eta horko Fran-
cesco Tonnuci, Mario Lodi etabar gaurko Europako pedagogo ezagunenen
artean daude. Horregatik ihaz Irakasle Elkarteak antolatuta 40ren irakasle izan
ziren hango esperientzia ezagvtzen, eta aurten partidu, sindikatu, Diputazio
etabarrekojendearentzat bidaia bat antolatu du kakasle Elkarteak, hango es-
perientziak ezagutu ondoren, hemen zerbaifeta nola aplika daiteken ikusteko.

- Haur Literatura: Euskal haurrek irakurgai aldetik zeukaten aukera eska-
sa ikusi ondoren, Irakasle Elkaneko talde bat Haur Literaturan buru belarri

I EKBk sinatuta datorren a¡tikulu honen egilea Iñaki Zubeldia d4 garai hartan kakasle€n Elka¡teko
partaidea. Berak idaøiak dira artikulu honen aurreko beste biok ere: 'Ikastolak 197¿l-75 ingun¡ra arte"
(Egin,1983-0+22) eta "Ikasolari burudco zenbait planreamentu teoriko" (Egin l9B3-O+23). Hemen
dakargun hau hiruganena da, berak egindakoetan azkenekoa.
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lanean hasi zen. Eta irakasleen lan isil horri esker gaur 40 liburutik gora kale-

ratuta daude ltzul, Sor, Sorgin, Perkak, Bostak, eta beste zenbait sailetan.

Liburu hauen kalitatea eta prezioa parerik gabekoak direla uste dugu Euskal

Herrian, bestela ikastoletan ikusi besterik ez dago zei¡tzu diren gehien saltzen

direnak eta zeinlzu diren merkeenak.

- Matemaúka Ariketak eta Hiztegiak: Beste zenbait lanen artean hauek ere

egin dira eta egiten ari dira. Matematika lantzeko materiale lagungarri dira arike-

ta liburu hauek. Eta aukera zabal bat eskaintzen da bertan. Eta hiztegiei dagokie-

nez garbi dago Batasunaren Kutxa agortu zenetik euskal hiztegi bat ez dugula'

Erdaraz hitzaren ordaina ematen dutenak pila bat, baina euskaratik euskarara

dagoen hiztegirik ez, etå honetan dihardu kakasleen Elka¡teak adjetiboen hizte-

gia eta hitz ezÊzagùnen hiztegiak irakaskuntzarako eginez'

- Isitikpdagogi aldizkaria: Euskal pedagogi aldizkaririk ezz'egoen,etaikas-

toletako esperientziak, ideaberriak etab. beti gorderik EeratzÊn ziren. Lehenago

ere IJrrats izeneko pedagogi aldizkari bat atera zuen, oso txukuna eta kalitate

onekoa bera, baina beha¡ bada artea¡r nahiko indanik ez zegoelako edo, berriro

ere isildu egin zen aldizkali hura. Eta orain Irakasle Elkartea /silift izeneko peda-

gogi aldizkaria argitaratzen hasi da. Dagoenekoz bi ale atera dira eta hirugarrena

atetaîzear dago. Aldizkari honetan esperientzia ezberdinak, ideia eta asmo

beniak, teoria mailako korronteak, i¡akasleen eritziak, eta beste mila arazo jakin-

garri agefu nahi ditugu. Edonork hitzegiteko tribuna ireki bat izango da Isilik.

Eta gainera lrakaskuntza, Pedagogia eta Hezkuntza mailako gaiak, euskara bera

gai hauetarako trebatzeko itxaropenez eta asmoz. Hemen bai irakurle guztioi

zuen laguntza edo harpidetza eskatu nahi dizuegula.

Irakasle Elkarte¿rcn ahuleria

Irakasle Elkarteak asmo bikainak, intentzio garbirik, euskafafen eta ikasto-

len aldeko borrokarik eta indanik eskaini badu ere, sekulan ez da ongi ikusia izan

erakunde ofizialetatik. Mendean egon den bitartean eta morroi isilak bezala agin-

dutako lanak egin dituen bitartean, eta menpekotasun hori zalantzan ipini ez duen

bitartean, hortxe nonbait. Baina bere nortasuna baduela azaldu nahi izan duene-

an, eta i¡akaslent ordezkantzabetetzen duenez, ikastolen gaurko eta etorkizune-

ko erabakietan hitza baduela esan duenean, aurretik "bai, bai" esan zaio beti,

baina atzetik "izorrai". Honela gertatu zen "Normativa de Titularidad Oficial

de las Ikastolas" izeneko itun edo konbenio hura aurrera eraman zenean. Ikas-

tolen izenean Federazioa eta Irakasle Elkartea eseriko ziren mahaian eta sina-

tuko zuten itun hura. Hala esan ziete¡Federazioko I. Oliberi eta X. Agirrek I-

rakasle Elkarreko J. M. Mujika eta I. Zubeldiari. Baina mahaian negoziaaeko

garaia etorri zeîean, isilka eta Irakasle Elkarteajakinaren gainean ipini gabe
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Federazioa, Diputazioa eta Euskal Kontseilu Nagusia izan ziren nonbait itun
haren sinatzaile, irakaslegoaren eritzia eta ordezkaritzari "tok" eginez.

Berdin gertatu zen Ikastoletako Lehen Konbenio Laborala negoziatznra-
koan. Konbenio hartan bazire¡ a¡azo laboralez gun arazo pedagogikoak ere,
etahitza eman zitzaion Irakasle Elkarteari arazo pedagogikoak negoziatzera-
koan mahaikide izango zela.Baina hemen usai handiagoko "pardel" bat egin
zuten ELAk eta Federazioak. STEE-EILAS sindikatua eta independenteen
ordezkaritza (gehiengoa) ma{inatu egin zituzten ELAk eta Federazioek, eta
noski Irakasle Elkarteari berriro ere "tok" egin zitzaion, inoiz sinatu den kon-
beniorik hankamotz eta ergelena sinatuz.

Eta honelakoak asko. Eta hau dena zergatik gertatu da? Irakasle Elkartea
erakunde ahula delako, indar ekonomiko eta sozialik ez duelako. Eta gaur
egun ez badago dirurik, ez dago indanik. Ikastolen izenen biltzen diren diru
guztiak Federaziora joaten dira: Kilometroetatik 3.000.000 pta., Ikastoletako
haurrei kobratzen zaizkien kuotetatik 7.000.000 ptatik gora, Euskadi-Irlanda
partidua jokatu zenean 2.600.000 pta. inguru eta erakunde publiko eta ban-
kuetxeetatik nork daki zenbat. Irakasle Elkarteak, berriz, bere bazkide diren
1.000 bat irakasleren kuota jasotzen du urteroko diru hjo bezala: 1.500.000
pts. Lehenago azaldu ditugun lan konkreto batzuengatik ere subentzioak
jasotzen ditu, askotan lanaren kosto guztiak ordaintzen ez direlarik. Honela
irakaslegoa zergaberezi bat ordaintzen ari da, ikastoletan euskal irakaskuntza
hobe eta bizkorrago bat posible izan dadin. Hau seguru asko munduan ez da
beste inon gertatuko. Eta gainera loteria nazionala , otarrainaren errifak eta
antzeko "birgeriak" egin behar izaten ditu Irakasle Elkarteak ze¡bait lan egin
ahal izateko. Baina esan beharra dago baita ere zenbait irakaslek bere lan-
gintzako gorputz kolektiboan sinesten ez duelako edo informazio egokirik
berarengana iritsi ez delako edo, nork daki irakasle izateaz lotsatzen delako,
ez du irakasleen elkartea apoiatu. Nahiago izan du bera bakarrik bizi eta bere
lan miresgarri bitxia bere altxorren kutxan gordeta eduki, besteekin bere lana,
esperientziak, jakinduria eta ideia pertsonalak konpartitu baino.

Nola ulertzen da bestela Ikastolen Estatutoa egiterakoan, eta egin eta gero
ere irakaslegoaren eritzirik ez galdetzea ofizialki. Eta gehiago oraindik, Eus-
kal Ikastolen Erakunde-an (EIKE-n) Federazioa erakunde horretako partaide
az,altzen den bita¡tean lrakasle Elkartea, irakaslegoa marjinatzea? Zertarako
eta zergatik? Irakaslegoak modu organizatu batez estorbo egiten al du eta in-
dibidualki hartuta errrazago domestikatzen al da?

Eta nola liteke ziklo oso bateko helburuak eta orientabideak Eusko Jaur-
laritzak aldatu dituenean eta horren informazioa irakasleei eman behar zaie-
nean, irakasleen konbokatzaile Federazioa ízatea eta erakunde pedagogikoa
den Irakasle Elkafea ez konbokatzea eta ez informatzea horretaz. Guzti
honekin zer lortu nahi da? Irakasle Elkartea itotzea, bere terrenoa jan eta
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desagertzea? Edo sentidurik gabeko gerra absurdo batetan sattzea? Nahikoa

da, jaunak.

Indarrak eta interesak batu ordez elkar jaten hasi behar badugu, gureak

egin du. Ez euskara, ez euskal kultura, ez ikastola ez dira itabazten aterako.

Eta orain, AEK, Argia, Anaitasuna eta beste antzeko zenbaitekin dagoen joka-

bide absurdoaz gogoratzen gara.Zergankezzue behar eta metezi duten aina-

ko laguntzarik ematen? Zergattk utzi zaJlo Anaitasunan hibemazio aroan

erortzen? Gauza asko ez da ongi ulertzen Euskal Herri honetan, edo behar

bada ondoegi ulertzen da. Lana egin nahi duenari, lanean utzi eta lagundu,

mesedez. Lana egitearen izenean beste zerbait nahi lezakeenari, laguntza

ordez salakuntza publikoa emaiozue. Baina jakin ezanre betirako euskaldu-

nok eritzi politiko ezberdinengatik edo interes pertsonalengatik elkarren arte-

ko guduan sartzen bagara, eta euskal kulturan ari diren indanik fin eta balio-

tsuenak eûetzer. badira edo zabor ontzira botatzen baditugu, ez dugula ez

Jainkoaren ez Aitorren eta ez herriaren barkamenik izango' AR PSOE' UPV

eta Espainiako beste mamu (¿) guztiek ez dute lanik izango Euskal Herria itot-

zen, geuk itoko dugu euskara, euskal sena, Euskal Herria, baina gure asaba

zaharren madarikazioa gure gain eroriko da eta euskaldunon etorkizuna, etor-

kizun beltza izango da, gure asaba zaharren izpirituek ezbut gaituzte pakean

utziko, gauez nor-nori-nork eta nor-nork aditzak errepikatuko bait dizkigute

eten gabe, eta egunez IJZEI-ko hiztegi guztiak, UEU-ko gai tekniko guztiak,

eta Txillardegi eta Patxi Goenagaren gramatikako zati korapilotsu eta arbola

guztiak sartuko bait dizkigute gure buruko zelula guztietan har zuri, beltz,

gorri eta urdinez burua bete arte' Hala bedi!

Euskarazko Kulturaren Batzarrea (EKB)

Egin,l983-M-24
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3. dokumentua

IKASTOLAREN ETORKIZI.]NARI BURUZ EZTABAIDAN IKUSPEGI
.ÐESBERDIN'BAT

Ondoren go lerroetan azaltzer a goazen enfzia, o so iku spegi bereziaz tailu-

tua da: Gipuzkoatik eta herriko ikastola soil batetik planteatua. Honek hauxe

esan nahi du: Euskadiko beste herrialdeetan dauden ikastolak oso azaletik

ezagvtzeî ditugula. Dena den, gauzak argitzeko baliagarria gerta daitekeen

ikuspegia delakoan gaude.

Gure ikuspegi "desberdin" honen oinarria honako galderotan datza: zei¡
izan zen Ikastolen sorgunean geure buruan zebilen asmoa? Zer da 

-gure-
tzat-Euskal Eskola (Euskadiko Eskola nazionala)?

Bi galdera hauek geure buru koskorretan zum¡nbiloka darabiltzagularik,

aburuok egitera ausaftzen gara: Ikastola sortu zuten guraso eta irakasle haiek,

ahaztuezinezko beste sektore herritarren laguntzarekin, amets (utopia?) zehat-

zaizan baldin bazuten, Ikastola biharko Euskadiko Eskola Nazionala bihuf-
zeazerÌ berori. Euskal Eskola eraikitzea, alegia.
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Baina, zer da hizki haundiok (Euskadiko Eskola Nazionala) adierazi nahi
dutena? Beste era batez esana: Zer da-gurefzat- Euskal Eskola? Erantzuna
emateko garaian, ondoko bi aspektuok ezin ditzakegu ahaztu:

1. Euskal Eskola, Euskadin bakanik delaposible: Euskadi burujabe bate-
tan, soberanoan hain zuzen. Euskadi bateratu batetan, zazpihernalde histori-
koen batasunean. Euskadi euskaldun batetan, euskara hizkuntz nazionala due-
nean.

2. Euskal Eskolak ezaugarri gardenok barneratu behar dituela: Euskera
hizkuntza bakarra eta Euskal Kultura, eragile nagusia. Gestio eta funtziona-
mendu herritarrak, demokratikoak eta autogestionarioak. Eskola Bakarra,
zatiketa sozialik sortuko ez duena. Ingurune hurbilari egokitua, autonomoa
bere hezkuntza plangintzan. Dohakoa, gratuitoa. Pluralismo ideologikoa bar-
neratuko duena.

Aurreko guzti honen arauera, beraz, geuk ateratzen dugun ondorio garra-
tza zeÍa da, Ikastolen mugimenduak ez du Euskadiko Eskola Nazionala
bihurtzea lortuko, mugimendu bera bakarrik eragile bakarra izanik.
Frankismo garaian ez zuen lortu; ezta frankismondoko honetan ere.
Eskeintzen zuzkion irtenbideak, benetako euskal botere politikotik irteten ez
duten bitartean, aunera-pauso txiki bat besterik izan dutezke (sic): instituzio-
nalizatzea (EIKE, oraingo Sare Publikoan sartzea, Nafarroako Sare Estatalean
txer¡afzean Frantziako Sarean,...) eta gainerakoak. Baina, hainbeste kostatu
zaiguna galtzeko arriskuan ez al dugu jartzen? Ez al dago ikastola likidatzeko
aniskurik? Gratuitatea ez al liteke bihur ikastola merkealditan saltzeko truka-
keta instituzionala? Arazoa, geure iritziz, beste bat da: nahi dugun helburua
lofzeko botere politikoa behar da, oso-osorik. Euskadi, nazio burujabe den
heinean -eta orduan bakanik- posible izango zaigu Euskal Eskola
Nazionala. Bitartean, joko instituzionala egiten ari gara.

Azkenik, eta aurkezpen txiki hau bukatzeko, geure buruetan ere bueltaka
ibili arren, publikoki plazaratzera ausartzen ez garcn problema gordin eta
gorria: euskara eta euskarazko irakaskuntza matte ez dutenen arazoa, edota
areago: gerora begira ere, maitatuko ez dutenena.

Azter dezagun bizi dugun errealitatea

a) Esparru politiko-instituzionala

- Euskadirekiko Espainia eta Frantzia Estatuek daramaten zapalkuntza
nazionala eta kulturala. Frankismondoko garai honetan aurreko horrek "erai-
ki" duena: Gernikako Estatutoa. Eusko Jaurlaritza (Gipuzkoa, Bizkua,
Araba). Ikastolari dagokionez, ezaugani nabariak: Hezkunlza Konpetentzia-
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ik eza. Madrileko Lege Nagusiekiko morrontza; zazpi herrialde historikoe-

kiko ahalmen politiko-instituzionalik eza. Egin daitekeen edozein plantea-

mentu, erren da sorgunetik beretik.
- Nafarroako Amejoramendua. Nafar Diputazioa (Nafanoa Garaia). Ikas-

tolari dagokionez: Gernikako Estatutoaren antzekoak... Madrilekiko mo-

rrontza.
- Iparraldeko hiru herrialde historikoak. Aipaturiko beste bi horiek baino

egoera larriagoan.

b) Esparru politiko-ideologikoa

- PSOE, AR PSF, UPN,... indar estatalisten joera, begi bistakoa dugu:

Estatu mailako legeak tajutzean, Euskara eta Euskadirekiko jarrera inperialis-

ta eta zapaltzallea erakusten digute (euskara¡en etsaiak, ikastolaren kontrako-

ak, heni honen asmo historikoen aurkakoak eta edozein herri mugimendu

kontrolatzeko asmoa, ikastolak barne).

- PNV-EAJ... Honek erabat murriztutako botere politikoa du instituzioe-

tan. Bere hautatzaileei, ordea, "ikastola gratuitoa" lortuko zuela agindu zien.

Hauteskunde garaian gaude, gainean dugu behintzat, eta emandako hitza bete

beharrean aurkitzen da, nola edo hala. Ikastola "kontrolatu" baten aldekoa

agertzen zaigu.
- EE, H8... indarrek ez dute inongo botere politikorik. Ikastola "publiko"

(instituzionala) baten aldekoak. PNV-k eskeinitako EIKEren kontrakoak.

EEPA altematibaren defendatzaiTeak, baina aurrera eramateko indar politiko-

rik gabetuak (sic).

c) Ikastolaren egoera

- Hizkuntzaren errekuperaketari dagokionez, ikastolaren emaitzak naba-

riak dirateke, ukaezinezkoak. Urte gutxitan, eta ezagutu izan duen esp¿uru

ideologiko-politiko-instituzionala erabat aurkakoa izan dela aitortuz,

Ikastolak aurrerapen izugarria egin du. Estadistikak eta datuak kontsultatu

besterik ez dago.
- Barneko gestio eta funtzjonamenduari dagokienez, ikastola bakoitzak

(heni bakoitzak) berezko esperientzia izan du. Ezin dezakegu esan egoera

homogeneo xam¿ura izan denik, nahastua baizik. Guk azpimarkatu nahi ditu-

gun bi datuak, hauek lirateke: Ikastola sortu zenean, gurasoak, irakasleak,

bazkide laguntzaileak,... den denak projektu herritar etazabal baten inguruan

bildu ziren. Ondoren, herri askotan, gehienetan, tirabira ideologikoak zirela

eta, zatiketa eta sektakeriak ugaldu ziren, guraso eta irakasleen artean eten-

dura gogorrak sofuz. Une honetan, guraso eta irakasle a¡teko etendura honek
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ba dirau, mesfidantza eta elkarren a¡teko ulertezinak sortuz, era guztitako pre-
sioak tartean izanik.

- Geure ikastoletako egoera, ikasle kopuruari dagokionez, eta beste ikas-
tetxeetako ikasle kopuruari dagokionez, honako datuon bitartez azaldu nahi-
ko genuke. Ez ditugu Gipuzkoa osokoak eskeintzen, azaltzen ditugunak,
bataz-beste, adierazgarrienak direlako'z.

Komentario labur gisa, zera esan nahi genuke: EEPA defendatzaileek
maiz erabili izan duten argudioa (Ikastetxe guztiekiko Ikastolak 12 garelaeta
nola ote litekeen posible Euskadi euskalduntzea hain eragin txikiz) hankaz
gora erortzen direla goiko datuak kontuan hartzen badira (geure ustez, gauza
bat da datu orokorrak eta beste bat -erabat ezberdina- etorkizunari begira dau-
den datuak).

Bestalde, datuok eta portzentaiok, ikastolak $atuitoak izan gabe. Zer
izangolitzateke ikastolak "diskriminazio ekonomiko" hori izango ez balute?

- Egoera ekonomikoari dagokionez, era guztitako Ikastolak aurki ditza-
kegu, baina hala ere denentzat komunak diren faktoreok aipa ditzakegu:
Ikastola haundietatik gehienak inbertsio izugarrietan sartuak d.ira; irakasleen
soldatak eta aseguruak ordaintzeko garaian, berau ikastoletako gasturik bait
da, ikastola gehienek ez dute egungo marko legalik errespetatzen (kotizaketa

'?Argitaratzailearen oharra: Ikus jarraian taulako datuak portzentaietan emanda.

313336Erdiko Zikloa

Eibar

303535Hasera Zlkloa
l84537Eskolaurrea
3l3E3EErdiko Zikloa

A¡rasate

354040Hasera Zikloa
l06327Eskolaurrea
363727Erdiko Zikloa

Beasain

283933Hasera Zikloa
234334Eskolaurrea
4338t9Erdiko Zikloa

Azkottia

424315Hasera Zikloa
365014Eskolaurrea
l94239Erdiko Zikloa

Iægazpi

145234Hasera Zikloa
185527Eskolaurrea
543313Erdiko Zikloa

ZanuV.

5334l3Hasera Zikloa
4832t9Eskolaurrea

PribatuakIkastolakPublikoakIkas-mailakHerriak
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irrealak eginez,benetako kotizazioak zorretan utziz,...); urtero, balantzeak ixte-

an, ikastola gehienek defintaz amaitzen dute ikasturtea, karga ekonomikoak

gero eta haundiago bilakatuz, lurjota geldiøeko arriskuan. Soluzio azkar baten

premia lani-lania da, alegia.
- Pluralismo ideologikoari dagokionez, bi alde bereizi nahi genituzke: ikas-

leak matrikulatzeko garaian planteatzen dena eûa irakasle-guraso afeko kon-

fliktibitatea sortarazten duena. læhenbizikoari dagokionez, egia esan, Ikastolan

saÍfzea.ez da inorentzat errestriktiboa (ez dago kdterio ideologikorik, alegia),

sa¡tzeko oztoporik haundiena kuotak eta gainerako elementu ekonomikoak di¡e-

larik. Bigarrenari dagokionez,bernz, bi konstatazio hutsok azpimarkatu nahi

genituzke: gr¡rasoen presio ideologikoa irakasleekiko haundiegia dela eta, bes-

talde, irakasleen a¡teko setakeriak ¿ueagotzen ari direla herri askotan.

d) Ikastolari eskaintzen zaizkion irtenbideak, esparru politiko-ideologiko-

instituzional honetan

- EIKE-IVI. PNV-EAJren irtenbidea. Federazioen kolaborazioaz (?)' Ana-

zoiak-Argudioak: Ikastolak... Publikoak bihurtu nahi izan. Gaurko legeriak es-

keintzen digun espamr bakana EIKE sortzea omen da, Euskal Eskola Bakarra

lortzeko bidean. EEPA alternatiba ez da posible, ikastolak arrisku haunditan jar-

ujea da. Gaurko sa¡e Publikoak ez du Ikastolaren ezagugarri nagusien multzoa

garantizatzen.

- EEPA. EE-HBren inenbidea. PSOEren kolaborazioaz (?). Arazoiak-Ar-
gudioak: Ikastolak... Publikoak bihurtu nahi izan. Gaurko legeriak eskeintzen

digun espamr bakarra oraingo sa¡e Publikoa omen, Euskal Eskola Bakarra lor-

tzeko bidean. EEPA altematiba posible den bakarra da, bi komunitate sortu nahi

ez baditugu. Ikastolaren ezagugarriak mantenituz jarraitzen badugu, gauden
..getho"tik ez garairtengo. EIKEren bita¡ez Euskalduntzea Ikastoletara muga-

fzeaizango liøateke. EIKEk proposatzen duen bidean ez da gestio demokrati-

koan aurrerako pausorik ematen. EIKE baliagania litzateke Gipuzko4 Bizkaia

eta A¡abako ikastolentzat, bakarrik.

Argudio hauek (eta idatzi ez ditugun beste batzuk, noski) kontuan izanik,

ondoko eritziok burur a zatzlJigu eta lerro hauen bitartez zuzenlTÊî dizkiogu ira-

kurlea¡i.
- Guk nahi dugun Ikastolak behar du "euskara hizkuntza bakarra'' eta "eus-

kal kultura eragile nagusia". Honen arabera, bai EIKEn bai sare Publikoan ant-

zeko garantiak lituzke geure Ikastolak orain arte er¿lman duen dinamika eftìma-

tenjarraiøeko. "D" ereduakontserbatzeko garantiak, alegia. Baina, arazaaezda

geure Ikastoletako euskarazko irakaskuntza (berezko problematika suposatu

anen). fosta nagusia zera da, EIKEn ala Sa¡e Publikoan sartzeak ze etaginizan

lezakeen Euskadi Euskalduntze Prozesuan, bur¿k. Zer aldatuko litzateke beste
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ikastetxe publikoetan, gu Sare Publikoan sartuta? 7.er alda dezakegu guk beste
ikastetxe publikoetan EIKEn nahiz Sare Publikoan sartuta?

Gure erantzuna garbia da: guk ezeÍ ez, edo ezer gutxi, aukera batekin zein
bestearekin. Ikastetxe publikoak euskaldunduzjoango dira, bertako guraso eta

irakasleen nahi kolektiboak hori bera gura duenean, eta Eusko Jaurlaritzak,
Nafarroako Diputazioak eta Gobernu Frantsesak borondate politikoa agertzen
duten neurrian. Bitartean, geure eragina 

-instituzionalizattr\a- 
ahuntza¡en

gauerdiko eztula baino kasgarragoa da. Geure eragina ez dago instituzioetan,
edo instituzionalizattta, orain a¡teko bidean baizik: ikastolak haztean, ugari-
tzear.Eta orduantxe bai, ikastetxe pribatuak zein publikoak (konpetentziaren

eraginez) "euska¡azaleak" bihurtuko dira. Hori bera gertafznn ari bait da
Gipuzkoako herri gehienetan.

- Guk nahi dugun Ikastolak behar du Gestio eta Funtzionamendu herritarra,
autonomoa. Puntu honetan desberdintasun haundiak daudela deritzagu EIKE
eta Sare Publikoaren artean. Dena den, anzo honetan pertsona adtna entzì iza-
ten da, eta Demokratikoa, Herrita¡ra, Autonomoa eta Autogestionarioa bezala-
ko hitzak zehaztea gako bihurri sam¿ura bilakaøen zaigu. Hala ere, punturen
batzuk azalduko ditugu:

l. Gorengo aginte mailak: Sare Publikoan agintari politikoak eta berauek i-
zendatutako burokratak dira jaun eta jabe, beheko ordezka¡itza¡ik eza nabaria
izanik. EIKEn beste honenbeste dugu. Nahiz eta Padamentua, Diputazioa eta
Hezkuntza Saila ordezka¡itza zabalagobatez agertu, behetik (ikastoletako oina-
nitik) beharko litzatekeen ordezkanfza erabat murriztua da. Hala sre, esan
behar, Sare Publikoan dagoena baino haundiagoa: Lun-¿lde bakoitzari Ikastolen
ordezka¡i bat dagokio, behinik behin.

2. Ikastola mailako agintea: Sare Publikoan aginte maila bakarra dago,
"Consejo de Dirección" deriøana. Azken finean, bertako kakaslegoak du inda-
rrik haundiena eta gurasoak "konpartsa hutsak" dirateke. Hau oso grabea ez
bada ere, hona hemen beste puntutxo bat irakasle bakoitzak nahi duena egin
dezake bere gelan (barruti legala errespetatuz, noski) beste irakasleekiko koo-
perazioa ukatuz EIKEn agintea Ikastolako Baøan-¿ri leporatzen zaio, guraso eta
irakasle kopurua berdinkidea izanik, askoz "itxura orekatsuagoa" daitekeelarik.
Dena den, aspektu asko anbiguetate haundiz kutsatuak direnez gero, EIKE arau-
tuko lukeen Normatiba atera artean, balorapen orokorrak egitea arriskutsu
s¿rmarra gerta dakiguke. Une honetan gauzak dauden bezala, EIKE askoz ger-
tuago dago Ikastolen nahitik Sare Publikoa baino.

Herri bakarraren pilpira

- Guk nahi dugun ikastolak behar du Eskola bakarra izan, zatiketa sozia-
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lik sortuko ez duena. PSOE, EE, H8,... indar politikoen buruzagi zenbaiten aho-

tan eta EEPA kidegoarenetan ere entzun izan dugu EIKE komunitate ezberdine-

tako berezitasunak ha¡rotu eta bizkortzen ari dela, heni bakarr¿ren sentimendu

eta giroa sortu beharrean. Berehalabururatzen zaizkigun galde-erantzunak hauek

dira:
l. Ikastolak sortu al du hizkuntz-disk¡iminazioa?, ala hizkuntz-disk¡imina-

noa zegoelako, ikastola sortu dugu?

2. Ikastolak hanotu eta bizkortu al du diskriminazio sozial-kulturala?, ala

diskriminazio sozial-kulturala zegoelako, planteatu dugu ikastolaren beharra?

3. Ikastoletan gabiltzanok, zer eg¡n behar dugu betaz?" ikastolak desegin?,

horrela konpontzen al dugu bamr-bamran dugun '"bi komunitateen ziria''?

4. Sare Publikoan sartuko bagina ere, ikastoletara safuko liratekeen haunak

eta euskarazko linearik onaftzen ez duten beste ikastetxe publikoetan sartuko

liratekeen umeak, ez al dira diskriminatuak senútzen jarraituko? Nola a¡raio alda

dezakegu egoera hau? Nola alda dezakegu guk, guraso eta irakasle askok euska-

ra eta are gutxiago euskarazko irakaskuntza begi bistan nahi ez badute?

Ez dezagun 
..diskriminazio-konplejua" sofritu, eta are gutxiago ikastolari

leporatu. Eskola Bakarra ez da batuketa soil baten etnutza: ez da ikastola gehi

ikastetxe publikoa berdin Euskadiko Eskola Nazionala. Ez. Eskola Bakana

Euskadin, bertako herri bum¡karen fruitua izango da, Euskadi burujabe eta bate-

ratua lortzen den heinean. Bita¡tean, etsaiaren joku instituzionala egiten ari gara.

Galda diezaiegun geure buruei: EIKE eta EEPAk guk nahi dugun Euskal

Eskola lortzen ez dutenez, bietako zeinek (ala biek, ala inorþ leuntzen duen

hobekien Euskal Eskola hori lortzeko bidea. EIKE projektuak dioenez, berau

Euskal Eskola Bakarra lortzeko bidean pauso probisionala da. EEPA alternatibak'

berarenaz beste horrenbeste dio: Sa¡e Publikoan sartu, Euskal Eskola eraikitze-

ko. Biak, beraz, bat datoz gauzaberean: Euskal Eskola ez da orain posible, une

honetan emango genituzkeen pausoak (eta hona hemen arazo guzti honen

garrantzia) Euskal Eskola hori erafüøeko dira.

Guzti honetaz, geure eriøiak topo egiten du honako puntuotan: ongi da, itxu-

ra denez, denok nahi dugu eta defendatzen dugu Euskal Eskola Bakarra. Une

honetan, ordea, ez dugu posible ikusten. Baina... orain arte, Ikastola-munduko

estamentuak mintzatu gara bakanik; zertan dtrasare Publikoan aurkitzen diren

estamentuen eritziak? Ikastolakoek -zatituta eta kontrajarriak diren eritzien bitar-

tez- geure eritzia azaldu dugu.

2ergatrkez dugu arazo gordin hau planteatzen? Sare Publikoan dauden ira-

kasle gehienak gainera etorriko zaizkigulako?, ezinezkotzatjotzen dugulako?...

Nola ãemontre plantea dezakegu, beraz, Sare Publikoan saflz.ea' errealitate latz

hau ikusita gero?

175



Herriarcn errealitatean txertatu

- Guk nahi dugun ikastolak ingurune hurbilari egokitua behar du izan.
Hau esatean, zera adienzi nahi dugu: Euskal Eskola geure herriaren erreali-
tatean txefatu behar dugula, hezkuntza ereduari dagokionez zein tokian toki-
ko hizkuntza egoerari dagokionez.

- Bai EEPAk proposatzen duen irtenbidean, bai EIKEk eskeintzen duene-
an, bai edozein beste desberdinetan, Ikastoletakoek jakin izango dugu orain
arte urratutako bideari eusten eta saiatuko gara Eskola eta ingurunea lotzen,
zalantzarik gabe. Baina, puntu honi jarraituz, gehien kezkatzen gaituen arazoa
zera da, EIKEk ala EEPAk (Sare Publikoak, alegia) eskeintzen du autonomi
espaziorik haundiena? Bietatik zeinek 

-une 
honetan. noski- eskein dezake

behar beharrezkoa zaigun Eskola mailako autonomia?
- Guk nahi dugun ikastolak behar du izan dohakoa, gratuitoa. Puntu hone-

tanezdago zalantzank: EIKE zein Sare Publikoak, biok, garantizatzenomen
dute hainbeste amestutako gratuitatea.

- Guk nahi dugun ikastolak pluralismo ideologikoa barneratu behar du.
Hemen ere, aldeko puntuak eta kontrakoak datoz bi irtenbideetan. EIKEren
pluralismo ideologikoa garantizatzen da baita Sare Publikoan ere. Eta mani-
pulazio ideologikoa, agintari politikoen eraginez, berbera gerta daiteke bate-
an zein bestean.

e) Nolakm behar den defïnitu

Bai, ez dago burua hondar artean izkutatzerik. Ikastola munduan eztabu-
da hau pil-pil dago eta bertan gabiltzanok ---eritzi honen egileok, barne-
geure aburuak plazaratu beharrean aurkitzen gara. Guk ahalik eta era sinplee-
nazegin nahi genuke, eta orain arteko erreferentzi historikoa galdu gabe:

- Frankismo garaian, ikastolak sortu genitueneko garaian, helburu est¡a-
tegiko bat bagenuen: Euskadiko Eskola Nazionala atzematea.Ingurune insti-
tuzionalak eta politikoak ez zùe¡ nahi genuen Euskal Eskola hon zertzen
uzten, Euskadi burujabe ez zelako, bateraturik ez zegoelako eta euskara geure
hizkuntza nazionala ez zelako. Hartu genuen jarrera taktikoa (ezinbestekoa),
Eskola Pribatuen "lamr legala" erabili eta ikastolak sortu, ugaritu eta indart-
zeaizan zen.

- Frankismondoko garaian, bizi dugun une hau beraz, ikastolak sorgune-
ko helburu estrategiko berbera du: Euskadiko Eskola Nazionala eraikitzea.
Ingurune instituzional eta politikoak, "zerbut" aldatu arren Hego Euskadin,
ez du gure Euskal Eskola gaûzatzen uzten, goian aipaturiko arrazoi eta argu-
dio berdinak tartean direlarik: ahalmen politikorik eza eta euskara hizkuntza
nazionala ez izatea. 7,ein izan daiteke une honetako jarrera taktikoa? Geure
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entnz bi bakanik daude: Ikastola instituzionalizatzea, oraingo instituzio
"publikoak" erabiliz (EIKE, Sare Publikoa...) edo instituzio hauetatik aparte

ibiltzea, ikastola instituzionalizatu gabe.

- Geure Planteamendua,beraz, eta Ikastolaren tradizioari eutsiz, hauxe

da:

1. Ikastola ez dago salgai.

2. Ikastola ez dugu manipulatzen utzi behar, diru eta gratuitatearen truke.

Nahiko manipulatuta aurkitzen da dagoenekoz.

3. Ikastolak helburu estrategiko berdinari eutsi beha¡ dio: bera da

Euskadiko Eskola Nazionala eraikitzeko kimua.

4. Ingurune instituzionala eta politikoa hain murritza eta estua den bitar-

tean, Ikastola ezin da instituzionalizatu. lnstituzionalizatzeak ez dio "publiko-

aren kalifikatiboa" ematen, edukiari dagokionez. Publikoa, herrita¡ra da, eta

ikastola Euskal Herriko beste hainbat erakunde bezala (AEK...) heni mugi-

mendu bat da.

5. Ez EIKE eta ez Sare Publikoa, ez dira Ikastolari komeni zaizkion espa-

m¡ instituzionalak. Ikastola kontrolatzeko eta -behar bada- itotzeko irtenbide-

ak besterik ez dtra.
6. Ikastetxe publikoetako estamentuek (guraso, irakasle eta beraien jabea

den Estatuko Administrazioak, alegia) heuren eritzia eman behar dute Euskal

Eskola Nazionalari buruz, bertara iristeko beharrezkoak diren pausoak eta har-

tuko diren konpromezu zehatzak seinalatuz. Bitartean, ez dago hori eta

horrenbestez pauso bat ematerik.
7. Ikastoletan dagoen diskriminazio bakarra desagertzeko, "diskriminazio

ekonomikoa, alegia". Gratuitatea esijitu instituzioetatik "Ikastola hainbeste

maitatu eta babesteko gogoa baldin badute". Erabil daitezkeen formulak des-

berdinak dirateke: komenioak...

8. Ikastoletan aurki ditzakegun (eta badira ugari) egoera ez-demokratiko-

ak salatu eta gestio demokratikoa aldarrikatu formulazio zehatzez: guraso eta

irakasleen erabaki ahalmena berdinkidea, erabakiak hartzeko garaian...

Azken oharrak

l. Behin eta berriro azpimarkatu nahi neguke txostentxo hau Gipuzkoatik

egina eta bertako egoera azteÍL\zburutu dugula, beste lurraldeetako egoeraren

ezagïfzaerabat azalekoa zaigulako. Horregatik, ikastola munduan zablltzaten

bizkaitar, arabar, nafar eta iparretar aberkideoi zera eskatu nahi genizueke:

zeuen lurraldeetako informazio efa aztefketa plazata dezazuela, befako pro-

blematika denon jakinean jarriz.
2. Irakaslegoaren egoera ez dugu txosten honetan aztertlu, berezko formu-

lazioaeskatzen duelako arazo honek, etaespazio ezanabana zaigulako. Dena
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den, irakasleen egoera da ikaragarri kezkafzen gaituen beste arazo bat eta alde
honetatik saiatuko gara geure eritzia tajutzen.

MAIXU

Egin,1983-ll-l7ll8
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4. dokumentua

SORTZEN. EUSKAL ESKOLA PT]BLIKO BERRIAREN ALDEKO
MUGIMENDUA

Euskal Heniko Ikastola eta E. Publikoetako guraso, ... eta irakasleak osatu

dugun kolektibo honek, Euskal Eskola Publikoak gure Herrian izan behar dituen

eta ezinbestekoÍza¡ joÍzeî ditugun ezaugarriak, gizarLean ezagvtzeta eman nahi

dizkio.
Aldi berean, eta prozesuak ezberdinak izango badira ere, eskola eredu

honek, Euskal Herrian ditugun "Administrazio" ezberdinen aurean Euskal

Eskola Publiko Berri baterantz eman behar ditugun unatsak bideratzeko balio

behar digu. Eta ondorioz, administrazioei, beren projektuekjaso behar dituzten

denigorrezko baldintzak edo puntuak jakiîarazi eta esigitzeko.

Garbi ikusten genuen, gaur dugun zatiketarekin euskalduntzea etaberdinta-

suna ez direla lortuko eta EUSKAL ESKOLA PUBLIKO BERRIA egitekotan bi

sareetako indanak bildu eta elkarrekin osatu behar genuela Euskal Herriak behar

duen eskola eredua.
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Bide hau urratu nahiean eta gaurko altematibak ez dutela balio pentsatuz, eta
goitik eskaini dizkiguten aurre-projektuak onartzen ez ditugunez, behar dugun
EUSKAL ESKOLA PUBLIKO BERRIATen eredua finkatzen saiatu gara.

Aurrean duzue, ideia honen inguruan azken hilabete hauetan egin dugun gure
saiakeraren ondorioa. Azter dezaaJen eta zuen iriøiajakin nahiean, eskuratzen
dizuegu.

Euskal Eskola Publiko Berriaren ezinbesteko ezaugarriak

1. Euskalduna izango da

* Euska¡a delako gure herriaren hizkuntza eta euskal kulturaren jabetasune-

rako ardatza.
* Euskal Herriko haur guztien eskubidea delako euskaraz egokijakitea, bai

gizartean integratzeko, bu gíza harremanetarako, eta baita etorkjzunean lan
munduan integratzeko ere.

* Horreta¡ako, eskolak berreuskalduntze prozesoa buløatuko du eta euskal
kultura¡en partaide aktiboa izango da.

* Guzti hau posibilitatu ahal izateko, derrigorrezkoa da Euskal Eskola
Publikoko irakaslego guztia euskaldunaizatea. Izan ere honek bakarrik ziunatu-
ko bait du, haur guztiak euren ikasketak euskarazjarraitu ahal izatea.

* Horretarako, euskaraz ez dakien irakaslegoa euskalduntzeko planak, bide-
ak eta epeak zehazteaezinbestekoa da. Aldi berean irakasleren batek bideakjani
ondoren, euskararik ikasi nahi ez balu, irakaskinøa lanetik kanpo bideratu behar-
ko litzaioke bere lanpostua. Hemendik aurrera Euskal Eskola Publikoan sartzen
diren i¡akasle guztiak euskaldunak izango dira.

* Euskal Herriak bere Hezkuntza Curriculum propioa izango du. Bertan
herri honek bere nortasuna berreskuratu eta osatzeko behar dituen oinarri kultu-
ral guztien taxuketa sendo bat eraikiko da.

Eranskina

Eskola Euskaldun hau loru¡ ahal izateko, zenbait aurre kondizio berehala aldatzeaezin-
bestekoa da:

* A eredua desagertze4 euskalduntzeko balio ez duelako.
* 86ko Uztailaren 4ko agindua baztertzea.
* Egungo B eta D ereduak berformulatzea, murgiltze sistemak indartuz.
* Nafarroako Vascuence lægearen aldaketa eta euskararen irakaskuntza lurralde osoan

zltJrl,,bJz.
* Euskal Eskola Publikoan dauden zerbitzu guztiak euskaldungea.
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2. Titularitate publikoa

Euskal Eskola Publiko Berriak, Titularitate Publikoa izango du. Bainan aldi

berean, gaur dituen ondorioak ízan'ez ditzan, komunitate eskolarraren partehar-

tzea 7rvlatzeko eta zentroen autonomia egiaz gauzatrnko, Titulartasun Publiko-

a¡en edukia berritu beharko htzateke.
Berritze honek ez luke ondareenjabegoarekin zerikusirik izango (zentrook

ez bait dugu patrimonio patikularren behanik), erabakietan pale hartzeko esku-

bide juridikoaren errekonozimenduarekin baizik.

3. Irakaskuntzaren gestio demokratikoa eta autonomia

EUSKAL ESKOLA PUBLIKO BERzuAn, Gestioa benetan demokratikoa

izan dadin, ezinbestekoa da, Administrazioaz gar¡., Hezkuntza mailan zuzenki

inplikatutako sektore guztiak Euskal Herriko Hezkuntza Politikaren partaideak

izatea. Berrikuntza hau gauzatzeko ezinbestekotzat jotzen dugu:

a) Hezkuntza Sistemaren deszentrahzazioa: herrialde, mankomunitate edo

baila¡a herriei eta ikastetxeei, dagokien mailan, dagozkien atralmenak traspasa-

í)az eta autonomia juridikoa errekonozituaz.

b) Guzti hori egiaztazeko, administrazioaz gun, Udaletxeko eta eskoletako

ordezka¡iak ere, Gestio Organoen partaide izango dira. Ondorioz, Zent¡oko

Kontseilu Eskola¡rak, Herriko Kontseiluak, baila¡a edo mankomunitatekoak,

henialdekoak, erakunde sozialak, erabakiorrak izango lirateke, dagokien mailan.

c) Komunitate eskolarra eta Administrazioa bilduko dituen "Gestio Organo

Orokorra'' Euskal Herriko Euskal Eskola Publikoaren Hezkuntza Kontseilua izan

daiteke. Hau osatzen duten ordezkariek errepresentatiboak izan beharko dute'

Garbi dago ordea ez litzatekeela kontsultiboa izango, erabakiorra baizik. Eta

adminisüazioek berari transferitu beharko liokete aipatu ditugun helburuak lor-

tzeko beharreko dituen konpetentzia guztiak.

d) Ondorioz, Administrazioek berezko dituzten eskubideak izango dituen

bezala.Euskal Eskola Publikoko komunitate eskolarrari ere, berezko eskumenen

transferentzia juridikoa gauzatuko zaio.

Eranskina

Euskat Herri osoan, Euskal Hezkuntza Sisterna ezarriko da nahiz administrazio enealitate

ezberdinak izan. Hau ziurtatzeko Euskal Eskolen mankomunitatea sortuko da. II eta III a¡tiku-

luetan oinarrituko da bere osaketa. Bere funtzioa Euskal Hezkuntza Sistema eza¡tzea izango da.
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Gestio demokratikoa

Euskal Eskola Publikoan, GESTIOA, demokratikoa eta partehartzailea izan-
go da, parekidetasun printzipioan eta zentro bakoitzilen autonomian oina¡rituz.

Era honetan, Eskola komunitateko estamentu guztiek bere ordezkariak izan-
go dituzte. komunikazioa eta elkarrizketa bideratzeko.
Eskolako partaide guztiek (guraso, irakasle, ikasle, ez-dozente) zentroak dara-
man hezketa bidean edo proiektuan intziditzeko eta erabakiak hartzeko aukera
izango dute:

* T.enIroæen Hezkuntza Proiektua gauzatzer'
* Pedagogi mota aztertzen.
* Hezkuntza proiektuaren arabera, lanpostu guztien perfila eta perhl hori

beteko duen pertsona ziurtatuko da.
* Eskola¡en antolakuntzan.
* Ekonomiaren konftolean eta erabileran.
* Erakundeekiko koordinaketan.
* Eskolaren norabidea aztertzßn.

Zentro bakoitzak bere Proiektu eta Curriculumaren bamean, ikasleak eus-
kalduntzeko neurriakjarri ahal izateko eta hau arurera eramateko baliabide eta
ahalmena edukiko du.

Aniztasun ideologikoa

* Eskolak aniztasun ideologikoa izango du, hau da pluralista izango da.
* Enerüilateaazlrrlzeko orduan, dauden ikuspegi ezberdinak ezagutu ondoren,

neska-muflak euren bidea kitikoki aukeratzeko eta bideratzeko gai izango dira.
* Giza¡tearen onerako, ideologi ezberdinak elkarekin lanean iha¡duteko

aukera emango du eskolak. Elkarrenganako errespetuan, besteen iritziak entzu-
ten eta norberarenak azall.znn ikasiz, elkarrizketarako gai izanez.

* Honela, oinarrizko jarreratzat honokook jotzen ditugu:

- Beste pertsonaren ideia, iritzi eta sinismenenganako enekonozimendu eta
balorapena.

- Beste pertsona eta giza-taldeen bizitzeko era ezberdin, sinismen, balore
kultural, etab. errespetatzea.

- Egoera diskriminaøailerik ez onutz,ea.

* Euskal Eskola Publikoa integratzailea izango da. Disk¡iminazio mota guz-
ttak baztertuz. Muga hsiko edo psikikoak dituztenekiko, sozialki marginatuak
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direnekiko, etab., bereizketarik egin gabe. Ikasleen aftean eman daitezkeen pro-

zesu eta erritmo ezberdinentzat baliabideak eskeiniz eta behar den kasuetan kon-

pensaketa lana antolatuz.

Eskola hezkidetzailea

* Neska mutilek, beren nortasun indibiduala era osoan garatzeko aukera eta

laguntza behar dute. Ondorioz norbere burua estimatzen jakin beha¡ du eta elkar-

tasunean oinarritutako ha¡reman interpertsonalak burutzeko, heziketa afektibo-

sexuala egokiajaso behar du.
* Betidanik gizon eta emakumezkoenak kontsideratu direla kontutan haftu

gabe, ikasle bakoitzaren baloreak, atralmenak eta norbera¡en ezberdintasunak

onartuko dira, generoaren esterotipoak gaindituz.
* Joera eta edukin diskriminatzaileak aztertzeko eta aldatzeko bideak jarri-

ko di¡a:

- Sexista ez den hizkera erabihz.

- Bi generoen baloreak integratuz.

- Erabiltzen diren textu eta irudietan, gizon eta emakumeak modu orekatuan

azalduz.
- Irakasle eta gurasoen heziketa hezkidetz¿ilea bultzatuz.

- Emakumeen aldeko diskriminazio positiboa bultzatuz.

Hezkuntza prozesu integrala

* Hezketaren oinarrizko helburua, pefsonaren garapen integrala da'

Garapen hau, nortasunaren atal hauetan gauzatuko da: motorezko etaintelektual

mailan, oreka pertsonal eta afektiboan, pertsonarteko harremanetan eta gizarfe

ihardueran.
* Ikasle bakoiøaren ezberdintasuna onartuko da, bakoitzaren heldutasun

maila, erritmoa eta gaitasun intelektuala kontutan izanez, bakoiøaren positibota-

suna indartuz eta guztiei adierazteko aukera emanez.BakoiIzaNOR izan dadin'

bere kabuz jokaøen ikas dezan, pertsona tibre, kritiko eta autonomoa izatsn

lagunduz.
* Guztiok partaide eta solidario garen gizartean, bakoitza, norberaren origi-

naltasuna besteei aportaøeko gu izatera bultzaltz.
* Euskal Eskola Publikoa beraz, integratzailea izango da. Diskriminazio

mota guztiak b aztÊfiiJz:muga fisiko edo psikiko dituztenekiko, kulturalki, sozial-

ki, edõ a¡razarekiko marginatuak direnekiko, etab., bereizketarik egin gabe. Ikas-
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leen a¡tean eman daitezkeen prozesu eta erritrno ezberdinentzat baliabideak
eskainiz eø beha¡ den kasuetan konpentsatze lana antolatuz.

4. Finantziazioa

Euskal Eskola Publikoan hnantziazioa publikoa izango da.

Finantziazio hau hiru mailatan emÍrngo litzateke:
* Orokorrean, guztrentzat derrigorrezkoa dena.
* Pedagogi berrikuntzan ematen diren urratsez gain, ikastetxe bakoitzeko

komunitate eskolarrak, bere kokapen geografiko edo soziala¡engatikjasan ditza-
keen, desoreka linguistiko, sozial, psiko-fisiko, etab. konpentsatuko dituena.

* Hezkuntza Proiektuaren arabera, pedagogi berrikunøan ematen diren
urratsei erantzungo diena. Euskal Eskola Publikoa dohainik izango da.

5. Lan marko berria

Euskal Eskola Publiko Berrian, sare ezberdinetatik datozen irakasleak kon-
fluitu beha¡ dutenez, irakaslegoaren kolektibo berri eta bakar bat gauzatu ahal
izateko Lan Ma¡ko berri bat eratu beharko litzateke€la deritzogu.

Honela, langile guztiak lan baldintza berdina izango lukete, etaAdministra-
zioko langileak izango lirateke.

Kolektibo bakar hau zer motatakoa izango den eztabaidatu beharko htzate-
ke eta sindikatuek ere zer esana izango lukete.

Lan Marko berri hontan, Zentroko Hezkuntza Proiektuan beharrezkoak
diren langile guztien iraunkortasuna edo estabilitatea ziurtatu behar da. Ez boron-
datearen baitan, Legedian jasota baizik. Izan ere, hori gabe, ekipo iraunkorra
amets bat besterik ez hlzateke, zenhoetako Hezkttntza Proiektua gauza%eko
AT-ITONOMIA.

Hernani, l992ko Ekaina¡en 6an
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5. dokumentua

IKASTOLEN ELKÄRTEAK IKASTOLEI
PROPOSAMENA. ARMENTIAKO AGIRIA

Eusko Jaurlaritza osatzen duten alderdi politikoek egindako Akordio Po-

litikoak, legeak definitzen duen espamr publikoan, guk aldarrikatzen genuen

Euskal Eskola Publikoa garatzeko aukera¡ik ez digu :utn, efalortu dituen hobe-

kuntzak aitortua¡ren ez du oinarrizko aurrerapenik suposatu geure Eskola

Propioaren egituraketarako.

Euskal Hezkuntza Sistema ez Unibertsitarioa bi sareetan, (publiko eta priba-

tua), egituratzen duen lllgg3Legeaonartua izan ondoren, bere 7. xedapen gehi-

garrian, aukera ematen zaie, 10/1988 Legearen aplikapenaren eremuan dauden

ikastolei, sare publiko edo pribatuan sartzeko. Honen aurrean ikastolen mugi-

mendua, bere etorkizuna markatuko duen erabaki historiko baten aurrean aurkit-

zen da.

Hain erabaki garrantzitsuaren awrean, ikastolok Armentian l993.eko maia-

tzaren l5ean elkarturik, honako hau adierazten dugu:
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l. kuñeako I. eta II. Batzar Nazionaletako erabakiak berriro baieztatzen
ditugula:
* Euskalduna eta Kalitatezko Hezkuntza Proiektuaren alde eginiko lana egiten
jarraitzea.

* Geure Diseinu curricularra lantzea.
* Euskal Eskola Publiko Berriaren ideia indanzea.
* Eskolarako Lan Ma¡ko Berri baten beharra eragitea.
* Ikastolen a¡teko elkartasun-finantziabide sistema prestatzea.
* Ikastolen Talde Nazionalaren egituraketa gertatzea.
* Gure Eskola Mapa (planifikazioa) burutzea.
* Ahalik eta Hezkuntza Akordiorik zabalena lotzeko, harremanak sakondu

etaindartzea.
* Hezkuntzakoak ez diren beste erakundeekin hasitako kolaborazioa area-

gotzea.

2. Korporazio lokalen aukera (l/1993 Legean 9. xedapen gehigarriaren
lehenengo arrikuluko 2. puntua) bueztafzen dugula, gure inuiz etorkizuneko
soluziobidea izango delakoan, Eskola Publiko Beniari babes juridiko egokia
emanaz Hori dela eta proiektuarekin lanean jarraituko dugu orain lofu ez dena
etorkizunean gauzatu dezagun.

3. Urte honetako koiunturan sare pribatuan sartzen garela, betidanik izan
ditugun nofasun ezaugarriak gordetzeko. Ezaugarri hoiek murgildu dute erabat
ikastolen mugimendua euskal gizartean, sortzeko moduagaitik eta dituen helbu-
ru eta fu ntzionamentuagaitik.

4. Sare publikoan sartzea erabakitzen duten ikastolak begirunez babesten
ditugula, talde bezala aurretik aipaturiko arrazoietan oinaniturik.

5. Ikastola mugimenduak, lanean jarraituko duela, Euskal Eskola Publiko
Berria¡en egituraketa gauzatu afe, asmo honen alde dauden guztiekin, euskara
eta euskal kulturaren garapenerako inguruan dauden ekimenak bultzatuz eta
elkarlanean arituz helburuak lortu arte.

6. Etorkizunak dakartzan desafioei aurre egiteko, Ikastolen Talde
Solida¡ioa sortzea berezfü bateztatzen dugula. Sare pribatuaren aukera egiten
dutenak ardatz nagusi bihurtuko lirateke eta sare publikoan saízea aukeratua-
rren, kuñeako Batzar Nazionaletako helburuak eta erabakiak lantzen jarraitu
nahi duen guztiei zabalik egongo ginateke.

186

7. Talde Solidarioa egituratzeko, gure interesetarako egokienak diren for-



mulajuridiko eta antolaketa erak berehala lantzen hastea, taldearen beharrak eta

bakoitzaren autonomia kontutan izanik. Baina, bitartean dauden desoreka eta

behar larriei erantzuteko Euskal Herriko ikastoletan (Elkarte Autonomo,

Nafarroa eta Iparraldean), une honetan daukagun eta etorkizunerako aurrikusten

dugun ondasunaren erabilpen elkartua egiteko, ikasleko eta hileko-

--ptako 

kuota solida¡ioa rpintzen dugu eta eraberean RIR kontzeptu-

tik egiten di¡en sa¡rerak talderako aportazio bihurtzeko konpromisua hartzen

dugu. Taldeko egituraketa juridikoa erabat borobildu bita¡tean lurraldeetako

Batzorde exekutiboak fondo baterakoi hauen erabilpenerako mekanismoak

taxutzea erabakiko dute.

8. Historikoki, ikastolen mugimendua ez da eskola espamra mugatu; bere

inguruan murgildu da, erabat mugimendu henitarra izanik euskal gizarte gehien-

go handi baten konpromisua¡en ondorioa izan da Nazionaltasun kontzientzia

ug¡aizarrcz. Beraz partaidetza hori bultzatu eta sendotzen jutantzea oinarrizkoa

deritzogu.

9. hakaslegoa izan da eta da, oinarrizko zutabeetako bat ikastolen histo-

rian. I-ehen izan den bezalaxe, etorkizunean ere guraso eta langileen elkarlana¡en

poderioz egingo da bidea. Beraz proiektua garatzeko giza-baliabideak oinarriz-

koak izanez, lehentasuna emango zaio egonkortasun eta prestakuntzari'

10. Gaur a¡te ikastola bakoitzak elkarrekin ibiltzeko egin duen apostu

gogorra eta ahalegina aitortzekoak eta eskertzekoak dira. Bai guraso, langile, era-

kunde, alderdi politiko eta sindikatuen kolaborazioa bere neurrian baloratzen

dugu, eta oinarriz elkartasunean bermatzen denez etorkizuneko edozein proiek-

tu, behin etaberriro horren aldeko apostuaberritzen dugu.

11. Gure Heniko ondasunik haundiena, gizataTdea denez, horretan oina-

rritzen dugu gure eskola, herrita¡ren ekimena ezin bestekotzatjoz, gure gazteak

euskarazko hezkuntzan, kalitatezko formakuntza osatua izan dezaten, nazional-

tasun zentzuaz Herria egituratuz eta Europa eta Mundura zabaldttz'

Ikastolen Elkartea

Armentian, l993ko maiatza¡en l5ean
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6. dokumentua

SORTZEN-IKASBATUAZEN IIEZKT]NTZA SISTEMA PROPIOA.

EUSKAL ESKOLA PI.]BLIKO BERRIA
ERAIKITZEKO PROFOSAMENA

1. Hitzaur¡ea

Azken ufeotan, euskararen normalizazioa, hezkuntzaren berrikuntza eta gU-

rasoen parte hartzea¡en arloak bultzatzeko lanean a¡itu di¡en kolektibo ezberdi-

nei esker, aurrerapausu nabarmenak eman difa eskola publikoaren bam¡an. Hau

uka ezina izanik, oraindik znregin handia dagoela ere ezin genezake uka'

Sortzen en ll<asbatuaz elkarteak aspalditik ari dta lanean Euskal Eskola

Publiko Berriaren alde eskola-komunitateko sektore guztiak bilduz. Orain a¡te'

bakoitzak lurralde eremu desberdinetan (Nafarroa eta EAE) lana egin izan badu

ere, helburu bera izanda, elka¡lanean aritu gara bi elkarteok. Hemendik alurera,

biok Elkarte bakar batean bildurik, Sortzen-Ikæbatuunk Euskal Heni osoan

Euskal Eskola¡en eraikitze lanetan jo nahi du aurrera, kokatuta dagoen lekutik
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abiatuta, hau da, eskola publikoaren bam¡tik. Elkarte berri honetan 57 ikas-
tetxetako ordezkariak biltzen gara, 25.000 ikasle, 10.000 familiatik gora eta
1.800 bat langileren ordezkantza dugularik.

Irekitzen zaigun aro berri honetan gure proiektua Euskal Herri osoan eza-

Eùtzera eman eta ikastola-eskola publiko euskaldunen inda¡ metaketalofizea
da gure lehen erronka. Horretarako, ikastetxe publiko euskaldunei gure
proiektu eta asmoak ezaguturazfeko konpromezua hartzen dugu, elkarrekin
lana egiteko aukera gauzatzea helburutzat hartuz, etorkizuneko Euskal
Eskolaren ereduaren zutabe izan nahi duen Euskal Eskola Publiko Berriaren
helburuekin bat egiten duten ikastola eta eskola publiko euskaldun guztiekin.

Gaur egungo administrazio egiturak eragiten duen zatiketa¡en gainetik
eman nahi ditugu gure urratsak. Hiru administrazio desberdinen araupean
gauden euskal eskola publiko euskaldunak bildu eta elkarlanerako aukera
emango digun egituraketa sendotu nahi dugu.

Hain zuzen ere, Euskal Eskola Publiko Berriaren bidean, Euskal Herri
osoko ikastetxe publiko euskaldunak egitura berdinean bilduko dituen elkar-
tea da gure helburua.

Bestalde, Herri honen euskalduntzea eta kalitatezko heziketa lofuko
badira, sare desberdinetako eskolen arteko elkarlana nahitaezkoa da. Ez sare
publikotik kanpo dauden eskola euskaldun eta ikastolek soilik bideratu ahal
izango dute eginkizun hori, ezta sate publikoan biltzen garen ikastola nahiz
eskolek soilik bete ahal izango dugu helburu hori. Helburu honekin, Sortzen-
Ikasbatuaz Elkartea Euskal Eskolaren mugimendua indafzea xedetzat duen
Euskal Heniko edozein elkarterekin elkarlanean aritzeko erabat zabalik dago.
Bide honetan, sare eta sektore desberdinak bilduz lanean ari diren hainbat bil-
gunetan hartzen du parte, Hezkuntzaren Gizarte Gunean, Euskararen
Kontseiluaren plan estrategikoan eta "Euskara eskubidea eta abantaila" kan-
painan, besteak beste.

2. Sortzen-Ikasbatuazek proposatu eta garatzen ari den eskola ercdua

Sortzen-Ikasbatuaz Elkartean biltzen garen ikastola-eskola publikook
Hezkuntza Sistema Propioaren alde, berezko hezkuntza eredua ari gara garat-
zen, denok proiektu amankomun baten inguruan, sare publikotik Euskal
Eskolaren gauzatze lanetan erreferente gisa.

Honako hauek dira Sortzen-Ikasbatuaz Elkartean biltzen garen ikastetxe-
ok garatzen ari garen Hezkuntza Proiektu amankomunaren ezaugarri nagusiak
eta eredu hori lortzeko proposatzen ditugun ildoak:
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tzak, beraz, horiek sustatzeko lanean konprometitutako eskola-eredua nahi

dugu, honako lan ildo hauei janaituz:
* Euskal Herri osoan euskara¡en ofizialtasuna lortu.
* Iparralde eta Nafarroako eskualde orotan euskarak eta euskarazkohez-

kuntzak erabateko babes juridiko-legala izan dezatela lortu'
* Oinarrizko Hezkuntza bukatzean ikaslearen euskara gaitasuna bermatua

izan dadin lortu.
* Euskarazko eskaintza erabatekoa ziurtatu, ikasmaila etajakintzagai guz-

tietan, 0-3 etapatik hasita, unibertsitatea bukatzeraino, epeak eta plan bereziak

finkatuz.
* Euskarazko hezkuntza gavzatzen duten ikastetxeak eta elkarteak indartu.
* Eskola-komunitatearen bizitza euskaldundu, bame zein kanpo harrema-

netan euskararen erabilera ohikoa izan dadin behar diren oinarriak ezarnz.
* Langileria osoa euskaldunaizatea bermatu.
* Irakasle euskaldun garatuak bermatzeko neuniakjani.
* Euskal ikasmaterialen hutsuneak gainditzeko plangintza eraginkorra

bultzatu, beharrezkoak diren baliabideak janiz.
* Irakaskuntzako agente ezberdinen arteko elkarlana sustatu'

Euslcal Herri osoan hedatua: Egun jasaten dugun zatiketa administratibo-

aren gainetik, administrazio desberdinen menpe dauden ikastetxe publiko eus-

kaldunak berezko proiektu baten inguruan bilduz.

Eusl<al curriculurn propioa garatuko duena, izaeraz eta edukinez: Euskal

Heniak bere nazio izaetut eta kultur nortasunaren erroetan oinarritutako

curriculum propioa.

Pubtikoa eta osoki finantzatua: Kalitatezko hezkuntza herritar guztion

eskubidea da eta Administrazio Publikoen betebeharra. Benetan doakoa eta

eskola-komunitateak jasan ditzakeen maila desberdinetako desorekak kon-

pentsatuko dituena, eta, eraberean, Hezkuntza Proiektuaren arabera, pedago-

gi berrikuntzan ematen diren urratsei erantzungo diena'

Aut onomian oinarrit utakoa.. Euskal Eskola Publikoak, bene¡an berria,

berritzailea eta aurrerakoia izan dadin ikastetxearen autonomian oinarritutako

eredua ezinbestekoa du; ikastetxea baita Hezkuntza Sistema¡en udatza eta

Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua ikastetxearen oinarri. Autonomia lortzeko

honako hauek dira gure proposamenak:
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1 fitulartasunari dagokionez:

* Titulartasun publikoaren edukia berritzea.
* Administrazio Publikoak eta Gizarte Erakundeak dira denigorrezko agen-

teak; bata bestearen pilrean, bakoitza bere zereginekin eta dagozkien eskumenak
zehaztuta.

* Hezkuntzan zuzenki inplikatutako sektore guztiak Hezkuntza Politikaren
partaide izatea.

* Eskola-komunitateko partaideak eurei dagozkien eskumenak edukitzea,
erabakietan parte hartzeko ahalmenaren errekonozimendua ziurtatuz.

2. Partaidetzari dagokionez :

* Euskal Eskola Publikoan kudeaketa demokratikoa eta partehartzaileaiza-
tea, parekidetasun printzipioan oinarrituz.

* Eskola-komunitateko estamendu guztiek bere ordezkariak edukitzea,
komunikazioa eta elkarrizketa ahalbidetzeko.

* Eskolako partaide guztiek (guraso, irakasle, ikasle eta ez-dozentQ ikaste-
txeak daraman heziketa-proiektuan eragin eta erabakietan parte hartzeko aukera
izatea.

3. Planifikazioari dagokionez:

* Ikastetxe bakoitzak bere proiektua garatu ahal izateko baliabideak izatea,
ikastetxearen egoeratik abiatuta eta Hezkuntza Proiektuari egokituta.

* Tnnt¡o bakoitzak bere Hezkuntza-Proiektu eta Curriculumaren barnean,
ikasleak zein langilegoa euskalduntzeko neurriak jarri ahal izateko eta euskal-
duntzea aurera eramateko ahalmen eta baliabideak edukitzea.

4. Langilegoari dagokionez:

* Ikastetxearen Proiektua¡ekin konprometituta egongo den langilegoa izatea.
* Langilegoaren aukeraketan pafe hanu ahal izatea (beharrak, perfila,..

zehaztu).
* Plantilen egonkortasun minimoa zehaztu eta anrtalzea; ez borondateen

baitan, legez araututa baizik.
* Ordezkapenen sistema berritzea (adjudikazio datak, zonaldekako poltsak,

ordezko "hnkoak" ikastetxe€tan...)
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5. Kudeaketa ekonomikoari dagokionez:

* Hezkuntza-Proiektuaren garapenari dagozkion baliabide ekonomikoak

ikastetxeak berak kudeatzea, beti ere Administrazio zeinHezkuntza-komunitate-

ko kideen kontrolpean.

Hala ere, egun, eta EAEko egoeratik abiatuta (pribilegiatua, Nafarroa eta

Iparraldekoarekin alderatuz gero), Funtzio Publikoaren Legeak jartzen dituen

oztopoak bitarteko, Euskal Eskola Publikoaren Legea eta Ikastetxeetako

Hezkuntza-Proiektuak elkanen aurka joateko apropos eginak daudela dirudi, eta

hori gaindiøeko ausardiarik ez dagoen bitartean alpenik ariko gara autonomiaz

hitzegiten.

Anitzs eta integratzøilea: Ideologia eta pentsakera desberdineko hidtaÍak
elkarrekin lanean jarduteko aukera ematen duena, diskriminazio mota guztiak

baztertuz. Honetarako, honako lan ildoetan oinarritzen gara:

* Elkarrenganako errespetuan elka¡rekin lanean jarduteko aukera izatea,

ideologia eta pentsakera desberdinak gaindituz'
* Neska-mutil bakoitza nor izan dadin, bere kabuzjokatzen ikas dezan, per-

tsona libre, kritiko eta autonomo izafeabtlfzatzea.
* Ikasketa-prozesu eta erritmo desberdinak bideratu ahal izateko behar diren

baliabideak eskaintzea.
* Hezkidetzan oinarritutako hezkuntza bulÍzatzea, neska-muúlen arteko

ezberdintasunak ona¡tuz eta estereotipoak gaindituz.
* Hezkuntza eta pe.dagogi arloan kalitatea eskaintzea, etengabeko forma-

kuntza prozesuan oinarrituz.

Hezkuntza Sisteman eta hurbilenelco ingurunean eragina duena; Euskal kul-

turan integratua eta gure gizarlearen errealitatean txertatua. Hurbileneko inguru-

nean eragingo duena, bertatik hartuz eta emanez, hareman estuan.

Ilcastetxeen anel<o ell<arlana ahalbiden etu bultZatzen duetn: Bu elkartea-

ren bamrko ikastetxeen artean, baita helburu berdintsuak dituzten beste ikastetxe

batzuekin, jatorrizko sareak bereizteke.

Ell<artasuna en solidaritatea bultzßtzen duenø: Elkartasuna eskola-komuni-

tatearen barnean nahiz komunitate horretatik kanpo bultzalzen duena eta

ELKARIASI-IN KUTXATen bidez Euskal Herrian behar handiena duten beste

ikastola-eskola euskaldunen egoera larria ekiditen laguntzeko ahalegina egiten

duena (Nafanoa eta lparraldea).
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Lan marko beni batean l<ol<a¡uø.' kakaskuntzan lan harremaneta¡ako Euskal
esparua sortuz, Euskal Herrirako lan hitzarmen propioak bcrmatzeko ahal-
mena izanik.

Formakunlza plan berezia diseinatuko duena: Hezkuntza proiektu oroko-
rrari egokitutako behar bereziei erantzungo diena.

Ezaugarri hauek Sortzen-Ikasbatuazen proiektua berezi egiten dute egun-
go irakaskuntza publikoan.

Euskal Hezkuntza Sistemaren eraikuntza lanean, gure proiektua duinta-
sunez eta eraginkorki aurrera eraman ahal izateko, Euskal Eskola Publikoaren
Legeak, Funtzio Publikoaren Legeak, Vacuenceren Legeak, ... sortzen dizki-
guten eragozpenak gainditzea ezinbestekoa dugu.

Hezkuntza Proiektu berczia bitarteko, Lege horiek aldatzen (sic) diren
bitartean, egungo marko juridikoak ematen dituen ahalmenez baliatuz, bal-
dintza eta neurri bereziak proposatzen ditugu.

3. Sortzen-Ikasbatuazen pnoposamena. Egungo egoeratik abiatuta epe
motzerako neurriak

Honako hauek dira Sortzen-Ikasbatuaz Elkarteak epe motzerako proposatzen
dituen neurriak, beti ere ikastetxearen autonomian oinarritutakoak (pedagogia
zein kudeaketa mailan):

a) Euskal irakaskuntza publikoari orokorrean dagozkionak:

* Langilego euskalduna ziùÍfatzea, ikastet xearen proiektuetan oinarrituz
hala eskatzen duten ikastetxe orotan.

* Langileok ikastetxeak duen Hezkuntza Proiektuari erantzun diezaion
Hezkuntza Sailak beharrezko diren neurriak jartzea.

* Ordezkapenen sistcma berntzea (zonaldeko poltsak, ordezko "hnkoak"
ikastetxeetan...)

* Langilegoaren adjudikazio datak aldatzea, ekainaren bukaerara aurera-
tvz.

b) Sortzen-Ikasbatuazen proiektuaren inguruan biltzen garen ikaste-
txeoi dagozkigunak:

* Euskal Eskola Publiko Berriaren proiektua garatu ahal izateko baliabi-
deak jartzea. ikastetxe bakoitzaren egoeratik abiatuz eta Ikastetxeko
Hezkuntza Proiektuari egokituta.

194



* Proiektuarekin konprometituta egongo den langilegoaren plangintzan

eta aukeraketan partehartzeko gaitasuna izatea, ez pertsonak aukeratuz, ikas-

tetxearen beharrak, lanposturen perfila,... zehaztttz baizik.
* Proiektu honetan parte hartuko duten plantilen egonkortasun minimoa

ziurlatzea.
* Proiektua¡en garapenerako beharrezkoak diren baliabide ekonomikoen

kudeaketa eramatea, beti ere, Administrazio publiko eta Hezkuntza komunitate-

aren kontrolpean.

c) Sortzen-Ikasbatuaz Elkarteari dagozkionak:

* Sortzen-Ikasbatuaz Elka¡tearen indartzea, beharrezko dituen baliabideak

ziutatuz, berezko proiektua duten Euskal Herriko ikastetxe publiko euskaldunen

koordinatzaile eta lankidetzarcn bultzatzaile gisa.

4. Hezkuntza sistema proPioa

Eraikuntza nazionalaz etengabe hitzegiten a¡i den garai honetan, eraikuntza

hori gauzatzeko urratu beharreko bideak irekitzen hastea beharrezkoa dugu.

Eraikuntza nazionala¡en ardatzetako bat Hezkuntza dugu, ez baitago nazio-

rik Hezkuntza Sistema propiorik gabe.

Hezkuntza Sistema propioa lortzeko marko juridiko-poliúko berria eraiki-

tzea nahitaezkoa dugu eta lan honetan jarri behar ditugu gure ahaleginak; baina

ma¡ko berria lortzen dugun bitartean, gar¡ egungo ma¡koan ditugun tresnak era-

bili behar ditugu Euskal Eskola ahalbidetzen lagunduko duen estrategia gæatvz

eta, gaurtik hasita, geroaren bidean jarriko gaituen eredua jorratzen hasteko.

Sortzen-Ikasbatuaz Elkartea helburu berdinak dituen edozein ikastetxe

publikorentzat dago irekia.

Alor honetan, sare desberdinetako ikastetxe, elkarte e|z gizatle eragileen

arteko elkadanari beha¡-beharrezko deriøogu.

Elka¡lan honetan oinarrituz, etorkizuneko Euskal Eskolaren eraikuntzan par-

teharÍze zvzena du Sortzen-Ikasbatuaz Elka¡teak; eta lan horretan a¡ituko da, bes-

teak beste, ezinbestekotzat dugun Hezkuntza sistema Propioaren alde.

Euskal Eskolaren alde dagoen gizarte mugimendua ilusionatu eta maftxan

jarriko duten irtenbide praktikoak Gobernu(eta)tik bideratzea ezinbestekoa da,

lan hori gaur egiten ezbada, soberan izango baitugu, bihar, irakaskuntzarako

marko berria.
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5. Euskal Eskolaren eraikuntzarako erreferenteak

Lehen aipatu bezala, Euskal Hezkuntza sistemaren eraikuntzan gaurtik hasi
behar dugu bideajorraøen, baina ez dugu zerotik hasi beharrik aspalditik erai-
kuntza lanean diharduten eta berezko Hezkuntza Sistemaren oinarri sendoa izan
beha¡ko luketen hainbat erreferente dugu Euskal Herri osoan zeha¡.

Denok ezagutzen ditugu euskal irakaskuntzan, eredu euskalduna gauzatuz,
aspalditik proiektu bereziak garutzeî ari diren ikastetxeak: eskola publiko eus-
kaldunak, ikastolak eta zenbait ikaste8e pribatu; elkarren artean antolaketa ba-
tzuk, banakako lanean beste batzuk.

Ikastetxe horien ezaugarn amankomun esanguratsuena eta, zalaîtzafik gabe,
sa¡e desberdinen gainetik lotzen dituen ezatgarna, euskalduntzea da, gure herri-
ko hizkuntza eta kultura oinarritzat hartuz Hezkuntza Proiektuak garatzerakoan.
Ikastetxe hauek eta euren artean osatutako elka¡teek laguntza bereziaezinbeste-
koa dute eredu euskalduna behar bezala garatu ahal izateko.

Sortzen.Ikasbatuaz

Euskal Herrian, 1999ko urtarrilaren 28an
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