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DENONA ETA DENONTZAKO ESKOLA PUBLIKOAREN ALDE ETA 
SEGREGAZIOAREN KONTRA, MOBILIZAZIOA  

ATXIKIMENDUA ADIERAZI!! 
 
Urte hauetan zehar irakasleen, familien eta ikasleen artean eraikitako eskola publikoa 
defendatu egiten dugu, aniztasunaren, inklusioaren, kalitatearen, laikotasunaren eta 
euskalduntzearen esparrua, maila sozio ekonomikoaz, sexuaz, jatorriez edo sinesmenez 
gainetik, baldintza berdinetan denona eta denontzat den eskola, euskal hezkuntza sistemaren 
ardatza izan behar duena. 
 
Horregatik sumindu egiten gaitu orain arte izan diren euskal gobernuek eskola publikoarekiko 
izan duten etengabeko utzikeriak. Hezkuntza-ereduen arteko ezberdintasunak eta 
lehiakortasuna eragiten dituzten politika neoliberalak ezarri eta, heziketarako eskubidea eta 
ikastetxea aukeratzeko eskubidea nahastuz, jatorrian, hizkuntzan, klase sozialean edo 
sinesmenetan oinarritutako familien sailkapen onartezina sortu dute. Hartara, eskola publikoak 
berez duen babeserako bokazioaren ondorioz eman den aniztasuna, segregazio bihurtu da 
hainbat eta hainbat tokitan. 
 
Aurrekoari hezkuntza-sistema publiko-kontzertatu dual bat gehitu behar zaio, jaio zenetik (orain 
dela 30 urte) disfuntzionala, eskola publikoa zaindu ez eta bigarren mailara baztertu duena, 
berari zuzendutako baliabideak murrizten joan dena, bere instalazio eta azpiegiturak hondatzen 
utzi duena, eta gainera, hezkuntza-itunen orokortzea abiarazi duena ikastetxe guztiekin. Hauei, 
diru publikoarekin finantzatuta egon arren, familia askorentzat gaindiezinak diren oztopoak 
jartzea baimendu zaie, hala nola, kuoten ezarpena (ilegalak izan arren), laika beharko lukeen 
kristau-ikasbidea, edo kooperatibisten tasak, besteak beste. 
 
Gaur egun gure hezkuntza sistemak desberdintasunak errepikatu eta areagotu egiten ditu: 
EAEn, baliabide urriko familien edo etorkinen %75a eskola publikoan dago. Gasteizen, 
kasurako, portzentaje hau %92ra iristen da haur eta lehen hezkuntzan. Lakuako gobernuak, 
premiazko neurririk hartu ezean, gizarte-haustura areagotu egingo da, egoera larria bihurtu arte. 
 
Hauxe eskatzen dugu: ikasleen jatorriarengatik, maila sozio-ekonomikoarengatik, edo 
hezkuntzako behar bereziengatik sortzen den eskola-segregazioarekin bukatzeko berehalako 
neurriak, besteak beste: 

1.- Eskoletan izena emateko udal bulego bakarrak sortu. 

2.- Diru publikoarekin finantzatutako ikastetxe guztien benetako doakotasuna, legeak agintzen 
duen bezala. 

3.- Heziketa laikoa jasotzeko eskubidearen bermea hezkuntza-sare guztietan 

4.- Segregazio egoeretan dauden ikastetxeentzat egitasmo bereziak abiarazi, epe laburrean 
egoerari buelta eman ahal izateko. 

5.- Azpiegitura eta giza baliabide nahikoak eskola publikorako. 

6.- Hezkuntza-itunen orokortzearen politikaren amaiera. Beharrezkoa jotzen dugu hezkuntza-
itunak ikastetxeek inguruan duten egoera sozialari ematen dioten erantzunarekin lotzea. Beraz, 
ezin da inolaz ere, diru publikoarekin finantzatu hezkuntza-egitasmo elitista eta segregatzaileak. 

Honegatik guztiagatik, eta gizarte-larrialdi egoera honen aurrean, dei egiten diogu eskola-
komunitateari eta jendarte osoari GASTEIZEN, MAIATZAREN 25EAN, 18:30etan, ANDRA 
MARI ZURIAREN PLAZAN, ESKOLA INKLUSIBA BATEN ALDE EGINGO DEN 
ELKARRETARATZERA (zutabeak egingo dira auzoetatik; abiapuntuen eta abarren 
inguruko informazioa luzatuko zaizue) 

BIDALI IEZAIGUZU MOBILIZAZIO HONEKIKO ZURE ATXIKIMENDUA helbide honetara: 
manifiestogasteiz@gmail.com 
 

Gasteizko Eskola Publikoaren Aldeko Plataforma 


