
IRAKASKINTZA

IKASTOLEA ETA ESKOLA PUBLIKO
EUSKALDUNA, BIAK BE BIAK ERAIKUNTZA

NAZIONALERAKO BEARREZKOAK

Ez da egia Eskola Publiko Euskaldunaren aide egoteko
Ikastolen aurka egon bear dana. Badira, bagara, Euskale-
rrian asko be asko arlo biak begi onez ikusi, onartu eta bul-
tzatuten doguzanok. Ez da egia, Ikastolak "ghetto priba-
tuak" dirana. Egia da pribatuak dirana. Baina egia da, baita
be, Ikastolak Erri Ekimenak sortuak eta sustatuak dirana.
Erri Ekimenak UEU, AEK, Euskaldunon Egunkaria, Eus-
kal Herrian Euskaraz, Topagune, irrati euskaldunak eta
kooperatibak diran lako erakunde pribatuak be sortuak
diran lez. Ikastolak Erriak sortuak eta sustatuak dira. Eus-
kalerri osoan onarpen sozial zabal eta sakona dauke eta
urteroko ibilbidean euren aide batuten diran ia 500.000 eus-
kalzaleren baietzak argi be argi izten dau ori.

Ikastolak auzolanaren kulturan jaioak dira. Ikastolak
partaidetza sozialean oinarrituta dagoz. Ikastolak gurasoen
kooperatibak izankeran, gurasoak seme–alaben eziketan
artezean guztiz inplikatuta dagoz. Ikastolen eredua berezko
eta autogestionarioa da. Gestinoan eta proiektu pedagoki-
koan administrazinoarengandik autonomoak dira. Ikastolak
dira euskal gizarteak ezkuntza arloan emondako ekarpenik
berezkoenak. Eredu berau artu deuskue Bretainiako eta
Okzitaniako Ikastolek, au da, DIWAN eta CALANDRET-
TA diranek, urrenez urren. "Ikastolak, betidanik, ardatz
nagusia izan dira erri onetan, erri mogimendu andia mobi-
lizatuten dabelako, eta gaur egun, erri onetan sortu jakun
auzolanik andienetarikoa da Ikastolen mogimendua. Onek
adierazoten dau bizirik dagoan Erri baten gagozala". (Kar-
mele Aiestaran, HBko euskera arduraduna, EGIN,
98.06.08, 15. off.)

Agiriko dan lez, ainbat arlotan Ikastolak aurrelari dira
gure errian. Euskerea eta euskeraz ikasteko bearrizanetik ara-
go doaz oraindinokarren. Euskal gizarteagazko konpromiso
sendoa artu dabe, euskal gizartea bera izkuntzaz eta senez
euskaldundutekoa. Aor bada, publifikatutako Ikastolakaz
sortutako alkarlana eta konfederakundea. Aor, ELA eta LAB
sindikatuakaz ezkuntza arloan aurrelari dan aurton izenpetu-
tako lan baldintzen itzarmen istorikoa. Aor, Ikastolek Euskal-
dunon Egunkaria, AEK, Topagune eta EHEgaz oraintsu
izenpetutako "Euskararen Ordua" deritxon adierazpen eta
agiri publikoa. Aor bada be, "Euskararen Unibertsoa" deri-
txonaren zuzendaritzan Ikastolen eskuartze arteza. Aor,
Elhuyar, Zabaltzen, Labayru, UEU, Eusko Ikaskuntza... eta
olango erakunde pribatuakaz Ikastolek egindako itzarmen
eta alkarlanak. Aor, eratutako Jardunaldi Pedagogikoak.

Beste aide batetik UGTek sortu, zabaldu eta gizartearen
talde batzuk Ikastolei deutseen beinolako "gorroto istoriko"
dalako orrek bizirik dirau oraindinokarren, aurki (irakurri
"El Libro Negro del Euskera" – JM Torrealdai). Negarga-
rria da ori. Negargarriagoa da, oraindinokarren, 10 edo 13
urteko neska–mutilak gorroto istoriko orrek naastuta egoten
ikustea.

Ikastolek eta Eskola Publiko Euskaldunak alkarlanean
eta alkarrizketan oinarritu bear dabez euron arteko artue-
monak. Lankidetza esparruak zabaldu bear dabez, konpe-
tentzia alkar–neutralizatzailerik sortu barik. Alkar osogarri-
tasuna sortu bear dabe. Ezkuntzearen euskalduntzerako
estrategia egokia eta itundua sortu be, alkar urreratze sen-
doa eta iraunkorra lortu aal izateko. Au bearrrezkoa da Eus-
kalerriko eraikuntza nazionalerako. "Erri eta Nazino bat
izan gaitezan, gure Irakaskuntza Sistema Berezkoa bear
dogu. Berton eta bertorako, gure leena kontutan artuta, etor-
kizunari begira eraikitakoa. Ikastolen Mogimendu Nazio-
nala eta euskeraz diarduan Eskola Publikoa doguz biarko
Euskal Eskola Nazionalaren oinarriak eta zutabeak" (Tasio
Erkizia, Euskaldunon Egunkaria, 98.05.31, 3. orr.)

Estrategia okerrik ez jako Eskola Publikoari komeni.
Borroka frentisteak Eskola Publiko Euskalduna lurperatuko
dau–eta. Borroka frentista eta gorroto istorikoa kalte–kalte-
rako dira Eskola Publiko Euskaldunarentzako. Borondateak
erakarri baino, uxatu egiten dabezalako. Eskola Publikoak
beste irudi bat bear dau emon. Estrategia sustarretik aldatu
bear da. Beste kultura bat bearrezkoa da orain: alkarlana eta
alkarrizketea. Eskola Publiko Euskaldunak bizirik irautea
gura izan ezkeroan, beste solaskide batzuk bear dira. Solas-
kide baliagarriak eta positibistak alkarlanaren kulturan
sinistuten dabenak, atan be. Osterantzean, Eskola Publi-
koak bere burua galduko dau. Autosuntsiketea saiestu bear
da.

Amaituteko, gorroto istorikoaren erakuslerik esangura-
tsuenetarikoen zerrendan, beste batzuen artean, urrengo
oneexek legokez: UGT, UA, Guardia Civil, PSOE, ABC,
Del Olmo, UPN, RTVE, Ynestrillas, SER, El Correo, PP, ...
beti-betikoak.
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