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Jaurlaritzak dio
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hezitzailea»
ematen dutela
ikastetxeetan
Jonan Fernandezek dio
bizikidetzaren aldeko
diskurtsoa dela planean
parte hartzen ari diren
biktima guztiena
Erredakzioa Gasteiz
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berria egiteko deliberoa auzira
eraman zuen. Auzitegi Administratiboak arrazoia eman dio suprefetari, eta Hendaiako Herriko
Etxearen deliberoa indargabetu
du. Ildo berean, Beskoitzeko (Lapurdi) Herriko Etxearen deliberoaren aurka ere jo du suprefetak.
Beskoitzek herriaren lurretan
ikastola plantatzen utzi nahi zion
Seaskari, alokairu apal baten truke.
Falloux legeak debekatzen du diru publikoa
ema-

egoitzarik edo lurrik utzi Seaskari. Ataka bakarra utzi dute zabalik suprefeta eta prefetak: merkatuko prezioan alokatzea eta egoitzak edo lurrak saltzea.
Indok usu gogoratu du Seaskaren helburua ez dela eredu pribatu batena eta ez dela haren xedea
jabetzak biltzea. «Diru mailan ezinezkoa litzateke, eta, gainera, ez
da Seaskaren filosofian sartzen».
Seaskak funtzio publiko bikoitza
duela gogoratu du: batetik, hizkuntza politikaren eragile nagusi
gisa, eta, bestetik, hezkuntza arloan.

tea eragile pribatu
bati. Laikoa izan arren,
eragile publiko baten funtzioa
bete arren, Seaska eragile pribatutzat hartzen du legeak, eta, ondorioz, herriko etxeek ezin diote

Zirkularra eta legea
Seaskaren egoera bideratzeko
asmoz gatazka «gainditzeko»
zirkularra plazaratuko zuela agindu zuen prefetak.
Oraindik ez du argitaratu. Alta, zirkularraren
funtzioa legeak aipatzen duena biltzea da.
Seaskak duen arazoa
bikoitza da, ordea. Batetik, Falloux legearen interpretazio zorrotza, eta bertzetik,
murgiltze ereduaren
garapena bermatzeko
lege gerizarik eza.
Zirkularrak ez duela
deus aldatuko dio Seaskak. Suprefetak 2013ko urtarrilean abiatu zuen Hendaiako xedearen aurkako auzibidea.
Seaskak
dituen
ikasleen %90 eta egoitzen %80
Falloux legearen jomugan daude.
Egoera hori jasanezina dela dio
Seaskak, eta murgiltze ereduen
garapena bermatuko duen legearen premia aldarrikatzen du, lehentasunez. Iaz 3.000 ikasleren
heina gainditu zuen Seaskak, eta
urtero 150 eta 200 ikasle gehiago
ditu, 31 egoitzatan banaturik.

Indarkeriaren biktimek eskoletan «mezu hezitzailea» ematen
dutela nabarmendu du Jonan
Fernandez Eusko Jaurlaritzako
Bake eta Bizikidetzarako idazkariak. Planean aldaketak egitea
erabaki du Jaurlaritzak: ETAren
eta GALen biktimekin batera, Poliziaren indarkeriaren biktimak
ere hasiko dira eskoletara joaten.
Guztien mezua bateratua dela
uste du Fernandezek: «Programan parte hartzen ari den biktima bakoitzak beste guztiak ordezkatzen ditu». Hartara, eskoletara joaten diren biktimak ez
bereizteko eskatu du: «Giza eskubideen urraketa larriak jasan dituzten pertsonak dira guztiak».
Hamahiru biktima ari dira parte hartzen oraingoz programa horretan. Aurreko legealdian abiatu zuten plana, Isabel Zelaa sailburu zela, eta oraingo gobernuak
segitzea erabaki du, Poliziaren
biktimak ere txertatuta. Biktima
gehienak aurreko legealdian hasi
ziren berak dira. Parte hartzen ari
diren guztiek indarkeriaren aurkako mezua dute, Fernandezen
esanetan. «Bizikidetza eraikitzeko diskurtso eraikitzailea dute,
eta indarkeriaren eta haren justifikazioaren aurkako posizioa».
Zeresana eragin du egitasmoak, egokia ote den. Fernandezek
uste du beharrezkoa dela eskola
umeei errealitate hori agertzea:
«Zuzeneko lekukotasunak ahalbidetzen du hilketa batek eragin
duen eskubide urraketa ulertzea.
Abstrakzio izateari uzten dio, eta
benetako eta aurrez aurreko
bihurtzen da».
Eztabaidatik kanpo
Cristina Uriarte Hezkuntza sailburuarekin batera eman zituen
argibideak Fernandezek atzo,
Eusko Legebiltzarrean. Uriartek
ere goraipatu egin zuen programa, eta ohartarazi zuen hezkuntzaren helburuen artean dagoela
«giza duintasunean, elkarbizitzan eta enpatian» heztea; horretan, Uriarteren ustez, «balio pedagogiko handia» du biktimen testigantzak jasotzeak. Hezkuntzako
eragile gehienek elkarbizitza sustatzeko adostasuna lortu dutela
nabarmendu du sailburuak, eta
eskatu du hedabideetako eztabaidatik kanpo uzteko gai hori.
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