
Zein da Boliviako hezkuntzan ketxuak
duen tokia?
Estatuak hezkuntza elebiduna bul-
tzatu nahi izan du baina, azken
batean, lehentasuna gaztelaniari
eman dio. Esperientziak ez ditu
espero genituen fruituak eman.
Ezin izan dugu gure kulturak muga-
tzen dituen ikasgelako hezkuntza
klasikoa baztertu; gure kulturak
ministerioek ezarritako curriculum
teknikoetara makurtu dira. Horrela
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KETXUERAZ Sumaj Kawsay esapi-
deak �edo hobeto esan kontzep-
tuak� arbasoen jakindurian oinarri-
tutako mundua ulertzeko sistema
islatzen du: ondo bizitzen jakitea,
gizakion eta lurraren arteko oreka
helburu duen bizimodua eratzea,
ketxuek denon mesederako zabaldu
gura dutena.

Zertan datza Kawsay Fundazioak egi-
ten duen beharra?
Batez ere, indigenen eskubideak
jorratzen ditugu eta tartean hezkun-
tza �goi hezkuntza bereziki� dago.
Urteak dira unibertsitate indigena
bultzatzen gabiltzala. Unibertsitatea
baino, nahiago dugu pluribertsitatea
esatea, unibertsitatea pentsamendu
bakarrarekin, kultura bakarreko
nazio-estatuarekin lotuta baitago.
Gure ustez, nazio askoko estatuak
egia asko dauzka, jakinduria asko.
Guk kulturen zein egien arteko elka-
rrizketa proposatzen dugu, hau da,
kultura bakoitzaren ekarpenak nabar-
mentzen dituen hezkuntza sistema
sortzea, gaur arte gauza oro homoge-
neizatu duena alboratuz. Ildo beretik,
gure kulturek sistema juridiko ezber-
din asko izan dituzten bezala, ezin
dugu sistema juridiko bakarra onartu.
Kultura bakarrean hezi direnentzat
hori ulertzea zaila da.

ezinezkoa da eskoletan hizkuntza
egoki garatzea.

Bestalde, elebiko esperientzia
hori oinarrizko hezkuntzako 4. mai-
latik harago ez doa. Erritmo horri
jarraituz gero, ez gara sekula uniber-
tsitatera helduko. Helburua gure
hezkuntza sistema indigena izatea
da, gure hizkuntzan garatuko dena.
Momentuz, horixe da Evo Morales
presidenteak hartu duen jarrera,
unibertsitate indigena sortzeko

Cerrutok adierazi duenez, Bolivian aurreikusita dago hiru unibertsitate indigena
sortzea: guarania, ketxua eta aimara. 

Oruron jaio zen, meatzarien eta inauterien hirian. Boliviako herrien eskubide politikoen eta
kulturalen alde lan egiten duen Cochabambako Kawsay Fundazioko partaidea da.

Boliviarrek beraien burua aintzat hartzeko emandako aurrerapausoez egin dugu berba. 
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«Ez dugu kultura bakarreko
estatua nahi»



eskaera bere egin du. Dekretuz hiru
unibertsitate indigena aurreikusi
dira: ketxua, guarania eta aimara.

Zenbat ketxua hiztun dago Bolivian?
Zein da bertako hizkuntzen egoera?
Kontinentean hemeretzi milioi hiz-
tun daude bospasei estatutan bana-
tuta �Bolivia, Kolonbia, Peru,
Argentina, Txile eta Ekuador� eta
hainbat dialektotan sakabanatuta.
Bolivian ketxuak alfabeto bakarra
baduen arren, ez du lortu eremu
publikoan eta komunitateetan era-
bilpena eta presentzia indartzea.
Udaletan, epaitegietan, administra-
zioan.. . ez dago ketxuaz egiten
duenik.

Hedabideei dagokienez, gure hiz-
kuntzak zabaltzen dituzten tokian
tokiko irratiak badira. Irrati komer-
tzialetan, ordea, murriztu egin dira
gaztelaniaz ez diren saioak. Telebis-
tan, estatuko kanalean, goizez, aima-
raz emititzen den ordu erdiko albis-
tegia baino ez dago. Gero eta
nabariagoa da gure hedabideak edu-
kitzeko beharra.

Kawsay Fundazioak komunika-
tzaile indigenak trebatu ditu, batez
ere dokumental ekoizpenari aparte-
ko garrantzia emanez. Beraz, bada
eremu guztietan hedabide indigenak
eratuko dituen belaunaldi berria.
Horrek guztiak indartuko ditu gure
hizkuntzak.

Prozesu honetan zein izan daiteke
konstituzio berriaren eragina?
Honakoa mugimendu indigenak
bultzatutako prozesua da. Konstitu-
zioa onartuta ez badago ere, errefe-
renduma lehenengo urratsa izan da.

Konstituzioa bera aurrerapausoa
da: Boliviak izan dituen hemezortzi
konstituzioetatik egungoa da indi-
genon parte hartzea izan duen lehe-
nengoa. Ondokoa da, besteak beste,
nahi duguna: Boliviako 36 kulturak
ordezkatuak izatea. Autonomiaren
kontua ere hor daukagu eta ez naiz
oligarkia zaharrak eskatzen duen
barrutietako autonomiaz ari, kons-
tituzioak aurreikusten dituen auto-
nomia indigenez baizik. Hiru auto-
nomia mota egongo dira: tokian
tokikoa, barrutikoa eta indigena.
Gure autonomiaren bidez, gober-
natzeko, aberastasuna banatzeko
eta baliabide naturalak ustiatzeko
bestelako moduak badirela jakinara-
zi nahi dugu.

Ez dugu kultura bakarreko esta-
tua nahi, ez dago horrelako gizarte-
rik. Aniztasun kulturala errespeta-
tzea nahi dugu, hor dagoelako herri
berria eraikitzeko indarra. Bestalde,
konstituzioak Hezkuntza Kontseilu
Ketxua sortzea ahalbidetuko du.
Gainera, aurreikusita dago hizkun-
tza indigenen institutuak eratzea.
Akademikoki interesgarria da.

Ketxuok eta euskaldunok elkarren-
gandik ikasterik ba al dugu?
Guretzat interesgarria izan da oso
Euskal Herrira egindako bisitaldia.
Hezkuntza sistemaren bidez, heda-
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bideen bidez euskaldunek hizkuntza
indartzeko egindako ahalegina eza-
gutzea interesgarria da. Beste espe-
rientzien berri izatea funtsezkoa da.
Geuk ere ekarpena egin nahi genu-
ke: garai modernoetako aldaketekin
gure kulturak uztartzea dugu erron-
ka. Ez da egia iragan idilikora buel-
tatu nahi dugunik. Teknologia
berrietara zabalik gaituzue, gure
izaera, bizitza-logika, pentsaera kon-
tuan hartuta teknologia horiek zelan
erabili dugu eztabaidagai. Euskal
Herriko modernitatea ikusiz, pen-
tsaera bakarraren agintepean, logika
horren erritmoan erortzen ez ote
garen pentsatzen dut askotan. Gau-
zak egiteko zein errealitateari begi-
ratzeko modu ezberdinak badirela
erakutsi nahi dugu; hau da, gurea ez
da gure herriarentzako irtenbidea
aurkitzeko prozesua, planeta oro-
rentzakoa baizik. Industriak, �gara-
penkeria�k eragindako eguraldi
aldaketak, esaterako, mundu mailan
pairatzen ditugu, denok jasaten
ditugu, ez herri bakarrak. Alde
horretatik bada denoi dagokigun
ardura: zergatik ez saiatu bizitza
aukera berriak eraikitzen? Guk uste
dugu gizarteentzako aukerak eratze-
ko, denontzako mundu justuagoa
eraikitzeko, gizakion eta lurraren
arteko oreka lortzeko, arbasoen
jakinduria erabili ahal dugula. Gure
kosmogoniak izaki guztien eskubi-
deekiko begirunea aurreikusten du;
gizakiok ez gara bakarrik bizi. Bes-
talde, etortzear diren belaunaldiak
ere gogoan ditugu. Hizkuntzaz eta
kulturaz hitz egiten dugunean lurral-
deaz ere mintzatu behar gara. !
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�Estatuak hezkuntza
elebiduna bultzatu nahi

izan du baina, azken
batean, lehentasuna

gaztelaniari eman dio�
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