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PANORAMA

Bi langilek bizia galdu zuten mar-
txoaren 1ean Ondarroako portuko 
Santa Clara Kofradiaren fabrikan 
izandako lan istripuan. Konpresore 
baten hutsegiteak amoniako ihe-
sa eragin zuen, izotza sortzeko gai 
funtsezkoa. Sindikatuek eta eragi-
le politikoek berehalakoan eskatu 
zuten istripuaren arrazoiak argi-
tzea. Sindikatuek patronala salatu 
dute, haien esanetan lan segurtasu-
na ez delako lehentasun bat enpre-
sarientzat, eta ondorioz, ez dituzte 
beharrezko inbertsio ekonomikoak 
egiten. Lan istripu hilgarri bat ger-
tatzen den bakoitzean ohikoak di-
ren manifestazio eta kontzentra-
zioak ere egin zituzten.

Patronalarena eta instituzioena 
den erantzukizunaz gain, badaude 
ardura batzuk sindikatuek eta en-
presa komiteek beren gain hartu 
behar dituztenak eta ahaztu ezin di-
tugunak. Lan istripu asko eragotzi 
daitezke prebentzio politika irmoa 
eskatzeko jarrera etengabearekin. 
Ondarroako kasuan, hainbat herri-
tarrek ahotsa altxa dute esanez lehe-
nago ere egon izan direla amoniako 
ihesak. Egun batzuk lehenago, bizi-
lagunen arabera, “amoniako usaina 
zegoen fabrikaren aurretik igaro-
tzean”. Enpresa, udal eta administra-
zioez gain, sindikatuek eta enpresa 
batzordeak zer egin dute lehenago 
izandako amoniako ihesen aurrean? 
Ez bazitzaien kasurik egin, zergatik 
ez ziren mobilizatu eta produkzioa 
geldiarazi?

Lan istripu hilgarri bakoitzaren 
atzean hipokresia itxura har dezake 
sindikatuak eta enpresa komiteak 
pankarta atzean ikusteak patronala 
eta instituzioak salatzen, lan segur-
tasun falta eta inbertsio nahiz kon-
trol eza dela-eta. Ez gutxitan, gehia-
go egin dezakete heriotzak eragiten 
dituen lakra laboral horren kontra; 
adibidez, horien prebentzioan azke-
neraino konprometitzea.
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Euskararen alorrak inoizko datu kas-
karrenak eskuratu ditu 2015eko diag-
nostikoan. Emaitzek EAEko Lehen 
Hezkuntzako 4. mailako eta DBHko 
2.eko ikasleei aldiro egiten dizkie-
ten probak dituzte oinarri. Ebaluazio 
emaitza orokorrek ere okerrera egin 
dute.

10 urte duten ikasleen %36 ez da eus-
karazko gutxieneko mailara heltzen; 14 
urte dutenen artean, %46 dago egoera 
horretan. Euskararen alorrean maila 
aurreratua erakutsi duten ikasleen ehu-
nekoak ere behera egin du: Lehen Hez-
kuntzan %26koa da eta DBHn %16koa. 
Bestalde, gaztelanian, ingelesean eta 
matematikan ere kaskartu egin dira 
ebaluazio emaitzak. 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailbu-
ru Cristina Uriartek azaldu du emaitzen 
eboluzioa “espero zena” ez izan arren, 
“joera egonkorra” dela, gorabeherak 
10 punturen barruan daudelako. “Esta-
tistika aldetik, arrazoizko gorabeherak 
dira”, gaineratu du.

Ikasleen indize sozioekonomikoak 
eta kulturalak eragina dute datuetan; 

zenbat eta indize handiagoa, emaitza 
hobeak lortzen dira. Azken urteetan 
behera egin dute, batik bat D ereduko 
ikasleen artean.

Etxean euskara darabilen ikasle kopu-
ruak behera egin du eta horrek eragina 
izan du diagnostikoan. Uriartek kezka 
adierazi du egoera horren aurrean eta 
gogorarazi du D ereduak ez duela ber-
matzen ikaslearen hizkuntza gaitasuna. 
Euskararen “didaktikari” lotuta, aldake-
ta beharra ikusten du sailburuak.

Zientzian hobekuntza
Beste sailetan ez bezala, emaitzek hobe-
ra egin dute zientziaren alorrean. Hez-
kuntza diagnostikoak erakutsi du Lehen 
Hezkuntzako ikasleen artean %20,2 di-
rela maila aurreratua dutenak, 2013ko 
azterketan %19,8 ziren. DBHn ere gora 
egin du zientzian maila aurreratua du-
tenen kopuruak: %14,9 izatetik %17 
izatera pasa dira. 

Emaitzak kaskartu izanaren errua 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari 
egotzi diote sindikatuek. “Azken urtee-
tako emaitza kaskarrenak dakarzkigu 
diagnostikoak eta Cristina Uriarte sail-
buruak aplikaturiko murrizketek dute 
horren errua”, adierazi dute Steilasetik.
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Euskararen ezagutzak okerrera 
egin du EAEko ikasleen artean


