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 “LOMCEren xirimiriak berdin-berdin busti ditu nazio zapaldu guztiak”. 
Hala esan digute Hego Euskal Herriko, Galiziako eta Herrialde 
Katalanetako ikasle mugimenduek. Hiruengana jo dugu, konta 
diezaguten egunerokoan nola egiten dioten aurre geldirik baina bizirik 
dagoen Espainiako hezkuntza legeari.

Ikasle mugimendu euskaldun, galiziar eta katalana

HEZKUNTZA PROPIOAREN  
ALDEKO BORROKAK BATUTA

 Ane Eslava Serrano 
 @eslavaane

“Euskal instituzioetan 
ez dago LOMCEri aurre 
egingo dion inor”
Samuel Pasandinek 18 urte ditu, 
Batxilergoko Bigarren Maila egiten ari 
da Laudion, eta Ikasle Abertzaleak mu-
gimenduko kidea da. Bere hitzetan, 
Nafarroako Gobernuak eta Eusko Jaur-
laritzak hiru urte daramatzate LOMCE 
aplikatzen, baina bereziki aurten na-
barituko dute Batxilergoan, kanpo-az-
terketak iragarrita daudelako ikasturte 
amaierarako. “Balio dutenen eta ez du-
tenen arteko bereizketa egin nahi dute, 

sistemarentzat probetxugarri ez diren 
horiek baztertzeko asmoz”, dio Pasan-
dinek. Mehatxuari aurre egiteko bidea 
desobedientzia dela dio: “Errebaliden 
lehen urtea izanda, desobedientzia lan-
tzeko aukera daukagu, eta orain ixten 
badizkiegu ateak, agian datozen urtee-
tan datorrenari aurre egiteko bide be-
rriak ireki ahal izango ditugu”.
 Arazoa, ordea, ez da kanpo-azterke-
tekin amaitzen, Madrildik inposatuta-
ko legeak beste zenbait ondorio era-
gingo ditu-eta: Lanbide Heziketaren 
eta unibertsitatearen arteko hautua 
goizegi egitea, Filosofia bezalako ira-
kasgaiak desagertzea, Erlijioko nota-
ri balioa ematea, Euskara espezialitate 

izatera pasatzea... Horregatik, tentuz 
ibiltzeko beharra azpimarratu digu, sa-
rri kanpo-azterketak modu isolatuan 
planteatzen direlakoan. Akats horretan 
ez erortzeko bidea “hezkuntzaren pro-
blematika integralki hartzea” dela iritzi 
dio, “sistema osoa errotik aldatzeko”.
 Etorkizuna ez du argi ikusten Samuel 
Pasandinek: “LOMCE aplikatzen ari dira 
eta instituzioetan ez dago inolako sub-
jekturik hori gelditzeko asmoz, legeak 
bere alde du dena”. Horren aurrean, 
ikasle mugimenduak borrokan jarraitu-
ko duela ziur da, ikasleen beharrak ase-
beteko dituen hezkuntza sistema lor-
tzeko: “Askatzailea, bertakoa eta eduki 
propioekin”. 

Samuel Pasandin. Iria Figueroa. Andrea Terron.
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“Galegoaren 
normalizaziorako bidea 
oztopatzen du”
Iria Figueroak 20 urte ditu, Kaze-
taritza ikasten ari da eta Erguer Estu-
dantes de Galiza sindikatuko kidea da. 
Argi du lege hau Galizia nazio moduan 
zapaltzeko tresna dela: “Geure nazioa-
ren eduki propioak kentzen ditu, uni-
formizazioa bilatuz, ezinezkoa izan 
dadin herri honen errealitatea eta his-
toria transmititzea”. Bereziki kezkatuta 
azaldu da hizkuntzak pairatu ditzakeen 
ondorioekin: “Galegoaren normaliza-
ziorako bidea oztopatzen du”. 2009. ur-
tera arte, indarrean zegoen hizkuntza 
normalizaziorako legeak galegoari gaz-

telerari baino ordu gehiago eskaintzen 
zizkion. Alverto Nuñez Feijoók Xunta-
ren presidentzia hartu zuenean, ordea, 
galegoaren orduak murriztu zituen, 
ingeleraren mesedetan. Eta LOMCE 
“are bortitzagoa da”, indarrean dagoen 
dekretu minimoa ere urratzen baitu. 
Galegoaren normalizazioa lortzeko, gi-
zartean duen presentzia handitzea eta 
horretarako hezkuntzaren bitartez bul-
tzatzea funtsezkotzat du. “Baina egiten 
duten gauza bakarra zein da? Galegoa 
erasotzea”.
 Dioenez, Galiziako Xuntak beraiekin 
ez du ez kolaboraziorik, ez komunika-
ziorik. Ikasle mugimenduak determina-
zioa eskatu dio Hezkuntza Sailari, baina 
erantzuna “erabateko isiltasuna” izan 
da. Erguer Estudantesek otsailean gre-
bara deitu zituen ikasleak, eta Hezkun-

tza Sailak greba ez bultzatzeko deia egin 
zuen. “Jarrera larria”, Figueroaren ustez. 
“Grebarako arrazoirik ez zegoela esan 
zuten, negoziazioa Estatuan ematen ari 
zelako. Xuntak bizkarra eman dio hez-
kuntza komunitateari”. 
 Galiziako ikasleek duela urtebete sor-
tu zuten Erguer sindikatua, pedagogia-
ren bidez LOMCE deseraikitzeko xedez. 
Sindikatuaren lehenengo urratsak go-
gorrak izan direla kontatu du Iria Fi-
gueroak, baina buruturiko ekimenetan 
arrakasta lortu dutela, eta antolaturi-
ko erreferendumean adibidez, legea-
ren aurkakotasuna garbia izan zela. Es-
kakizuna ere argi dute: “Bertako lege 
bat, gure benetako arazoak jorratuko 
dituena, hezkuntza komunitatearekin 
elkarlanean egindakoa eta hizkuntzaren 
normalizazioarekin konprometitua”.

“Gobernuarekin 
negoziazio mahaia 
osatzea da aurtengo 
apustu handia”
Andrea Terronek 21 urte ditu, Zien-
tzia Politikoak eta Zuzenbidea ikasten 
du Pompeu Fabran, eta SEPC Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalanseko ki-
dea da. LOMCEk Herrialde Katalanetan 
eragindako kalteei buruz mintzatzean, 
pribatizazioan jarri du fokua: “Legea apli-
katzen hasi zirenetik ikastetxe kontzerta-
tuen kopurua asko handitu da eta zentro 
hauek askotan Opus Dei bezalako institu-
zioetara lotuta daude”. Instituzio horien 

presioaren eraginez, ikastetxeen demo-
krazia ezabatu egin dela dio. “Lehen esko-
la kontseilu parekideak zeuden, eta orain 
berriz, enpresa kontseiluak”. Horrek “se-
gregazioa, ikasgai kritikoen murrizketa 
eta hizkuntzaren atzerakada” ekarri du. 
Katalana orain hautazkoa da eta gaztelera 
aldiz, derrigorrezkoa. Gaur egun gaztela-
nia hutseko bi ikastetxe baino ez dauden 
arren, LOMCErekin ugaritu egin daitezke. 
 Generalitatea legearen aplikazioa lu-
zatzen saiatu dela dio Terronek, baina 
azkenean ezarri duela. “Ondorio mini-
moak izango dituela diote, baina dagoe-
neko nabaritzen dira”. 
 SEPC ikasle sindikatuaren bitartez egi-
ten ari diren lanketarekin pozik azal-
du da: “Inoiz baino indar gehiago dugu 
orain”. Hilabete bakarrean bi ikasle gre-

ba egin dituzte eta jarraipena erabate-
koa izan da. Eskariak, honakoak: eskolen 
barne demokrazia berreskuratzea, cu-
rriculuma bertan erabakitzea, katalan 
hutsean ikasi ahal izatea eta eskola baz-
tertzaileei diru-laguntzak kentzea. Au-
rrerantzean etorriko dena ez du argi. Ka-
lean erakutsi duten indarraren emaitzen 
zain, Gobernuarekin negoziazio mahaia 
osatzeko asmoa dute: “Ikasturte hone-
tako apustu handia da”. Lortzekotan, Ka-
taluniako autodeterminazio prozesuare-
kin lortuko dutela azaldu du, eskaerak 
ildo beretik doazelako eta LOMCEren 
atzean “interes politikoa” dagoelako: 
“Espainiako Gobernuak bere interesen 
araberako politikak inposatzeko darabi-
len arma da Kataluniako hezkuntza, eta 
hori saihestu behar dugu”. n


