
Izan estatubatuarra, txinatarra edo 
europarra, izan Espainiakoa, Fran-
tziakoa edo Euskal Herrikoa, gober-
nu denak daude lobbyek edo presio 
taldeek inguratuta. Kasu askotan, 
erabaki politiko handiak ez dira har-
tzen hemizikloetan mikro baten au-
rrean, baizik eta gelatxo, korrido-
re, kirol klub eta jatetxeetan egiten 
diren ezkutuko bileretan. Talde an-
tolatu horiek euren interesak soilik 
defendatu nahi dituzte itzaletik po-
litika baldintzatuz; horiek dira lobb-
yak, ia gehienetan etekin ekonomi-
koen bila dabiltzanak.
 Bada, Nafarroako Gobernua, arra-
zoiz, oso kezkatuta dago lobbyen 
funtzionamenduarekin, eta presio 
talde horiek kontrolatu eta kate mo-
tzean lotu nahian dabil. Nafarroako 
Parlamentuan lantzen ari diren pro-
posamenak herrialde anglosaxoie-
tan egiten dutena kopiatzea dakar: 
existitzen diren presio talde guztiak 
erregistratzea. Talde horiek publi-
ko egin beharko dituzte zein bilera 
mantentzen duten ordezkari politi-
koekin. Eta alderantziz, politikariek 
ere euren agendak publikatu behar-
ko dituzte jende guztiak jakin dezan 
zeinekin ari diren biltzen. Lobbyen 
presioa delitu izan daiteke influen-
tzia-trafikoagatik. “Ate birakari” de-
lakoak ere arriskutsu izan daitezke, 
politikari eta ordezkari ohiek har-
tzen baitute parte ia gehienetan, eta 
azken batean “diferituan” egindako 
eroskeriak baizik ez dira.
 Ea Nafarroako Gobernuak lortzen 
duen lobbyen erregistro hori osatu eta 
agenda politiko publiko bat edukitzea, 
Gardentasun Legeak dioen bezala. Eu-
ren interes ekonomikoen mesedetan 
araudi eta legeak aldatzea bilatzen 
duten presio taldeak kontrolatzeko 
modu eraginkorra litzateke. Aurreko 
nafar foru gobernuak ez ziren preses-
ki eredu izan arlo horretan… orduko 
lobbyek hitz egingo balute!
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Presio taldeak 
kontrolatu

Aurre-matrikulazio garaian gauden ho-
netan, gogoeta interesgarria egin du 
Aitor Etxarte Nafarroako Eskola Kon-
tseiluko lehendakariak Berrian: apo-
rofobiaz mintzatu da, pobreenganako 
fobiaz, edo nola inklusioaren eta auke-
ra-berdintasunaren alde azaltzen garen 
publikoki, baina gero datuek kontrakoa 
dioten. Beharbada horregatik, herri eta 
hiri askotan ikastetxe markatuak daude 
oraindik, kasik ghetto bihurtuak, non 
profil jakineko eta maila sozioekono-
miko ahulagoko familien seme-alabak 
diren nagusi. Eta maiz, segregazio eta 
pilaketa artifizialek muturreko egoe-
rak eta zailtasunak sortzen dituzte, ghe-
ttoak are ghettoago bilakatuz. Ziurrenik, 
ez da bidezkoa gurasoak horren eran-
tzule egitea, administrazioak berak izan 
badituelako mekanismoak, ikastetxe ba-
tzuetan eta besteetan ikasleen harrera 
orekatzeko, eta baliabideak behar beza-
la banatzeko.
 Etxartek dioen moduan, azken ikerke-
tek ere argi utzi dute: ikasle bakoitzaren 
testuinguru sozioekonomikoak baldin-
tzatzen du haren ibilbide akademikoa. 

“Nafarroan, DBHko 4. maila errepika-
tzen duten ikasleen kopurua, adibidez, 
%30ekoa da testuinguru sozioekonomi-
ko baxuko ikasleen artean; eta %1,4koa 
soilik klase altukoen artean”. Eta hain 
juxtu, eskola tresna aproposa da egoera 
horri buelta emateko, eskola da gizarte 
kohesiorako oinarria eta haurren ga-
rapena eta aukera-berdintasuna ber-
matzeko bitartekoak jarri ditzakeena. 
“Ikastetxerik onenak dira jaiotzetik eza-
rritako determinismoa apurtzeko gaita-
suna dutenak”, dio Etxartek; eta gehitu-
ko nuke gizarte/hezkuntza sistemarik 
onenak direla ikasle guztien aukera-ber-
dintasuna bermatzeko gai direnak, ikas-
learen “porrota” eskolaren ezina delako, 
gizarte sistemaren ezina. Zer esanik ez, 
maila sozioekonomiko baxuko ikaslee-
tatik harago, maila sozioekonomiko ba-
xuko ikasgela eta ikastetxeak ugaritzen 
ari direnean, bazterkeriara kondena-
tuak. Status quoa aldatzeko erreminta 
eraginkorra da eskola, baina horretara-
ko, borondate politikoa behar da, baita 
aldaketa hori nahi eta bultzatuko duen 
gizartearen borondatea ere.
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Administrazioak izan baditu mekanismoak, ikastetxe batzuetan eta besteetan ikasleen harrera orekatzeko.
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