
Pilar mayok nahiko lukeenaren kontra, ika-mika politikoaren 
erdigunea hartu du azken asteetan Nafarroako Gobernuko 
Hezkuntza Departamentuaren Skolae heziketa programak. 
eskuin nafar eta espainiarra kristau taldeekin lerratu dira, 
berdintasunerako hezkuntza erasotzeko. muturreko titularrak 
utzi dituzte bidean.

“Barkosek jostailu erotikoak erabiltze-
ra behartuko ditu 0 eta 6 urte bitarteko 
haur guztiak”. 
Indartsu hasi gara. Uste dut, edo pen-
tsatu nahi dut, prentsan agertu dena 
interpretazio oker bat izan dela. Skolae, 
txikitan –3-4 urtetik aurrera–, gure gor-
putza ezagutzeko egiten diren jolasez 
ari da, betidanik haurrentzako sexu jo-
lasak (edo jolas erotikoak) deitu diren 
horiez. Asmoa da jolas horiek baliatu 
eta despenalizatzea, gauzei izena jar-
tzen ikasteko, gure sexu organuek izena 
dutela ikasteko, eta argi hitz egiteko pu-
blikoan ukitu daitekenaz eta ezin denaz, 
norberak jakin dezan nahi ez duen zer-
bait egitera behartzen dutenean zerbait 
gaizki dabilela, eta esan behar duela. 
Horretaz ari gara. Ez dugu eskolara era-
mango helduontzat jolas erotikoa den 
horrekin zerikusirik duen ezer. Horre-
gatik, berriro diot, pentsatu nahi dut 
irakurketa okerra izan dela, baina egin 
duenak jakin beharko luke irainduta 
sentitu direla kalitatezko sexu heziketa 
egin nahian dabiltzan hezitzaile asko. 

irakurketa okerra ala asmo txarrez egina? 
Ez dakit zein den interpretazio hori egin 
duten pertsonen asmoa, eta oker bat 
izan dela nahiko nukeela diodanean da 
hala nahiko nukeelako benetan. Ez dakit 
gehiago, eta ez dagokit niri irakurketa 
politikorik egitea. 

“Genero ideologia” inposatzea ere lepo-
ratu dizuete. 
Berdintasun politikez ari gara, eta ber-
dintasuna oinarrizko eskubide bat da. 
Oinarrizko eskubideak ez dira ideologia, 
gizarte osoak duen zerbait baizik. Haur 
guztiek dute berdintasunerako hezkun-
tza jasotzeko eskubidea. Hezkuntza ko-
munitatea, kasu honetan, horretarako 
bitartekoak ari da jartzen. Ideologia hi-
tza sobran da berdintasuneko hezkun-
tzaz ari garenean, baina genero ideo-
logiaz hitz egiteak, agian, hain justu 
berdintasuna ikastearen aurka dagoen 
ideologia bat existitzen dela erakusten 
du. Kasu horretan bai, ideologiaz hitz 
egingo genuke, eta gauza larriez. 

Pilar Mayo. skolae programaren koordinatzailea.

Bidean mugarri
“Orain 21 urte hasi nintzen berdin-
tasun teknikari iruñeko udalean, eta 
nafarroako hezkuntza departamen-
tuko berdintasun eta bizikidetza ata-
leko burua naiz egun. nire ibilbidean, 
urrats bakoitza hurrengorako oinarri 
izan da. sanferminak berdintasunean 
taldea koordinatzea, adibidez, garran-
tzitsua izan zen. 2008an lehen hezki-
detza plana egin nuen; orduko hutsak 
legealdi honetako abantaila izan ditut. 
hezitzaileak ahalduntzen saiatu gara, 
eta agian asmatu dugulako sortu da 
sortu dena. jende asko ari da progra-
mari eusten. niretzat, profesionalki, 
mugarri bat da skolae. gozatzen ari 
gara. une honetan, 1.400 pertsona ari 
dira programan formatzen. hunkitze-
ko moduko kopuruak dira”.

“Desberdinkeria eta eredu 
maskulinoa erreproduzitu 
ditu eskola mistoak”
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Familietan irakatsi beharreko gaiak direla 
ere esan dute.  
Inork ez du familiak eman beharreko 
hezkuntza ebatsiko, hori espazio askea 
da. Legeak, hori bai, hainbat baldintza 
eta eduki betetzera behartzen du hez-
kuntza komunitatea eta departamentua. 
Berdintasunerako heziketak ez du fami-
lien espazioa inbaditzen, ikasle guztiek 
eduki horiek jasoko dituztela berma-
tzen du, haien eskubidea baita. Gero, 
familia bakoitzak zehaztuko ditu bere 
mugak. 

Berdintasunerako bidean, zer da eskola?
Eskola, familia eta hedabideekin bate-
ra, sozializazio eremua da, eta ikaraga-
rrizko ardura du berdintasun ereduak 
transmititzeko orduan. 

Baina bada ere desberdinkeriak errepro-
duzitzeko eremua. 
Noski. Skolaerekin esku hartzen ari 
bagara, eskola mistoak konponbiderik 
ekarri ez duelako da, eredu maskulinoa 
erreproduzitu duelako. Eskola mistoak 
desberdinkeria mantendu du. Bai, inork 
ez du nahita desberdinkerian hezten, 
baina emaitzak hor daude, indarke-
ria hor dago, emakumeen ekarpenak 
ez dira aitortuak. Skolaek ez du soilik 

aldaketa proposatzen ikasleekiko lan 
egiteko moduan, baita irakasleekiko 
moduan ere: nola zuzentzen dira nes-
ka edo mutikoengana? Nola manten-
tzen da indarrean dagoen eredua? Nola 
erreproduzitzen dira eskolan genero 
estereotipoak? Irakaslegoa berrikustea 
da planteatzen duguna, heziketarako 
eragile aktiboa den heinean. 

irakurketa “okerretik” harago, zer da Sko-
lae? 
Skolae ez da sexu heziketarako pro-
grama bat. Programa zabala da, ongi 
baloratua, ikaslea hezkuntza sistema 
osoan zehar lagunduko duena, berdin-
tasunean hezi dadin. Lau ardatz ditu: 
desberdinkeriaren aurreko kontzien-
tzia, autonomia pertsonala, ahalduntzea 
eta sexu heziketa zein tratu onak. Pro-
gramak ez du klasean berez ematen ez 
den ezer probokatuko, eta hori da, hain 
justu, bere gauzarik interesgarrieneta-
ko bat: eskolako irakasleek gauzatuko 
dute, tutoreek, ikasleak ezagutu eta no-
raino sartu daitezkeen ongi dakitenek. 

Helburua zera da: ikasleek eraiki ditza-
tela haien maitasun harremanak, haien 
indar pertsonala, haien erabakiak, gene-
ro desberdinkeriarik gabe. Funtsezkoa 
da, neska-mutilek indarkeriari aurre 
egin eta abusuak saihestu ditzaten, eta 
haien sexualitea naturaltasunez, plaze-
rrez, zoriontasunez, arduraz eta babesa-
rekin bizi dezaten. 

Zertan da berritzailea? 
Berritzailea da progresiboki lantzen 
dituelako edukiak, adin bakoitzerako 
egokituta. Berritzailea da ere derrigo-
rrezkoa delako, eta beraz, ikasle guz-
tiek landu beharko dutelako. Ez da ira-
kaslegoaren militantziaren araberakoa 
izango, eta ez da eroriko urte honetan, 
demagun, ikastetxeak berdintasunaren 
ordez elkartasuna edo birziklapena lan-
tzea erabaki duelako.  

Lagundu al du polemikak programa ba-
lioan jartzen? 
Berez ezagutuko ez litzatekeen eremu 
askotan ezagutzen da orain, baina kri-
tikak sekula ez dira onak hezkuntza 
programa bati balioa emateko. Kritika 
soberan dago, begirada desenfokatzen 
duelako. Nik, erabaki ahalko banu, hau 
guztia pasa ez izana erabakiko nuke. n

“Genero ideologiaz hitz egiteak, agian, hain 
justu berdintasuna irakastearen aurka dagoen 

ideologia bat existitzen dela erakusten du”.
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