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Erlijioa eskola publikoan

Komunitatea

Hezkuntza-legea aldatuta, Espainia-
ko Gobernuak erlijio-ikasgaiaren 
asteroko pisua ordubetera jais-

teko aukera eman zien iaz autonomia-
erkidegoei, bai eskola pribaturako, bai 
eskola publikorako. Zergatik eskaintzen 
den erlijioa eskola publikoan? Bada, be-
rrogeita hiru urteren ondoren, Espainia-
ko Kongresuan oraindino ere inork ez 
duelako konkordatua indargabetzeko 
prozesua abian jarri. Ez PSOEk (jakina), 
ezta Podemosek, ERCk, Bilduk, Más Paí-
sek… inork ez.

Vatikanoarekin sinaturiko konkorda-
tua indargabetzea, berriz, premia etikoa 
da. Begira, bestela, haren lehen artiku-
luak zer dioen: "Betiere, ikastetxe publi-
koetan ematen den hezkuntzak kristau-
etikaren balioak errespetatuko ditu". 
Astakeria handiagorik! Eskola publiko-
ko hezkuntzak kristau-etika errespetatu 
beharra? Zergatik?

Gogoratu konkordatua nazioarteko 
ituna dela eta, beraz, bete beharreko 
legea. Gogoratu, EAEn udazkenean ez-
tabaidatuko den hezkuntza-legeak ere, 
erlijioa eskaini beharko duela, nahi-
taez. Alegia, EAEko eskola publikoa ez 
da laikoa izango… harik eta Espainiako 
Kongresuak konkordatua indargabetzen 
duen arte. Asko jota, EAEko legeak or-
dubetera jaitsiko du erlijio-ikasgaiaren 
pisua, Aragoiko Gobernuak aspalditik 

egiten duen legez. Esan barik doa, erli-
jioa astean ordubetera jaisteak ez duela 
EAEko eskola publikoa laiko bihurtuko.

Eskola publikoa benetan laikoa iza-
tea gura badute, ezkerreko alderdiek 
berehala ekin beharko diote. Ez Kongre-
suan legez besteko proposamenak sar-
tuta, baizik eta konkordatua indargabe-
tzeko prozesua abiarazita. Horretarako, 
lehenbizi, Kongresuaren gehiengo ab-
solutuz onartu behar da indargabetzea. 
Ondoren, urtebetera, berretsi egin behar 
da erabakia, gehiengo absolutuz berriz 
ere. Horixe da konkordatua indargabetu 
eta eskola publiko laikoa lortzeko bide 
bakarra.

Hori gertatu arte, herrialde bakoi-
tzeko gotzainek jarraituko dute eskola 
publikoko irakasleak nahierara aukera-
tzen, inolako lehiaketa prozesurik gabe. 
Eta jarraituko dute eskola publikoko ira-
kasleak nahierara kaleratzen, inolako 
kalte-ordainik kitatu gabe: dirua, auto-
nomia-erkidegoetako hezkuntza depar-
tamentuek ipiniko dute.

Hori gertatu arte, erlijio katolikoa es-
kola publikotik kanpora gura ez dutenek 
aitzakia ederra izango dute gotzainek 
nahieran ipinitako irakasleak beren lan-
postuetan kosta ahala kosta manten-
tzeko, nahikoa ikastordu ez badute ere. 
Navarra Sumak eta Geroa Baik egin berri 
duten legez. 

Maiatza eta ekaina dira argi eta 
garbi instituzio, enpresa, alderdi 
politiko, komunikabide, GKE eta 

abar luze batek LGTB borroka instrumen-
talizatzeko erabiltzen dituzten hilabete 
nagusiak. Baita ere, ortzadarraren bande-
ra edonon ikustean lotsa pixka bat sentitu 
eta aldarriak bota aurretik gure buruak 
kanpora begira justifikatzen denbora 
gehien inbertitzen dudan urteko sasoia.

Egun horietan, LGTB komunitateaz 
edo kolektiboaz mintzo da gune horie-
tako gehienetan LGTB pertsonei buruz 
modu orokortuan hitz egiteko, LGTB iza-
teak komunitate baten parte era natural 

batean jarriko bagintu bezala. Komuni-
tateak ezerezetik sortuko balira bezala. 
Denok baliabide berberak izango bage-
nitu bezala. Ezta gutxiago ere. Gutako 
asko ez gara beti komunitate baten parte 
izan, bilatu edo sortu behar izan ditugu, 
horrek gure jaioterriak atzean uztea eta 
gure bizitzetan apurketak eta frustra-
zioak ekarri baditu ere. Komunitateak 
landu eta zaindu egiten ditugu, egunero. 
Eta sistema kapitalista, hetero eta kolo-
nial honetan autodefentsa praktikatzeko 
lubaki bakarrak ditugu. Zelakoak izango 
lirateke gure bizitzak eta prozesuak ba-
besleku horiek gabe, lagun. 


