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Herri-Ikastolatik Euskal Eskola
Nazionalera
Hamar urte dira lehen aldiko
Kilometroak ekitaldia egin zela:
Besasainen. Geroztik Loiolak, Lasartek, Tolosak, Donostiak, Errenteriak. Hernanik, Arrasatek, Urretxuk eta Itziarrek hartu izan dituzte
berengana Ikastolaren aldeko apostua berretsi nahi zutenak. Aurtengoan, Zarautz!
Horrelako ekitaldiak ez du izan
behar jendoldea biltzeko, adiskideak elkartzeko, erromena egiteko
bakarrik; ezta dirua biltzeko soilik
ere. Ikastolaren bidegintza eta norabidea aztertzeko eta horren helburuaz gogoeta sakontzeko aurkera
izan behar du.
•
EKB ez du zuzonean bere burua
tartekatu nahi azken aldi honetan
prentsan gertaturiko eztabaidan.
Oportunismoa litzeteke. Gainera,
euskal kultur sail ezberdinetako
talde eta elkarteen koordinatzailea
denez. sail bakoitzaren autonomia
erabat errespetatzen du EKBk.
Baina aukera ona iruditzen zaigu
Zarautzera hurbilduko diren guztiei eta beste herritar denei gogoetagairen batzu eskaintzeko. EKBrentzat ez da, bestalde, ezer
berririk hori; «Euskararen plangintzarako oinarriak» izenpean landu
eta argitaraturiko dossier zabalean
aski garbi gelditu zen EKBk ikastolari eta euskal eskolari buruz beretzen zuen asmoa.
Ikastola, proiektu herritarra
Euskararen defentsarako eta berreskurapenerako herri-mugimenduarekin erabat loturik dago ikastolaren sorrera eta historia. Areago,
ikastola da —edonork aitortzen
du - Euskal Herriak bere hizkuntza
nazionalaren aldeko mugimendu
herritarrak garatu duen landarerik
bikainena.
Herritarra izan da ikastola bere
sorreran eta bere aurrerabidean herritarren erresistentziaren, lanaren.
nekearen. diruaren eta irudimenaren obra. Horren adierazgarri da,
besteren artean. Kilometroak ekitaldia.
Proiektu horrek -kanpotik ezarritako baldintza eta itolarri ekonomikoak nahiz sektore sozial batzuren i n t e r e s p r i b a t u a k z i r e l a
tarteko— inoiz eskola «sektorialaren» edo pribatuaren kutsua hartu
baldin bada. hori besterik da. Tentazio eta jokabide horien aurka,
ikastolaren asmoa bestelakoa da.
eta izan behar du: Euskal eskola
publikoa izatea.

Euskal eskola publikoa
Ikastola herritarrak zerbitzu publikoa bete du hainbat urtetan.
Herri honen ondasun publikoak
diren hizkuntzaren eta kulturaren
berreskurapen eta zabaltze-lanetan.
Eskolaren publikotasuna ez du
ematen funtsean Administrazio publikotik izateak. Irekitasunez Herri
osoaren eta herritar guztientzako
proiektuaren bidean kokatzeak
ematen dio eskolari funtsezko publikotasuna. Horren ondorio izan
behar du publikotasun juridiko eta
administratiboak. Ez al zituen «publikotzat ezagutu ikastolak 1979an
CGVk?
Nekez esan daiteke, ordea -ironia beltzez ez b a d a - , Herri honentzat «zerbitzu publikoa» bete duenik eskola estatalak. Euskal
Herriaren berreraikuntza sozial eta
nazionalaren, berpizkunde kulturalaren eta hizkuntzazko berreskurapenaren proiektuan sartuko den
neurrian deitu ahal izango dugu eskola estatala. forala nahiz autonomikoa benetan eskola publiko.
Euskal eskola demokratikoa
Herriko indar sozialek eta bereziki eskolako bertako sektore guztiek beren partaidetza, erantzukidet a s u n a eta a r d u r a k i d e t a s u n a
eskolaren kudeakuntza osoan edukitzean datza erakunde horren demokratikotasuna. Hori. ordea. her r i t a r t a s u n a r e n eta o n a r p e n
publikoaren, bien arteko fruitu gisa
gauzatu daiteke.
Euskal eskola demokratikoa aldarrikatzean, beraz, gizarte demokratiko eta pluralistarako haurrak
eta gazteak hezitzea ezezik. bertako
gurasoen. ikasleen eta irakasleen
partaidetza osoa
funtzionamenduan eta kudeakuntzan - behar-beharrezkotzat aldarrikatzen ari gara.
Eskolako sektore horietako edozein
baztertu edo ahantzi nahi izatea,
eskolako demokraziaren aurkakoa
da.
Jakina, partaidetzazko demokrazia horrek ardurakidetasuna eskatzen du era berean gurasoen. ikasleen eta irakasleen aldetik. Garai
hartako ikastoletako sektore guztien ekimen eta lankidetza biziak
berritu behar dira seguruenik. guztien euskal kulturaren euskararen
aldeko militantzia ere suspertuz,
euskal eskola publiko. demokratiko
eta nazionalaren helburuari begira
Horretarako gizarte osoan sustraiturik eta euskal kulturako beste

sektore guztiekin koordinaturik
ibili behar du ikastolak.
Euskal eskola nazionala
Berriki idatzia du A n t o n i o
Campos. Gipuzkoako ikastolen federazioaren lehendakariak: «... nosotros apostamos por una Escuela
Nacional Vasca, dentro de un
proyecto de reconstrucción nacional vasco». Helburu horixe, ikastolaren sorreraren eta historiaren harian egoteaz gain, etorkizunerako
egokia eta eragingarria iruditzen
zaigu. orain arte esandako guztien
barruan. Ezinbestekoa da Euskal
Eskola Nazionalaren proiektua tantzea eta bultzatzea datozen urteotan. proiektu nazional osoaren
-politiko. hizkuntzazko eta kulturazkoaren bidean.
Beste nonbait Antonio Campos
berak idatzi berria du: -Dentro de
ese proyecto de reconstrucción nacional, a las ikaslolas atañe el trabajo en el diseño de la Escuela Nacional Vasca». Ikastolek ez dugu
uste bakarrik egin behar dutenik
bide hori. beste eskola «publikoak»
ahantziz. Baina bai daukatela
haiek eginkizun behinena, beraien
misio historikoari e r a n t z u n g o
badie, Herri honen hizkuntza nazionalaren normalkuntza eta berreskurapen osorako eta euskal
kulturaren berpizkunderako bidean. Euskalduna eta euskarazkoa
izan behar bait du funts-funtsez
Euskal Eskola Nazionalak.
Euskara hizkuntza nazionalaren
eta euskal eskola nazionalaren
asmo eta helburuak batera doaz.
Horregatik Ikastolen Konfederakundeak eta EKBk Europara begira sinatu berri duten euskararen
aldeko deklarazioa aurre-urratsa
besterik ez da. ondoren eta etorriko
diren hilabeteotan EKBk berak
Ikastolen
Konfederakundearekin
eta bestelako erakunde sozial eta
kulturazko guztiekin batera aurrera
eraman asmo duen sinadura-bilketa (500.000) zabal eta euskara
hizkuntza nazionalaren aldeko
kanpaina herritar sakonarena.
Bitartean. Zarauzko Kilometroak
87ren slogana eta helburua beretu
egiten ditu EKBk: Euskal Eskola
Publikoa Euskal Eskola Nazionalaren bidean. Horregatik Euskal Herritar guztiak horiekin bat egitera
deitzen ditu.
EKB
(Euskal Kulturaren Batzarrea)

