
 

HEZKUNTZARAKO 
AURREKONTU DUINAK. 

Azaroaren 24ko manifestazioaren komunikatua 
UPNk aurkeztutako aurrekontuen proiektua atzera bota dute. Lortu dugu! Hiritar guztion lorpena dugu 

hau, baita hezkuntza komunitatearena ere. Pausu txiki bat besterik ez dela dakigun arren, hezkuntza 
komunitateak lortu du. Besteak beste, aurreko kurtsoan ekindako mobilizazioen ondorio dela argi dugu. 

Ez gaitu halere asetzen, hezkuntza komunitatearen aldarrikapenetariko bat galdutako inbertsioa 
errekuperatzea baitzen eta horixe ez dugu lortu. Hezkuntza komunitateak mobilizatzen jarraitu beharko du 
aurrekontu hauen izkutuko oinarri ideologikoak bertan behera utzi arte.  

2013 urterako UPNk aurkeztutako aurrekontuen proiektuan % 6,28 jeistekoa zen Hezkuntza 
Departamentuaren zatia baina: sare pribaturako % 0,2 hazkundearekin; NUPeri kendutako 7 miliorekin; eta 
Donapeako 25 milioiko proiektuarekin, OPUSeri egin nahi zaion oparia. UPNk Hezkuntza Publikoaren inbertsioa 
gehiago murriztu nahi du. 

Aurrekontuak atzera bota badira ere Nafarroako Gobernuak tresna pilo ditu bere eskura haien politika 
aurrera eramateko: ratioen igoera, zama lektiboaren handitzea, ordezkapenen urritzea, prekarietatea... Beste 
behin, aski dela esaten dugu. Kalean eta ikastetxeetan aldarrikatzen jarraituko dugu. Pertsona guztien beharrak 
asetuko dituen hezkuntza nahi dugu; familien, ikasleen eta irakasleen eskuhartzea bermatzen duena; gertuagoa 
den kurrikuluma duena. HEZKUNTZARAKO BALIABIDE NAHIKOAK BEHAR DITUGU.  

Hezkuntzako Kontseilaria den Iribas, Madrildik datorren guztiari amen, eta soilik sexuen araberako 
desberdintasuna egiten duten ikastetxeen aldeko defentsan agertu da. Hezkuntza lege berriari buruzko Iribasen 
hitzek kezkatu gaituzte. Lege honek atzera garama, guztiz neoliberala eta merkantilista den ideologia baitu bere 
sustraian. Pribatizatzeko asmoa agerian du eta hori hezkuntzaren kalitatearen kontra doa. Horregatik 
guztiarengatik hurrengoa eskatzen diogu Iribasi: kudeaketa egokia egiteko gai ez den aldetik ez eta Hezkuntza 
Publikoa defendatzeko gai, bere ardura utz dezala. Pertsona horrek ez luke zertan horren garrantzitsua den 
postuan jarraitu beharrik.  

Eskola Publikoaren defentsan jarrai dezazuela eskatzen dizuegu: ikastetxeak, klaustroak, ikasle batzarrak, 
eskola kontseiluak, guraso elkarteak, sindikatuak... Horrela, guztion artean beharrezkoak ditugun giza eta diru 
baliabideak lortuko ditugu. Ezinezkoa 
da gehiago egitea gutxiagorekin.  

Inbertsio nahikorik gabe ez 
dago aurrera egiterik. Eskola 
Publikoak hezkuntza unibertsala 
posible egiten du; aniztasunaren 
trataera egokia bermatzen du; aukera 
berdintasunaren bermea da...  

Irakaskuntza Publikoan sinisten 
dugu, gurea baita, guztiona. Gure 
semealaben etorkizuna arriskuan 
dago, baita gurea ere. Ez dugu 
bere defentsan amore emango.  

KALITATEZKO HEZKUNTZA PUBLIKOAREN ALDE. MURRIZKETARIK EZ.  


