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Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege proiektua 

errefusatzeari buruzko EAJ-PNV Udal Taldeak Vitoria-

Gasteizko Udaleko Osoko Bilkurari aurkeztu dion mozioa 

 
 
 
Justifikazioa 
 

Asko izan dira Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege proiektuaren 
kontra Euskal Herritik azaldu diren ahotsak. 

 
Proiektuak planteatzen duen modeloaren bidez hezkuntz zentruen 

autonomia murrizten da, eta Euskadiko Eskola Kontseiluak aipatzen duen 
moduan “legearen aurreproiektuaren ereduak ikasleak oso goiz hautatzen ditu 
eta zentralizatzailea da”. Honekin batera, eskola porroteko tasak konpondu nahi 
ditu, guk gaindituta ditugunak eta gure hezkuntza sistemarako ez du benetan 
hobetzeko aukerarik eskaintzen. 
 

Proiektu hau aitzakia baino ez da doktrinatu eta ideologizatzeko, ez du 
 Estatuaren errealitate eleanitza kontuan hartzen, eta ez ditu errespetatzen gure 
herriaren errealitate soziolinguistikoa eta gure hezkuntza sistemako hizkuntza 
ereduak. PPren Gobernuak Estatua uniformizatu nahi du eredu kultural eta 
linguistiko bakarraren inguruan, hau da, espainiar hizkuntza eta kultura.  

 
Gainera Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege proiektua eskumen 

banaketa sistemaren kontrako pausua da. Ez ditu Autonomi Erkidegoen 
eskuduntzak errespetatzen. Gure kasuan, hezkuntza alorreko eskuduntza 
esklusiboak ditugu. 
 

Horrela Estatuak sartu ditzakeen edukinen minimoa haunditzen da eta  
Euskal Herriko Autonomia Estatutuak bere 6. artikuluan euskarak, 
gaztelaniarekin batera, hizkuntza ofizialen maila izango duela jasotzen du eta 
horrela agertzen da 10/1982 Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko 
Legean. Era berean, Euskadiko Autonomia Estatuaren 16. artikuluan 
irakaskuntza Euskal Autonomi Erkidegoaren eskumen esklusiboa dela argi eta 
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garbi agertzen da horrela dioenean: “irakaskuntza, zabalera, maila, gradu eta 
espezialitate guztietan, Euskal Herriko Komunitate autonomoaren 
konpetentziapean dago”. 

 
 
 Hori guztia kontuan hartuta, EAJ-PNV Udal Taldeak Udal honetako 
Osoko Bilkurari honako ERABAKI hau hartzea proposatzen dio: 
  
1. Vitoria-Gasteizko udalak Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko Lege Organikoa 
(LOMCE) errefusatzen duela adierazten du, Euskadik Hezkuntza alorrean duen 
eskuduntza esklusiboa urratzen duelako eta gure hezkuntza sistemaren 
errealitatea eta hizkuntza planteamenduak kontuan hartzen ez dituelako, eta 
espainiar estatuko hezkuntza sistemak zentralizatzeko eta uniformizatzeko 
saiakera delako.  
 
2. Halaber, lege egitasmoak euskal hezkuntza sistema hobetzeko egiazko 
aukerarik eskaintzen ez duela adierazten du, euskal sistemak legeak bilatzen 
dituen helburuak gaindituta dituelakoan.  
 
3. Azkenik, bere egiten du Eusko Legebiltzarrak 2013ko urtarrilaren 24an 
onartu zuen Ez legezko Proposamena, eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio 
Euskadiren autogobernua, gure hezkuntza sistemaren kalitatea eta euskal 
hiritarren hizkuntza eta hezkuntza eskubideak defendatzea. 
 
4. Mozio hau Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako Gobernuari bidaliko da. 
 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2012ko maiatzaren 13a 
 
 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
EAJ-PNV Udal Taldea bozeramailea 

 


