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Mundu guztiak lasaitua hartu zuen 
ikastetxeek berriz ere ateak ireki zi-
tuztenean, hainbeste hilabetez itxita 
egon ondoren. Errutinak eta ordu-
tegiak itzuli dira, baina inoiz ez dira 
lehen bezalakoak izango, bizitza ere 
ez delako lehen zen bezalakoa. 

Zergatik da garrantzitsua esko-
la? “Ikastera joaten gara eskolara”, 
baina zer ikasten da bertan? 

Garrantzitsuena da eskolan fa-
miliakoak ez diren pertsonekin 
elkarbizitzen ikasten dutela hau-
rrek, eta bestelakoak diren neska-
mutilak ezagutzen dituztela, ohitura, 
pentsamolde eta bizimodu desber-
dinekin. Askotariko gizarte batean 

bizitzeko prestatzen dira; non 
pertsona guztiok eskubide eta be-
tebehar berdinak ditugun. Eskola 
da horretarako tokirik onena; izan 
ere, aukera ematen digu elkarrekin 
egoteko, jolasteko, hitz egiteko, ba-
rre egiteko, elkarlanean erronkei au-
rre egiteko, talde baten parte sen-
titzeko eta jakiteko hori gure tokia 
dela, ikastetxe bateko parte garela 
eta bertan guztioi harrera eta balio 
bera ematen zaigula, nor garen eta 
nondik gatozen kontuan hartu gabe; 
izan ere, orain, eskola gara. 

Beste gauza garrantzitsu batzuk 
ere ikasten dira. Hitz egiten eta en-
tzuten, irakurtzen eta idazten, mun-
dua ulertzen saiatzen, pentsatzen 

eta nola ikasi ikasten. Bizi osoan 
zehar ikasten jarraitzeko tresnak 
ematen dizkigu.

Hala ere, toki guztietan eta eten-
gabe ikasten dugu; horregatik, 
hezkuntza eskolatik harago doa eta 
familietan, auzoan, kalean, dende-
tan... toki guztietan dago.

Eskolak, berak bakarrik, ezin du 
dena egin; herri osoaren laguntza 
behar du. Ezin dugu hori ahaztu. 
Haurrek eta gazteek begiratu egi-
ten digute eta gure ekintzetatik 
ikasten dute.  

Baliteke oraindik ere norbaitek 
ez jakitea Bastidan baliabide 
parte-hartzaile, askotariko, ireki, 
komunitario eta oso boteretsu 
bat dagoela. Baliabide horren 
bitartez, hilero biltzen gara 
herritarrak, Udaleko teknikariak 
eta Administrazioa; bertan, parte-
hartzerako eta koordinaziorako 
bide berriak martxan jar ditzakegu, 
guztion artean helburu partekatu 
hau erdiesteko: gure udalerriko 
elkarbizitza hobetzea.

Herritarren Parte-hartze Mahaia 
deitzen diogu, hiru hanka hauen 
gainean eraikitako mahaia 
delako: herritarrak, alde teknikoa 
(profesionalak eta erakundeak) 
eta alde politikoa. Mahai hori nork 
osatzen duen hobeto uler dezazuen, 
hona hemen bertan izaten diren 
kideak: ikastetxeak (Bastida Ikastola 
eta Labastida HLHI), osasun-zentroa, 
berdintasun-teknikaria, prebentzio 
komunitarioko teknikaria, bi 
ikastetxe horietako IGEak, HHEak, 

Gao Lacho Drom elkartea, Bastida 
Osasungarria proiektua, Bitartean 
Jolasean elkartea (hark dinamizatzen 
ditu bilerak) eta Udala.

Mahairen eraginkortasunaren 
sekretua da ideiak eta tresnak 
partekatzen ditugula eta, horri 
esker, banaka lan egiteak dakartzan 
zailtasunak gaindi ditzakegu. Izan ere, 
ez al da egia elkarrekin indartsuagoak 
garela? Guk baietz uste dugu; 
gainera, koordinatuz gero, pertsona 
gehiagorengana irits gaitezke. 

Hala ere, nabarmendu nahi dugu 
foro ireki bat dela eta Bastidako 
herritar orok duzuela bertan 
parte hartzeko aukera; izan ere, 
etengabe ari gara herritarren 
inplikazioa bilatzen. Uste dugu 
oso garrantzitsua dela herritarrei 
protagonismoa ematea, elkartzea 
eta auzoak ezagutu eta berriz 
ezagutzea. Nahastea. Herria 
eraikitzea. Elkarrekin ahalduntzea.

Beraz, badakizu: justizia sozialak 
kezkatzen bazaitu, tolerantziaren 
eta bizikidetzaren aldeko apustua 
egiten baduzu, Bastidako 
askotariko herritarren egoera 
hobetu nahi baduzu, jarri gurekin 
harremanetan eta mahai berezi 
honi zein udalerriari zure ekarpena 
nola egin azalduko dizugu.
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—Bastida Ikastola—

Badira urteak Bastida herriak, eus-
kararen aldeko apostua egin zuela.

Horrela hasi zen Bastidako eus-
kalduntze prozesua, 1979an, Bas-
tida Ikastolako sorrerarekin batera. 
Bastidako herritar batzuen eraginez 
eta hauen ekimena mantendu zuen 
herritar multzo zabal baten bultzada 
eta laguntzari esker, hain zuzen ere.

Horregatik, sortzeko unetik berta-
tik, Ikastola-k,  herritar izaera du Bas-
tidako herritar sektore dinamiko ba-
ten ekimenaren ondorioa izan baita. 
Bastidako hezkuntza eta hizkuntza 
ondarearen osagai nagusietako bat 
dugu Bastida Ikastola.

Horren adibide da egun,  euska-
raren erabilera Bastidan gero eta 
handiagoa izatea. Eta horrekin lotu-

ta, Leire Garbayok-Bastidako Euska-
raldiaren arduraduna eta Ikastolako 
amak- helarazi dizkigun datuak. 
Aurtengo Euskaraldian Bastidan, 
26 belarriprest eta 61 ahobizik par-
te hartu dute. Guztira 87 biztanlek 
eman dute izena, Euskararen aldeko 
apostua egin dute, alegia.

Baina, zer da Euskaraldia?

Euskaraldia, azaroaren 20tik 
abenduaren 4ra Euskara ulertzen 
duten hiztunen arteko hizkuntza 
ohiturak aldatzeko ariketa soziala 
da. Bi rolekin parte hartu daiteke, 
ahobizi edo belarriprest. Ahobizi 
aukeratu duen pertsonak, Euskaraz 
ulertzen duten guztiekin euskaraz 
egingo du. Belarriprest aukera-
tu duenak, aldiz, ulertzen duten 
guztiekin uneoro euskaraz hitz 
egingo ez dutenak dira.

Indibidualki parte hartzeko auke-
raz gain, taldean parte hartzeko 
aukera ere izan dugu arigune-en 
bidez. Ariguneak,  Euskaraz lasai 
aritzeko guneak dira eta euskaraz 

hitz egiteko aukera bermatzen dute 
uneoro. Ikastolan, adibidez, 20 ari-
gune ditugu.

Euskaraldia, Euskararen Nazioar-
teko eguna eta gero amaituko da. 
Egun honekin lotuta ikastetxean 
ekintza desberdinak egingo dira.

Urtean zehar, Ikastola osatzen du-
gun hezkuntza komunitate guztiak. 
herrian antolatzen diren euskararen 
aldeko ekintza guztietan parte har-
tzen du, xede bakar batekin, gehia-
go, gehiagotan eta gehiagorekin 
euskaraz hitz egiten jarraitzeko.

Joan den urriaren 24an, emakume 
talde bat Bastidako Plazan bildu gi-
nen, udaletxearen aurrean. Argazki 
bat atera genuen Arabar Errioxako 
emakumeak animatzeko azaroaren 
25erako antolatutako ekintzetan 
parte har zezaten. Helburu batekin 
elkartu ginen guztiok: omenaldi bat 
egin nahi genien, eta gure elkarta-
suna adierazi, genero-indarkeriaren 
biktimei eta indarkeria hori gainditu 
dutenei.

Egia esan, oso goiz atsegina izan 
zen, gogoangarria. Barre-algaraka 
ibili ginen dantzarekin (haka feminis-
ta bat egin genuen) eta koreografia 
ikasi bitartean.

Gehien gustatu zitzaidana izan zen 
inork ez zuela begiratzen parte-har-
tzaileen jatorria, kultura edo kolorea 
zein zen. Elkartuta geunden, ahots 
bakarrean, besterik ez.
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Gehiago, gehiagorekin, gehiagotan


