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Hurrengo ikasturtean errektore berria izanen dugu Bilbol<o Unibertsitatean. Bai politil<a eta bai Hezketaren aldetik begiraturik, oso garrantzizkoa da izendapen hori, errektoreak gidatzen baitu zuzenki
10.000 bat unibertsitarien lana, eta bera baita Bizkail<o l{ezl<eta antolamenduaren buru. Hori dela eta, interesgarri delakoan, errektore berria
riza¡ren datekeen
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¡"'',urpena prestatu dugu, eta hemerr arrrkezken dizuegu.
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Jakina denez, Bilboko Unibertsitateko errektor.a izan den Justo Pastor jaunak, utzi egiten du
bere lana, edo hobeki esateko, utzi egin behar du.
hori, ez jendearen oihu eta. kexei kasu,eginez,
.ft.
legearen arauera joan behar duelako baizik, hau"da,
eta konl<retuki esanez, adinez zaharregi delako. Horrela, bada sarri desegokiro erabilia izan den postg
garrantzitsu hori, hutsik geratu izan da; eta bete
bete
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Batzarrea
bertsitateko
I
hori
bete dezaketen hiru pertsona aukeratzeoostu
I ko. Batzarre horren inguruan demokrazia itxura
I
I g"iO.'.ri'¡'-irun duten arren, ba dirudi, zerbait
I arraro ere ba dabilela tartean, ilcasle eta irakasle ez
ordezkariak Batzarrea egiteko aukeratu
II numerarien
den equnaren aurka mintzatu direlarik. Hauen eriI vi. jeta J. Pastorri zuzenduriko gutun batetan
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problema gogorrak sortzen dira, kandidatura
I tzean,
guztiak
ezagutzelco eta beren errepresentatuekin
|
I haik eztabaidatzeko. Bestalde, gutun berean,
I aiiü"r;üñü.'trituteko KtaustrourJn ;;;;";;.;d:
I tibitate falta salhatzen dute.
Dena dela, irailaren 20an hospatu zen l(laus| tro ,hori,
eta bertan hiru pertsonaren izenak aukera-
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kundeen emaitza ezagutu ondoren, errektore morala zela esan zionean'

irakur daitekeenez- Batzarrea opor garaian hpspa-
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bidaltzeko. Gero. azken aukera-

O I pena eta, bide batez, izendapen ofiziala l,4adriletik
da, agintariek erabakitzen dutenaren
O I etorriko
arauera. Ba dakigu: "Apezak azken hitza bere".
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gitduriko botoen arauera, ondoko hiru jaunok
izan ziren hautatuak: Ramon h¡iartin fVateó, Joar¡uin Aginaga eta Justo Nlañas. Edonola ere, bakoitzak izan zituen botoak ikusirik (58, 34 eta 27
errespektiboki), ba dirudi, errektore berria Ramon
illartin ltlateo jauna izanen dela. lzan ere, horrela
ezagutu eta aitortu zion Aginagak berak, hautes-
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Gestio demokratikoarekin bukatzeko, estatu-

tu berriak egin eta berehala, bere kargua l(laustroaren esl<uetan utziko lukeela esan zuen.

Gestio ekonomikoa gai harturik, ez zuen pro-

blemarik egin, kontabilitate liburuak

I\4ARTI N ATATEO JAUI\IA PR ENTSAR E¡(I N

Gauzak horrela, eta [Vladrileko izendapenart
aurreratuz -[t4artin [.4ateo jauna ez baita oraindik
ofizialki errektore- ikasleen ordezkariek jendeaurreko eta prentsaurreko elkar hizketa bat antolatu
zuten irailaren 23an, eta bertara.gomitatu ninduten
ANAITASU FJAko idazle bezala.
Hiru puntu nagusi erabili ziren elkar hizketa
horretan : gestio demokratikoa, gestio ekonomikoa
eta Euskal Unibertsitatea. lkus dezagun, bada, gai
bakoitzean esandako gauzen laburpena.
Hasteko, errektore i.lateko den jaun honek,
bestelako tratamendu z.rt:.rlagoa eman zigun,

aurreko errektoreek emarrrkoa

ez

ZER PENTSA?

bezalakoa.

Zuhurki mintzatu zen, demor,¡ ¿iara bidean abiatu
nahi duela adieraziz. Esan zuenrz, bere aldetik askatasun osoa egonen da egintz.¡ kultural, politiko,... guztietarako, hots, gure Unibertsitatean
"askatasun demokratikoak" deiturikoak egon daitezen saiatuko da. Eta hau -beti berak zionez- ez
soilik biologikoki horrela pentsatzen duelako, Unibertsitatearen funtzionamendu onerako ere garrantzizkoa delako baizik.
lkasleen sindikatu ilegalaz, legalki ez lezakeela
onhar esan zuen; baina era berean, sindikatu bat
sortuko balitz, ilegala izan arren, harekin nola edo
hafako harremanak ere izan beharko lituzkeela
aitortu zuen.

jendearen

aurrean agertzeko. Esan zuenez, zenbait sozial arloren kudeantza -kafetegiak, jantokiak etá abarikasleen eskuetara pasa daitezke. Eta modu berean,
ikasleek parte handia hartuko dute beken eta diru
laguntzen banapenaren arazoan. Unibertsitateko
Kudeantz antolamenduari egin zaizkion kritikei
buruz; txekeo bat eginen zaiola iragarri zuen, kudeantza ahalik eta ondoen hobetzeko asmoz. Ohar
gisa, lerro hauk idazten ditudala, Unibertsitateko
kudeatzaile izan den Azpitarte jaunak bere dimisioa aurkeztu duela jakin ukan dut.
Elkar hizketarako azken puntua interesgarria
izan zitekeen, motel geratu bazen ere: Euskal Unibertsitatea. Martin Mateo jaunak ebazpen konkreturik prometatu ez bazuen ere, bere eritzi batzu
azaldu zizkigun.
Euska ra ren koofizia ltasuna gauza garrantziz'
kotzat jo zuen, koofizialtasun erreala behar genuela
azpi ma rkatuz.' Eus karazko i kastaldiei buruz, trabak
ipini ez zituen arren, ez zuen laguntzarik eskaini;
zioenez, arazorik latzena dirua lortzean datza.
Euskal- Herrirako (Hegoaldea bere pentsamenduan) unibertsital distritu bakarraren komenientzia
aípatu zuen, baina honetan indar politikoei pásatu
zien neurri .handienean presioa egitearen erantzunkizuna. Gure Herrian, eta Bilboko Unibertsitatean
prezeski, falta diren.fakultate batzu lortzearen garrantzia ez zen utzi alde batetara, baina edonola
ere, horretaz bere ahalmenen mugatasuna adierazi
zigun. Hau dela eta, Euskal Herriko aberats, oligq¡'ka, dirujabe, eta entrepresaburuen erantzunkizuna
agerian geratu zen; eta bide batez, prentsak, irratiek eta antzekoek egin ditzaketen kanpainen garrantzia seinalatu zuen.

Ba dago zer aztoraturik Bilboko Unibertsitate
ia jaioberri, baldres, eskas,... honetan! Are gehiago,

gure etorkizunerako eduki dezakeen garrantzia

kontutan edukirik.
Guk geure aldetik indar egin nahi dugu, goian
aipaturiko puntu askotan. Eestalde, ez gaude inondikan eta inola ere ados orain arte eraman den bidearekin. Eta hori konpondu behar den arazo bat
da.

Bitartean zer pentsa errektore berriaz?

J. R. Etxebarria

