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Manifest sindikadel evit dazont ar c'helenn divyezhek publik hag ar 

brezhoneg 
 
Dazont ar brezhoneg a dremen dre ar skol, ar c’helenn divyezhek dreist holl. 
O c’hortoz kalz emañ ar gevredigezh eus se ha kiriegezh an hentennoù divyezhek a zo a-
bouez. 
Karg ar sindikat eo lakaat war wel pezh a zo poellek, sachañ evezh an dud war o c’hiriegezh 
hag o adlavarout dezhe o fromesoù. 
Ar pevar rann departamant ar SNUipp-FSU, goude emgavioù sindikadel gant skolaerien 
divyezhek, a zalc'h an ahelioù-mañ da heul e-giz ar re bouezusañ evit reiñ un dazont d'ar 
c'helenn divyezhek publik ha dre se d'ar brezhoneg. 
 
- Brasaat niver ar c'hlasoù ha ledanaat ar rouedadoù : E penn kentañ ar jeu emañ. Niver 
ar c'hlasoù divyezhek en ur skol a ro pe get aesamantoù labour d’ar skolaerien ha d’ar skolidi 
hag a lak an hentennoù da vezañ dedennusoc'h. Permetiñ a ra tizhout un niver dereat koulz 
bugale ha skolaerien. Aozadur ar c'hlasoù, niver al liveoù, eskemm servijoù pa ‘vez gall a zo 
kement a elfennoù positivel hag a ro lusk dezhi. 
Ret eo kreñvaat an hentennoù krouet dija !  
Goude ul labour rennet en a-raok gant ar skolioù, ar skolaerien, ar familhoù e vez dibabet  
lec'h an hentennoù nevez. Ar c'hrouidigezhioù-se a rank dont eus ur raktres frammet mat. 
 
Kenderc’hel tost eus an annez : 
 
N’ez eus ster ebet d’an deskadurezh divyezhek ma n’eo ket klok an hentad evit ar vugale. 
N’eo ket a-walc’h kinnig un hentad klok e skolajoù zo nemetken. Ret eo sellout a-dost eus ar 
skolajoù e lec’h e ya ar vugale evit gwir. Tost ouzh ar skol kentañ emañ ar skolajoù-se. Padal 
ne vez ket kinniget kenderc’hel ganti e pep lec’h. Kalzig a vugale chom a-sav ha diaes eo d’ar 
familhoù kaout fiziañs war-lerc’h. 
Un doare-se da welout an traoù a vir ouzh an hentad divyezhek a ziorren da vad, dreist-holl 
peogwir e vank skolajidi evit magañ ar skolajoù pe al liseoù. 
Ret eo cheñch an traoù ha kinnig un hentad klok e skolajoù, liseoù ar bastell vro. Da c’hortoz 
un niver dereat a skolajidi da grouiñ un hentad e ranker kaout un doare treuzdougen a-ratozh. 
Ret e vo gwelet ar raktresoù gant servijoù ar Rannvro. 
 
 
- Erlec’hiañ :  Lakaet e vez  an erlerc’hidi divyezhek war postoù klas ha neuze ne vez ket 
erlerc’hiet ar skolaerien divyezhek ezvezant gant erlerc’hidi divyezhek. Ret eo kaout muioc’h 
a erlerc’hidi divyezhek evit kenderc’hel gant an deskadurezh divyezhek er c’hlasoù, d’an 
nebeutañ gant ar memes feur hag ar re unyezhek. 
 

 



Ar c’helenn divyezhek war ar maez : Souezhus eo memes tra da welet lec’h ‘vez 
berwidikoc’h ar brezhoneg e- touez an dud eo an dachenn lec’h ‘vez an neubeutañ a 
hentennoù divyezhek. Evit mirout war un dro ur rouedad a skolioù war ar maez ha 
kendalc’hiñ gant ar brezhoneg enne pe grouiñ hentennoù divyezhek eo ret dont a-benn da 
sevel ur c’helenn gant mistri o vont skol da skol. A-bouez eo e chomfe rouez ar mod-se da 
gelenn war tachennoù resis kenañ ha divizet en a-raok. 
 
Ar stummadur : ar poent se ne c’hell ket chom e stad komzioù hepken. Ret eo cheñch plas 
da vat d’al lec’hioù stummañ pe peurstummañ ha kas anezhe tostoc’h eus ar re a labour war 
an dachenn. En ur gwareziñ dregantad ha kalite an danvezioù kelenn e brezhoneg hag en ur 
aesaat an eskemmoù etre an tachennoù kelenn eo d’an deskadurezh stad da vezañ kiriek da se 
ha d’an ESPE da zigentañ tout. 
 
TES : Sevel oustilhoù evel lakaat enlinenn ur porched internet a zo a bouez e Tes. An Niver a 
implijidi a zo a bouez ivez evit aozañ a zoare an oustilhoù bemdez evit ar c’hlasoù, ar skolidi 
hag ar gelennerien.   
 
Titouroù bras eo an holl evezhiadennoù-se evideomp. Pezh a vez lakaet e pleustr a ziskouez 
c’hoant politikel an dud : Stad ha Rannvro. Kiriek eo ar sindikat da gas war raok an teuiliadoù 
evit mont dreist ar c’hoant d’ober hag ar youl hag evit dont a–benn da sevel ur bolitikerezh 
efedus war ar poent se e Breizh. 
 
 
 
Ar pevar rann departamant ar SNUipp-FSU Breizh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


