
 

LAN HITZARMENA OSOTASUNEAN, AZKENEAN! 

2016ko urtean sartua, komeni zaigu atzera begiratzea, perspektiba orokorra izateko 

gure egoeraren inguruan balorazioak egiteko orduan. Horrela, sektoreak bizi izan 
zuen gatazka lehenagokoa bazen ere (2010eko lansarien murrizketekin hasi zen) 

2013ko uztailaren 8an nabarmendu zen indar osoz. Egun horretan, Rajoiren lan 
erreformarekin baliatuz, lan hitzarmenaren indarraldia amaitutzat eman nahi izan 

zuten gure sektoreko patronalek. Hitzarmenarekin batera ultraktibitatea zegoen 
kolokan eta eskubide horren bidez hamaika urteetako negoziazioen ondorioz 

lorturiko eskubide laboralak. Izan ere, ultraktibitateak horixe esan nahi du: beste 
hitzarmen bat sinatzen ez den bitartean aurrekoa indarrean dagoela, eta, berarekin 

batera, hitzarmen horren barruan dauden eskubide guztiak.  
 

Epaileek guri arrazoia eman arren, borrokaren bidez berreskuratu behar izan 
genuen hitzarmena eta bere ultraktibitatea. Mobilizazioak, lan-uzteak, 

grebaegunak.... 2014Ko urrian sinatutako akordioaren bidez patronalek hitzarmena 

eta ultraktibitate onartu zizkigun. Hitzarmena aplikatzen hasi ziren eta murriztutako 
lansariak zor bezala aitortu ziguten.  

 
Bestalde, ez dugu ahaztu behar, azken urteetako borrokari esker, langile ez 

irakasleen lan sariak (Espezialistak barne) publikakoenekin %95ko homologazioa 
ere lortu dugula, historikoa den eskaerari bultzada itzela emanik. Orain Haur 

Hezkuntzako eta DBHko lehengo zikloko langileen txanda da! 
 

Historia honen azken kapitulua 2016ko urtarrilaren 1ean izan da, egun horretatik 
aurrera hitzarmeneko lansarien taulak aplikatu behar dizkigutelako. Dagoenekoz 

lan-hitzarmena bere osotasunean daukagu eta, beraz, gure soldatak murrizketarik 
gabe jaso behar ditugu. Halere, nominak birpasatzea gomendatzen zaituztegu. 

Azkeneko kantitateak kuadratu behar du, ordainketa eskuordetuaren bidez edo 
zentroaren bidez kobratzen denari erreparatu gabe.  
 

Egia da 2009ko taulak direla berreskuratuko ditugunak; egia da ere azken urte 

hauetan eros-ahalmenaren galera  handia izan dugula eta sektorean gauza asko 
daudela konpontzeko. Baina ingurura begiratuz gero (hor daude sare publikoko 

langileek sufritzen dituzten murrizketak edo enpresetan ematen diren egoera 
onartezinak) gure hitzarmena bere osotasunean berreskuratzea lorpen handitzat 

hartu beharko genuke. Hori bai, perspektiba orokor hau galdu gabe, steilas
sindikatuak ez du amore emango eta langileen eskubideen defentsan jarraituko du, 

dudarik gabe!  

Irakaskuntzan steilas!
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