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Zoritxarrez, 
hezkuntza, 
egun inoiz 
baino gehiago, 

pertsonen 
gainetik 
merkatuak 
eta interes 

ekonomikoak lehenesten dituen mundu 

globalizatuaren parte da. Era berean, 

hezkuntza sistemak merkatuen kontrolpean 

eta haien zerbitzura daude. Eta hizkuntzen 

ikasketetarako aplikatutako politikek ez diete 

ikasleen benetako beharrei erantzunik eman.

Horregatik guztiagatik, steilas-ek Iruñean 

egindako jardunaldian ezbaian jarri ditu gaurko 

hizkuntza legeak zein Euskal Herrian ezarrita 

diren hizkuntza ereduak.

HemeNdik aurrera aldizkaria 

korreo elektroNiko bidez 

jaso Nahi baduzu, jar zaitez 

harremaNetaN gurekiN.

 

hezkuntza eta hizkuntzak

eskola globalizatuan

J A R D U N A L D I A K



EAEko 2016rako hezkuntza-
aurrekontuak: 2012az geroztik 
pairatutako murrizketen jarraipena
Pasa den abenduak 23, Legebiltzarrean Eusko 
Jaurlaritzaren aurrekontuak onartu ziren EAJ  
eta PSEn arteko akordioari esker. 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 43 milioi euro gehiago 
izango ditu 2016an (% 1,53 gehiago) eta, guztira, 2.841.886 milioi 
euroko aurrekontua izango du. Baina ez da lehen aldia aurrekontu 
handiago batek gastuaren murrizpen nabarmena ezkutatzen duela. 

Adierazle nagusiak aztertuz gero, argi geratzen da hezkuntzarako 
gastu publikoa murriztu egin dela aurrekontu-proiektu honetan, eta 
murrizketa hori Urkulluren gobernuak 2013tik egindako beste batzuei 
erantsi behar zaie. Beraz, beste behin ere, komunikabideetan esaten 
dena ez dator bat benetan egiten denarekin eta beste lehentasun 
batzuk lehenesten dira gastu sozialaren ordez, besteak beste: zerga 
ordaintzea, defizit publikoa % 0,3 murriztea, egungo zerga-politika, 
AHTa...

BPG kontuan hartuz gero, Eusko Jaurlaritzak hezkuntzarako gastua 
murriztuko du laugarren urtez jarraian. Zehazki, 0,04 puntu murriztuko 
da (% 1), aurreikusitako BPG kontuan hartuta. 2012az geroztik 0,32 
puntuko murrizketa pilatu da (% 5,33). Estatuko batez besteko 
gastua berdindu nahi bagenu (2013an BPGren % 4,29), 300 milioi 
gehiago beharko genituzke. Eta erreferentziatzat BPGren % 6 kontuan 
hartuko bagenu (Elkarlan eta Garapen Ekonomikorako Erakundeak 
gomendatutakoa), hezkuntzarako aurrekontua 4.000 milioi eurokoa 
izan beharko litzateke, EAJk eta PSEk adostutakoa baino 1.400 milioi 
euroko gehiagokoa (% 53 gehiago)

Horrez gain, kontuan hartu behar da neurri txikian bada ere, ikasleko 
gastua ere murriztu egingo dela. Gure kalkuluen arabera, aurten, 7.051 
euro izango dira per cápita, 2015ean baino 14,4 euro gutxiago. 2012az 
geroztik, murrizketa etengabea izan da arlo honetan ere, eta guztira % 
7,43koa izatera iritsi da (guztira 566 euro gutxiago ikasleko).

Horiek dira datuak. Beraz, begi-bistakoa dirudi, begiratzen den 
ikuspegitik begiratzen dela, azterketaren emaitzak zalantzan jartzen 
duela Eusko Jaurlaritzak dioena eta Cristina Uriarte sailburuaren 
kudeaketa bera. Euskal gizartea ohartarazi nahi dugu, administrazioa 
gezurra esaten ari baita, eta urtez urte hezkuntzarako gastu publikoa 
murrizten ari delako.

Adostutako aurrekontuarekin ezinezkoa da eskola publikoaren beharrei 
erantzutea eta lan-murrizketak egin beharko dira berriz ere. Era berean, 
onartezinak eta ikuspegi sozialetik zalantzagarriak iruditzen zaizkigu 
sare pribatua finantzatzeko irizpideak; izan ere, hezkuntza sistema duala 
bultzatzen ari da eta hierarkizazio soziala sustatzen. Horrenbestez, 
EAEko aurrekontu-politika errotik aldatzea beste irtenbiderik ez dago. •

editoriala

En relación al PIB,  
el Gobierno Vasco va 
a disminuir el gasto 
educativo por cuarto año 
consecutivo. En concreto, 
descendería 0.04 puntos 
(un 1%) respecto al 
PIB previsto. Desde 
2012 se acumularía ya 
un descenso de 0,32 
puntos (un 5,33%). Si 
quisiéramos igualar el 
gasto medio del estado 
(4,29% del PIB en 
2013) necesitaríamos 
300 millones más. 
Y, tomando como 
referencia el 6% del 
PIB (recomendado por 
la propia OCDE), el 
presupuesto educativo 
debería alcanzar los 
4.000.millones de €, 
1.400 más de los que han 
acordado PNV y PSOE 
(53% más).
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irakasle funtzionario-ordezkoak

Ikasturtea hasi zela bost hilabete pasa dire-
nean, arazoek bere horretan darraie.

EPE 2016: azkenean 577 plaza baino ez ditu eskai-
ni Administrazioak. Programazioa aurkezteko epea 
martxoak 14tik 23ra bitartekoa da.

steilasek, jakin badaki, egon badaudela askoz pla-
za gehiago baina Sailak erreposizio tasakoak baino 
ez ditu atera. Zaila baino zailagoa egiten zaigu Ad-
ministrazioaren zuhurkeria ulertzea lanpostuak ate-
ratzeko orduan kontuan izanda, gainera, plantilla 
gero eta zaharragoa dela (% 53,42k 50 urte baino 
gehiago dauzka) eta Administrazioak ez duela au-
rreikusten plantilla gaztetzeko premiarik. Beste er-
kidego batzuetan, hala nola, Andaluzian, Valentzian 
edo Galizan, 1.810, 1.055 eta 1.112 plaza atera dituz-
te, hurrenez hurren.

steilasek beti defendatu du EPE ez dela sistema 
sartzeko modu bakarra izan behar eta hori aldarri-
katzen jarraituko du.

Egonkortasuna: Administrazioak, ohikoa den mo-
duan, ez du inolako proposamenik egin.

steilasen ustez, egonkortasuna irakasleari lotuta 
egon behar da, hau da, egonkor izaera langileak 
dauka eta ez lanpostuak. Modu honetan, interinoek 
ziurtatuta izango lukete lanpostua ikastetxe batean 
zein bestean eta, era berean, hain beharrezkoak di-
ren klaustroak egonkortuko lirateke eta Ikastetxee-
tako Proiektuak eta Hezkuntzaren erronkak aurrera 

Astotik mandora!

aterako genituzke. Hori guztia lortzeko, gure ustez, 
bakante kopuruaren arabera ezarri beharko litzate-
ke kupo bat.

Finkapena: Sailak ez du argi adierazi zer nolako 
finkapena ezarri nahi duen hurrengo ikasturterako.

steilasen aburuz, finkapenak, edozein dela ehu-
nekoa, hezkuntza komunitate osoaren eskubideak 
bermatu behar ditu; dena den, hori, lege bermea 
ematen dio akordio baten barruan baino ez dugu 
ulertzen.

Ordezkoen agindu berria: Administrazioa aspal-
di dabil ordezkoen araudia aldatu nahian, OPEa 
gainditu baina plazarik aterako ez duten epelarien 
kasuan, puntuak ematea besteak beste. Adminis-
trazioak, tramitatzeko epeak direla eta, aurtengo 
deialdian ez du punturik emango. Dena den, hurren-
go deialdietarako atea zabalik dago, nolabait, arau-
dia aldatzeko eta “sari”-ren bat emateko.

Gure ustez, ez da inolako punturik eman behar; 
izan ere, ordezko asko eta asko batetik bestera ibili 
behar izan dira eta horrela dabiltza gaur egun ere. 
Saritzeak, konparaziozko bidegabekeria sortuko 
luke. Administrazioak ireki nahi duen bideak azter-
keta bat prestatu eta oposizio prozesuan aurkeztea 
besterik ez baitu saritzen. Gainera, ez dugu ahaztu 
behar sektoreko gehiengoa emakumeak garela eta 
gehienetan senideen ardura eta zaintza gure ardu-
rapean dagoela.
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14.824 lanegun galduta
Administrazioak helarazitako informazioaren arabera, 
betetzen diren ordezkapenen kasuan, ondorengo balantzea 
egin genezake 2015-2016 ikasturteko lehen hiruhilekoan: HH-n 
1.225, PT 313, LH-n 1.551 eta BH-n 1.479 ordezkapen burutu 
dira; guztira, 4.568. Lan hitzarmenaren 20.artikulua aplikatuz 
gero, hau da,baja egoerak zein egunetik ordezkatuko diren 
dioenak, 14.824 lanegun ordezkatu gabe ateratzen zaizkigu. 
Eta jakinik lan hitzarmenean sinatutakoa ez dela betetzen, 
atera kontuak zenbat lanegun diren. Zer suposatzen dute 
14.824 lanegunek?

> Egun horiexek ordezkoei lanik eman gabe (eta, beraz, 
dagozkien asteburuak, eta opor egunak horrela egokituz 
gero).

> Baja egoeran daudenei kenkariak aplikatuz gero, zenbat 
doa administrazioaren poltsikoetara? 

> 14.824 egun, ikastetxeak eta ikasleak ordezkoaren zain.

> 14.824 eguneko lan zama gehigarria ikastetxean dauden 
langileentzat.

Lan hitzarmen honek ikaragarrizko triskantza sor tzen du 
irakaskuntza publikoko eremu guztietan: ordezkoengan, 
gaixotzen diren langileengan, ordezkoaren zain dauden ikaste-
txe eta ikasleengan eta lanean daudenengan honek lan zama 
gehigarria baitakar. Finean, eskola publikoaren kalitatearen 
aurkako hitzarmena da.•

¡Necesitamos un nuevo
convenio que regule 

todos estos desajustes!

OPE, estabilidad, nuevo baremo 
de personas candidatas y horas de 
sustituciones perdidas.

El número de plazas ofertadas en la OPE 
es ridículo dadas las necesidades del 
sistema. Además, no es el único sistema 
para estabilizar la plantilla. ¿Para cuándo 
un amplio compromiso de estabilidad?

El proceso de estabilidad tiene que 
estar ligado al docente, no al puesto de 
trabajo. En cuanto a la fijación, ésta tiene 
que defender los derechos de toda la 
comunidad escolar y siempre que se dé 
en el marco de un nuevo acuerdo.

Nueva gestión de candidatos a 
sustituciones: la Administración ha 
mostrado su intención, en un futuro, de 
vincular la nota de oposición con la lista 
de sustituciones, lo cual nos parece que 
vulnera los derechos de gran parte de las 
personas integrantes de la lista.

Los recortes en la gestión de 
sustituciones ha provocado la pérdida de 
miles de horas de trabajo con lo que ello 
supone para toda la comunidad escolar.

Zerbitzu juridikoen oharra:

Auzi bat irabazi dugu. 

Epaileak Hezkuntza saila bi pizgarri ordaintzera (mintegi burutza eta tutoretza) kondenatzen 
du, eginkizun horiek aldi berean betetzen zituen irakasle bati. Administrazioaren 
irizpidearen kontra doa, orain arte bi pizgarrietatik handiena bakarrik ordaintzen baitzuen.



hezitzaileak

Hezitzaileen anatomia eta lanerako biziraupen-KITa

Ficus
Ikastetxe gehienetan 
landare honi hezitzaileei 
baino arreta handiagoa 
ematen diote.

Diruzorroak 
gero eta diru gutxiagorekin

•  urteetan soldata izoztua;

•  2012ko aparteko paga bat gutxiago;

•  fisio eta terapeuta okupazionalen 
ordainsarien homologazioa “zientzia 
fikzioa” da;

•  itineranteen joan-etorrien gastuak 
aurreratu;

• ez dugu sexeniorik kobratzen;

•  ez dagokigu gizarte funtsa;

•  ...

Motxilan eramateko beharrezko gauzak

•  HLE bazara, eguzkitarako krema eta eskularruak 
eta bufanda: patio zaintza guztiak bai ala bai 
egitea tokatzen zaizulako. Eguzkia, haizea, 
hotza... zu, hortxe!

•  Bazkarirako fianbrera: Eguerdian ikastetxean 
geratzeko behartuta bazaude, bazkari 
aproposagoa edo ikastetxe batetik bestera joan 
behar baduzu, bidean jan ahal izateko.

•  Ikasleekin lan egiteko jokuak, argazkiak, 
memoria-fitxak, hizkuntza alternatiboak...

2003ko sektoreko hitzarmena
•  lan-baldintza batzuk aldatu dira... okerrera,

•  beste batzuk inoiz ez dira gauzatu,

•  eta gehienak oso zaharrak dira.

Fisioterapeuta, Hezkuntza Laguntzako 
Espezialista Zeinu Hizkuntzako Interpretea, 
Terapeuta Okupazionala... 
bazara, zure lana aurrera eramateko garrantzitsua da

•  edozein egoeratan eta ikasle bakoitzaren beharretara  
egokitze gaitasuna izatea;

•  ahoz, keinuen bidez... komunikatzeko erraztasuna;

•  ekintza motibagarriak eta egokiak asmatzeko sormena;

•  ...

Ordutegia 
bete-beteta

Leku batetik bestera, 
ikastetxez ikastetxe, ikaslez 
ikasle... korrika egun 
osoan. Komunera joateko 
edo kafe bat hartzeko 
denborarik ez!

FISIOTERAPEUTAK eta 
TERAPEUTA OKUPAZIONALAK

Beste urte bat
homologaziorik gabe??6
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Zeinu hizkuntzako interpreteak: 
10 urte lanean egon eta gero lan-baldintzak arautzen

Negoziazioak

BIDE ZUZENA

Ikusten duzuenez, langileon lan-balditzetan aurrerapausoak lortu nahi baditugu, 
bai ala bai administrazioarekin batera erabakiak hartzeko bidea jarraitu behar da, hau 
da, adostasunetara ailegatuz egiten den bidea. Tamalez, gure sektorean hartzen diren 
erabakiak ez datoz bide horretatik. Gure kalterako, Administrazioa erabakiak bere kabuz 
hartzen ari da, inolako oztoporik gabe. Bide hau moztu behar dugu!!!

Bigarren bidea sindikatuekin adostutako bidea da eta horretarako sindikatuok gure arteko 
adostasun bateratuak mahai gainean jartzea eraginkorrena dela uste dugu. •

Aldaketa hau gauzatu zenetik hona 
10 urte pasatu dira beraien lan-baldintza 
berriak inon jaso gabe. Horretarako arrazoiak 
guztiontzat ezagunak dira. Alde batetik, 
gure hitzarmena hezitzaile kategoria hau 
baino zaharragoa da; beste alde batetik, 
azken lanpostuen zerrenda (LZ) ere 2006an 
argitaratu zen, aldaketa gauzatu baino 
hilabete batzuk lehenago.

Hau da, zeinu hizkuntzako interpreteek 
hezkuntza departamentuan 10 urte lanean 
daramatzate beraien lan-baldintzak zeintzuk 
diren jakin gabe. Horregatik, steilasetik beti 
eskatu dugu gai honi behar duen denbora 

ematea, guztion artean adostu ahal 
izateko baldintza egokienak.

Ikasturte honetan, lehenengo aldiz, 
egutegiak egiteko jarraibideak izan 
dituzte (adostu gabekoak, hori bai), 
orain argitaratuko den Lanpostuen 
Zerrenda berrian ere agertuko dira eta 
bilerak burutzen ari dira administrazioa 
eta langileen artean asteko jardunaldia, 
funtzioak eta formakuntza adosteko. 
Kostatu bada ere, lehenengo urrats 
hauek sendoak badira, ongi etorri! •

Aurretik hezkuntza departamentuan lan egiten zuten zeinu hizkuntzako interpreteak 
(ZHI) 2006an irakasle izatetik hezitzaile kategoria bat izatera pasatu zituzten beraien 
ordainsaria jaitsiz, zeregin berdinak mantentzen zituzten arren.

“Las cosas 
de palacio van 
despacio”. Esto lo 
saben muy bien las/
os interpretes de 
lengua de signos que 
después de 10 años 
desde que pasaron de 
ser personal docente 
a educativo, ahora 
están negociando sus 
condiciones laborales.

Sindikatuen 
artean 

adostasunak

Administrazioa Langileak, 
Sindikatuek 
ordezkatuta

Aurrerapausoak gure lan baldintzetan

Adostasunetara heldu

Aldebikoak 

Lan baldintz
a 

duinen ald
e!

Administrazioak bere 
kontu hartzen ditu erabakiak. 

Ez gaitu behar

Langileon kalterako 
zenbait esparrutan 

hartzen ditu erabakiak 

Aldebakarrekoak

Erabakiak hartzeko bideak

STOP

Beste bide batzuk?



hezkuntza

2016 – 2017 ikasturterako aurrematrikulazioa

Urtarrilaren 25ean jarri zen abian EAEn 
2016-2017 ikasturterako matrikulazio 
prozesua, bai titulartasun publikoa duten 
ikastetxeetan, bai diru publikoa jasotzen 
duten ikastetxe pribatuetan, itunpekoak 
direlakoetan.

Aurreko urteetan bezala, prozesuan erabiliko 
den araudiak familien eta profesionalen kexa ugari 
eragin ditu. Eta beste behin ere, Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailak muzin egin die kexa horiei; 
horrenbestez, Hezkuntza Sailburuaren 2015eko 
abenduaren 10eko Agindua iazko aginduaren hitzez 
hitzezko kopia da, alde batera utzita erroldatze 
faltsuari buruzko erreferentzia ez eraginkor bat.

Kexa gehienek eskaera eskainitako plaza 
kopurua baino handiagoa denean erabiltzen den 
baremazioarekin dute zerikusia. Izan ere, aspalditik 
ari gara aldarrikatzen errentaren araberako 
puntuak (gehienez ere 3) murriztu beharra dagoela 
-gehiegizkoa beste erkidego batzuekin konparatuta 
(gehienetan 1)-, kasu askotan traba izaten baitira 
maila sozio-ekonomiko ertain edo ertain-altuko 
familiek beren seme-alabak ikastetxe publikoetan 
sartu ahal izateko. Ondorioz, zenbait ikastetxetan 
maila sozio-ekonomiko baxuko familiak dira nagusi. 
Hau da, familia-errenten araberako ghettoak sortzen 
ari dira. Urteak daramatzagu gezurrezko erroldatzeak 
salatzen eta onartezinak diren egoerak onartzen, 
ikastetxeen irizpidearen arabera banatzen diren bi 
puntuak kasu: kooperatibista izatearren, ikasle ohia 
izatearren...

Apika bada garaia irizpide sozialagoak ezartzeko. 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak behin eta 
berriz argudiatzen du ezinezkoa dela moldaketarik 
egitea 35/2008 Dekretua aldatu ezean, dekretu 
horrek ezartzen baititu ikastetxe publiko eta pribatu-
kontzertatuetan ikasleak onartzeko prozedura 
arautzen duten arauak. Estatuko erkidego guztien 
artean, EAEko onarpen-dekretua da zaharrenetako 
bat eta, gure iritziz, bidegabeenetako bat ere bai. 

Erkidego askok eguneratu egin dute dekretua eta 
beste batzuk aldaketa nabarmenak egiteko bidean 

dira. Lakuan, ordea, immobilismoa erabatekoa 
da. Egun dugun araudia arrazoi anitzengatik da 
bidegabea. Baina arrazoi nabarmenena honako hau 
da: egungo araudiak prozesua berdintasunezkoa 
ez izatea sustatzen du euskal hezkuntza sistemako 
ikastetxeen % 50ean, alegia, sare pribatu-
kontzertatuko zentroetan. Teorian araudiak "bermatu 
egiten du ikasleak ikastetxeetan onartuak izango 
direla, adinaren, eta, hala behar denean, sarbiderako 
eskatutako baldintza akademikoen mugen baitan", 
baina praktikan aukera-berdintasuna oztopatzen 
duten arrazoi ideologiko nahiz ekonomikoak 
daude. Eta herritarrek ordaintzen dituzten zergek, 
bereizkeria jasaten dutenenak barne, finantzatzen 
dituzte ikastetxe kontzertatuak.

Dekretu arautzaileak ez du Haur Hezkuntzako Lehen 
Zikloa (nagusiki 2 urteko gelak) barne hartzen 
bere aplikazio-eremuan. Ikastetxe publikoetan ez 
dago inolako arazorik, zerbitzu hori doakoa delako. 
Ikastetxe kontzertatuetan, ordea, 2 urteko gelak 
izateak araua baliogabetu egiten du; izan ere, maila 
hori doakoa ez denez, familiek kuota bat ordaindu 
behar izaten dute. Kuota ordaintzen duten familiek, 
legez kontra bada ere, eta administrazioaren 
bermearekin, ziurtaturik izango dute automatikoki 
hurrengo ikasturterako plaza 3 urteko gelan. 
Ekarpen ekonomikorik egiteko baliabiderik ez duten 
familiak, aldiz, berriz barematuko lituzkete hurrengo 
ikasturtean. Baina 3 urteko geletan izaten diren 25 
lekuetatik 18 aurreko urtean 2 urteko gelan izan 
ziren haurrei ematen bazaizkie, plaza eskuratzeko 
aukerak nabarmen murrizten dira, eta libre dauden 
dauden plaza horiek betetzeko, iruzurra egiten 
dute kasu gehienetan itundutako ikastetxeek.
Horregatik, horrelako egoerak eragozteko, maila ez 
kontzertatuetako matrikulazioa prozesu orokorretik 
at geratu beharko litzateke, eta berariazko araudi 
batek arautu beharko luke.
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hezkuntza

Horrez gain, arauari muzin eginez, Eusko Jaurlaritzak 
onartu (eta diruz lagundu) egiten du ikasleak sexu 
arrazoiengatik bereiztea irakaskuntza diferentziatua 
delakoa duten ikastetxeetan (neskek eta mutilek 
bereizita ikasten duten ikastetxeak). Halaber, 
onartu egiten du herritar askok ikastetxe jakin 
batzuetan ikasi ezin izatea erlijio-arrazoiengatik. 
Izan ere, araudian familiek ikastetxearen proiektua 
errespetatu behar dela aipatzen bada ere (Heziberri 
proiektuaren bigarren fasea onartzen denean 
onartu egin beharko dute), ez dituzte ikastetxeak 
erlijio katolikoaren hautazko ikasgaia eskaintzera 
behartzen. Eta bitxia badirudi ere, malgutasun hori 
alde batera uzten da ikastetxe publikoen kasuan, 
behartuta baitaude erlijio katolikoa eskaintzera.

steilasek, jakina denez, irakaskuntza publiko eta 
laikoaren aldeko aldarria egiten du. Bestalde, 
aipatutako dekretuak ikastetxe pribatuak beste 
barruti batzuetako zentroetara atxikitzea ahalbidetzen 
du, ikastetxe publikoen kasuan ez bezala. Horrek 
eskaintzaren antolakuntza orokorra eraldatzen du eta, 
sistemaren planifikazio ordenatua oztopatzeaz gain, 
ikasleak zonalde batetik bestera masiboki garraiatzea 
ontzat jotzen du. Gainera, araudiak ez du irakaskuntza 
behar bereziak dituzten ikasleen banaketa orekatua 
bermatzen. Eta ezaguna denez, era horretako ikasle 
gehienak ikastetxe publikoetan daude egun.

Amaitzeko, gogoan izan behar dugu urtez urte 
handitu egiten ari dela ikasturtea hasita eskolatzen 
den ikasle kopurua (gehienak etorkinak). Ikasle 
horiek guztiak dekretuan ezarritakoa alde batera 
utzita sartzen dira sisteman: sare batean eta 
bestean matrikulatutako ikasle etorkinen kopurua 
aztertzea nahikoa da konturatzeko banaketa ez 
dela orekatua.•
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El 25 de enero se inició en la CAPV 
el proceso de matriculación para el 
curso 2016-17 tanto en los centros 
de titularidad pública como en los 
privados que reciben fondos públicos, 
los llamados concertados. Como en 
años anteriores, la normativa que se 
va a utilizar en el proceso suscita una 
serie de quejas por parte de las familias 
y las y los profesionales. Un año más, 
el Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco hace oídos sordos y la 
Orden del 10-12-2015 de la Consejera 
de Educación es copia literal de la del 
año anterior.

Nuestra normativa es injusta por 
diversas razones. La más importante 
es que fomenta que el proceso no 
sea igualitario en el 50% de los 
centros del sistema educativo vasco, 
los de la red privada–concertada. 
Aunque la normativa tiene como 
objeto “garantizar la admisión del 
alumnado sin más limitaciones que 
las que derivan de de los requisitos de 
edad y, en su caso, de las condiciones 
académicas exigidas para el acceso” 
hay razones ideológicas y económicas 
que impiden en la práctica esa igualdad 
de oportunidades. Y son los ciudadanos 
y ciudadanas, incluso quienes sufren 
esa segregación, quienes mantienen 
con sus impuestos todos los centros 
concertados.



 
haurreskolak partzuergoa

Agindu honen bitartez Gobernuak, berriz ere, zerbitzu 
pribatuen aldeko apostua egiten du. 24,4 milloi € banatuko 
ditu 0-3 urte haurrentzako dauden zentru pribatuen artean, 
zerbitzuaren kalitatea hobetzeko eta kuotak merketzeko. 
Bitartean, Administrazioak iaz sasi-aldaketa bat egin zuen 
Haurreskolak Partzuergoaren kuotak merketzeko aitzakia 
erabiliz: Partzuergoko beken diruaren banaketa moldatu eta 
familien %80aren kuota urtean 12 € igo.

Aipatu nahi dugu ere, adin desberdinetako haurrak gela 
batean elkartu behar direnean, ematen diren sareen arteko 
desberdintasunak; zentro pribatuetan 0 eta 1 urtekoak 
badira, gela batean gehienez 7 haur egon ahal dira eta 0, 1 
eta 2 urtekoak elkar tzen direnean, 10 izan ahal dira, gehienez. 
Hau da, haurren adina kontuan hartzen da. Haurreskolak 
Partzuergoan (0-3 urte arteko haurrentzako zerbitzu 
publikoan), berriz, hau gertatzen denean, ez dira haurren 
adinak kontuan hartzen. Beraz, gelak sor tzean, 0 eta 1  
urteko haurrak gela batean elkartu behar direnean, 10 haur 
egon ahal dira, pribatuan baino 3 haur gehiago, alegia. Bistan 
da, Hezkuntza sailak bi sareen artean lehenesten dituela 
pribatuko geletako baldintzak. Zein legetan oinarritzen da 
agindu hau egiteko? Jakinda 2008ko apirilen 10eko dekretua 
aplikatzeko haurreskolak baldintza berezi batzuk izan behar 
dituztela, eta Partzuergoak era orokorrean erabiltzen duela 
dekreto hau matrikulazioaren arabera. Beraz zergatik ez da 
aplikatzen bi sareetarako gelako haur kopuru bera?

steilas-ek Hezkuntza Sailari eskatzen dio gelako haur 
kopuru bera erabiltzea edozein saretan, finantziazio publiko 
handiagoa Haurreskolak Partzuergorako eta behar den herri 
guztietara 0-3 urteko haurrentzako kalitatezko sare publikoa 
zabaltzea. • 

Administrazioak berriz, 0-3 urteko etapan, 
zerbitzu Pribatuen aldeko apostua egiten du

El Gobierno Vasco nuevamente 
apuesta por financiar la red privada de centros de 0-3 años con una 
subvención para el curso 2015-2016 de 24,4 millones de euros. Afirma que el objetivo es mejorar la calidad de este servicio y rebajar las cuotas. Mientras tanto en la red pública, Haurreskoak del Consorcio, este curso ha implantado un nuevo 

sistema de pagos con el falso 
argumento de rebajar las cuotas. Verdaderamente este nuevo sistema de financiación únicamente ha 
modificado el reparto de las becas y ha aumentado la cuota anual 
del 80% de los usuarios en 12 € anuales.

steilas pide al Departamento 
de Educación un aumento en 
la financiación de las Escuelas 
Infantiles del Consorcio para 
que estos Centros ofrezcan una 
educación de calidad, pública, 
universal y gratuita.
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Eusko Jaurlaritzak, 
2015eko azaroaren 27ko 
BOPVn argitaratu zuen, 
2015-2016 ikasturterako 
laguntzetarako 
deialdia, 0-3 urte arteko 
umeentzako titulartasun 
pribatuko haur-eskoleei 
dagokiena, hain zuzen 
ere.
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nafarroa

STOP
APARTHEIDLINGUISTIKOA

NAFARROAN

Murrizketak eta justizia eza EPEn
PPren Gobernuak UPNk 2015ean onartutako Lan Eskaintza 
Publikoari jarritako errekurtsoa onartezina izan arren, Nafarroako 
Gobernuari aitzaki ezin hobea eman dio batetik, Podemos, I-E eta 
oposizioaren, eta bestetik, gutxiengo sindikalaren presioei men 
egiteko. Zalantza izpirik gabe, LEPen gestioa tamalgarria izan da 
eta ezin okerrago amaitu da. 

Azkenean Mendoza kontseilaria eta Barkos 
gobernu-buruak I-E eta Podemosek eskatu zuenari 
amore eman dute bai hedabideen presioari baita 
presio politikoari esker. Hasierako EPE proposamena 
aldatzea erabaki dute eta Haur eta Lehen Hezkuntzako 
euskarazko 120 plaza deialditik kanpo utzi dituzte, 
interinitate tasa handiena zuten espezialitateak izanik 
ere. Honetarako eman duten aitzakiak, PPko Gobernuak 
2015ean UPNk onartu zuen EPE elektoralistaren aurkako 
helegiteak, ez du inondik inora justifikatzen gehiengoa 
duten euskarazko espezialitateak konbokatu ez izatea. 
Hau guztia soilik uler daiteke kuatripartitoak gutxiengoa 
duenaren eta sindikatuetan gutxiengoan daudenen 
xantaiari etsipena gisa.

Honetaz gain, ez dugu ahaztu behar plaza horien 
ezabapenak aztergaien artean kalte handiagoak 
ekarriko ditu; izan ere, espezialitate horietako plaza 
eskaintza sendoena baitzen. Departamentuak hasiera 
batetik eman izan duen argudiotik, datu teknikoetan 
oinarritzen zena, orain egin duen erabateko proposamen 
politikorako aldaketa ez da batere logikoa.

“Alderdi ezberdinen interesak 
nagusi izan dira kudeaketa guzti honetan. 
Honek hausnartu arazi beharko lioke 
bai Mendoza kontseilariari eta baita 
Ahal dugu eta I-E alderdiei.”

Oraingo epeari ez

Honengatik guztiagatik, Steilas sindikatutik uko egiten 
diogu EPE honi eta, aldi berean, mobilizazioetarako deia 
zabaldu dugu bertan behera gelditzea exijituz. Arrazoiak 
ez dira gutxi, izan ere oposizioen deialdi honetan 
hainbeste injustizia finkatzen dira, besteak beste:

Lehenik eta behin, UPNk inposatu zuen apartheid 
linguistikoak segitzen du; plazak espezialitate eta 
hizkuntzaren arabera bereizten dira, eta honekin 
batera elebidun diren pertsonekiko diskriminazioa 
bermatzen da. Gogorarazi behar da diskriminazio hau 
Hezkuntza Departamentuan soilik gertatzen dela eta 
ez dela horrela gertatzen hizkuntza koofiziala duten 
beste erkidegoetan ezta Nafarroako administrazioko 
beste arloetan. Hau guztia gutxi balitz, ebaluazio 

irizpideak ez dira jartzen eta aztergaiek prozesua 
behar den bezala prestatzeko inolako erreferentziarik 
gabe jarraitzen dute, eta erreklamaziorik egin nahian 
erabateko defentsarik gabe.

“Zerrenden kudeaketaren 
Dekretu foral berriaren zirriborroaren 
zain gaude bere negoziaketarako.”

Zerrenden aldaketa

Eta hau guztia gutxi balitz, Departamenduak ez du 
60/2009 (oposaketen deialdiaren aurretik, interinoen 
zerrenden kudeaketa arautzen duena) Dekretu Forala 
aldatzeko promesa bete. Irailean sindikatuek EPEari 
babesa emango geniola esan genuen, oraingo araudia 
(UPNk ezarri zuena eta zerrendetan jarraitu ahal 
izateko interinoei proba gainditzea behartzen diena) 
aldatzen bazen. Lan batzorde teknikoaren (sindikatu 
guztien eta administrazioko ordezkariak dituena) 
ondorioen ondoren zirriborro bat aurkeztuko zela 
esan zen arren, oraindik ez dugu ezer jaso. Ez dugu 
inongo ziurtasunik legedia aldatuko denik, beraz 
oraingo oposaketak 60/2009 DFarekin egingo lirateke, 
eta honek urteetako lan esperientzia duten irakasle 
interino asko langabezira bidaltzea ekarri lezake. •

Sin oposiciones en infantil y primaria

El recurso por parte del Estado de las 132 plazas de 
la OPE que aprobó UPN en la anterior legislatura ha 
dado la excusa perfecta al Gobierno para plegarse a la 
presión de Podemos e I-E y la minoría sindical y no 
sacar las 120 plazas en euskera en Infantil y Primaria, 
precisamente dónde más necesidades existían. Entre 
tanto, el cambio de la normativa de personal interino 
sigue en el aire, y a pesar de la promesa verbal de 
que se va a modificar, todavía no tenemos una 
propuesta de la Administración encima de la mesa. 
Desde Steilas nos oponemos a esta OPE por injusta y 
seguiremos reivindicando con ahínco el cambio de la 
normativa antes de la celebración de las oposiciones.
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emakumeak

Hezitzaileak garenok adi egon behar dugu 
gai honekin, guk geuk hausnartzen jarraitu behar 
dugu baina baita gure ikasleak hausnartu dezaten 
sustatzen, ezinbestekoa baita gure ikasleak egunero 
eremu guztietan errepikatzen diren irudiak identifika 
ditzaten. Irudiak non emakumeak objektu gisa 
irudikatzen diren, non politikari, kazetari eta fededun 
gizonak, besteak beste, beldurrik gabe gutxiesten, 
iraintzen, eta egin beharrekoa azaltzen dieten he-
teronorma eta feminitate eredu hegemonikoetatik 
ateratzen diren emakumeei. Egungo jendarteak 
iraganeko mendeetako estereotipo berak trans-
mititzen ditu, non emakumeen bizitzan nahitaez 
betebehar diren eginkizun batzuk aurreikusten diren.

Jendeak sinesten duen ustezko berdintasun hau 
salatzea ezinbestekoa da. Egun, berdintasuna lortu 
dela ezeztatzen duten datu ugari izan baditugu eta. 
Besteak beste, emakumeok zailtasun gehiago ditugu 
lan munduan sartzeko formakuntza sendoagoa izan 
arren, emakumeontzat zailagoa da zuzendaritza 
karguetara iristea (%10 besterik ez), gure soldatak 
baxuagoak dira gehienetan (%17 gutxiago Estatu 
Espainolean), sarritan soilik gure irudiarengatik 
baloratzen gaituzte, zaintza eginkizunak betetzen 
ditugu, baita jendarteak gutxien baloratzen dituen 
beste zenbait eginkizun ere, gure bikote edo bikote 
ohiak erailtzen gaituzte eta, jendeak sinetsi ala ez, 
etabar luze batekin jarraitu genezake.

Hori guztia dela eta, berdintasunaren ilusio faltsu 
hau arriskutsua da, jendartea immobilizatzeaz 
gain errealitatea zuzena dela sinestarazten baitie 
belaunaldi berriei. Berdintasun egoeratik abiatzen 
garela pentsarazten die. Hortaz, gure helburuak 
ez lortzearen ondorio guztiak gure gain erortzen 
dira, pisu horrek norberaren auto-estiman dakarren 

Ustezko berdintasunari aurre egin

Gran parte de sociedad cree que la igualdad 
real entre hombres y mujeres ya ha sido 
lograda. Esto produce un falso espejismo 
muy difícil de combatir. Sin embargo no 
hay día que no se repitan imágenes de 
mujeres como objetos o en que políticos, 
periodistas o religiosos, tengan barra libre para 
desprestigiar, insultar, dar lecciones a todas las 
mujeres que se salen de la heterónorma y del 
modelo de feminidad hegemónico, dejando 
patente lo lejos que estamos de la igualdad. 
Desde steilas, os animamos un año más a 
trabajar este tema en el aula y para eso hemos 
preparado un nuevo cartel y una nueva Unidad 
Didáctica.

ondorio guztiekin. Eta are okerrago, pentsamendu 
honek ez dagoela borrokatzen jarraitu beharrik 
sinestarazten die, ez baitago ezer egiteke. 

steilasetik gaia ikastetxean lantzera gonbidatzen 
zaituztegu. Horretarako kartela eta Unitate Didaktiko 
berria prestatu ditugu. Bertan zenbait ideia eta 
ekintza topatuko dituzue zeinetan komunikabideak 
eta jendarteak orokorrean transmititzen dituen 
irudikapen estereotipatuak baita jendarteak eta 
emakumeak bereziki bete beharreko rolak salatzen 
diren. Honen bitartez, gizon eta emakumeen arteko 
berdintasun erreala lortzeko bidean aurrerapauso 
bat gehiago ematen lagundu nahi zaituztegu. •

Ukaezina da azken 
mendean, eta bereziki azken 
hamarkadatan, aurrerapauso 
handiak eman ditugula 
genero berdintasunari 
dagokionez. Hori dela 
eta, gaur egungo gazteen 
artean, beraien familietan 
edo irakasleen artean 
inkesta bat eginez gero 
ziur dakigu zein litzatekeen 
erantzuna. Alegia, emakume 
eta gizonezkoen arteko 
berdintasuna dagoeneko 

lortu dela. Edonola, ez dugu gehiegi arakatu 
behar baieztapen hau errealitatetik oso urrun 
dagoela konturatzeko.



Guatemala
El Salvador

Perú

Chile

Sahara

Egin zaitez 
eilastasunkide!
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eilastasunarekin bat!

Urtarrilak 29an, Eilastasuna fondo solidarioari 
buruzko asanblada burutu zen Gasteizen. 

Dakizuenez, Hegoaldeko zenbait herritarren errealitatera 
hurbiltzeko asmoz, steilas-ek garapenerako eta 
elkartasunezko laguntza-fondoa abian jarri zuen. 

Garapenerako Hezkuntzan lan eginez jendarte 
justuago batera hurbildu aldera, 2014-2015 ikasturteko 
proiektuen ebaluazioa egin zen, esperientzien balioak 
eta erronkak partekatuz. Gaur egun, Eilastasunak 
herrialde desberdinetako proiektuak babesten ditu, 
Guatemalan, El salvadoren, Txilen Maputxeak, Saharan, 
Peru...

Eilastasuneko kideok argi dugu gure proiektuek 
hezkuntzarekin lotura izatea nahitaezkoa dela, 
pobreziaren erradikazioarekin lotuta dagoelako, zenbat 
eta heziketa gehiago, orduan eta pobrezia gutxiago. 

Gure ahalegin handia antolakuntza kolektiboa indar-
tzean datza, autogestio ahalmena emanez. Emaku-
mezkoak proiektuetan parte hartzea ezinbestekoa da 
Eilastasun kideontzat,emakumeen menpeko rola eta 
baliabideen sarbidean diskriminazioarekin bukatzeko 
ekimena bilatzen dugulako. Beraien bizitzaren kon-
trola hartu edota esparru publiko erabakitzaileetan 
sarbidea errazte aldera.

Asanbladako partaideok hango eta hemengo 
ikastetxeen arteko komunikazioaz ere luzez mintzatu 
ginen, elkartasuna sustatzeko harremanak joan 
etorrikoak behar direla izan. Gure ikastetxeetan 
zein nolako eragina duten gaur egun, eta bide 

honetan aurrera pausoak eman eta hezkuntza 
komunitatearekin hartu-emanak sustatzen jarraitu, 
Garapenerako Hezkuntza horrela ulertzen dugulako 
Eilastasunean.

Ildo honetan sakontzea izan denez gure nahia, 
Eilastasunkidea den Nati Ovelleirok bere 
esperientzia “Leonekin” ekimenean azaldu zuen. 
Garapen Hezkuntza ikuspegi zabal eta bertan 
geunden zenbaitentzako berriztagarri suertatuz, 
dependentzia ez sortzeko klabeak eman zituen, 
kulturartekotasuna hango eta hemengoen arteko 
interakzioan oinarrituz mekanismoak sortuz bidea 
egitea. Diru laguntza proiektuen tresna osagarri 
moduan ulertzearen beharrizana, baina funtsa ezin 
dela laguntza ekonomikoan egon.

Eskerrik asko Eilastasunean parte hartzeagatik. 
Eilastasunak babesten dituen proiektuei 
buruzko informazioa zuekin, aldizkariaren bidez, 
elkarbanatzen jarraituko dugu. Hezkuntza 
Garapenean bidelagun bihurtzera animatzen 
zaituztegu.•

Desde Eilastasuna apoyamos proyectos 
relacionados con la educación teniendo en cuenta tanto el beneficio colectivo como el componente de género. Nuestro objetivo 
es acercarnos a la realidad de los sectores 
populares de los países del Sur. En algunos centros, las y los trabajadores de educación, alumnado y familias han podido trabajar en estos proyectos, ofreciéndoles otra manera 
de analizar la realidad. 

La finalidad última es contribuir a hacer 
una sociedad más justa e impulsar la 
Educación para el Desarrollo como 
instrumento de cambio social.
¡Anímate a participar!

Goazen eilastasuna bultzatzera!

Hegoarekiko begirada arretatsua lortu nahi 
dugun hezkuntzako langileak, beti ere hango 
eta hemengo jakintzetatik eta praktiketatik elkar 
elikatzeko.



jendarte mugimenduak

COP 21

Parisen 
burutu 
den 
COP 21 Gailurraren 
mahai gainean 
aldaketa 
klimatikoaren 
eragina begi 
bistakoa, larria eta 
ezkutu ezina 
dela onartzen da. Egoerari aurre egin 
behar dela aitortu ere egin da.

COP 21eko negoziazioetan 150 herrial-
deko agintariek, nazioarteko korporazio 
erraldoien lobby-ekin batera lan egin 
dute eta, onartu duten itunaren 
adierazpenean azaltzen diren gaiak ez 
dira betebeharrekoak eta ez da agertzen 
kontrolatzeko mekanismorik ere. Berriro 
ere korporazio handien interesak per-
tsonen eskubideen gainetik jarri dituzte.

Tamalez, COP 21 Gailurra, iruzurra, 
itxurakeria hutsa eta irtenbide faltsuaz 
jantzitakoa izan da, bereziki herri 
txirotu eta lurreko biztanleriaren 
gehiengoarentzat.

Aldaketa klimatikoaren eraginak mundu 
zabalean jendartearen konpromisoa 
eta erantzukizuna egunetik egunera 
handitzen doa eta Euskal Herrian ere 
ekimenak bultzatzen ari gara.

Udaberrirako TXIRRINKA EKIMEN 
NAZIOANALA antolatuko da, tokian tokiko 
azpiegitura erraldoiek eragindako kalteak 
salatzeko, (Fracking-a, AHT eta Garoña). 
Maiatzaren 21-22an lau zutabeko 
txandako bizikleta martxa Arabatik, 
Bizkaitik, Gipuzkoatik eta Nafarroatik. 
Helmuga Bergarako Angiozar, bertan 
AHTren intersekzio erraldoia gauzatu nahi 
dutelako.•
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Ez dezagun ahaztu 
herri sahararra
Abenduaren 16tik 20ra, Dajlan dagoen errefuxiatu sahararren 
kanpamenduan (Aljeria), Fronte Polisarioak “Indarra, ausardia eta 
borondatea independentzia eta subiranotasuna ezartzeko” lelopean 
egin zuen 14. Kongresua.

Madrilgo Gobernuak ordezkaritza instituzionalik ez zuen bidali. 
Euskal Herritik, berriz, hainbat ordezkari politiko bertan izan ziren. 
Sindikatuen aldetik ere, Konfederazio Intersindikala eta steilas. 
Afrikako herrialde anitzeko ordezkariak izan ziren eta baita 
Europako iparraldekoak ere, eta Elkartasun taldeetako kide ugari 
ere –Estatukoak zein nazioartekoak–.

Kongresuko eztabaidagaietariko bat bide diplomatikoekin jarraitu 
edo armetara itzultzea izan zen. Gazteak izan ziren bigarrena bultzatu 
zutenak, ez baitute beste berrogei urte gehiago kanpamenduetan 
jarraitu nahi, Sahara librean bizi baizik. Ez zuen hori gehiengoak 
hautatu. Guda ezagutu eta bizi izan dutenek ez dute armetara itzuli 
nahi eta nazioarteko babesa galtzeko arriskua saihestu nahi dute.

Europatik etorritako azken berriek beraien eskubide batzuk 
errekonozituz eta autodeterminazioa mantentzearen alde adieraziz 
egoera iluna argi dezakete. Baina bitartean, Saharar herriak 
inoiz baino gehiago behar du nazioarteko laguntza, bere premia 
materialak betetzeko eta, batez ere, gobernuak presionatzeko –
bereziki egoeraren ardura nagusia duen Gobernu espainiarra–, euren 
eskubideak onartu eta behin betiko konponbidea bidera dezaten.

Ez dezagun utzi saharar herria ahaztua izan dadin, lan egin dezagun 
Fronte Polisarioren hurrengo kongresua Mendebaldeko Sahara 
librean egin dadin.•

Del 16 al 22 de diciembre se celebró en Dajla 
(refugio al pueblo saharaui en territorio argelino) 
el 14º congreso del Frente Polisario bajo el lema 
“Fuerza, determinación y voluntad para imponer la 
independencia y la soberanía”. La disyuntiva entre dos 
vías: seguir con las gestiones 
diplomáticas o tomar las 
armas, ha sido uno de los 
ejes de discusión, siendo la 
primera vía la más votada. El 
pueblo saharaui necesita más 
que nunca de la solidaridad 
internacional para, entre otras 
cosas, poder presionar a los 
gobiernos, especialmente al 
español que es el principal 
responsable de la situación, 
para que reconozcan sus 
derechos y propicien una 
solución definitiva.

¡No permitamos que el pueblo saharaui caiga en el olvido!



lan osasuna lgtbiq

Lan osasuna: amiantoa 
arbeletan
Ikasturte hasieran Gasteizko ikastetxe 
gutxi batzuetan hainbat arbeletan amiantoa 
detektatu zen. Komunikabidek berria eman 
baino lehenago steilasek Administrazioari 
galdera zuzena egin zion eta horren ondorioz 
Segurtasun eta Osasun Batzordea bildu zen. 

Bertan argibide batzuk eman ziren:

1.  OSALANek dio, ez dagoela inongo 
arriskurik arbelak normaltasunez 
erabiltzen direnean. Arriskua arbelak 
manipulatzerakoan (lixatzerakoan, 
leuntzerakoan, mozterakoan edo 
zulatzerakoan...) etor daiteke.

2.  Amiantoarekin topatutako arbelak 1990 
baino lehenagokoak dira. Beraz amiantoa 
edukigarri izan dezaketen arbelak 
pixkanaka erretiratuko dira.

3.  Arbel guztiak berrikusiko dira, halako 
material edukigarriak direnean inbentario 
bat egin eta hauek manipulatu dituzten 
langilen kasuak zehazten direnean, 
behar diren tramiteak egingo dira beraien 
osasunaren zaintza bermatzeko.

Honen berri emateko Hezkuntza Saila 
zuzendari guztiekin harremanetan jarri dela 
esan zaigu, jakin badakigu toki guztietara 
ez direla iritsi horrela adierazi diguzuelako 
egoitzetan. Horregatik urte horietako edo 
manipulatuta izan diren arbelik duzuela uste 
baduzue jar zaitezte lehenbailehen prebentzio 
zerbitzuarekin kontaktuan.

Gure aldetik, gaiari jarraipen zuzena egingo 
diogu eta Hezkuntza sailari exijitzen diogu 
behar diren baliabideak jartzeko neurri 
hauek guztiak aurrera eramateko.•

Bullying protokoloa 
zertarako?

Azken bi hilabeteotan bi erailketa sozialaren 
berri izan dugu: lehenengo Bartzelonan. Bertan 
14 urteko mutil trans bat. Bigarrena 11 urteko 
mutiko bat Madrilen. Bietan eskolako eta 
inguruko jazarpenaren ondorioz euren buruaz 
beste egin dute.

Egoera benetan kezkagarria da, eta ez da berria. 
2004ko urrian gure herria astindu zuen berria 
ezagutu genuen: 14 urteko gazte hondarribiarrak 
bere buruaz beste egin zuen. Gure sindikatuak 
bullying-en aurkako protokoloak martxan 
jartzearen beharra azpimarratu zuen, bai eta 
familia zein hezkuntzako langileei prestakuntza 
ematearen beharra ere. 

Garbi dago protokoloa martxan jartzen dugula 
balizko kasu bat antzematen dugunean, baina 
zein den bullyingaren aurkako protokoloaren 
benetako helburua jakin behar dugu. Hori egin 
ezean, nekez eginen diogu aurre behar bezala. 
Erasotzailea(k) zigortzea ote? Geldiaraztea ote? 
Hausnarketa ezinbestekoa da. 

Berdinen arteko tratu txarrek eta emakumeen 
aurkako indarkeria matxistak bide paraleloa 
eraman dute. Etxeko (eskolako) kontua izatetik 
kontu publikoa izatera pasatu da. Denoi 
dagokigu, denok gara biktimak. Denok dugu 
gelditzeko erantzukizuna. Eta abiapuntu hau 
hartzen badugu, eta benetan aurre egingo 
badiogu, ezin dugu zuritu inolako bortizkeria 
kasurik. 

Hitz egin dezagun gure ikastetxeetan 
protokoloaren helburuaz, eta ikus dezagun 
zer egin, nolako hezkuntza helburuak eta 
bitartekoak ezartzen ditugun, protokoloa bera 
ere beharrezkoa izan ez dadin.•

Ante el amianto aparecido en algunas 

pizarras en centros de Araba, steilas 

exige al Departamento de Educación que 

pongan todos los medios necesarios para 

que todas medidas de prevención se 

lleven a cabo y evitar cualquier problema 

de salud a los trabajadores y trabajadoras 

que esten en contacto con ellas.
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Araba: Eulogio Serdán 5
01012 Gasteiz
W 945 14 11 04
{ 945 14 43 02
araba@steilas.eus
UPV/EHU Arabako Campusa
Ikasgelategia, 204. Bulegoa
01006 Gasteiz
W 945 01 33 97 (3397)
steilas-araba@ehu.es

Bizkaia: Nikolas Alkorta 3, lonja 13
 Zabalburu
 48003 Bilbo
 W 944 10 02 98 { 944 10 13 60
 bizkaia@steilas.eus
 UPV/EHU Bizkaiko Campusa
 Gizarte Arloko Eraikina
 48940 Leioa
 W 946 01 24 34 – 435 (2435)
 steilas-bizkaia@ehu.eus

Gipuzkoa: Basotxiki 30-34 atz.
 20015 Donostia
 W 943 46 60 00 { 943 45 36 27
 gipuzkoa@steilas.eus
 UPV/EHU Gipuzkoako Campusa
 Ignacio Mª Barriola eraikina
 Elhuyar Plaza 1
 W 943 01 84 36 (8281)
 { 943 01 81 40
 steilas-gipuzkoa@ehu.eus

Nafarroa  Joaquin Beunza, 4-6 behea
 31014 Iruñea
 W 948 21 23 55
 { 948 22 97 90
 nafarroa@steilas.eus

www.steilas.eus

Pentsioak: 2016ko aldaketa, amatasun gehigarria

Diru gehigarri berri hau amatasunari lotuta 
dago eta helburua demografia bultzatzea du. Emakume 
batek bi ume (biologikoak zein adoptatuak) izan baditu 
erretiroa hartzeko momentuan bere pentsioa honako 
gehigarri hauen arabera gehituko zaio:

%5a, 2 ume baditu

%10a, 3 umeekin

%15a 4 ume edo gehiago baditu, 

Horrek eragina izango du 65 urtekin erretiroa hartzen 
duten emakumeengan, 2016ko urtarriletik aurrera. Ez 
dira sartzen erretiro aurreratua hartzen dutenak eta 
lanaldi partzialakoak 65 urte bete ondoren.

Pentsio maximoaren kasuan (2.567,28 euro gordina), 
portzentua erdia bakarrik aplikatuko da.

Pentsio bat baino gehiagoaren kasuan portzentua 
bakarrik altuenari aplikatuko zaio.

steilas-i neurri hau oso eskasa iruditzen zaio: elektoralista, 
diskriminatzaile, injustua eta inkoerentea delako.

Elektoralista: azken hauteskundeen deialdi baino 
hilabete eskasa falta zelako Rajoy jaunak iragarri 
zuelako.

Diskriminatzailea: neurri honek erretroaktibitaterik ez 
daukalako eta 2016 baino lehen erretiroa hartu zutenak 

ez dira sartzen, ume bat izan duten emakumeek ez dute 
onurarik jasoko. Ezta aurretiaz borontatezko erretiroa 
hartzen dutenek ere ez. Lanaldi partzialaren bidez 
erretiroa hartzen dutenek (errelebo kontratua) 65 urte 
betetzerakoan aukera izango dute. Erabat ahazten du 
beste familien unibertso anitza:

Injustua: pentsioaren gehigarria zenbatekoaren arabera 
portzentua kalkulatzen delako, horren ondorioz, zenbat 
eta pentsio altuagoa orduan eta diru gehiago jasoko dute 
ezberdintasun soziala areagotuz. Erretiro aurreratua 
hartzen duten emakumeak diskriminatzen dituelako. 

Inkoerentea: neurri honen finanziazioa Gizarte 
Segurantzaren poltsatik aterako da, izan ere hau 
kontraesan izugarria da beti gobernuaren aldetik 
entzuten dugulako poltsa honen zuloaren gorabeherak 
eta ahulezien inguruan. Gainera, pentsioen sistema 
ez bezala, gehigarri hori ez da kontributiboa eta 
ondorioz, bere finantziatzioa beste partida batetik 
edo beste nonbaitetik hartua izan beharko zen. 
Aurtengo aurreikuspena 51.616.278 milioi euro Gizarte 
Segurantzako poltsatik aterako dena...

Francoren garaira non famila ugariak sarituak izaten 
ziren itzultzen gara, hau da emakumeek haien bizitzaren 
funtzio nagusia betetzeagatik! Gobernuari pentsioen 
igoera unibertsala eskatzen diogu inork bere jubilazioa 
prekarietatean bizi ez dezan.•

Pensiones 2016, novedad: complemento 
por maternidad

Este complemento, está vinculado a la materni-
dad y tiene el objetivo de potenciar el aumento 
demográfico. Si una mujer tiene 2 descendientes 
o más su pensión se incrementará en: 5% si ha 
tenido 2 hijas/ hijos, 10% si ha tenido 3, 15% si 
ha tenido 4 o más. 

steilas considera esta medida meramente insufi-
ciente y electoralista. Discriminatoria: solo afecta 
a pensionistas que se jubilan a partir del 1 de 
enero de 2016 olvidando el resto. También olvi-
da a madres con un solo descendiente y todo el 

universo de familias diversas. Injusta: se calcula 
en función de la cantidad percibida, así las pen-
siones más altas se incrementarán más que las 
bajas ahondando las desigualdades sociales. Dis-
crimina a mujeres que se acojan a jubilaciones 
anticipadas. Incoherente: la financiación de esta 
medida se atribuye a la bolsa de la Seguridad 
Social. Sin embargo, este complemento no es 
contributivo, y por ello debería de salir de otra 
partida. Estamos volviendo a la época de Franco 
en la que se premiaba a las familias numerosas.

Exijimos al gobierno una subida universal de las 
pensiones y que nadie tenga que sobrevivir su 
jubilación en precario.


