
 

 

Batzorde Paritarioaren eta Mahai Negoziatzailearen bilerak: 
Txikikerietan galdurik, arazoak ekiditen… ez dugu aurrerapen egokirik 

 
Kristau Eskola eta ELA Gizarte Ekimeneko sektoreko erakundeetatik esanguratsuak omen dira, eta 
beraz, Hitzarmen Berriko Negoziazio Mahaia eta 2014ko Urriko Akordioaren Batzorde Paritarioa ondo 
funtzionatzeko ardura zuzena dute. Horretarako bi erakundeek bi batzordeen lehendakaritza eta 
idazkaritza dute banatuta. Hori dela eta elkarren arteko koordinazio handiagoa eskatu behar zaie, 
atzokoa berriro gertatu ez dadin: oinarrian, denbora galtze bat izan zen eta berarekin batera 
garrantzitsuak diren  gaien  eztabaidaren atzeratzea ekarri zuen horrek.  
 
Bi erakundeak ez ziren gauza izan Batzorde Paritarioaren eta mahai negoziatzailearen  gai zerrendan eta 
deialdian izandako aldaketen berri elkarri trukatzeko. Horren ondorioz, goiz oso bat galdu genuen 
alferrikako eztabaidatan, bai bi batzordeen konpetentzien inguruan, bai akta egiteko erabili behar diren 
irizpideez edota aurrerantzean eginbeharreko lanaren plangintza zehazten. Edozelan ere, guztiak oso 
bigarren mailako gaiak.  
 
Lehendabizi, Batzorde Paritarioaren bilera izan zen. Gauzak gaizki hasi ziren Kristau Eskolak ez zuelako 
aldez aurretik materiala bidalia (kalkulua egiteko irizpideak eta aurten finantziazioan izandako 
igoeragatik ordaindu beharreko zorraren kuantifikazioa) horretarako konpromisoa hartua bazuen ere. 
Aurreikusteko modua zenez, ezinezkoa izan zen bileran bertan material guzti hori aztertzea eta bilera 
atzeratzea erabaki zen sindikatuok datuok behar bezala baloratzeko astia izan ondoren. Gogoratu nahi 
dugu atzo egin zen bilera hori urtarrilean egitekoa zela eta  atzeratzen den hirugarren aldia izango dela.   
Horrez gain, nabarmendu behar dugu sakoneko ezberdintasunak daudela finantziazioak izandako igoera 
kuantifikatzeko orduan; zehazkiago, ea nolabait kontuan hartu behar den 2012an kobratzekoa genuen 
diru-kopurua. Izan ere, kobratzeari uko egin genion sindikatuok hitzarmeneko taulak 2016ko irailaren 
1etik aurrera berreskuratu beharrean, urtarrilaren 1etik berreskuratzeko (8 hilabete lehenago). Batzorde 
Paritarioa datorren apirilaren 11ean bilduko da, berriro ere, horren inguruko akordioa ixteko 
helburuarekin.  
 
Jarraian, Negoziazio Mahaiaren  bilera izan genuen. Bilera ia osoa aurreko akta adosten eta hurrengo 
aktak egiteko irizpideak zehaztu nahian eman genuen. Argi eta garbi geratu zen ez zegoela gogo 
handirik aurreko bileran steilasek proposatutako  gaiaz hitz egiteko, hau da, 58 urtetik aurrera eskola-
orduak gutxitzeko aukera,  erretiro partzialerako enpresa akordiotik kanpo geratu zirenen kasuan. 
Berandu egin  zen eta –dirudienez- inork ezin zuen bilera bazkalondoan jarraitu. Gainera, aurreko 
bileran lanbide heziketaz hitz egiteko steilasek egindako eskaerari jarraiki apirilaren 27rako adostuta 
zegoen bilera ere bertan behera uztea erabaki zen.  
 
Zorionez, gure kexen ondorioz, lan plangintzaren birplanifikazioa erabaki zen negoziazioa ez atzeratzeko 
helburuarekin. Gauzak horrela geratu ziren: 
-Datorren apirilaren 15eko bileran airean dauden bi gai tratatuko dira (58 urtekoen ordu lektiboen 
murrizketa eta III Titulua) 
-Bertan behera geratu den bileraren ordez beste bat adostu zen, Lanbide Heziketaz hitz egiteko. 
Maiatzaren 3an burutuko da. 
-Bigarren bilera bat lotu zen Haur Hezkuntzako 1go zikloko gaia lantzeko. Zehazkiago, maiatzaren 
3an egingo da bilera hori. 
 
Erakunde sindikal guztiek agenda propioak ditugu, ezinbesteko konpromisoak eta lan zama 
handia. Oso zaila suertatzen da lan-bileretarako datak eta konpromiso zehatzak adostea. 
Ahalegin guztia egin behar dugu hau oztopo salbaezina ez bihurtzeko eta  beharrezkoak diren 
negoziazioak infinituraino ez luzatzeko. Gure aldetik behar den guztia jartzen jarraituko dugu 
gauzak modu hoberenean egin ahal izateko. 
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