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jaso	nahi	baduzu,	jar	zaitez	harremanetan	gurekin.

Gure	Europan	ere	30	mila	
umetik	gora	eskolatze	gabe
Grezian noraezean dauden 60 mila errefuxiatu-
etatik 30 mila inguru 12 urtetik beherakoak dira 
eta eskolatze gabe daude. Asilo eskaerei eman 
beharreko erantzunak ez dira iristen eta bitarte 
luze horretan ume guzti hauen eskolatzeari ez 
zaio irtenbiderik eman. Gehienentzat urte bat 
baino gehiago pasatu da euren etxeak utzi egin 
behar izan zituztenetik eta gure Europa honek 
beste aldera begiratzen du.

Ezin ahaztu, honez gain, gehienak Afganistan, 
Irak edo Siriatik alde egin behar izan dutela eta 
azken urteetako gatazken ondorioz eskolatzea 
kolokan egon dela.

Sirian, esate baterako, eskolatze maila %97tik 
%6-ra jaitsi egin da azken bost urtetan.

Greziako gobernuak eskolara joateko eskubidea 
bermatzeko saiakera bat egin zuen eta eskola 
horietako guraso elkarteek oztopatzea lortu zu-
ten berehala. Orain proiektu piloto bat bidera-
tzen ari da eskola orduetatik kanpo eta momen-
tuz 1500 ume daude programa honen barruan.

Bitartean, Grezian errefuxiatuen alde borrokan 
ari diren jendarte mugimenduek eta pertsonek 
egungo egoeraren (gudak, Europako politika 
baztertzaile, Greziarren eta errefuxiatuen bizi 
baldintza eskasak) ondorio zuzena dela salatu 
dute behin eta berriro. •
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LOMCE	legea bere bidea egiten ari da EAEn EAJren eskutik. Urte ba-
tzuk iragan dira lege neoliberal hau gure herrian ezartzen hasi zenetik, 
eta tantaz tanta, goitik behera busti gaitu: segregazioa bideak, Oina-
rrizko Lanbide Heziketa, sare itunduaren finantzaketaren egonkortzea, 
errebalidak... gure hezkuntza sistema egoera larrian utzi dute. Honen 
guztiaren aurrean eragile askoren elkarlanak bere fruituak eman badi-
tu ere (batetik LOMCE, eta, bestetik, IE-Partaidek eta Kristau Eskolak 
Tontxu Campos buru zuen hezkuntza sailak sare pribatuaren gainfinan-
tzaketarako sinatutako akordioa oinarri duen Hezkuntza Legea atzera-
tzea lortu dugu), egia da, oro har, lan asko dugula, oraindik ere, datozen 
hilabeteetarako. Horretarako, orain arte bezala, herri plataformekin, 
gainontzeko sindikatu ekin eta eragileekin elkarlanean jarraituko dugu 
Euskal Herrirako eskola publiko bakarraren alde borrokan.

Urriak 26ko mobilizazioak ekimen marko orokor horretan beste mugarri 
bat izan dira. Ezin genuen mobilizatzeko eta gure aldarrikapen propioak 
berriro ere mahai gainean jar tzeko aukera galdu, beste aldera begira-
tzea arduragabekeria itzela litzateke. Hezkuntza eragileekin elkarla-
nean kalera atera ginen, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako Gobernuari 
interpelazio zuzena eginez: Hezkuntza Publikoa ardatz duen sistema 
nahi dugu, ikasle guztien garapen osoa eta heziketa inklusiboa berma-
tuko duena, Euskal Herriarentzat curriculum propioa garatzen duena, 
ikasle euskaldun eleaniztunak sortuko dituen hizkuntza eredu bakarra 
ardatz duena, eta ikastetxeetan hezkuntza komunitate osoaren partai-
detza bermatzen duen hezkuntza akordioa nahi dugu. Bide batez, aur-
tengo ikasturtean zer esan asko ematen ari diren errebalidei ere aurre 
egiteko eskaria egin genuen.

Eta hemendik aurrera zer? LOMCEren ezarpenaren aurka ekimenak 
bultzatzen jarraituko dugu, baina, batez ere, balizko Euskal Hezkuntza 
Lege berri horri, egun duen planteamendua mantentzen den bitartean, 
aurre egingo diogu. Heziberrik LOMCEk ezarritako errebalida sistema 
bere egiten du, eta azken hau bertan behera geldituko balitz ere, EAJko 
hezkuntza arduradunek sarritan adierazi dute kanpo ebaluazioen siste-
ma mantenduko dutela, sistemaren desregularizazioa bultzatuko dute-
la (ikastetxeen autonomiaren izenean), itunen sistema gainditu baino 
indartzea dutela helburu (hau da Heziberriren oinarri eta abiapuntua), 
euskararen ordu galera mantenduko dela ingelesaren mesedetan, eta 
murrizketak ez direla bertan behera geldituko. Badugu lana hemendik 
aurrera ere!

Beraz, hezkuntza, hurrengo legeldian, puri-purian izango dugun gaia 
izango da, zalantzarik gabe. Eta, itxura denez, EAJri dantzarako biko-
tekide ugari agertzen ari zaizkio, alde batetik eta bestetik. steilas zain 
egongo da, arretaz, justizia soziala oinarri duen herrigintzan sinisten 
duten horiek adostuko duten gobernu akordioak hezkuntzari zer dakar-
kion zorrotz aztertzeko. •

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak 
behin-behineko eta aldi baterako kontratudunen lan eta 
ordainsarien baldintzei lotutako azken ebazpenak, kalte 
ordainak jasotzeko eta prekarietatea eta aldi baterako 
gehiegizko kontratazioarekin bukatzeko aukera zabal 
dezake. Administrazio publikoan aurretik erreferenterik 
gabeko gaia dela izanik, zuhur jokatu behar dugu izan 
ditzakeen emaitzekin. •
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Oposizioen bidez zerrendetan sar tzeko aukera 2012an 
zabaldu zen lehenengo aldiz erkidegoan; hots, nahiz eta plaza 
ez lortu, prozesua gaindituz gero, ordezkoen zerrendetan izena 
eman daiteke.

Jakin badakigu guztiok, zelako buruhaustea suposatzen duen 
EPEa prestatzeak eta aspalditik zerrendak ireki ez dituztenez, 
oposizioak prestatzea baino ez dugu.

Aurreko hilabetetan bigarren hezkuntzako hamabost espeziali-
tatetan oposizioak egon ziren.

Zerrendak bete al dira? EZ. Ikasturte hasieran Administrazioak 
hainbat zerrenda ireki behar izan du jenderik ez zegoelako edo 
horren falta aurreikuspenagatik.

Hezkuntza Sailak ezin du EPE erabili ordezkoak lortzeko. Zerrenda 
ba tzuek iaztik irekita jarraitzen dute. Zergatik ez ireki guztiak sine 
die? steilasek exijitzen du zerrenda guztiak irekitzea; modu ho-
rretan, ordezko guztiok baldintza berdinetan sartuko ginateke. •

Zerrenda 
guztien 
irekiera 
noizko?

Ikasturte hasiera
Urteroko arazoak sortu dira ikasturte hasierako esleipenetan. 
Telematikoan arazo guztiak (edo gehienak) bukatuko lirateke eslei-
pena abuztuan egingo ez balitz. Izan ere, lanpostuekin sortzen diren 
arazoak ez dira zuzentzen, ordezkaritzetan eta Lakuan ikastetxeetako arduradunik ez dagoelako, hau da, 
hori zuzentzeko ahalmena duen inor ez dagoelako. Gauza bera gertatzen da errekurtsoak edo gorako 
helegiteak eba tzi behar dituztenekin. Teknikariak oporretan daude eta jartzen duten ordezkoak, jartzen 
dutenean, ez daki kontuak nola kudeatu. Ez dugu onartzen ez dela posible beste hilabete batean egitea! 
Hezkuntza Sailaren iruzurra eta errespetu falta bada, urtero ordezkoak zigortzea euren oporraldian eta 
gainera behar beste baliabideak ez jartzea. Lotsagarria!

Aurrez aurrekoetan ere betikoa: egoera ez – bidezkoak sortzen dira. Zergatik? Hezkuntza Sailekoek txan-
da batetik bestera ezberdin jokatzen dutelako. Administrazioak irizpide berdinak erabili behar ditu txanda 
guztietan, aldez aurretik ezarritako arauak errespetatuz.

Era berean, esleipenak euskeraz burutzea aldarrika tzen dugu. “Euskeraz	bizi	nahi	dugu” •

¿Para cuándo la apertura de todas las listas?

Comienza el nuevo curso y steilas exije de nuevo 
la apertura de todas las listas de sustituciones. 
La Administración pretende utilizar la OPE 
para conseguir personal sustituto sin apertura 
de listas. Pero tras las pasadas oposiciones, 
ha quedado claro que las listas no se han llenado 
y han tenido que abrir varias de ellas. La solución 
es fácil: abrirlas todas de manera permanente  
y que las/os sustitutas/os accedamos a las listas 
en igualdad de condiciones.

. 	Noiz	zabaltzen	dira	
zerrendak	ordezkogaiek	
izena	emateko?

Zerrendak agortzear 
daudenean edo jadanik 
agorturik daudenean 
(askotan aurreikuspen 
faltagatik ezin dira 
ordezkapenak burutu!).

. 	Non	ikus	daiteke	iragarkia?

Igandeetan prentsan 
eta Hezkuntzaren web orrian.

. 	Zein	epe	egoten	da	
izena	emateko?

Bost lanegun (epe eskasa!).
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Hezkuntzaren	 arloko gastu pu-
blikoa arrazionalizatzeko pre-
miazko neurriei buruzko 14/2012	
Errege	 Lege	 Dekretua	 dela eta, 
Eusko Jaurlaritzak (PSOE) hele-
gite bat jarri zuen Auzitegi Kons-
tituzionalean 3 eta 4. artikuluen 
inguruan, bere konpetentziak 
urra tzen dituelako. Ikasturte bu-
kaeran, maiatzaren 20ko BOEn ar-
gitaratu zen Auzitegi	Konstituzio-
nalaren	 sententziaren ondorioz, 
berriro ere Hezkuntza kalitatea 
eta lan baldin tzen aurkako erasoa 
jaso genuen.

Aipatutako dekretuak, unibertsi-
ta tez kanpoko hezkuntzari dago-
kionez, Lehen eta Bigarren hez kun-
tzan	ikasle	ratioak	%20a	han	di	tzea 
ahalbideratzen du.

3. artikuluak	 “Irakasjardunak” al-
da tzen ditu: “Haur-hezkuntzan eta
lehen hezkuntzan Irakasleen as-
teko lanaldia, (...) gutxienez, 25 
irakastordukoa izango da eta 20 
irakastordukoa, aldiz, gainerako 
hezkuntza-mailetan...”.

4. artikuluak irakasleak ordezka-
tzeko irizpide berriak agintzen 
ditu: “izendatu ahalko dira, bai-
na izendapena sorrarazi duen 
egoera gertatzen denetik hamar 
irakastegun igarotakoan. Bitar-
teko ira kaslea izendatu arteko 
hamar irakastegun horien kargu 
egiteko, ikastetxe horretako ba-
liabideak erabili beharko dira”.

Ordezkapenen kasuan, 48/2015,	
urriaren	 29ko	 Aurrekontuen	 le-
geak	salbuespenak ezartzen ditu:

.  Heziketa bereziko 
irakaskuntzan.

.  Ikastetxe txikietan 
(2 linea baino gutxiagokoak).

.  Batxilergoko 2. mailetan.

.  Amatasun, aitatasun eta 
adop zio kasuetan.

Auzitegi Konstituzionalak errekur-
tsoa gaitzetsi egin du. EAJren jarre-
ra zein izango da orain? Madrilen 
sortu berria den Gobernuarekin 
konfrontaziorako jarrera azalduko 
al du? Orain arte PP gobernutik 
aterako zenaren esperantza zeu-
kan Sailburuak. Zer egingo dute 
orain? Nork hartuko du Hezkun-
tzako saila? Errege Dekretuari ere 
“men” egingo al diote? 

Lanpostuen zerrendak senten-
tzia argitaratu aurretik osatu zi-
ren eta 16/17 ikasturtean aurreko 
artikuluak ez dira aplikatu. Baina 
denok ikusi dugu nola desagertu 
den kurtso hasierako Ebazpene-
tatik 23	 eta	 17/18	 ordu	 lektiboen 
ai pamena eta Dekretuak aipatzen 
dituen “irakastordu” terminoa 
sartu den. Argi azaldu dute se-
gurtasun juridikoz jokatuko dute-
la. Zer espero dezakegu datorren 
ikasturtean?

Salbuespenak	 ez	 diren	 ordez-
kapenak	nola	beteko	dira?	Tama-
lez, 10. egunetik aurrera beteko 
direla susmatzen dugu. Erantzu-
nik ez dugu jaso.

Desgraciadamente, y tras la 
desestimación del recurso 
de inconstitucionalidad 
contra el Real Decreto de 
racionalización del gasto en 
educación, hemos recibido 
un nuevo golpe en contra de 
la calidad de nuestro sistema 
educativo y condiciones 
laborales. Nos quedamos 
sin amparo ante la subida 
de horas lectivas semanales 
y el atraso a 10 días lectivos 
para la cobertura de 
sustituciones. ¿Será el centro 
el que se haga cargo de 
cubrir las sustituciones? El 
departamento no sabe o no 
contesta.

Ordu	lektibo	gehiago	izateaz	
gain,	ikastetxeak	kudeatu	
behar	baditu	ordezkapenak,	
noiz	burutuko	ditugu	
gainontzeko	betebeharrak?	

Lehertzear dagoen egoera honi 
noiz arte eutsiko diogu? •

Ordezkapenak 
10. egunean? 
Ez, eskerrik asko!
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Urriaren	3an GEEPAP-k antolatu 
zuen kontzentrazioan ez zeuden 
bakarrik familiak: sindikatuak, 
etorkin elkarteak, irakasleak ere 
gehitu ziren aldarrikapenean. 
Hezkuntza komunitatean ziztu bi-
zian zabaltzen ari den sentipena 
da. Hein handi batean datuak hor 
daudelako. “Save the children” 
erakundeak ere, irailean “Necesita 
mejorar. Por un sistema educativo 
que no deje atrás a nadie” txoste-
nean, EAEko hezkuntza sistema-
ren se gregazioa salatu zuen. Ez 
da Gasteizko kontua beraz. Ez hori 
bakarrik, txostenean ere esaten 
da murrizketek, bereziki eta ge-
hien bat, gizarte-egoera ahuletan 
dauden haurrengan eragina dute-
la. steilas sindikatuak urteetan 
salatu duena. Segre gazioak eta 
bere ondorioek, Es tatuko eta Eu-
ropako datuekin alderatzean oso 
toki lotsagarrian uzten dute EAE-ko 
Hezkuntza Sistema. Bertan behe-

Ikasleen segregazioa Gasteizen
Gasteizko kontua soilik?

ra gelditzen da EAJ-k horrenbes-
te zabaldu nahi izan duen irudia, 
gurean emaitza hobeak lortzen 
direnarena. Argi dago emaitza on 
horiek, gehiengo baten kalterako, 
bakar batzuek lortzen dituztela, 
adibidez futbol zelai artifiziala 
ureztatzeko ba liabide publikoak 
lortzen di tuz tenak. Hain dira onak 
bakar batzuk horien emaitzak, ba-
taz bestekoa egiterakoan guztion 
emaitza “ona” bihur dezaketela. 
“Ona” bezain antzua eta ustela.

Baina,	egoera	honi	buelta	
eman	ahal	zaio?

Gasteizko Udal Eskola Kontsei-
luak Hezkuntzari eta Aniztasunari 
bu ruzko lan-mahaia sortu zuen 
ekainean bi helburu izanik: sin-
dikatuok, hau da, irakasleok, ez-
tabaidatik kanpo uztea (izan ere, 
guk izan ezik, Udal Eskola Kon-
tseiluan gainontzeko kontseilu-

¿La segregación de alumnado sólo se da en Gasteiz?
La Plataforma en favor de la Escuela Pública Vasca de Gasteiz 
denunció en febrero de este año la situación de segregación 
escolar que sufre la red pública de la ciudad. “Save the 
children” ha dejado en evidencia que es una situación 
generalizada en toda la CAV, poniendo al descubierto 
la gran mentira de los buenos datos que obtiene 
nuestro sistema educativo.

BIDEAN	GARA.	
ZORIONAK	
ETA	AURRERA	
POSIBLE	EGIN	
DUZUEN	GUZTIOI!

kide guz tiek badute ordezkaritza 
bertan) eta segregazioari buruzko 
haus narketa egitea. Lan-mahai 
honek gonbidatua izan zen Xa-
bier Bonal i Sarrók (Bartzelonako 
Uni bertsitate Autonomoan sozio-
logia irakaslea da eta Municipis 
con tra la segregació escolar. Sis 
experiències de política educati-
va local lanaren zuzendaria). Adi-
tu honek baietz dio, egoera irauli 
daiteke. Alde batetik defendatu 
zuen “interes publikoaren kultu-
ra” behar dugula eta beste aldetik 
azpimarratu zuen segregazioa desa-
gerrarazteko udalen lana ezin bes-
tekoa dela.

Interes publikoaren kultura, oro-
korrean gure jendartearen eta be re-
ziki, gure politikarien hutsune argia 
da. Ulertezina da kargu publikoa 
izatea eta horren interes kontra   
jotzea. Izan murrizketak eginez, 
izan lege kaltegarri berri bat erdi-
tzen. Ez al da hori prebarikazioa? 
Edozein eremutan onartua izango 
ez luketeena zergatik onartzen da 
administrazio publikoan? Noizko 
interes publikoaren errebalidak 
gure Hezkuntza sailburuarentzat, 
besteak beste?

Segregazioari aurre egiteko tres-
na hauek aipatu zituen: hezkun-
tza behar espezifikoen detekzioa 
egitea eskolaratu baino urte bat 
aurrerago; ikasle horien matriku-
lazio orekatua ikastetxe guztien 
artean eta matrikulatzeko bulego 
bakarra. •

2016ko otsailean Gasteizko Euskal Eskola Publikoaren 
aldeko Plataformak (GEEPAP), HH eta LHko guraso 
elkarteek osatua, bere kezkak eta proposamenak 
ezagutzera eman zituen. Egindako aurkezpenean 
Gasteizko ikastetxe publiko gehienetan zabaltzen 
ari den segregazio prozesua salatu eta ate guztiak jo 
egin zituzten irtenbide baten bila: 11 bilera burutu 
zituzten arduradun politiko desberdinekin (Hezkuntza 
Sailburua, Lege biltzarreko Hezkuntza batzordekideak, 
alkatea...). Lortu zuten ordura arte ezinezkoa 
zirudiena: Gasteizen segregazioa badagoela eta hori 
arazo bat dela aitortzea.
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Hezkuntza	 premia bereziak dituzten ikasleekin 
lan egiten dugun fisioterapeuta, hezkuntza lagun-
tzako espezialista, zeinu hiz kuntzako interprete, te-
rapeuta okupazional... garen langileon lan-baldintzak 
denbo raren poderioz (gure hitzarmena 2003koa da) 
zahartzen doazela ikusten dugu egungo errealitatea-
ri erantzun egokia eman gabe. Azken urteetan ez da 
aldaketarik eman gure hi tzarmenean, eta egindako 
saiakerek ez dute emaitzik izan. Sektorean dauden 
arazoei irtenbidea eman beharrean pilatuz doaz. Eta 
administrazioak egiten duen aldebakarreko interpre-
tazioak egoera okertu besterik ez du egin behin eta 
berriz, sektoreko egoera larria are larriagoa bilakatuz. 
Hori bai, hau guztia hitz polit eta ederrekin apaintzeaz 
ederki arduratu da administrazioa.

Joan den gobernuarekin ahalegin itzelak egin ditugu, 
lan-baldintza horiek hobetzeko, baina krisiaren babe-
sean, diruarekin zerikusia zeukan dena atzera bota 
digute. Eta akordio batzuetara iritsi garenean, hauek 
aplikatzerako garaian zailtasunak jartzen dituztela 
ikusten ari gara. Arazo gehiago sortuz.

Eskatu ziguten konfiantza ahitu zaigu.

Gobernu berri honi, gure lan-baldintzak hobetzeko au-
rrerapausoak eskatu eta exijitu behar dizkiogu. Ez di-
tugu hitz polit eta huts gehiago nahi, sektoreko egoera 
hobetuko duten aurrerapausoak baizik. Eta horretarako 
argi dugu 2011n sinatu zen hitzarmen berri baterako au-
rreakordioa abiapuntutzat hartu behar dela. •

Ahora que va a empezar una nueva 
legislatura, queremos hacer 
una reflexión sobre lo que ha ocurrido 
en nuestro sector. Hemos visto 
que nuestro sector en vez de ir 
hacia delante vamos hacia atrás. 
Llevamos desde el año 2003 
sin convenio, y nuestras condiciones 
de trabajo han empeorado. 
La administración realiza una 
interpretación sesgada, empeorando 
con ello nuestra situación laboral. 
Eso sí, todo ello adornado con palabras 
preciosas pero sin poner un ápice 
de voluntad en mejorar. 

Por ello, tenemos que exigir al nuevo 
gobierno que de pasos para mejorar 
nuestras condiciones laborales 
y que deje sus preciosas palabras 
para otro momento. Para todo ello, 
queremos que el punto de partida 
sea el preacuerdo firmado en el 2011.

¡Necesitamos un nuevo convenio ya!

Hezkuntza Sailetik gehiegi espero genuen?

Legealdi berri bat hasi behar den honetan, hausnarketa txiki bat egin behar dugu azken 
urteotan sektorean gertatzen ari denaz. Aurreko gobernua sartu zenean, itxaropena 
eta konfiantza jarri genituen egoera aldatzeko, baina ikusi eta konprobatu denez, 
egoerak aurrera ez egiteaz gain, zenbait arlotan atzera egin du.

Lan- 
hitzarmen 

berri 
bat 

behar 
du 

sektoreak!
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hezkuntza bereziko hezitzaileak

Hezkuntza Saileko arduradunen

M E TO D O L O G I A
Hezkuntza Bereziko Hezitzaileen
lan-baldintzak EZ hobetzeko

1.		Krisialdiari	errua	bota. Gizarteak hau barneratuta dauka eta, dirua 
beste gauzetan (AHT...) xahutu dezakete.

2.		Hitz	 politak	 eta	 samurrak	 erabili. Langileon baldintzak benetan 
inporta zaizkiela guri sinisteraziz, ezer esan gabe hitz egiten dute.
Bitartean, denbora aurrera doa.

3.		Gaiak	 aztertzeko	 denbora	 eskatu. Gaiek 10 urte mahai gainean 
badaramatzate ere, beti beste buelta bat eman behar dietela 
eskatzen dute.

4.		Sektorean	 dagoen	 egoera	 kaskarra	 gehiago	 okertu. Aspalditik 
aplikatzen den zerbait kolokan jarriz. Adibidez: Garraioa egin behar 
duten Hezkuntza Laguntzako Espezialisten jornada hasteko lekua 
edo “km 0”.

Kar, kar, kar...
13 urte gure lan egoerak 

jasan duen okertzea 
sufritu ostean... hori inork 

ez du sinisten.

Baina hori adieraztea “politikoki zuzena” 
ez denez, legealdi osoan kontrako itxura 
mantentzeko estrategia edo metodologia 
bat martxan jarri behar dute.

Bai, noski Ez, zertarako?

Abiapuntua:
Hezkuntza Saileko arduradunek...

Hezkuntza Bereziko Hezitzaileen lan-baldintzak hobetu nahi dituzte? 
Horren beharra ikusten dute?

Administrazioaren METODOLOGIA Hezkuntza Bereziko Hezitzaileen 
lan-baldintzak EZ hobetzeko, baina kontrako itxura mantenduz.

Barre egin eta iruzur egiten digute
Noiz arte?

Denon indarrak batu eta zerbait egiteko garaia da. PREST?
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hezkuntza

NAZIOARTEKO III. TOPAKETA EKOSOZIALISTAK

Urgentzia	ekologikoa	eta	larrialdi	soziala:	
erronka	ekosozialen	aurrean	alternatibak	eraikiz

XXI.mende honetan, zaintza, ekologia eta gizarte ar-
loan pairatzen ari garen krisialdi latz honen hausnar-
keta eta alternatibak martxan jartzeari deitzen diogu 
Ekosozialismoa.

Lehen topaketa ekosozialistak Genevan egin ziren due-
la bi urte. Iaz Madrilen, eta aurten Euskal Herrian, Bil-
bon irailaren 23 eta 25 artean.

Topaketak antolatzen urtarrilean hasi ginen, sindika-
tuak, jendarte mugimenduak, alderdi politikoak eta 
GKEak. Aurreko urteetan baino askoz jende gehiagok 
parte hartu dugu 400 pertsonatik gora hemengoak, 
Kataluniako, estatukoak eta kanpoko herrialdeetatik 
etorritakoak, Bolivia, Portugal, Suitza, Maroko, Belgi-
ka, Frantzia...

Eragile anitzen arteko lankidetzaren balioa emankorra 
dela erakutsi da.

steilasek lehenbizikoz parte hartzen duen hirugarren 
topaketa hauetan, aurrekoetan emandako urratsak 
sendotu, zabaldu eta erronka berriei erantzuten ahale-
gindu gara.

Lan ildoak 4 plenarioetan eta 4 ardatzen inguruko tai-
lerretan gauzatu dira eta guztietan partaidetza anitza 
suertatu da.

Plenarioetan	ondoko	gaiak	sakondu	dira:

.  Aldaketa klimatikoa, Parisen ondotik zer?

.  Nola egingo diogu aurre urgentzia ekologikoari la-
rrialdi sozialetik eratorritako arazoei erantzunez?

.  Sindikalismoa trantsizio ekosozialistaren aurrean.

.  Kapitalaren diktaduraren aurrean, herri-ahaldun-
tzea: burujabetza, demokrazia eta justizia soziala.

Tailerretan	landu	dira:

.  Eredu produktiboa, zaintza eta enplegua.

.  Elikadura Burujabetza.

.  Energia Burujabetza.

.  Ekitate sozialerako eta Lurraren defentsarako 
hezkuntza.

steilasen erronka nagusienetarikoa HEZKUNTZA Eko-
sozialistaren eremua garatu eta plazaratzea izan da. 
Ildo horretan pausoz pauso aritu gara eta Maiatzeko 
Kontseilu Nazionalean “Hezkuntza eta ekosozialismoa, 
bazen garaia, aspalditik” adierazpena onartu eta argi-
taratu genuen. Topaketetan hezkuntza ardatzaren ar-
duradunak izan gara eta horren fruitua tailerretan par-
te hartze handia eta Azken Manifestuko Adierazpenean 
12. puntua hezkuntza izatea lortu dugu.

Hezkuntza	izan	behar	da	trantsizio	ekosozial	hauetako	
oinarrizko	zutabe	bat.	Hezkuntza	paideia	bezala:	bizi-
tzan	zeharreko	autoeraikuntza	kolektibo	eta	pertsona-
la,	izaki	ekomenpeko	eta	interdependiente	garen	neu-
rrian.	 Hezkuntza	 neoliberalaren	 ikuspegi	 instrumen-
tala	 baztertuko	 duena	 eta	 kooperazioa	 jarriko	 duena	
lehiaketaren	 ordez,	 lankidetza	 indibidualismoaren	
ordez,	prozesuak	emaitzen	ordez	sustenga	ezina	den	
kulturaren	 eduki	 eta	 praktika	 erreproduktiboak	 alda-
tzen	lagunduko	duena	eta	kultura	hau	astinduko	duten	
galderak	 egin	 geure	 buruei,	 eskola	 instituzio	 eralda-
tzaile	bihurtuz	erreproduktorea	izan	beharrean.

steilaskideak bai plenarioetan zein tailerretan aktiboki 
jardun gara eta horrez gain askorentzat topagune bikai-
na suertatu da, eskoletakoentzat, unibertsitatekoen-
tzat, partzuergokoentzat eta pribatukoentzat.

Nazioarteko III. Topaketa Ekosozialisten emaitza guz-
tia web orrialdean argitaratuta dago eta steilaskideoi 
gonbidapena luzatzen dizuegu edukiak ezagutzera zi-
nez aberasgarria deritzogulako. •

http://alterecosoc.org/?lang=eu
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Azkenengo lau urteetan, 2012az geroztik, 
kontratazio berriak ekiditu nahian 
eta hezitzaileon lan baldintzak gero eta 
gehiago okertuz, Haurreskolak Partzuergoak 
hainbat azpijoko eta trikimailu asmatu eta egin 
ditu, 2016-2017 ikasturtearen hasieran ere.

Uztailean irailetik aurrera mugituak izango diren hezitzaile 
finko eta LEP artekoentzat esleipen bereziak burutzen dira fun-
tzionamenduzko hainbat lanpostu betetzeko (jatorrizko lantokia 
ratioz gain dagoelako, gehienetan). Hezitzaile askori, uztaileko 
esleipen horretan lantoki berria aukeratu eta gero, iraileko le-
hen egunetan hirugarren lantoki batera mugituak izango direla 
jakinarazten zaie, enpresaren aginduz (beste aukerarik eman 
gabe). Hara non dagoen enpresaren lehen trikimailua.

Baina Enpresaren jokoa ez da hor bukatzen... Haurreskola ba-
tean azarora bitartean haurrak matrikulatzen direlako lanpostu 
berria sortzen denean, zer gertatzen da? Nola betetzen dute 
lanpostu hori? Zein motatako kontratua egiten dute?

Bada, 9 hilabete baino gehiagoko LEP arteko zein lan metaketa 
kontratu egonkorrak ekiditeagatik, lanpostuak hornitzeko azpi-
joko ederra asmatu du Partzuergoak. Hainbat haurreskoletan 
bajan, murrizketan edo eszedentzian dauden langileak ordezka-
tu gabe ditu enpresak; ordezkapen horiek gauzatuz gero, Enpre-
saren ustetan, haurreskola horretan hezitzaileen ratioa behar 
dena baino handiagoa izango litzateke. Bigarren haurreskola 
batean matrikulazioak gora egin badu eta lanpostu berri baten 
beharra sortu bada, enpresak hasierako haurreskola horretako 
langile bat ordezkatzea erabakitzen du beharra sortu den hau-
rreskolara mugituz. Trikimailu hau larriagoa iruditzen zaigu, eta 
juridikoki oso zalantzagarria, kontratu horren sorrera iruzurgilea 
dela uste dugulako.

Horrela zer lortzen du Enpresak? Ordezkapen kontratuekin LEP 
arteko zein lan metaketa kontratuak saihestea, hau da, kontratu 
egonkorrak ez sortzea. Hezitzaileen mugimendu hauek hezi-
tzaileei beraiei eta haurreskolei ere egonkortasun eza izugarria 
sorrarazten die ikasturte osoan zehar. Ez dugu ahaztu behar 
mugitutako hezitzaileei Enpresak beraien jatorrizko haurreskolara 
bueltatzeko aukera eskaini behar diela bertan matrikulak gora 
egin badu. Mugimendu hauek guztiek haurreskolen Hezkuntza 
Proiektua aurrera eramatea zailtzen dute, egokitzapenak hankaz 
gora jarri eta familiak zalantzaz betearazten dituzte, haurren 
erreferentziazko atxikimenduak galduz, etab.

Oso ondo antolatu eta aztertutako joko eta mugimenduak egi-
ten ditu Partzuergoak bere gogoak betetzeko.

Honegatik guztiagatik steilas sindikatuak behin eta berriro 
adierazi dio Enpresari azpijokoz beteriko kontratazio sistema 
honekiko kontrako jarrera, bere jokaera eta trikimailu hauen 
berme juridikoa zalantzan jarriz, behar izan denean egoera 
salatuz. •

Tejemanejes para evitar 
la contratación estable

En el Consorcio Haurreskolak 
la Empresa lleva ya cuatro años 
evitando hacer contratos estables. 
Para ello mueve al personal de 
haurreskola en haurreskola. Incluso 
después de haberles obligado a 
elegir otro centro 
de trabajo en las adjudicaciones de 
junio para empezar en septiembre, 
ha vuelto a cambiarles otra vez el 
destino mediante una notificación 
escrita. Pero la “medida estrella” 
es la sustitución de una trabajadora 
o de una parte de su jornada 
que no es necesaria en su Centro 
de trabajo (superaría los ratios 
establecidos) para cubrir 
la necesidad creada debido 
al aumento de la matriculación 
en una segunda haurreskola.

steilas critica y denuncia este tipo 
de contratación chapucera que evita 
la contratación estable, 
que llena de dudas a las familias 
y al grupo de trabajo, 
que imposibilita el desarrollo 
del proyecto educativo y daña 
los lazos afectivos y el apego 
entre educadoras, familias, 
niños y niñas.

Kontratazio berriak saihesteko trikimailuak



  

nafarroa

Nafarroako	 ikastetxe	 publikoren batean 
2012-2013, 2013-2014 eta 2014-2015 ikas-
turteetan lan egin baduzu, litekeena da 
finikitoan 12 egun kendu izana.

2012-2015 ikasturteetan murrizketak ha-
ratago joan ziren. Ikasturte osoan zehar lan 
egin edo ez, ekainaren amaieran finikitotik 
Gabonetako zortzi egun eta Aste Santuko 
lau egun kentzen hasi zen Hezkuntza Saila, 
uda ez kobratzeaz gain. Hau honela, gure 
sindikatuko zerbitzu juridikoak martxan jarri 
ziren eskubide murrizketa jasangaitz hauen 
aurrean erresistentzia eginez eta bidean 
langileon aldeko sen tentziak eman ziren.

Zer egin? Kontuan hartu bi hauek: Gabone-
tako eta Aste Santuko egun guztiak kobra-
tzea dagokizu, beraz, erreklamatu. Horretaz 
gain, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 eta 
2015-2016 ikasturteetan lan egin baduzu 
irailaren hasieratik ekainaren amaierara 
arte, uda kobratzea dagokizu.

2015-2016 ikasturtean berriz, Gabonetako 
eta Aste Santuko oporretako hamabi egun 
horiek ez zituzten kendu. Baina udara 
kobratzeko bete beharreko baldintza 
zorrotzak jarri eta gutxi batzuk kobratu ahal 
izan zuten pasa den ikasturteko udara.

steilaseko zerbitzu juridikoa bi egoera 
hauen aurrean (zerbitzua afiliatu eta ez 
afiliatua denaren eskura dago) izapideak 
egiten ari da. Norbanako orok egoera 
horietako batean egonda, eskubide osoa 
du berea den hori erreklamatzeko eta 
edozein zalantza izanez gero Nafarroako 
egoitzarekin harremanetan jartzea besterik 
ez du egin behar eta informazio zehatza 
emango zaio. •

Erreklamatu zurea dena!

Pasa	 den	 irailaren	 23tik Nafarroan Bigarren Hezkun-
tzako 18 zerrenda (Alemanera euskaraz eta gaztelaniaz, 
Biologia euskaraz, Ekonomia euskaraz, Gorputz Hezkun-
tza euskaraz eta gaztelaniaz, Filosofia euskaraz, Fisika 
eta Kimika euskaraz eta gaztelaniaz, Frantsesa euskaraz, 
Geografia eta Historia euskaraz, Grekoa euskaraz eta 
gaztelaniaz, Ingelesa gaztelaniaz, Gaztelania Hizkuntza 
euskaraz, Euskal Hizkuntza euskaraz eta Teknologia 
euskaraz) eta Lehen Hezkuntzako zerrenda bat (Audizioa 
eta Lengoaia euskaraz) irekita daude era iraunkorrean.

Egoera hau ematen den lehenengo aldia da, eta esan 
beharra dago steilasen presioari esker gauzatu dela. 
Iaz Hezkuntza Sailak interinoen araudi berrirako 
proposamena mahaiaren gainean jarri zuenean, honakoa 
izan zen steilasen eskaeretako bat: zerrenda guztiak 
era iraunkorrean irekita egotea, alegia. Eskaera hau 
guztiz bete ez duten arren (ez dira zerrenda guztiak ireki, 
Administrazioaren arabera hau “gauza ezina” baita) 
gutxienez zerrenda batzuk era iraunkorrean ireki dituzte 
eta hori aurrerapauso garrantzitsua da. Hezkuntza Sailetik 
esan zigutenaren arabera, hemendik aurrera hautagairik 
gabe geratzen ez diren zerrendak irekitzen jarraituko dute 
eta pixkanaka-pixkanaka ostiraletako ez-ohiko deialdiak 
bertan behera uzten joango dira, bakarrik urgentziazko 
kasuetan erabiliz.

Baremazioa,	urriaren	eta	apirilaren	hasieran

Zerrenda hauek ikasturte osoan era iraunkorrean irekita 
egongo diren arren, urtean bitan barematu eta gaurkotuko 
dira, urriaren eta apirilaren hasieran, hain zuzen ere. Dena 
dela, baremazio horretan bakarrik espediente akademikoa 
kontuan hartuko da. Horrela, urriaren 1era arte eskaera 
sartu duten pertsonak jada barematzen ari dira Hezkun-
tzan eta zerrenda berriak hurrengo asteetan publikatuko 
dira. Urriaren 1etik aurrera eskaera sartu zuten hautagaiek, 
berriz, apirilera arte itxaron beharko dute barematuak 
izateko. Beharra egonez gero, izena emandako unearen 
arabera deituak izango dira.

Informazio guztia www.steilas.eus web gunean eskegita 
dago. •

Lehenengo aldiz, 
zerrendak 
era iraunkorrean 
irekiak Nafarroan

Nafarroan 
lan egin duzu?
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Langileon aurkako kanpo erasoak

Zer	dira	kanpo	erasoak?

Hezkuntza Sailari atxikiriko langileek erakundeaz 
aparteko pertsonen aldetik: ikasleak, ikasle 
ohiak, erabiltzaileak, familiarrak... lanean edota 
lanaren ondorioz pairatutako erasoak izaten ahal 
dira.

Erasoak	hiru	motakoak	izan	daiteke

1.  Indarkeria fisikoa.

2.  Mehatxuak, irainak edo larderiazko jokaerak.

3.  Kalte materialak.

Telefono	interesgarriak
Erasoa	jakinarazteko	

☎ 945 018 306 EAE Ikuskaritza ☎ 948 423 218

steilas 

☎ 945 141 104 ☎ 944 100 298 

☎ 943 466 000 ☎ 948 212 355

Azken aldi honetan langileon aurkako era-
soen albisteak argitaratu dira komunikabideetan. 
Oso entzutetsua izan zen Zizurren ikasturte hasie-
rako lehen egunean aita batek irakasleari muturre-
ko eman zion erasoa. Zoritxarrez, gaia ez da berria 
gurean, eta hainbat arazoren artean gure osasuna 
kalte tzen duen beste bat dugu hau.

Jarduteko protokoloak baditugu gure Administra-
zioetan. Hego Euskal Herriko datu ofizialak eskatu 
ditugu Iruñean eta Lakuan, baina azken honetan 
isiltasun administratiboa erabili dute gure eskaria-
ri muzin eginez. Nafarroan, berriz, azken urteotan 
izan diren salaketa guztien gaineko informazioa 
sindikatuen esku jarri dute.

EAE-ko Hezkuntza Departamentuko ikuskaritza 
zentralak kudeatzen ditu jazarpen kasuak eta sin-
dikatu bezala ezinezkoa zaigu inolako prozesutan 
parte hartu edo/eta ekarpenak egitea. Lan eta 
segurtasun batzordeetan (elkartzen garenean) 
garrantzia gutxiagoko gaiez ari tzen gara: mediku 
azterketak, suaren simulakroak...

Nafarroan ordea, Parlamentura ailegatu da gaia 
eta Kontseilariak honen gaineko azterketa egite-
ko konpromisoa hartu du. Lan talde bat osatu du 
horretarako eta abenduan aurkeztuko dute ora-
in arteko ibilbidearen irakurketa eta aldatzeko 
proposamenak.

Honakoak ikusi ditugu gure lau herrialdeetan:

.  Kasu asko gertatzen dira, eta eraso	gehienak	
ez	dira	salatzen.

. 	Datu	ofizialak	ez	dira	fidagarriak.

.  Ikastetxeetan ez	da	zabaltzen	behar	bezalako	
informazioa protokoloak martxan jartzeko.

.  Protokoloek zehazten dituzten neurriak	 ez	
dira	eraginkorrenak, eta askotan berandu jar-
tzen dira indarrean.

.  Hainbat ikastetxetan ez	dute	protokoloa	mar-
txan	jarri	nahi, ikastetxearen “izena” ez zikin-
tzearren.

. 	Instituzioek	aitortu	dute	ez	diotela	behar	be-
zalako	garran	tzirik	eman	gaiari.

Nola	jokatu?

Baliagarria den protokoloa ezartzearen beha-
rra dugu eta hiru ardatz hauetan oinarriturik: 
preben	tzioa,	 difusioa eta martxan nola jarri 
modu	eraginkor eta lagungarrian. •

lan osasuna
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Azaroak	 25eko unitate didaktiko honen 
izenbururako aldarrikapen feminista bat 
aukeratu dugu, eta beste helburu batzuen 
artean, aske eta ausarta izatea zer den lan-
du nahi dugu, zergatik emakumeek jarduera 
arruntak egin ahal izateko, besteak beste 
herriko jaiak (alardeak, mutildantza…) edo 
gauez kaletik ibiltzeko, ausartak izan behar 
diren, haien lagun gizonezkoak aldiz askeak.

Emakumezkoei zein gizonezkoei haien 
sozializazio prozesuan oso jarrera este-
reotipatuak inposatu zaizkie. Emakume-
engandik zaurkortasuna, beldurra edo se-
gurtasun falta, beraz babesaren beharra, 
adieraztea espero da. Ausardia aldiz, ipun 
tradizionaletan ikus daiteken bezala, gi-
zonezkoen ezaugarria da. Heroiek hainbat 
oztopo eta arriskuei aurre egiten diete, ge-
hienetan bakarrik (batzuetan elementu ma-
gikoen laguntzaz).

Historian zehar, hainbat emakumeek gizo-
nen jazkera erabili behar izan dute emaku-
meentzat ezinezkoak liratekeen ekintzak 
burutu ahal izateko. Besteak beste uniber-
tsitatean ikastea edo bidaia bereziak 
egitea. Beste aldetik, gizonezko askok 
emozioak disimulatu behar izaten dituzte 
eta maskulinitateak finkatzen dituen por-
taerak bereganatu.

Orain, nahiz eta estereotipoak indarrean 
egon, gero eta ohikoagoa da emakumezkoei 
eskatzea eredu estereotipatutik aldentzea 
eta kontrako portaerak izatea, ausartak iza-
teko gonbitea eginez eta indarkeria sexis-
tari aurre eginez. Aldiz, gizonen kasuan ez 
dago ongi ikusirik emakumezkoei atxiki tzen 
zaizkien bizimoldeak barneratzea. Hau da, 
portaera maskulinizatuak ongi baloratzen 
dira bi sexuetan, eta femeninoak aldiz ez.

Edozein pertsonak ez lituzke estereotipo 
sozial inposatuak onartu beharko. Askata-
sun indibiduala baztertua edo ukatua iza-
teko beldurrik gabe, edonor den modukoa 
azaltzean da tza. Bizi tzako hainbat unetan 
ausardia erakustea beharrezkoa da, baina 
egunerokotasunean, kanpo erasoak ekidi-
teko defen tsiban aritzea ez litzateke ezin-
bestekoa izan behar. Horregatik, inportan-
tea da indarkeriarik gabe bizitzeko eskubi-
deari garrantzia ematea. •

Quiero ser libre no valiente

Ninguna persona debería verse obligada 
a encajar en estereotipos sociales impuestos. 
La libertad individual pasa porque cada persona 
se muestre como es sin miedo a ser rechazada 
o agredida. Para ello es importante poner 
el acento en el derecho a vivir sin violencia. 
Es bueno demostrar valentía en determinados 
momentos de la vida, pero no debería ser 
necesario mantener un estado permanente 
a la defensiva para evitar las agresiones externas.

Aske izan nahi dut,
ez ausart!

emakumeak

13

Urriaren 5ean aurkeztu genuen “komuni-
kazio	 inklusiborako	 gida”. Gida honek ez 
du material original izatea helburu, sexis-
moa gainditu eta komunikazio inklusibo 
baterako bidean aurrera egiteko estrategia 
eta alternatiba desberdinak modu labur, 
txukun eta argiz aurkeztea baizik. •

Gure webean eskuragarri duzu.

http://steilas.eus/files/2016/10/161004-
Gida_KomunikazioInklusibo_EUS.pdf
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Zer ikusi, hura ikasi?

Eraso homofoboak 
eta lesbofoboak
Irungo taberna bateko langileak etengabeko 
jazarpen homofoboa jasaten ari dira.  
“Marikoi nazkantea, hilko zaitut” bezalako 
irain eta mehatxuak aditu dituzte.

Iruñean, azaroaren 1aren bezperan 
gazte talde batek cruising eremu batean 
ligatu nahian zebiltzan pertsonen aurkako 
erasoa burutu du.

Iraila bukaeran Bilbon 2 neska taberna batetik 
bota zituzten musuka aritzeagatik, 
maitasuna adierazteagatik. Gasteizen ere 
antzerako kasu bat gertatu omen dela 
salatu dute orain egun gutxi.

Hauexek ezagutu ditugun zenbait kasu. 
Aitzitik, hamaika kasu salatu gabe.

Zoritxarrez, LGTBIQ guztiok, noizbait, irainak, 
mehatxuak, eraso fisikoak... ezagutu ditugu, 
eta babes legalik gabe sentitu izan dugu geure 
burua. Jendartean sumatu da azkenaldian 
beste jarrera bat. Baina egia da, oro har, nahi 
baino motelago doala dena; nolabaiteko 
utzikeria sentitzen da, gainera, gaiaren 
inguruan. Neurri zehatzak behar ditugu, lege 
mailan zein jendarte mailan. Noizko	lege	
integral	bat	honelakoei	aurre	egiteko?

Zer ikusi, hura ikasi?
Ikastetxeetan, kaleetan, komunikabideetan... 
gehien aditzen diren irainak generoarekin 
edo genero adieraz penarekin izaten dira. 
Zoritxarrez, Euskal Herriko hainbat tokitan 
oraindik ere emakumeen aurkako irainak 
aditzen dira alardeak bezalako ekimenetan 
parte har tzeagatik, tradizioan oinarrituriko 
hainbat esparrutako partaideak izateagatik. 
Helduengandik haurrenganako jarrera 
transmisio honi akabera eman behar zaio, 
bestelako hezkuntza eskaini, nahiz eskolan, 
nahiz kalean, nahiz esparru guztietan. 
Generoagatiko bazterketak gainditu 
behar ditugu. Urte osoan, toki guztietan.

Hezkidetza da bidea
Argi dago matxismoak eta LGTBIQfobiak sistema 
patriarkalean duela oinarria, hau da, genero 
rolak mantentzea duela helburu, 
baita rol hauen artean existitzen den 
hierarkia ere. Eskola hezkidetzailea behar dugu 
eta denon inplikazioa ezinbestekoa da.

Alianza anti heteropatriarkala 
(bilatu YouTuben)
https://youtu.be/0v11hfWs4hY

Gorroto delituak
“Sexu joera, arraza edo erlijio jakin baten 
jarraitzailea izateagatik norbaiten kontra 
egindako delituak” dira gorroto delituak. Beraz, 
LGTBIQ pertsonen aurka egiten diren erasoak 
“gorroto delituak” dira. Izan ere, Xenofobiak, 
Arrazakeriak eta LGTBIQfobiak antza handia 
dute.

Toki hauetan ematen dira, hurrenkera honetan:

u  Eskolan/Hezkuntzan.

u  Kalean.

u  Aisialdi eta ostalaritza eremuetan.

u  Kirol instalazioetan.

u  Gune erlijiosoetan.

u  Bestelakoetan.

Zer egin?
Azken bolada honetan ohikoa da erasoen 
berri izatea. Zenbat eta ageriago egon 
jendartean, erasotua izateko orduan eta aukera 
gehiago dugula ematen du. Hala bada, egoera 
arras kezkagarria da, armairuan sartzeko mezua 
bidaltzen zaigulako. Bestalde, lehen salatzen ez 
ziren bazterkeriak eta irainak gaur egun salatu 
egiten dira. Beraz, duda izpirik gabe, salatu 
behar dira honelako eraso guztiak, publikoki 
zein polizia etxeetan. •
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steilas-ek parte hartu du foroan, abuztuaren 9tik 
14ra 35.000 per tsonatik gora mobilizatu gara, duela 
hamabost urte Porto Alegren (Brasil) hasiera eman 
zitzaion ekimenari jarraika.

2016ko edizioa Montrealen, lehen foroa “Iparralde-
ko” herrialde batean burutu dena, eta gauzak zer 
diren, europarrak ez dugu arazorik izan Kanadan 
sartzeko behar den bisatuarekin, baina Hego Ame-
riketako eta Afrikako 200 pertsonari ukatu zaie Ka-
nadan sartzea.

Montrealeko Mundu Foro Soziala, jendarte mugi-
menduen elkargunea dugu, alternatiben adierazpen 
askerako, herritarren artean ezagutzak eta bizipe-
nak elkartruka tzeko, elkarrizketetarako, ekimen 
artistikoetarako, inspiraziorako eta konpromiso 
zehatzentzako. Nazioarteko elkartasuna, justizia 
soziala, gerren kontra, ingurugiroaren defentsan, 
ekonomia soziala, demokrazia partehartzailea eta 
guztiontzako berdintasunaren eta duintasunaren 

bideak bultzatzeko ekintza sareen garapenerako es-
pazio irekia dugu.

Biharko mundurako proposamen mobilizatzailen 
inguruan gizarte inklusiboaren eztabaidarako gune 
partekatua sustatzen da foroan. Haserrea ezin de-
lako protestara mugatu. Ametsak ezin direlako 
pentsamenduetan eta hausnarketetan gorde. Mun-
du hobeagoa eta aldaketen sortzaile denari espe-
rantzaren leihoa zabal diezaiogun…

2016ko MFS-aren jarduera autogestionatua eta di-
bertsitate zabalekoa izan da. Prozesu metodologi-
koak ekintzen iniziatibak idaztea ekarri du, ekintzen 
bateratasunerako asanbladak burutuz eta baita ere 
mundu hobeago baten aldeko iniziatiben agora ga-
ratzea ekarri du, batzuk aipatzeagatik; udazkeneko 
TTIP/CETA/TISA-ren, estraktibismoaren, emaku-
meen aurkako indarkeriaren eta gerren kontrako 
nazioarteko mobilizazioak… •

Munduko	foro	sozialaren	12.	edizioa.	
Montrealeko	mobilizazioa

Foro	Sozial	Iraunkorra
Hilaren 22an Foro Sozial Iraunkorra eratu zen eta 
steilas-ek beste 13 eragile sozial eta politikorekin ba-
tera parte hartu zuen. Bost urte bete dira gatazkaren 
konponbidea sustatzeko nazioarteko konferen tzia egin 
zela eta ETAk jarduera armatua bukatutzat eman zuela.

Zergatik	“Foro	Sozial	Iraunkorra”?

Foro Soziala 2013.urtean sortu zen, erakunde desberdin 
eta pluralen ekimen baterako bat izateko bokazioarekin, 
nazioarteko erakundeen kolaborazioarekin, bake proze-
suaren bultzadan gizartearen parte har tzea sustatzeko.

Foro Sozialak lau lan-batzorde hauek garatzen dihardu:

1.  Armagabetze prozesu bat diseinatzeko, garatzeko 
eta burutzeko.

2.  Preso eta iheslarien itzultzea errazteko.

3.  Egia eta memoria iraunarazteko iraganari 
zin tzotasunez aurre egiteko eta etorkizu-
nerako bizikide tzarako euskarri justuak 
ezartzeko.

4.  Giza-eskubideak sustatzeko eta bermatzeko.

Foro hau osatzen dugunon iritziz, gizarte zibila 
izan behar da prozesu honen protagonista; be-
raz, bere ekarpenak ezinbestekoak zaizkigu.

steilaskideok gure konpromisoa berresten dugu 
bake iraunkorra lortzeko hain garrantzitsua den 
ekimen honekin. •
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Eilastasunetik, garapenerako hezkuntzan lan egi-
nez jendarte justuago baten alde urratsak ematen 
jarraitzen dugu. Hezkuntzako langileak Hegoaldeko 
begirada arretatsua lortuz, beti ere hango eta he-
mengo jakintzetatik eta praktiketatik ikasiz joateko.

Nolako	proiektuak	babesten	ditugu?

 Injustiziaren kontra eta jendarte aldaketaren alde 
diharduten erakunde herrikoiei eta antolatuei la-
guntza ematen dituzten proiektuak dira.

. 	Hezkuntzarekin	 lotuta (heziketa formala, ez for-
mala eta informala).

.  Genero	 ikuspuntua	 kontuan	 hartzen	 dutenak 
emakumezkoek bizitzaren kontrola hartu ahal 
izateko, edota esparru publiko erabakitzaileetan 
sarbidea errazteko.

.  Elkarren	 arteko	 komunikazioa	 errazten	 dutenak 
gure elkartasuna sustatzeko.

.  Ikastetxeetan	eragina	eduki	ahal	izatea hezkun-
tza komunitatearekin hartu emanak sustatzeko, 
Garapenerako hezkuntza bultzatuz.

 2016-2017 ikasturtean gure web orrian toki berezia 
eskaini nahi diogu Eilastasunari eta laster guztion-
tzako ikusgarri izango da. Gogoan izan irakaskun-
tzako guztion elkarlana garrantzitsua dela eta ekar-
penak jasotzea zinez eskertuko genukeela. •

eilastasuna@steilas.eus


