
Berriro  uztaila  heldu  zaigu  eta  honekin  batera  datorren  kurtsorako  beldur
handia ematen diguten MUGIMENDUETARAKO ESLEIPENAK.

Hainbat  langile  finko  eta  LEPartekok,  parte  hartu  behar  dute  prozesu
honetan. Honek zer suposatzen du? Kasu gehienetan langileak bere bizitzaren
berrantolaketa gogor bati aurre egin beharra.

Ez  da  lan  makala  Enpresak  duena,  “tetris”  delako  hau  osatzen.
Betegabeko  lanpostuak  bilatzen  ditu  haurreskola  batean  edo  bestean,
kontratupean  dauden  hezitzaileak  mugitu  ahal  izateko.  Horretarako,
haurreskoletara  emailak  bidaltzen  ditu  iraileko  egoera  zein  izango  den
jakiteko, ea langileren batek eszedentzia hartuko duen, ea haurdun dagoen,
ea  murrizketa  zenbatek  nahi  duten...  edozein  baimen edo  egoera  “berezi”
baliogarria izan daiteke “tetris”a osatzeko.

 Enpresaren  arazo larriena “tetris”a  osatzea da, egoerari konponbidea
bilatu beharrean. Eta zein da benetako arazoa?

Arazo LARRIENA matrikulazioaren JEITSIERA da. Aurten, ia 300 matrikula
gutxiago ditugu joan den urtearekin konparatuta, gainera ezin dugu ahaztu
azken urteetan matrikulatutako haur kopuruak beherakada nabarmena egin
duela.

Beraz, Enpresak matrikulak gora egin dezan benetako konpromisoa hartu
behar   du  edota  urtero  uztaileko  egoera  gero  eta  larriagoa  izango  da.
Ondorioz, urteren batean ezinezkoa izango da “tetris”a osotzea, alde batetik
jaiotza demografia dela eta haurren matrikulazioak beheranzko joera izaten
jarraitzen  duelako,  bestetik  langileok  zahartuko  gara  eta   baimen  horien
beharrik  ez  dugulako  izango,  beraz,  nondik  aterako  ditu  enpresak
langileentzako lanpostuak? 

Matrikulazioa igotzeko zein izan behar du konpromisoa? Enpresak Eusko
Jaurlaritzari  argi  esan  behar  dio  horrela  jarraituz  gero  Haurreskolak
Partzuergoak  etorkizun  zaila  eta  iluna  izango  duela.  Doakotasuna  eta
publikotasunaren bidean benetako pausoak ematen ez diren bitartean arazo
oso larri baten aurrean aurkituko da enpresa, gainera ez oso epe luzean.

ENPRESAK SERIOTASUNEZ HELDU BEHAR DIO GAIARI!!
HAURRESKOLAK PARTZUERGOA PUBLIKOA, DOAKOA ETA

UNIBERTSALA!!

Eibarren, 2017ko uztailaren 20an.

Mugimenduak berriro ere!!!



Ikasturtea gogor hasi zen, Enpresak, berriro ere, hainbat ordezkoei abuztuko
nominan ez  zien  zegokiena  ordaindu.  STEILASek bide  judizialari  jarraipena  eman
zion.  Bi  urteko  borroka  gogorraren  ondoren,  Enpresak  egoera  honetan  zeuden
ordezko guztiei dirua itzultzea onartu zuen. 

Europako Epaitegitik sententziak atera ziren kontratu amaierako kalte-ordainak

finkoen eta ordezkoen artean parekatuz.  Gai honen inguruan STEILASek jaso dituen

sententzia guztiak langileen aldekoak izan arren, Enpresa bide judiziala luzatzen ari

da, kalte-ordaina ez ordaintzeko.  

 Irailean eta urrian  Enpresak kontratazio berria eta egonkorra ez egiteko bere

trikimailuak  berriro  martxan  jarri  zituen.  Alde  batetik,  hezitzaileak  desplazatuz

ordezkapen  asko  betetzen  ziren,  irailean  ordezkoen  kontratazioa  ekidituz.  Eta

bestetik,   lanaldi  murrizketak  edo  eszedentaiak  ordezkatzen  zituen,   hezitzaile

hauek   mugitzea  eta  beste  haurreskoletako  hutsune  luzeagoak  betetzea  zuen

helburu. Horrela Enpresak  LEP-arteko kontratu berriak egitea  saihestu zuen.

Azaroan Mahai Negoziatzailea martxan jarri zen, gaiak lehentasunaren arabara

ordenatuz.  Ordezkoen  araudi  berria,  eszedentziak  eta  baimenen  aplikazioen

interpretazioari lehenentasuna ematea erabaki genuen. Negoziazioaren erritmoa ez

zen egokia, gainera Enpresak ez zigun ezer mamitsurik aurkeztu, denbora pasatzea

besterik  ezen  lortu.  Horretaz  gain,  diru  kostua  zuen  edozein  planteamenduk

Enpresaren ezezkoa zuen. 

Unibertsitatez kanpoko hezkuntzako beste sektoreek guk genuen arazo bera

zuten  (Administrazioaren  negoziorako   borondate  eza)  hori  dela  eta,  elkarlanean

aldarrikapen komunak adostu genituen, guztioi 2012an murrizketa berak  aplikatu

zizkigutelako.  Gu  ere,  Hezkuntzaren  zati  garrantzitsua  garelako  eta  benetan

Hezkuntzaren barruan egotea aldarrikatu nahi dugulako, mobilizazioetan elkarrekin

parte hartzea ezinbestekoa zen.

2016-2017ko IKASTURTEKO LABURPENA.



Hiru  sindikatuon  artean,  lan  baldintza  duinen aldeko  aldarrikapenak adostu

genituen. Gure ezadostasunak alde batera utziz, Martxoaren 23an, Maiatzaren 16an

eta Maiatzaren 22an grebara jo genuen.

“LAB, STEILAS eta ELA sindikatuok Eusko Jaurlaritzako hezkuntza

sailarekin  eta  gure  kasuan,  Haurreskolak  Partzuergoarekin  harremanak

etetearen arrazoiak aurrekoan jakinarazi genizkizuen. 

Hezkuntza  sistemaren  garapena  eta  eraikuntza  sendotzea  da

helburua horregatik, egoera honi buelta eman behar diogu, Norabide

honetan  0-3 zikloaren aitortza politikoa eskatzen dugu.  Hezkuntza

eskubide  unibertsala  den  heinean, doakotasuna eta  etenda  dagoen

Partzuergoko haurreskolen  hedapenarekin  jarraitzea aldarrikatzen

dugu.

Halaber, negoziazio kolektiborako eskubidea berreskuratu eta

lan-baldintzak  hobetzea  nahi  dugu.  Azken  urteetako  murrizketekin

amaitzea exijitzen diogu Eusko Jaurlaritza eta Haurreskolak Partzuergoari:

“ratioak  egokitu  , hezitzaile  eta  kudeaketako  langileen  behin

behinekotasun  tasa  jaitsi,  eroste  ahalmena  berreskuratu,  bajak  bere

osotasunean ordaindu, erretiroa erraztu,....”

Partzuergoak gai batzuk negoziatzeko aukera adierazi zuen arren ez zituen benetako

proposamenak jarri mahai gainean, edukien mamira ez dzen heltzen eta berriro ere

denbora aurrera zihoan benetako negoziazioa gauzatu gabe. Alde sozialaren oniritzia

urteroko  prosezuak  berresteko  baino  ez  du  nahi.  Hori  dela  eta,  STEILASek  argi

dauka  datorren  ikasturteari  begira  Enpresa  presionatu  behar  dela  negoziatzeko

metodologia  eta  edukiak  aldatu  nahi  badira.  Eta  ildo  hori  jarraituz  mobilizazioak

iragarri ditu.



Arazoen  aurrean  Enpresak  alde  sozialaren  babesa  ere  eskatzen  digu.  Horren

adierazlea  da  Ekainean  gertatutakoa,  ordezkoen  zerrendaren  irekiera.  Urtero

zerrendaren irekiera eskatzen  dugu eta Enpresaren ezezkoa  berriro ere jaso. Genuen.

Aurten  bat-batean  ordezkapenak  betetzeko  hezitzailerik  ez  zuela  jakin  arazi  zigun.

Lotsagarria da!. Betiko erantzuna jaso zuen STEILASen partetik, zerrendak zabaltzeko

ahalik eta azkarren. Enpresak sortutako egoera tamalgarria izan da. Zerrenda horren

sorrerak eta erabilerak ez dute gardentasuna bermatu. Ezin direlako honelako egoerak

errepikatu! 

Uztailean ere  betiko mugimenduak etorri  dira,  sindikatukoei  ezer  esan barik.

Langileak haurreskola batetik bestera desplazatu ditu, bi lan eguneko aurreabisuarekin

soilik.  Gainera,  haurreskoletan  zeuden   lan  metaketadun  langileak  uztaileko

ordezkapenak betetzeko  ez dituzte kontutan izan . Inposatutako Ordezkoen Araudiaren

arabera  lan  metaketak  dituzten  langileak  ez  dira  ordezkotzat  hartzen,  nahiz  eta

ordezkoen  zerrendan  egon,  beraz  langile  hauek,  Enpresaren  ustetan,  ez  dute

lehentasunik..  Honek  zer  suposatzen  du?  Alegia,  haurreskola  horietako  umeek

erreferentziazko hezitzailea galtzen dutela beste hainbat konturen artean. 

Eta orain... hemen gaude esleipen prosezu nazkagarri hau sufritzen, urduritasuna

eta ezinegona bazter guztietatik pairatzen. 

Guzti hau ezin da ekiditu? Ez dauka konponbiderik?

STEILASek  Haurreskolak dohakoak izan behar direla argi dauka. Denona

eta  denontzat,  benetako  zerbitzu  publikoa,  haur   guztientzat  plaza   bat

ziurtatuko  duena,  Gizarte  kohesioa  eta  emakumeen  integrazioa  bermatuko

duena. Horrela, haurren matrikulazioak gora egingo luke, haurreskoletako plaza

guztiak  beteko  lirateke,  hezitzaile  guztiontzat  lana  bideratuz  eta  esleipenak

kontratu berriak banatzeko bakarrik izanez. 

Batu ditzagun indarrak dohakotasuna lortzeko! 


