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Heziberrik	 porrot	 egin	 du. Heziberrik porrot egin 
du benetako partida jokatu behar zenean EAJren 
ezintasuna agerian geratu delako. Hezkuntza Legea 
aurrera ateratzeko ez legebiltzarrean, ez hezkuntza 
eragileetan, EAJk ez du nahikoa bidelagun aurkitu. 
Bide batez, Heziberriren bigarren fasea (LOMCEk 
inposatu duena) kontsentsurik gabeko “dekretazo” 
nabarmena izan zela nabarian geratu da.

Orain, eta itxura guztien arabera, legera heltzeko 
bide alternatibo bat bilatu du Eusko Jaurlaritzak. 
Horretarako bost lantalde osatu dira, hezkuntzari 
eragiten dioten bost gaien inguruan aritzeko, 
baina zuzen zuzenean gure hezkuntza sistemaren 
anakronismo nabarmenenean sartu gabe: eskola 
pribatu kopuru ikaragarria, horien finantzaketa 
iturriak (asko baitira) eta beronek sortutako 
desoreka sozialak. Gainontzeko gai guztiak 
garrantzitsuak dira, jakina, baina gure hezkuntza 
sistemaren korapiloa ez da askatuko aipatutako 
egoerari aurre egiten ez badiogu. Arrazoi bakarra 
dago egoera dagoen dagoenean mantendu nahi 
izateko: eroso dago EAJ (eta ez EAJ bakarrik) 
segregazioa bultzatzen duen sisteman. Hezkuntza 
sistema klasista da gure egungo agintarien eredua 
eta tamalez, gero eta gehiago gure errealitatea. 
Nahi dutena dute, eroso daude. Hortaz, hezkuntza 
sistema klasista seguru indartuko duen prozedura 
“parte hartzaile” berri honetara gobernuak aditutzat 
hartu dituen pertsonak gonbidatu ditu. Beraz, ez da 
hezkuntza eragileen arteko benetako ituna izango.

Anakronismoa diogu. Hezkuntza sistema era-
berritzeko beharrezkoa baita sustrai “aurre-
konstituzionalak” dituen hezkuntza sistemaren 
estruktura bera ere berrikustea. Ezin dugu aurrera 
egin duguna kolokan jarri gabe. Trantsizio garaian 
eta laurogeigarren hamarkadan elizak frankismo 
garaian zituen estrukturak egonkortzeko baliabide 
legalak ezarri ziren. Ikastolek, aldiz, funtsezko lana 
egin zuten frankismoari aurre egiteko, baita hurrengo 
hamarkadan ere. Erresistentzia garaiak ziren. Orain 
beste garaietan gaude, eta eskola kristauak eta 
gainontzeko sare pribatua eskutik doaz, beren 
interesen defentsan, eta ez eskubide sozialetan 
oinarritutako burujabetza prozesu batean. 

Beraz, beharrezko da anakronismo hauek 
gainditzea aukera berdintasunean oinarritutako 
hezkuntza sistema ez segregatzailea berri bat 
eraikitzen hasteko. Prozesu horretan, euskal eskola 
publikoak ere bere bidea egin beharra du, noski: 

ekitatea, jatorrizko ezberdintasunen konpentsazioa, 
laikotasuna, hizkuntza aniztasuna, teknologia 
berriak, pedagogia feminista, ebaluazioa, hezkuntza 
komunitatearen parte hartzearen indartzea...

Goazen edukietara. Marra gorrietara. STEILASek 
baditu marra gorriak, eta inongo konplexu gabe 
aldarrikatu eta koherentzia eta azken ondorioetaraino 
(hariraino?) defendatuko ditugu: Ikasle guztientzako 
aukera berdintasuna, laikotasuna, euskara, hezkidetza 
eta hezkuntza burujabetza. Bitxia da, baina gobernu 
guztiek urratu dituzte neurri batean edo bestean legez 
babestutako oinarrizko printzipio hauek. 

Bide honetan, sare pribatuko patronalak izango 
ditugu aurrez aurre, beraientzat ere marra gorriak 
direlako guk aipatutakoak, nahiz eta publikoki onartu 
ez. Egoera honetan, galdera batzuk etortzen zaizkigu 
burura: zergatik behar dugu araubide eta antolaketa 
bera eskola publikorako eta pribaturako? Ez dugu 
arrazoirik ikusten izaera juridiko eta jendarte eragina 
ezberdina –sarri, antagonikoa– duten ikastetxeak 
modu berean arautzeko. Imaginatzen al dugu egoera 
hau osasungintzan? Kafkianoa litzateke. Zergatik 
gertatzen da hezkuntzan? Arrazoia LOE, LOMCEn eta 
Heziberrin aurkituko dugu: publikoak zein pribatuak 
omen gara zerbitzu publikoak, maila berean. Zergatik 
adostu behar ditugu eskola publikorako jolas-arauak 
interes propioak herritar guztion ongizatearen 
gainetik jartzen dituztenekin? Eskola pribatu itunduak 
ez dira denonak eta ez dira denontzat. 

Hezkuntza, teknokraziaz mozorrotu nahi den eremu 
hori, oso sakoneko guda ideologiko batean dago 
murgildua. Eredu publikoa vs eredu pribatua. 
Hezkuntza burujabetza vs neoliberalismoa. Ko-
munitate osoaren erabakitzeko eskubidea bermatzen 
duten eskola demokratikoak vs eredu gerentzialak, 
gizarte kohesioa indartuko duten guztionak eta 
guztiontzako eskola anitzak vs proiektu esklusibo 
eta baztertzaileak. Bigarren aukerak indartu, eskola 
publikoaren identitatea diluitu eta “hezkuntza 
zerbitzuei” jausia emateko estrategia besterik ez 
baldin bada hezkuntza-ituna, jai dute STEILASekin.

AZkenik beharrezko da gogoratzea hezkuntza sistema 
berrirako akordiorik ez dela izango sare publikoan pil-
pilean dagoen gatazka konpodu ezean, murrizketa 
guztiak bertan behera geratzen ez diren biartean. 
Agerikoa da gatazka honek artikulak jorratutako 
guztiari heltzen diola. •
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2017	 udazkenerako mobilizazio dinamika 
gogorra planteatu dugu hiru sindikatuok (langi-
leon %87ko ordezkaritza) eta aurrera eramaten ari 
gara ikastetxetako langileekin batera: ikastetxetan 
elkarretaratzeak, langileekin batzar informatiboak 
aldarrikapen eta mahai negozia tzaileak emandakoa 
azalduz, borroka paisaiak, langileen itxialdiak, sola-
saldiak langile, ikasle eta familiekin…

Azaroko lau astetarako borroka asteak planteatu 
ditugu sektoreka: haurreskolak, sukalde eta gar-
bitzaileak, heziketa bereziko langileak eta irakas-
leak hurrenez hurren. Ostegunetan grebara dei-
tuaz dagokion kolektibo. Azkenik, abenduaren 12 
rako lau kolektiboak grebara deitu ditugu.
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MOBILIZAZIOAK

Administrazioak “mahai  
negoziatzailetan” proposatutakoa:

Partzuergoa. Gai teknikoetarako deitu gaitu, or-
dezkoen zerrenden kudeaketa berriaz tratatzera, 
alegia. Honen harira, iazko txapuza zuritu asmoz 
edo, zerrenda irekialdia egin du administrazioak.

Gu ez gara bilera hortan izan. Benetako negozia-
zioa nahi dugu, edukiekin eta egutegi batekin. Ez 
gara apurrekin konformatuko eta tinko eutsiko dio-
gu administrazioa eta enpresa negoziazio mahaian 
esertzera behartu arte.

Hezkuntza Bereziko hezitzaileak: Lanpostu zerren-
dak egokitzea 50 lanpostu azaleratuz, LEP arteko 
bakante interinitate bidez beteko diren 268 lanpos-
tuak 2019an EPE ra ateratzea, fisio eta terapeuta 
okupazionalen soldaten homologazioa eta hezitzai-
leen jardunaldia 37,5 ordutan finkatzea proposatu 
ditu administrazioak.

Kolektibo honek lan hitzarmena 2003koa du eta 
sek toreko ibilbideak irakatsi digu administrazioaren 
hitzek eta sinadurek zein balioa duten. Hutsaren hu-
rrengoa!!! Eta ordezkoentzako uda kobraketaz, gi-
zarte fondoaz, irailean LZren moldaketei guk eginiko 

Iazko ikasturtean “Lan baldintzak hobetu, 
hezkuntza eraiki” lelopean ELA, LAB eta  
STEILAS-ek hasitako mobilizazioek aurtengo 
ikasturtean jarraipena dute administrazioak 
bere jarrerarekin beste erremediorik utzi 
ez digulako. Ez du inolako borondaterik ez 
benetako negoziazio kolektibo bat hasteko, ez 
hezkuntza publikorako inbertsioa handitzeko ez 
eta Lomceren aplikazio hutsa den Heziberri gure 
geletatik ateratzeko.

MOBILIZA 
ZAITEZ!

hezkuntza publikoko mobilizazioak
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alegazioen erantzunaz, sektoreko lan gaixotasunak 
errekonozitu eta erretiroa errazteaz, hezkuntza la-
guntzako espezialisten ratio eta saio kopuruaz, eta 
galdutako eros ahalmenaz… zipitzik ere ez!!!

Irakasle Funtzionario/ordezkoak: Behin behine-
kotasuna %10an jeitsi eta %27 an utziko duen EPE 
proposamen guztiz eskasa, HLH (Haur eta Lehen 
Hezkuntza) ordezkapenak lehen egunetik (hau 
egiteko ez du gure sinadurarik ez babesik behar. 
Gaur, bihar baino hobe, emergentziazkoa da egi-
tea eta kidego guztietan!!!), 358 lanpostu daude-
nei izaera estrukturala onar tzea eta 60 irakasle 
gehiago lanbide heziketako plan batzuei lotuta.

Bigarren hezkuntzako ordezkapenez, erretiroa errez-
teko neurriez, segurtasun eta lan osasunaz, bajen 
zigor tzeaz, ratioen jeitsieraz, eros ahalmenaren 
galeraz, plantilen jeitsieraz... deus ez!!!

Laburbilduz, akordioaz eta aldebikotasunaz hitz 
ponpoxoak dabilkiten horiek benetako edukiz eta 
egutegi zehatz batez ez dute nahi hitzegin langileon 
ordezkariokin. Mahai negoziatzailea edukiz 
hustu eta aurkeztu dizkiguten proposamenek 
desmobilizatzea dute helburu, ez besterik (gogoratu 
adibidez, 2016ko martxoko mahai negoziatzailean, 
goi batxilergoko eta eskola txikietako ordezkapenak 
lehen egunetik aztertzeko prestutasuna adierazi 
zuela eta orain aldiz HLH koak aztertzen ari dela. Ez 
hanka eta ez buru!!!).

“Auzolanean” eta “bien común” leloaren Jaur la ri-
tzak, banaketa eta partikularra den eskola eredua 
sustatzea eta hauspotzea du helburu, datuek 
eta ahaleginek horixe erakusten digute. 2018ko 
aurrekontu proposamena aurkeztu dutenean 
badirudi batzuen eskolek, denon eskolaren kaltetan, 
ha maikagarren aldiz igoera izango dutela itunen 
bidez. Prentsan irakurri dugu 2009az geroztik diru 
bilketa handiena bildu duela Jaurlaritzak. Dirurik ez 
dago aitzakia erabiliko ote du denona den eskola 
eta bertako langileen lan baldintzak ez duintzeko?

Ze aitzakia erabiliko ote dute oraingoan?

Ez dagoenean ez dagoelako eta dagoenean batzu-
en tzako delako... “balantza duen aldera erortzen 
da albola” dio esaerak.

STEILASen argi daukagu batzuena sustatzeak 
denona hustutzea dakarrela.

Nahikoa da! Aski da!

Gure konpromisoa hauxe da: borrokan jarraituko 
dugu hezkuntza publikoko langileen lan baldintza 
duinen eta euskal	 eskola	 publikoaren	 alde. 
Hurbilekoa, komunitatearekin lotua, ingurunearen 
premia sozialei erantzungo diena, laikoa, jatorriaren 
ondoriozko ezberdintasunak orekatuko dituena, 
ekitatiboa eta aukera berdintasuna bermatuko 
duena, euskara ardatz murgiltze eredu malgu bat 
ezarriko duena, aniztasuna eta inkusioa ardatz izango 
duena, ikasleen beharrak erdigunean jarriko dituena 
eta izpiritu kritikoa sustatuko duena... defendatzen 
dugulako eta aldarrikatzen dugun eskola honen 
zutarrietakoa langileon lan baldintza duinak direlako 
borrokan jarraituko dugu. Ez baita posible kalitatezko 
hezkuntza publikoa baliabiderik gabe.

STEILAStik beti bezela denona eta denontzako 
onurak bilduko dituen proposamenak egingo ditugu 
Denona eta denontzako eskola nahi dugulako. •
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irakasle funtzionario-ordezkoak

Ikasturte	hasiera:
betiko	aldarrikapenak	eta	utzikeria	galanta	
administrazioaren	partetik

Ikasturte honetan ordezko bakantedunen 
finkapena %25an ezarri du administrazioak. Al-
debakarreko erabakia, langileen ordezkariekin 
kontsultatu gabe. Gure ustez ordezko langile-
engan ondorio zuzenak dituen erabaki hau ezin 
da inolaz ere abuztuak 11n ezagutarazi. Admi-
nistrazioak baremazio prozesurako zehaztuta 
beharko lituzke erabaki hauek. Gainera lehen-
biziko aldiz finkatutako langileak “hurrenkera” 
berri baten bitartez sailkatzen hasi da.

Zer intentzio dago honen atzean? Ordezko 
bakantedunak sailkatzeari ekingo dio? Heziketa 
bereziko hezitzaileei inposatutako “kontratu” 
modu berriaren hastapenetan dabil ordezko 
bakantedunekin?

Langileen behin-behinekotasun kopuru altuak 
hezkuntza publikoko komunitate osoarentzat 
ondorio kaltegarriak dituela ukaezina da. Admi-
nistrazioak aldebakartasunez hartzen ditu era-
bakiak eta ondoren langileok pairatzen ditugu 
ondorioak. Langileei dagokienez aldebikota-
suna ulertzeko modu xelebrea dute administra-
zioko buruek.

Edozein kasutan kaltetua ordezkoen kolektiboa 
izan da. Lanpostuak finkatu beharrean langi-
leak egonkortuko balitu plantilak egonkorra-
goak lirateke eta honek onurak baino ez lizkioke 
ekarriko hezkuntza publikoari eta eskola komu-
nitate osoari.

Finkapena

Urteak daramatza STEILASek ikasturte hasierako prozesuak, esleipenak, 
aurrera daitezen exijituz.

Ez dezala utzi aurretik egin daitekeen lana administrazioak azken momenturako, 
abuztu eta irailerako. Temati, administrazioak ez digu kasurik egiten eta urteroko 
kontuak salatu beharrean aurkitzen gara beste behin.

A L D A R R
K A P E N A

I
K
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Data eguna irailaren 5, 6 eta 7an jartzeare-
kin dena esanda dagoela iruditzen zaigu.

Bestalde hainbat lanpostu esleitu gabe 
gelditu dira. Ikasleak eskolan hasten di-
ren egun berberean administrazioa hauen 
irakasleak nortzuk izango diren esleitzen 
ari da ekitaldi publiko batean. Nolako pla-
nifikazioa!!!

Antolakuntza aldetik kudeaketa lotsaga-
rria izan da: Euskaldunon hizkuntza es-
kubideak beste behin urratuta hainbat 
ekitaldi erdera hutsean egin baitira, 6/7 
orduko ekitaldi amaiezinak, gaizki zehaz-
tutako lanpostuak…

Bestetik, irailaren hirugarren astea zerren-
da irekialdi batekin hasi du administra-
zioak. Behin behineko zerrenda osatu eta 
zerrenda behin betikotu arte… gabonak 
helduko dira. Egoera hauek sahiesteko, 
ekiditeko formularik onena urtero zerren-
da guztiak irekitzea da.

EPE gainditu eta plazarik atera ez dutenen 
zerrendak irekitzeke zituen irailak 21ean ad-
ministrazioak. STEILAStik EPE-aren amua 
zerrendetan izen emateko erabiltzea sala-
tzen dugu beste behin.

esleipenak Aurrez aurreko 
esleipenak

Aipatutako kontuak ez dira berriak, zoritxarrez urteroko kontuak dira. Aspertuta gaude ikasturte 
hasierako prozesuetan antzerako kontuak eta salaketa berdinak egiteaz, baina ez dugu etsiko 
langileen eskubide eta hezkuntza publikoko komunitatearen alde gaudelako.

Administrazioak berriz, bere jarrerarekin, langileekiko interes eza, eta hezkuntza publikoarekiko 
utzi keria besterik ez du erakusten.

Holako jarrerekin… aurrean izango gaituzte!

HLH eta Bigarren hezkuntzako 1.500 behin behi-
neko funtzionariook eta 7.700 ordezko bakante-
dunok abuztuaren 30 ean jakin dugu non egingo 
dugun lan ikasturte honetan. Beste 1.500 langi-
leok irailaren 7an hasi dugu ikasturtea eskoletan 
eta beste ziento bat ordezkapen betetzeko zituen 
administrazioak haurrak eskolan hasita gero.	Ge-
roa,	alferraren	leloa!

STEILAStik gogorarazi nahi diogu sailari ikas-
turtea irailaren 1ean hasten dela eta langile guz-
tiak bertan beharko luketela egun horretarako. 
Honetaz gain betikoak diren kontu batzuk aipatu 
behar ditugu:

Gure ustez esleipen prozesu guztia aurreratu 
beharra dago ekaina edo uztailera. Ikastetxe-
etako lanpostuen beharrekin aurreikuspena 
eta kontrastea egiteko aukera ematen duelako 
besteak beste. Eta egindako hutsegiteak (pla-
za asko gaizki esleitu, langile bat baino gehia-
go lanpostu baterako, lanpostuen lanaldiak 
bat ez etortzea esleitutakoarekin, lanpostuen 
hizkuntz eskakizunetan azken orduko aldake-
tak…), konpontzeko aukera izango lukeelako 
abuztuan. Ordezkaketak lehen egunetik bete-
tzen ez direnetik (2010eko lan hitzarmena eta 
14/2012 Dekretuaren ondorioz, hain zuzen ere 
hainbat erkidegotan bertan behera utzi dute-
na tokian tokiko gobernuek) esan dezakegu 
ikastetxe publikoetan plantila osoa irailaren 
15erako izaten dela ikastetxean. Eta horrela 
oso zaila da, ezinezkoa ez esatearren, neska- 
mutilei eta irakaskuntza publikoak dituen ha-
maika erronkei tajuz heltzea.
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haurreskolak partzuergoa

Haurreskolak partzuergoa etorkizun bila

STEILAS	 sindikatuan Haurreskolak Par-
tzuergoa publikoa, doakoa eta unibertsala behar 
duela izan aspaldi aldarrikatzen gabiltza. EAJren 
gobernu ezberdinek aurrera eraman izan dituzten 
politikek, zoritxarrez, hitz hauek utopikoak bihurtu 
dituzte denboraren poderioz. Eta ez dira hemen ge-
ratuko. Benetan tristea da Haurreskolak Partzuer-
goak euskal jendarteari eskeintzen dion zerbitzua 
PUBLIKOA, DOAKOA eta UNIBERTSALA izan dadin 
eskatu behar izatea. Haurreskolak Partzuergoko 
oraina eta etorkizuna baldintzatzen duten hitzak 
dira, izan ere. Sare pribatua lehenesten duten po-
litika eta erabaki ezberdinekin egiten dugu topo ia 
egunero. Prentsan, Legebiltzarreko agerraldietan, 
boletin ofizialean, Cristina Uriarteren hitzetan, Hau-
rreskolak Partzuergoko eguneroko jardunean...

Eskuetan datu ofizialak ditugula, gaur egungo kuo-
ta politikak ez du etorkizunik. DOAKOTASUNAREN 
bidean pausu ausartak ematen hasteko garaia iritsi 
dela argi dugu STEILASen.

hezkuntza saila

HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

0-3 PRIBATUA

€

EAEko	jaiotza	datuak	(Eustat)	eta	matrikulazio	datuak

5.000 10.000 15.000 20.000 25.0000

2010

2014

2016

2017

2019

2026

21.094

20.158

19.105

18.509*

17.341*

5,7*2

6,8*2

7,1*2

7,3

7,5

7,9

14.938*

 Jaiotako haurrak EAEn.

 Jaiotako zenbat haur matrikulatzen diren Haurreskolak Partzuergoan (iraileko %).

(*)  EUSTATen aurreikuspenak. Ideia bat egin dezagun, 1977. urtean 40.230 jaiotza egon ziren.

(*2)  Gaur egungo matrikulazio tasak mantenduko balira lortutako portzentaiak.

Datuak kezkagarriak dira. Begibistan dago arazoa ez 
dela jaiotza-tasa. Ez. Haurrak jaio, jaiotzen dira, bai. Or-
duan, zer da gertatzen ari da? Jakina da EAEak duela Haur 
Hezkuntzako lehenengo zikloko eskolaratze tasarik han-

diena estatu mailan. Beraz, jaiotzen diren haurren por-
tzentai handi bat, eskolaratu egiten da. Bada, non? Eta, ze 
preziotan? Hor dago koxka.
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Euskal Hezkuntza Sistemaren eredu segregatzailean, 
hain zuzen. Haurrak txikitatik segregatzen ditugu. Go-
bernu honek eredu pribatuaren aldeko apustua egi-
ten ari dela nabarmena da, eredu segregatzaile baten 
aldeko apustua. Azken asteetan irakurri eta entzuten 
ditugun berriek halaxe erakusten digute. Haurreskolak 
Partzuergoaren etorkizuna kolokan dago eta hurrengo 
hilabete eta urteak erabakiorrak izango dira, egoera ho-
rri buelta eman nahi baldin badiogu. Gure ardura da!

Haurreskolak Partzuergoak Hezkuntza Sisteman irla bat 
izateari uzten ez dion bitartean (eskola-bidea eskein-

tzeko) eta DOAKOTASUNEAN aurrera egiten ez dugun 
heinean, egoerak okerrera besterik ezin du egin. Baina 
interes ugari daude hori horrela izan ez dadin. Interes 
ekonomiko, politiko eta ideologikoak.

Datu hauek ikusirik, gure agintariek ez ote dute pentsa-
tu jaiotzen tasa handitzeko lagungarria izango litzate-
keela familientzat Haur Hezkuntzako lehenengo zikloa 
doakoa izatea?

El Eustat predice que la tasa de natalidad 
en los próximos años seguirá descendiendo. 
Pese a ello, en la CAPV tenemos la tasa 
de escolarización más alta de todo el estado, 
en el tramo 0-2. La clave es, ¿dónde se 
produce esta escolarización? y, ¿a qué precio? 
Los datos demuestran que son los centros 
privados los que mantienen constante la 
tasa de matriculación, siendo el Consorcio 
Haurreskolak víctima de ese sistema 
segregador que fomenta el propio Gobierno 
Vasco con sus políticas.

Haurreskolak Partzuergoak 8.551 plaza ditu eta 2017ko	
irailean	3.996	plaza	bete	barik	zituen! Plaza publikoak 
betetzen ez diren bitartean Eusko Jaurlaritzak diru 
publikoa ematen dio sare pribatuari, non familiak kuota 
merkeagoak ordaintzera iritsi ahal diren eta askotan 
ratioak errespetatzen ez diren (zerbitzuaren kalterako).

Bitartean, uztailean, irailean eta urrian Haurreskolak 
Partzuergoko langile asko desplazatuak dira eta horrela 
Enpresak kontratu egonkorrak egitea ekiditen du.

Madrilgo Udaleko haurreskoletan kuotak % 8Ora arte 
jaitsi eta gero (zenbait kasutan, % 100ean), gelak bete-
tzea lortu dute. Eusko Jaurlaritzak, ordea, sare pribatua 
diru publikoarekin sustengatzeko politika bultzatzen 
duen bitartean, nahiago du Haurreskolak Partzuergoko 
plazen erdia bete barik izatea konponbideak bilatzen 
hastea baino. •

…  Ratioak txikitu.

…  Doakotasuna benetan publikoak 
eta unibertsalak izateko.

…  Jaiotza tasaren jaitsierari aurre egiteko 
neurriak hartu.

Plazak	haurreskoletan	
2017ko	irailean

0-2	Urte	bitarteko	matrikulazioaren	
garapena	2012tik	2015era*

(*)  Euskadiko Eskola Kontseiluaren “Hezkuntza Euskadin 2013-2015” txostenetik ateratako datuak.
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Haurreskolak Partzuergoak etorkizuna 

izan behar badu, Euskal Hezkuntza Sistema 

Publikoan integratua behar du egon!
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hezkuntza bereziko hezitzaileak

LEP arteko KONTRATUAK
Aurtengo esleipenetan, administrazioak denborarik utzi gabe sindikatuoi (negoziatzeko) 
eta langileei (erabakitzeko), LEP arteko kontratua jarri zuen martxan. Kontratu mota 
hau hartu duten langileak Berritzegune batetara egongo dira atxikituta, LEPak irten arte 
edota finko batek lekualdatze lehiaketaren bidez plaza hori aukeratu arte. Hori horrela, 
administrazioak zehaztu gabe ditu hainbat aspektu eta ekar ditzakeen eta ekarri dituen 
ondorioak oso larriak izan daitezke.

KALTEORDAINEN ESKAERA
Kontratuak amaitzen direnean administrazioak kalte-ordainak ordaindu 
gabe edo gutxiago ordaintzen jarraitzen du. Urte osoko kontratu baten kalte-
ordaina 20 egunekoa izan behar da; horrela ez bada zure kasuan, beharrezko 
dokumentua (azken urteko amaitutako kontratuen fotokopiak, “finikitoa” 
agertzen den nominaren fotokopia eta bizitza laborala) eskuratu eta jarri 
gurekin harremanetan.

JARDUN ERDIKOENTZAKO BAZKALORDUA

STEILASetik egin genuen alegazio bati esker, jardun erdian lanean ari diren eta 

jangelan (toki fisikoan) lanean egotea tokatzen zaien hezitzaileei 22,5 minutu 

egokitzen zaizkie eta 30 minutu bezala konputatuko zaizkie (urte amaierarako). 

Garrantzitsua da aipatzea, bazkaltzeko denbora hau ezin dela jardunaren 

hasieran ez eta bukaeran hartu.

MOBILIZAZIOAK
Ezin dugu ahaztu beste sektoreekin batera gure sektorea ere borrokan 
dagoela eta sektore txikia garenez, beharrezkoa dela denon parte 
hartzea: ez ahaztu ikastetxeetako ostiraletako elkarretaratzeak, herrialde 
ezberdinetako itxialdiak, azaroak 23ko HEZITZAILEON GREBA, abenduak 
12ko SEKTORE GUZTION GREBA, etab.

GIPUZKOAKO GELA EGONKORRAK

Gipuzkoan, gela egonkor gehienak kudeaketa pribatua duten elkarte 

publiko batzuen titularitatekoak dira, Araba eta Bizkaian gertatzen 

ez den moduan. Gainera, gela egonkor horietako batzuk eskola 

publikoetan kokatuta daude, nahiz eta Hezkuntza Departamentuaren 

menpe ez egon. Zergatik administrazioak Gipuzkoako gela egonkorrak 

elkarte publiko hauen bidez kudeatzen jarraitzen du?



nafarroa

Legealdi	 hau	 hasi	 zenetik hona ia bi urte 
eta erdi igaro dira, eta “aldaketaren gober-
nuak” deus gutxi aldatu du Hezkuntzan. Abia-
buru-egoera  tamalgarria zen haurreko gober-
nuek ezarri zituzten murrizketak basatiak izan 
baitziren, baina gobernu-akordioan beha-
rrezko neurriak jaso ziren murrizketak lehen-
goratzeko. Tamalez, oraingoz abiarazi diren 
aldaketa bakarrak Haur eta Lehen Hezkun-
tzaren ratioa gutxitzea eta azpiegituretako 
inbertsioa igotzea izan dira.

Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Itun bat egi-
tea espero genuen, asmo sindikalak jasotzeko, 
eta murrizketak lehengoratzeko epeak ezartzeko. 
Horrela berreskuratu nahi genituen galdutako 
ehunka enpleguak, eta horrela amaitu nahi ge-
nuen ere enpleguaren prekarizazioarekin. Azke-
nean, joan den martxoan negoziazioaren atariko 
fasea hasi zen. Sindikatuok azkar bidali genituen 
gure proposamenak, STEILASenak afiliazioaren 
ekarpenak barnebilduz, eta sektore-mahaiko bi-
leretan, maiatzaren 31ra artekoetan, xehetasun 
guztiak eman genituen. Maiatzaren 31ko azken 
bileran Hezkuntzako Zuzendari Nagusiak bere 
proposamena pare bat astetan guri bidaltzeko 
hitza eman zigun, ondoren negoziazio-faseari eki-
teko, eta akordioak aurrekontu-aurreproiektuan 
islatzeko.

Hilabete hauetan aitzakiak besterik ez ditugu 
jaso: ekainean gobernua sustengatzen duten lau 
alderdien akordioaren zain zegoen Gobernuak, 
udan arduradunak kanpoan zeuden, irailean 
egun gutxiren kontua zela ziurtatu ziguten. Bitar-
tean, Nafarroako Gobernuak gastu-goiena itundu 
du Espainiako Gobernuarekin. Akordio horrek 
mugatzen du aurrekontuan igoera nabarmenik 
egitea, eta beraz, gure eskari gehienak bete ezi-
nezkoak izanen dira.

Lau hilabete igaro ondoren, pazientzia agortu 
zitzaigun eta ELA eta STEILASek mobilizazio 
fasetara pasatzea erabaki genuen. Urriaren 20an 
ikastetxeetan eta kalean elkarretaratzeak antola-
tu genituen. LABek, azken momentuan, gurekin 

Mobilizazioa,	
ituna	lortzeko	bidea

batera deitu zuen mobilizaziora ikastetxeetan, bai-
na elkarretatzea bere kabuz eta bere eduki propioe-
kin egin zuen.

Horren ondorioz, kontseilariak, urriaren 23an izan 
genuen bileran, bere eskaintza mahai gainean jarri 
du: aniztasun trataerako, prestakuntza edota hez-
kidetza programetarako dirua nabarmenki igotzea, 
baina ez du aurreikusten lehenengo kapitulurako, 
langileon gastuetarako, inolako igoerarik. Egoera 
honen aurrean mobilizazioko bidea besterik ez zai-
gu gelditzen.

Egun hauetan, parlamentuan hasiera emango zaio 
aurrekontuen eztabaidari eta mobilizazioen bi-
tartez presionatu nahi dugu gobernua, 2018rako 
dirua lortzea neurri batzuk martxan jartzeko baita 
gure helburua. Jokuan dugu urtarrilatik aurrera or-
dezkapenak lehenengo egunetik izatea, datorren 
ikasturtetik ratioen jeistea Bigarren Hezkuntzan 
edota irakasorduen etapa guztietan jeisten has-
tea. Hala ere, murrizketa guztiekin amaitzeko eta 
irakaskuntza publikoan eta langileen lan balditze-
tan hobetzeko proposatu ditugun neurri guztiak 
jasotzen dituen itun bat negoziatzea ezinbestekoa 
ikusten dugu.

Azken egunetan LAB eta ELArekin mobilizazio egu-
tegia adostu eta publiko egin dugu. •
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emakumeak

“ELGA Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako  
Antolakundearen abisua: irakasleriaren feminizazioak 
kalte egiten die mutikoei” Urriaren 16an, La 
Vanguardian argitaratutako artikuluari erantzunez.

Hezkuntzaren	bikaintasuna	
genitaletan	datza

Unitate	didaktikoa

Eskola.	
Erasorik	gabeko	

espazioa

Ikerketak,	 funtsean,	 hau-
xe	 dio: ikasleei erreferentzia 
maskulinoak falta zaizkiela, ez or-
dea irakasle diharduten gizonak; 
hezkuntzan lanean ari garenok, 
haatik, aspaldi handian saiatu 
gara geure ikasleei zera ulerta-
razten: gizon jaiota ere, ez dutela 
zertan maskulinitatea gorpuztu. 
Edonola ere, badirudi erreferentzia 
“maskulinorik” ezak kalte egiten 
diela mutikoei. Are, artikuluak hi-
tzez hitz dioenez, irakasle gizonek 
hezkun tza-inguru positiboagoa es-
kaini diezaiekete mutikoei, bai eta 
emaitza hobeak ekarri ere. Hori 
hala balitz, lehenbailehen jakina-
razi beharko litzaieke irakasleak 
prestatzen ari diren irakasleei: 
gure hezkuntzaren kalitatea hobe-
tze aldera, ez dago zertan denbo-
rarik galdu estrategia pedagogiko 
berritzaileetan sakon tzen, azken 
batean genitalak baitira gakoa.

Kuriosoa da, zeren ez baitira ber-
din kezkatzen aniztasun funtzio-
naleko, arrazialeko edo sexualeko 
erreferentzia faltaz, ez eta halako 
ikasleen emaitzez ere. Gainera, 
artikuluak salatzen du emakume 
irakasleek ez dituztela beren ikas-
leak berdintasunez tratatzen, hau 
da, diskriminatu egiten ditugula.

Iradokizun hori iraingarria da, 
eta, gainera, ez du inolako funt-
sik: bi koinatuk tabernan esango 
luketenaren parekoa da. Analisi 
guztiz partzial eta mugatu horrek 
ez du kontuan hartzen, besteak 
beste, badagoela halako logika 
patriarkal bat zeinaren arabera 
emaitza onak ateratzen dituzten 
neska egokiak saritu egiten di-
ren, eta mutil saiatuak, berriz, 
zigortzen. Emakume irakasleek 
ez dute, justu, harako eredu hori 

hauspotzen. Bestela esanda, nola 
gorpuzten den artikuluak faltan 
duen maskulinitate hori? Bada 
eskolako gaixtoa izanez, axolaga-
be arituz eta paso eginez.

Edonola, hezkuntzan aurki di-
tzakegun genero desorekaren 
inguruan hitz egin nahi badugu, 
ekar dezagun mahi gainera curri-
culum ezkutuaren gaia edo krista-
lezko sabaia, bereziki nabarmena 
dena uniber tsitatean. Errealitatea 
da gizonak gain-ordezkatuta dau-
dela arlo publiko guztietan eta 
batez ere boterean, halakoxe da 
gure mundua; hortaz, krudela da 
emakumeek uko egin behar izatea 
esleitzen zaiz kien eta guztiz preka-
rioak ez diren lanpostu apurrei, La 
Vanguardiako artikuluak argudia-
tu bezala. Ez dezagun ahaztu po-
breziak emakume-aurpegia due-
la oraindik ere, eta emakumeak 
mugatuta daudela eremu domes-
tikora eta zain tza-lanak egitera; 
nahiz eta inork ez duen aztertu ea 
horrek modu negatiboan eragiten 
ote dien zainduak direnei… Aka-
so ez da halako ikerketarik egin 
zaintza- lanek ez dituztelako gizo-
nak askorik erakartzen?

Edonola ere, artikulua sinatu due-
narekin bat gatoz: lan-eremuak 
ezberdin banatuta daude eta des-
oreka soziala dakar horrek. Emaku-
meok prest gaude parekidetasunez 
berbanatu diezazkiguten katedrak, 
presidentetzak, gerentziak eta 
abarrak, eta, bestalde, prest gau-
de historikoki egin izan ditugun 
lanak beste batzuen eskutan uz-
teko: bizitzari eusten dioten lanak 
dira hain zuzen ere, zaintza-lanak. 
Akaso horrela jasoko dituzte gure 
mutil ikasleek erreferentzia mese-
degarriagoak eta parekideagoak. •
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Azaroak	25 honetan beldurrari 
buruz hausnartu nahi dugu beste 
behin ere. “Eskola indarkeriarik 
gabeko espazioa” unitate didatikoa 
abiapuntu harturik agerian utzi nahi 
dugu hezkuntza-zentroetan ere 
badagoela indarkeria matxistarik.

Eskolako espazioen kokapenari eta 
antolaketa fisikoari erreparatu nahi 
diogu batez ere, izan ere, “beldur-
espazioak” bihurtzen baitira neska 
eta emakumeentzat eta bertan 
erasoak ematen direlako.

Batzuetan, helduon begiradatik 
urrun gertatzen denez, ez dugu 
jazarpena antzematen, eta, 
sarritan, ez zaio behar adina 
arreta eskaintzen eta gutxietsi 
egiten da, jazarpenaren ondorioak 
minimizatzen direlako.

Unitate didaktikoaren helburuak 
dira, besteak beste “beldur-
espazioak” identifikatzea eta eskola 
erasorik gabeko gunea izatea.



“Ikastetxeen egoer
a oso lotuta 

dago lan osasuna
rekin, 

lan arriskuak sortzen baitituz
te 

eta arazo psikosozialak 

areagotzen baitit
uzte”.

13

lan osasuna

EAEko	 sare	 publikoko hainbat eta hainbat lehe-
nengo eta bigarren hezkuntzako ikastetxe zein lanbide 
heziketako institutu zaharkituak daude, zer esanik ez, 
sare publikotik at Haur Eskolen Partzuergoak kudeatzen 
dituen haurreskola batzuk. Ikastetxe asko Frankoren ga-
raian eraiki ziren. Nahiz eta ikastetxe hauen izenak ez di-
tugun aipatuko, hori ikusi ahal izateko, eraikin horietatik 
buelta bat ematea besterik ez dago. Alde batetik beste-
ra egon diren ordezkoek, horren testigu izanik, hori ikusi 
ahal izan dute behin eta berriro. Batzuetan eraikina bera 
da: gaizki diseinatutako eraikuntzak, fatxadaren itxitura 
zein estaldura egoera txarrean daude, hezetasunak, ur 
filtrazioak... dauzka. Bestetan hesi edo oztopo arkitek-
tonikoak dira; zer esanik ez, gaizki isolatutako eraikinak, 
lehioak, ateak... gaindimentsionatutako instalazio elektri-
koak, berogailu sistemak eta galdara zaharkituak; aipatu 
behar dira beste hainbat leku ere, nola ez hain garrantzi-
tsuak diren jolastoki edo/eta patioak, jangelak…

Hezkuntza sailak, nahiz eta honen guztiaren berri izan, 
askotan atzeratzen du obren lana ekiteari, gainezka edo/
eta dirurik ez dagoela argudiatuz, orokorrean, azkenean 
“partxeak” eraikinetan eginez, soluzio orokor bat eman 
ordez. Ikastetxeek dituzten aurrekontu murriztuak direla 
eta  egunerokotasunari aurre egiteko “malabarismoak” 
eginez ohiko ordainketak egiteko ailegatzen direnak 
besterik ez , askotan, gurasoen elkarteen diruarekin, eki-
ten zaie egin behar diren hainbat konponketei, nahiz eta 
hezkuntza saila izan hauen erantzule.

Nafarroan ere egoera ez da bestelakoa. Alde batetik, sare 
publikoko hainbat ikastetxe literalki erortzen ari dira eta 
urteak daramatzate eraikin berriak noiz eraikiko zain. He-
men ordea, sosa partidarik izan bada (hala esaten digute 
negoziatu nahi ditugun hainbat gauzei ez ekiteko aitza-
kiarekin, behinik behin), halabaina obrak ez dira hasten 
behar diren eraikin horietan eta beste batzuk partxea-
tzeko erabiltzen dituzte. Bestetik, eraikin sasi-berriak ai-
patu nahi genituzke. Izan ere, gaizki disenatuak izan dira 
lehendabiziko momentutik eta gerora ohartu dira izugarri-
zko akatsak dituztela: bentilaziorik ez, garbiketa zentro-
rik ere ez, ezta langileendako sorospeneko lokalarik ere, 
besteak beste. Are gehiago esango genuke, badira eraikin 
berri dauden ikastetxeei egiten zaien gehigarriak ebakua-
zio planik ez dutenak.

Haur Eskolei erreparatzen badiegu, nabarmentzekoa da 
egoera larrien dauden eraikinak Iruñeko haur eskolak di-
rela. Halere, aipatzekoa da Baztango Haur Eskolaren so-
rrera, non Baztango Udalak, talde pedagogiko batek eta 
arkitekto batek elkarlanean pedagogia egin zuten oinarri 
eta horren gainean egun martxan dagoen haur eskola 
eraiki zuten. Zoritxarrez, modu horretan eraiki den adibide 
bakarra dugu hori. •

Lan	osasuna	eta	ikastetxe	zaharkituak

Muchos centros educativos públicos 
están muy envejecidos, desde las 
escuelas infantiles hasta los centros 
de FP. Este envejecimiento tiene 
vinculación directa con la salud 
laboral, ya que crea riesgos laborales 
y un incremento de los problemas 
psicosociales de la comunidad 
educativa. La situación es grave 
y necesita una solución inmediata, 
para lo que es imprescindible 
una profunda reflexión sobre la red 
pública y la salud laboral.

“Egoera larria da eta ezinbestean 
konpondu beharra dago. 

Ezinbestekoa da sare publikoaren 
hausnarketa sakon bat egitea baita 

lan osasunean ere”.

“Eraikin sasi-berriak gaizki disenatuak izan dira lehendabiziko momentutik eta gerora ohartu dira izugarrizko akatsak dituztela”.



lgtbi+
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La coeducación también incluye  

lo LGTBI+

El día 28 de junio de este año se publicó 

la Ley de igualdad social LGTBI+ y entre 

otros muchos aspectos, esta ley tiene cuatro 

artículos referidos al ámbito educativo. 

La Ley dispone que debe realizarse una 

investigación de la realidad LGTBI+ 

en el sistema educativo navarro y es 

imprescindible que se consigne una partida 

para tal efecto en los presupuestos del año 

2018. Por otra parte, el plan de coeducación 

que se ha iniciado este curso en Navarra 

en 16 centros pilotos es una oportunidad 

inmejorable para introducir la igualdad 

LGTBI+ en el sistema escolar, tal y como 

exige la Ley. Esperamos también que  

la CAV pueda contar pronto con una  

ley de este tipo.

Hezkidetzak  
LGTBI+ 
arloa ere berea du

Aurtengo ekainaren 28an argitaratu zen Nafarroan 
LGTBI+ berdintasun sozialerako legea. Hilabete batzuk 
igaro dira, eta garaia da bertan jasotzen diren aginduak 
abiarazteko. Legeak hainbat esparru jorratzen ditu, bes-
teak beste hezkuntza. Arlo honetakoak dira lau artikulu: 
esku hartzeko betebeharra; hezkuntza planak eta edu-
kiak; prestakuntza eta dibulgazio-ekintzak; eta uniber-
tsitateko hezkuntza.

Lehen artikuluak agintzen du Nafarroako hezkidetzari 
eta LGTBI+ bestelakotasunari buruzko plan integral bat 
prestatzea. Plan hau Nafarroako LGTBI+ errealitatea-
ren gaineko azterlan batetik abiatuko da, eta ikertuko 
du gai honen gainean irakasleek, familiek eta ikasleek 
duten pertzepzioa, eta kontuan hartuko ditu hezkuntza 
arloan LGTBI+ pertsonen berdintasuna eta diskrimina-
ziorik eza bermatzeko beharrezkoak diren neurriak.

Nafarroan behin ere ez da egin lehen aipatutako ikerla-
na; alde horretatik, Estatuan eta nazioartean egindako 
ikerketak ditugu eta, agian, hurbilena da 2017. urtean 
EAEn (Araban, Bzkaian eta Gipuzkoan) argitaratu dena. 
Bertan agertzen da aldaketak jazo direla diskurtsoetan, 
baina praktika asko oraindik oso LGTBifobikoak direla, 
eta LGTBI ikasleek bortizkeria jasaten dutela. Hori dela 
eta, ezinbestekoa da Nafarroako Hezkuntza Departa-
mentuak partida bat aurreikustea 2018ko aurrekontu-
etan ikerketa hau garatzeko.

Era berean, 2017-18 ikasturtean 16 ikastetxe pilotu hasi 
dira hezkidetza programa batean, eta asmoa da hezkun-
tza sare guztira zabaltzea. Horretarako ikasturte honetan 
behar den doikuntza eginen zaio programari, hurrengo 
ikasturtean 170 ikastetxe gehiagora zabaltzeko, plana 
era progresiboan ezar dadin. Gure ustez, doikuntza hone-
tan legea betetze aldera, LGTBI+ ikuspuntua egon behar 
da garatuko diren ekintza guztietan. Nafarroako Hezkun-
tza Departamentuko kontseilari Maria Solanak honako 
hau esan zuen irailaren 7an hezkidetza planaren aurkez-
penean: “Nahi dugu ikastetxeak indarkeria matxistatik 
eta sexismotik libre dauden espazioak izan daitezela. 
Eta horixe da planaren helburu nagusia: ikasle guztiek 
izan dezatela gaitasuna euren bizi-proiektua eraikitze-
ko askatasunetik, aukera aniztasunetik, eta genero bal-
dintzatik kanpo, desberdintasunak antzematen ikasten, 
haien kontra borrokatzen ikasiz eta berdintasunerako 
eskubidea erabiliz euren kulturan, erlijioan, gizarte mai-
lan, egoera funtzionalean eta abar”. Argi dago LGTBIfobia 
indarkeria matxistaren eta sexismoaren parte bat dela, 
eta horrek ondorio lazgarriak izaten dituela ikasleengan: 
beldurra, autoestimu arazoak, jazarpena, eskola porrota, 
eraso fisikoak eta, kasu batzuetan, suizidioa.

Indarkeria matxista ez da bakarra, indarkeria matxista 
asko daude eta denak aintzat hartu behar dira egiazko 
hezkidetza landu nahi badugu eta, gainera, indarkeria 
matxista LGTBIfobikoak ere eragina du hezkuntza siste-
ma osoan, Ana Belen Gómez psikologoak aipatzen duen 
bezala: “LGTBIfobiak genero-rol zurrun eta estatikoetan 
ixten ditu pertsonak, eta horien sormen eta adierazpen 
gaitasunak murrizten ditu.”

Bestalde, legeari jarraikiz, beste plan bat egin beharko da 
LGTBI+ irakasleei armairutik ateratzen laguntzeko. Maiz, 
irakasleak armairutik atera dira haien familietan eta la-
gunartean, baina ez dira ausartzen beste horrenbeste 
egitera ikastetxeetan, aurreiritziek eta beldurrek bultza-
tuta. Eskolek bestelako giro bat sortu behar dute irakasle 
hauentzat, diren bezalakoak agertzeko ikasle, lankide 
eta familien aurrean eta, bidenabar, erreferente positi-
boak izateko denentzat, batez ere ikasle LGTBIentzat.

Gaur egun, irakasle gutxik jorratzen dituzte ikuspuntu 
hauek; bakarrik sentitzen dira maiz, eta gehiengoak 
ez du inolako prestakuntzarik. Bada garaia Hezkuntza 
Departamentuak arazoari heltzeko eta, esan dugun be-
zala, aukera ezin hobea du egiteko hezkidetza planaren 
bitartez. Bide batez, espero dugu horrelako lege bat sa-
rri izatea EAEn eta Ipar Euskal Herrian. •



elkarrizketa

Noiz	hasi	zinen	lanean?

1973an hasi nintzen lanean Gi-
puzkoan, pribadan. Gero, 1977an 
oposaketak atera nituen. Oso gu-
txi irabazten zan, “Más hambre 
que el maestro de escuela” esaten 
zan”. Soldata osatze aldera “per-
manencias” delako saio gehiga-
rriak (lagungarriak) ematen ziren 
arratsalde etan eskolan bertan ikas-
lei. Orduan ikastoletan publikoan 
baino gehiago irabazten zan. 78an 
lehen greba egin genuen, “perma-
nencia” horien kontra eta soldata 
duin baten alde “la de la exclusiva” 
deiturikoa (permanentzia ordu ge-
hiagarriak soldata barnean joan ze-
din). STEE-EILAS (garai horretan 
ste bakarrik, oker ez banago) 78an 
jaio zan, ondoren besteak sortu ziran.

Sindikalgintzara	noiz	hurbildu	
zinen?

Pribadan sortu zan egituratxo bat 
76an. 77an oposaketak gainditu eta 
publikora pasa nintzan. Peñaflorida 
institutoan bildu ginan koordinado-
ra izenekoan eta bertan erabaki zen 
sindikatu bat sortzea. Denok garai 
haietan ezinbestekotzat jotzen ge-
nuen gure lan baldintzengaitik bo-
rrokatzea. Lana eta borroka. Garai 
hartan, Zamora, Zaragoza eta Pa-
lentziatik irakasle asko etorri ziren 
hona lan egitera. Hurrengo urteetan 
hasi zan euskara sartzen eskoletan. 
Hasieran, “los idóneos” deituriko 
irakasleak zeuden; oraindik tituloa 
eskuratu gabekoak baina euskeraz 
zekiten irakasleak.

“Por una introducción real” eus-
keraren aldeko leloak joku handia 
eman zuen, bitxia bazen ere.

Nik euskara ikasi nuen bost urtez 
uztailean barnetegiak egiten, nire 
poltsikotik ordainduta.

Non	ibili	zinan	lanian?

Lezo eta Errenteri inguruan lan egin 
nuen. Lezon 1981. urtean zuzendari 
izan nintzan. Lan handia egin ge-
nuen familiak publikora, euskera 
eta euskal mundura hurbiltzeko.

Urte haietan egin gendun saltoa es-
kola nazionaletik oraingo publikora.

Asko	aldatu	da	zuzendaritza	lana?

Duela 40 urte, paperetan bakarrik 5 
zentimetroko papel lodierako txos-
tenak besterik ez genituen izaten. 
Orain berriz zuzendariaren mahai 
gaina paperez gainezka egoten da. 
Gainera baziran kargo bitalizioko 
zuzendari postuak. Hori ere borroka 
bitartez kentzea lortu genuen, eta 
aukeratuak izatea.

Nabarmentzeko	zenuke	
mobilizazioren	bat?

83/85 eko egutegiaren grebak eta 
mobilizazoak gogoan ditut. Hilabe-
te osoko mobilizazioak izan ziren. 
Ertzantzak gurekin estrenatu zituen 
mangerak Lakuan. Hotz ikaragarria 
pasa genuen!

Feminismoaren aldeko borroka oso 
presente egon da sindikatuan bizi tzan.

Lorpenak?

Eskola batekiko pertenentzia lor tzea 
handia izan zen (egonkortasuna): 
“Ni eskola hontakoa naiz” sentimen-
dua izatea. Eta STEILASen borroka, 
publikoa izatea, euskalduna (lanpos-
tuak-ikasleak euskalduntzea),denon 
eskola izatea eta denontzako. Artian 
desager tzear zegoena guk atera gen-
duen aurrera.

Orokorrean gure lorpenarik handie-
na Eskola Publikoa sortzea izan da, 
“nazionalak” zirenak eta hainbat 
ikastola uztartuz.

STEILASEN	etorkizunaz,	
zer	diozu?

Mantenduko dugu gure tokia. Gure 
esparru soziopolitikoa existitzen da 
eta gure ikasleria aldatu da, gero 
eta kolore gehiago dago. Hor esko-
la publikoak zeregin handia dauka, 
beraz STEILASek aurrera egingo 
du.

Eta	eskolaren	etorkizunaz?

Irakaskuntza ofizio magikoa da. 
Esfortzuaren atzean dagoen balore 
positiboa berreskuratu behar da: 
lortzen duzuna zurea da.

Beste gauza batzuk berriz, kanta-
tzea, poesiak ikastea, errezitatzea... 
sentimendua sortzen dutenak, eba-
luatzea kostatzen zaizkigunak, de-
sagertzen ari dira piskanaka.

Azkar aldatzen ari den gizarte hon-
tan, eskola da geratzen den errefe-
rente bakarrenetakoa askorentzat; 
komunitatea, arauak ematen diz-
kizunak, tokia... Jendearen fragili-
dadea gero eta gehiago somatzen 
da, bai ikasle eta guraso eta baita 
irakasleengan ere. Egoera diferen-
teak/berriak ematen dira, identitate 
kontuak dira, esparru ez definituak. 
Niretzat kezkagarria da gurasoek 
duten euskarri falta. Krisia eta ka-
pitalismo finantzieroak agintzen 
duen garaiotan beldurra sartu zaigu 
denori ere. Noiz arte egongo naiz 
“tente”. Eta ikasleak ez dira zaindu-
ta sentitzen, horregatik “potestas” 
dute baina autoridaderik ez.

Demografikoki daukagun “onddoa” 
ere kezkatzekoa da, gazte gutxi eta 
diru gutxikin. •

Luz	Garcia	Enguix	STEILASeko	
sortzailetako	batekin	solasaldia	izan	dugu.
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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: Jose Maria Eskuza 1, 1 esk.
 48013 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

eilastasuna

Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformak ikasturteko kanpaina aurkeztu 
du. Helburua etorkinei babesa eskaintzea da, hau da, xenofobiaren 
kontra konpromiso pertsonal aktiboa etorkinekin zuzenean hartuz, 
eta horretarako “Inor	ez	da	ilegala” eta “Gure	etxean	erroldatzen	
dugu” ekimena martxan jarri da.

Egitaraua irailean hasi eta apirilera arte iraungo du. Udazkenean 
“Agiria” Euskal Herriko eragileen artean adostu eta sozializatuko da. 
Urtarriletik aurrera erroldatze kanpaina auzo eta herrietara zabalduko 
da eta apirilean mobilizazio handia burutuko da Euskal Herrian.

STEILASen agenda sozialean informazioa zabalduko dugu eta 
animatzen zaituztegu kanpainan aktiboki parte hartzera.

“Inor ez da ilegala” eta “Gure etxean erroldatzen dugu”

2014ko irailaren 26an Mexikoko Guerrero estatuan, poliziak eta  
ejer tzitoak ikasle nekazari talde bat bortizki eraso zuten. Honen 
ondorioz, 6 pertsona hil, 25 zauritu, eta 43 gazte desagertu ziren.  
Euren delitu bakarra, eurentzat eta euren komunitateentzat bizitza duin 
baten alde borroka tzea, herri hezitzaile bihurtu nahi izatea izan zen.

Ikasturte honetan ere estatu krimen honen 3. urtemuga bete denean, 
Ayotzinaparekin plataforman lanean aritu gara, Mexikotik heldu 
zitzaigun elkartasun deiari eran tzuteko, elkarretaratzea egin eta 
“El tiempo de Ayotzinapa” liburua aurkeztu zen.

AYOTZINAPAKO ESTATU KRIMENAREN 
3. URTEURRENA

Eilastasunarekin arduratsu!

Goazen 

 bultzatzera!

Hegoaldeko herrialdeetan hezkuntza-ekimenei laguntza txikiak 
eskaintzeko Eilastasun fondoari dagokion informazioa gure webgunean 
berritu eta eguneratu dugu. Munduan zehar ditugun proiektuen informazio 
laburtua guztion eskuragarri jarrita dago. Zure intereseko proiekturen bati 
edo Eilastasunari buruz informazio gehiago nahi izanez gero jar zaitez 
gurekin harremanetan eta gustura erantzungo dizugu.


