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editoriala

Amantalak	 eskegi ditugu larri aldietarako txale-
koak janzteko. Izan ere, egoera larrian aurkitzen da 
Haurreskolak Partzuergoaren etorkizuna. Ezer gertatuko 
ez balitz bezala jokatzen dute bai Eusko Jaurlaritzak baita 
Haurreskolak Partzuergoak ere. Hitzetatik ezerezera 
pasa dira. Iaz Mahai Negoziatzailearen ingu ruan biltzeko 
aukera izan genuen arren, gure aldarrikapenen gainetik 
pasa eta negoziazioa ez zuten edukiz bete. Aurten 
estrategia aldatu dute baina, tamalez, ez onerako. Ez 
daude ezer negoziatzeko prest. Hori dela eta, 2017-2018 
ikasturtean aurrera ermanadako mobilizazio guztien 
ostean, oraindik, mahai negoziatzaileak "paripe" hutsa 
izaten jarraitzen du, edukiz jantzi gabe.

“Hitz egiteko prest gaude” esaldia zenbatetan entzun 
genuen ere ezin dugu gogoratu. Bilera batean, eta 
hurrengoan, hurrengoan... Bai? Hitz egin? Noiz? Adarra 
jotzen ari ziren, ala? Halaxe ematen du, egia esan. 
Bilera guztietan plazaratu genizkien, behin eta berriz, 
guztiontzat ezagunak diren aldarrikapenak. Haurreskolak 
Partzuergoaren, familien, haurren eta langileon 
etorkizuna eta lan-baldintzak hobetu eta bermatuko 
dituzten aldarrikapenak, hain zuzen ere. Saiakera bat 
bera ere ez dute egin. Bat ere ez! Immobilismo lotsagabea.

Irailean iaz hasitako mobilizazio eta ekimenei jarraipena 
eman dien egutegia aurkeztu genuen 3 sindikatuok. 
Unibertsitatez kanpoko Hezkuntza Publikoa osatzen 
dugun sektoreok burutu ditugu ekintza horiek guztiak, 
denok dakigun bezala. Administrazioaren jarrera itxiena 
Haurreskolak Partzuergoan aurki tzen dugu, zoritxarrez.

Aldiz, langileona, txalotzeko moduko jarrera izan da. 
Ikasturte hasiera zein gogorra den denok dakigu. 
Egokitzapenak, desplazamenduak, ordezkatzen ez diren 
hainbat murrizketa, baimen, lizentzia eta eszedentzia, 
kontratu egonkorrak ekiditeagatik sortutako puzzle 
ulergaitzak... Urtero bezala, ikasturte bukaera eta 
hasierak hankaz gora izan ditugu aurten.

Hezitzaileon esfortzuak eta lanak eramaten du haurres-
koletako egunerokotasuna aurrera, enpresaren tra ben 
gainetik. Haurreskolak Par tzuergoko eta Eusko Jaur-
laritzaren jarrerek honetara eraman gaituzte berriz ere:

Inongo lotsarik gabe bajak zigortzen jarraitzen dute.

Prekarietatearen kudeaketa betikotzen ari dira. Iraila eta 
urrian kalitatezko kontratu bakar bat bera ere sortu gabe, 
hezitzaileak alde batetik bestera mugitzen eman dute 
denbora. Eta uztaileko gora-beherak ezin ditugu ahaztu.

Langile asko lan metaketak noiz iri tsiko itxoiten egon eta 
gero, errealitate gordinarekin egin genuen topo. 8 lan 
metaketa kontratu besterik ez ziren banatu azaroaren 
1etik aurrera hasteko. Negargarria.

Edozein ordezkapen mozteko aukera duten momentuan, 
hezitzaile bat mugitzen dute ordezkapena luzatu 
beharrean. Ordezkapenarekin ez jarraitzea erabakitzen 
ez badute, noski.

Murrizketak, baimenak, lizentziak eta eszedentziak 
ordezkatzen ez dituztenean, lan zama ikaragarri 
gehitzen zaigu gainontzeko lankideoi. Zenbaki soilak 
izango bagina bezala tratatzen gaituzte.

Lan hitzarmena eta Ordezkoen araudia lotsa gabe 
interpretatzen jarraitzen dute. Langileok aitortuta 
ditugun eskubideak defendatzera epaitegietara jo 
behar izaten dugu, askok egin behar izan dugun 
bezala. Haurreskolak Partzuergoa dirutza ordaintzen 
ari da kalte-ordainetan (diru publikoa, berriz ere), 
aldebakarreko erabaki interesatuak hartzen tematu 
direlako. Epaileen sententzien gainetik.

Urriko nominarekin batera soldataren % 1eko igoera jaso 
dugu, bai, eta urtarriletik irailera bitarteko atzerapenak. 
Baina... 2009tik soldata igoerarik ez dugula izan 
kontuan hartuta, eroste ahalmenaren galera metatua % 
7-8ra bitarterainokoa da harrezkero!

Haserre egoteko arrazoiak soberan ditugu, beraz, ondo 
dakigu guztiok. Etengabe jarraitu dezakegu adibideak 
ematen. Etorkizuna da jokoan duguna. Jendarte 
kohesionatu bat lortzeko Haurreskolak Partzuergoak 
eskaintzen duen zerbitzua behar-beharrezkoa da. 
Kalitatezko zerbitzua behar du izan, eta horrek inplikazio 
eta esfortzu handiak eskatzen ditu. Zoritxarrez, interes 
askoren aurka ari gara borrokan; Eusko Jaurlari tzak 
bultzatu eta defendatzen dituen interesak, Haurreskolak 
Partzuergoaren konplizitatearekin batera. STEILASen 
argi dugu ezin dugula etsi borroka horretan, etorkizun 
hori irabazi nahi badugu behintzat.•
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ordezkoen egoera eta araudia

Haurreskolak Partzuergo a ren 
egoera zein den ongi ulertzeko, 
Euskal Hezkuntza Sistema osoaren 
azterketa egitea komenigarria li-
tzateke. Bitan banatuta dagoen 
sistema da, Sare Publikoan eta Sare 
Pribatuan; segregazioan oinarrituta, 
euskal jendarteak egun bizi duen 
banaketa hori geletan hasten da. 
Eta Haurreskolak Partzuergoa 
gizarte segregatzaile eta segregatu 
honen lehendabiziko oinarrietako 
bat da.

Euskal Hezkuntza Sistema dago-
enetan uzteko interesen aurrean 
Haurreskolak Partzuergoak egun 
paira tzen duen egoera ezin da 
aldatu. Ez dute aldatu nahi.

Egoeraren larritasun horren zergatiak 
ugariak dira eta, horien aurrean, 
Eusko Jaurlaritzak eta Haurreskolak 
Partzuergoak ez dute inolako neurririk 
hartzen. Are gehiago, dagoeneko 
ditugun trabak mantentzeko eta 
berriak sortzeko ahalegin guztiak 
egiten dituzte. Aztertu ditzagun.

Sare pribatuak Haurreskolak Par-
tzu ergoak ez dituen ezaugarri, 
abantaila eta askatasuna ditu. 
Besteak beste, Eusko Jaurlaritzaren 
babes osoa. 

Matrikulazio jaitsierari aurre egiteko 
erabakiak har tzeko aukera dute zentro 
hauek, hala nola: kuotetan aldaketak 
ezarri ditzakete, komunikabideetan 
kanpainak zabaldu, matrikulazio ga-
raia gainontzeko zentroekin batera 
gauzatu...

Kuotak aipatu ditugula, ezin dugu 
ahaztu titulartasun pribatuko zentro 
askotan familiak kuota merkeagoak 
ordaintzera heldu daitezkeela, 
konpetentzia desleial egoera bat 
sortzen delarik herri eta hiri askotan. 
Haurreskolak Partzuergoaren alde 
egiten duten familiek jasaten 
dituzten kuotak oso altuak dira eta 
haurrak haurreskoletan matrikula-
tzea hautu elitista-klasista batean 
bihurtu du administrazioak.

Gainera, beraien haurrak zentro 
hauetara eramaten dituzten fami liek 
0-18 urte bitarteko eskola-bidea ziur-
tatuta dute kasu gehi enetan, Eusko 
Jaurlaritzari esker. Haurreskolak 
Partzuergora etortzen diren haurrei, 
ordea, ez zaie halakorik bermatzen, 
0-3 zikloa zatituta egoteaz gain, es-
kola ibilbidea garatuta ez dagoelako. 
Hau ere, Eusko Jaurlaritzari "esker".

Eta hau guztia gutxi balitz, 
dagoeneko guztiok dakigun bezala, 

0-3 etapa pribatizatzen
Eusko Jaurlaritzak 24,6 milioi euroko 
diru-laguntza banatu berri du 
titulartasun pribatuko 0-3 zikloaren  
eskaintza duten 272 haurtzaindegi 
eta eskola pribatuen artean. Diru-
laguntza horien kontrolik eta 
jarraipenik ez da existitzen.

Diru-laguntza honen inguruko haus-
narketa honekin guztia esaten da: 
Eusko Jaurlaritzak eta EAJk momentu 
honetan zentro hauetara bideratzen 
duten diru publikoaren erdia baino 
gutxiago (10 miloi euro) Haurreskolak 
Partzuergora bideratuko balute, fa-
miliek ordaintzen dituzten kuotak 
desagertuko lirateke eta Haurreskolak 
Partzuergoak eskaintzen duen zer-
bitzu publikoa doakoa izatea lortuko 
genuke. 

Ideologigoki oso estuak diren 
idearioak ezartzen dituzte eskola 
hauetako batzuetan, eta erlijioaren 
derrigortasuna aipatu gabe ezin 
dugu utzi. Hauetako zentro askotan 
familiak erakartzeko hizkuntzei 
ematen zaien trataera ere zalantzan 
jartzen dugu, nola ez, euskararen 
kalterako.

Haurreskola txikietan familiei En-
presak egiten dien eskaintza 7 
ordukoa besterik ez da. Zergatik? 



europako sententzia

2017ko	 irailean STEILASberri 1 idatzian 
jakinarazi genizuen bezala, langile ordezkoen 
kalte-ordainak jaso tzeko eskubidea arau-
tzen zuen Europako sententziaren harira 
Haurreskolak Partzuergoak erabaki bat hartu 
zuen pasa den ikasturte bukaeran.

Erabaki hau enpresaren aurkako eta salatu genuen langileon 
aldeko sententzien ondorioz iritsi zen. Baina, nola ez, 
Haurreskolak Partzuergoak ezin izan zuen sententziek jasotzen 
zutena osotasunean onartu eta irakurketa interesatua egin 
zuen. Berriz ere.

Europako sententziak kontratu bat amaitzen denean langile 
finko eta ordezkoen eskubideak parekatu zituen, kontratu 
horri dagozkion kalte-ordainak jaso tzeko momentuan. Amaitu 
den kontratu bakoitzak lan eginiko urte bakoitzeko 20 eguneko 
kalte-ordaina jaso beharko luke, horren arabera.

Pasa den ikasturtean langile askok abian jarritako hainbat 
prozesuen ostean, epaitegiek arrazoia eman ziguten. Eta 
enpresa kalte-ordainak ordaintzera derrigor tzen zuen sententzia 
ugari jasotzen hasi zen. Langileen eskubideak defendatzera 
epaitegietara joan behar izan ginen beste behin ere, Haurreskolak 
Partzuergoko Per tsonal Sailaren jarrera salatzera.

Sententziak bere horretan onartu beharrean, beste ideia bat 
izan zuten Eibarren. Langileen Estatutuan jasotzen diren 12 
eguneko kalte-ordainak ordaindu zituzten 2017-1018 ikasturte 
bukaeran lehen aldiz. Baina ez ordezkapen kontratu guztiei, 
lan-metaketa kontratua izan zenuten langileei soilik.

Beraz, erabaki lotsagabe horren ondorioz, ordezkapen kontratua 
izan zenuten langileen eskubideak urratu zituen enpresak:

•  Ordezkapen kontratuak izan zuten langileak kalte- ordainak 
jaso gabe jarraitzen dute.

•  Lan-metaketa kontratua izan zuten langileei 20 egun 
ordaindu beharrean 12 ordaindu zien. 8 egun zor die oraindik!

STEILAS sindikatuak ezin du egoera hau gehiago onartu. 
Gureak diren eskubideak behin eta berriz ukatzen jarrai tzen 
dizkiguten bitartean, behin eta berriz izango gaituzte behar 
den tokian egoera horietako bakoitza salatzen. •

Lerro	hauetatik	gogorarazi	nahi	dizuegu	urte	beteko	epea	
duzuela	bukatu	zaizkizuen	kontratuen	kalte-ordainak	

eskatzeko,	kontratu	bakoitzaren	amaiera	egunetik	aurrera.

Familia guztiek kuota berdina ordaindu 
arren (8 ordura artekoa),  zerbitzu bera 
erabiltzea ukatzen zaie. Eusko Jaurlaritzak 
Haurreskolak Partzuergoko sorrera gauzatu 
zuenean herri txikietako zerbitzua bermatzea 
zuen helburu: 8 orduz irekita zeuden 
hezitzaile bat eta erdiko jardunarekin. Baina, 
13 urte igaro ondoren, helburua aldatu al du? 
Etekinak lortu nahi al ditu orain?

Langileoi dagokigunean, berriz, zer esan... 
Egunero sufritzen ditugu Haurreskolak 
Partzuergoaren alde bakarreko erabakiak, 
Lan Hi tzarmenaren edo Ordezkoen Arau-
diko interpretazio interesatuak... Behin-
behinekotasun tasa % 40ra arte igo da eta 
ez dira gai egoera prekario hau aldatuko 
duten neurririk hartzeko (baldintza hauetan 
mantendu nahi gaituztelako izango da). 
Bulegoko langileen (behin-behinekotasun 
tasa, % 100a) eta hezitzaileen LEPa egin 
beharko lirateke enpresa honetan. Izan ere, 
Langileen Estatutoak dioenaren arabera, 
indarrean dauden LEP arteko kontratuak 
hiru urte baino gehiago irauten dutenean 
estrukturalak bihurtu beharko lirateke. 

Honegatik guztiagatik, STEILAS sindi-
katuak Haurreskolak Partzu ergoaren bide-
ragarritasun plan bat eskatzen die Eusko 
Jaurlari tzari eta Hezkuntza Sailari. 0-3 
zikloaren etorkizuna bermatuko duen plan 
bat:

•  Haurreskolak Partzuergoa doa koa izateko.

•  Haurreskolak Partzuergoa Hez kun tzaren 
Sailaren barne egoteko.

•  Haurreskolak Partzuergoko fa mi lia guztiei 
zerbi tzu berdina eska in tzeko.

•  Haurreskolak Partzuergoaren lan gileen 
lan-baldintzak hobetzeko.

•  Haurreskolak Partzuergoak inposatzen 
dizkigun alde bakarreko erabakiekin 
bukatzeko.

•  Haurreskolak Partzuergoko Lan Hi tzar-
menaren eta Ordezkoen araudiaren 
langileen aurkako interpretazioarekin 
bukatzeko.

•  Haurreskolak Partzuergo PUBLIKOA, DOA-
KOA eta UNIBERTSALA gauzatzeko. •

Haurreskolak 
Partzuergoak Euskal 
Hezkuntza Sistema 

Publikoan integratua egon 
behar du!

2016ko iraileko Europako 
Justizia Auzitegiaren 
sententzia dela eta
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Lan baldintzak hobetu, 
hezkuntza eraiki!

Haurreskolak Partzuergoan
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lgtbi+

Gure eskoletako egunerokotasunean, bizipen 
berriak sartzen ditugu motxilatxo horretan. Saiakera 
guztiak egiten ditugu eta, batzuekin, baita lortu 
ere. Haurrengan pentsatzen antolatzen ditugun 
goizak, jolas librerako tarteak, tailerrak, eskulanak, 
bestelako ekintzak, psikomotrizitate saioak… modu 
kontzientean prestatzen ditugu; hau lantzeko, bestea 
sentitzeko, hura garatzeko. Horretarako prestatu 
gara, eta horretarako prestatzen jarraitzen dugu.

Baina, eguneroko lan horretan guztia modu 
kontzientean egiten al dugun galdetuz gero, zer 
erantzungo zenioke zure buruari? Zer da gure 
eskoletan, gure geletan, gure haurrek txiki-txikitatik 
entzun eta motxilatxo horretan sartzen dutena, 
gu kontziente izan gabe? Edo, agian, uste baino 
kontzientzia gehiago dugu… Txikitatik entzuten…

Nola	 deitzen	 garen… Izena ez da, soilik, izena. 
Markatu, banatu egiten gaitu. Neska edo mutil izena. 
“Nola deitzen da?”, batek; “Nora”, “Jon”, besteak. 
“Ze ondo, beste neska bat”, edo, “Aiba, beste mutil 
bat”, segidan. Guztira (zenbatzen hasten gara), 5 
neska eta 3 mutil (gela nahiko lasaia); 6 mutil eta 
neska bi (gela zailtxoagoa); 4na (gela parekatua!). 
Neska eta mutil kopuruaren araberako ikasturtea 
aurreikusten hasten gara, ezinbestean.

Izan ere, generoa markatzen ez duen izenik jartzen 
ez digute utziko haurra erregistratzera goazenean. 
Euskaltzaindiak zehaztuko du izenak nolakoa izan 
behar duen, gainera. Araututako banaketa da, beraz. 
Argi geratu behar da neska edo mutila den. Ez baita 
berdina, alegia.

Heteroarauak ezarritako binarismo itxienarekin 
topo egiten dugu, beste behin ere, txiki-txikitatik.  
Exijentzia hauen beharra zalantzan jarri beharko 
genuke, agian, eta gure eskoletan haurrek bestelako 
irizpide batzuetan oinarritutako esperientziak jaso 
ditzaten borrokatu.

Zer	izan	behar	garen…	Dagoeneko badugu izena. 
Berdin dio zein, garenaren araberakoa izango baita. 
Zorte pixka batekin, agian ez. Belarritako parea ere 

Txikitatik	entzuten...

azkar jarri digute, badaezpada. Edonola ere, gutaz 
espero dena izateko heziko gaituzte. Heziko ditugu, 
eta haziko gara. Gutaz espero dena, hori da hori 
presioa.

Gorputz identitatea edo genero rolak (nolako neska/
nolako mutila, bestelako aukerarik gabe) jaio bezain 
pronto zalantzan jartzea ezinbestekoa dela uste dugu, 
neskek nahi dutena izan daitezkeela, mutil batek 
ez duela zertan espero dugun mutikotea izan edo 
diren bezalakoak izan daitezkeela bizi dezaten txiki-
txikitatik. Ez da, soilik, azken hilabeteetan pil-pilean 
dagoen trans haurren diskriminazioa saihestea, 
guztion onerako hain zurrunak diren arauak zalantzan 
jartzea baizik.

Gure geletan urtero ditugu helduok ezartzen ditugun 
(ez ahaztu hau) espektatiba horietatik ihes egiten 
duten haurrak; familien espektatibetatik, edo, 
hezitzaileonetatik. Arrazoi bategatik ez bada, beste 
bategatik izango da. Gorputz-gaitasunak, trebezia 
sozialak, edo, zergatik ez, sexualitatea dela-eta. 
Haurrek, hain txikiak izanda, babes eta segurtasun 
bereziak behar dituzte beraien bizitzako lehen 
esperientziak konfiantza osoarekin bizitzeko, beti, 
eta diskriminazio zantzu txikiena errotik mozten 
trebeak izan behar gara.

Ebaluazio txosten batean, honek edo harek, neska edo 
mutila den ezberdintzen duela jasotzen dugunean, 
binarismo horretan pauso bat aurrera (atzera, agian) 
ematen dugu, konturatu gabe. Ezberdinak direla, 
garela, erakusten diegu, ikasten dute. Eta generoaren 
araberako ezberdintasun hori oinarri hartuta, 
gainontzeko guztia dator atzetik: jarrera ezberdinak, 
jostailu ezberdinak, kolore ezberdinak, espektatiba 
ezberdinak, erropa ezberdinak, sentimendu 
ezberdinak, jolas ezberdinak, lagun ezberdinak, hitz 
egiteko modu ezberdinak, printzesa, txapelduna, 
marimutiko… Ezberdinak.

Zer	 maitatu	 behar	 den…	 Amak, aitak, amamak… 
atea zabaldu eta badoaz korrika haurrak elkar 
besarkatzera, muxukatzera. Ze polita! Eta, asko 
pentsatu gabe, harreman berezietaz marmarrean 
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Haurreskolak Partzuergoan gure artean ditugun haur gehienak 4 
hilabetekin ekartzen dituzte beraien familiek gureganaino. Geroago bada 
ere, urte bete pasatxorekin. Berdin dio noiz, haur hauetako bakoitzak 
bere motxilatxoa dagoeneko betetzen hasia baitu.



Jar gaitezen momentu batez beraien azalean 
eta, pentsatu, nola sentituko ginateken hain  
garrantzitsua den momentu horretan. Bada, ez 
ote dute beraiek antzerako zerbait sentituko? Ala, 
haurrak direlako, guztia aguantatu behar al dute?

Sentimenduek askeak beharko lukete izan, katerik 
gabeak, agindurik gabeak. Norberak (behar den 
momentuan) erabakitzeko (erabakitzekotan) zer, 
zeini, noiz, zenbat eta nola adierazi. Edo ez.

Izan ere, gaur egungo gizarteak baditu nahikoa 
baliabide haurren askatasuna artifizialki 
baldintzatzeko. Ez gaitezen gu beste bat izan, 
eta saiatu gaitezen inguratzen gaituen jendartea 
eraldatzen. Poliki-poliki bada ere, posible baita 
haurren askatasunean norberarena aurkitzea. Eta 
alderantziz. •
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hasten gara. Helduon espektatiben gainean, berriz 
ere, eraikitzen.

Haurrak askatasunez adierazten diren bitartean, gu 
gara haurren arteko maitasun adierazpen horiei izena 
eta abizena jartzen diegunak. Horrek haur horien 
buruan sortzen duten ereduan (bai, singularrean, 
eredu posible bakarrean) erreparatu gabe. Oinarri-
oinarrizkoa da haurrek ahalik eta erreferente gehien 
izatea beraien eskura, beraien begira. Ahalik eta 
mundu anitzena irudikatu ahal izateko, ahalik eta 
mundua adierazteko modu anitzenak ezagutu behar 
dituzte, eta hori gure (helduon) esku dagoen zerbait 
da, hein handi batean. Eredu izan behar gara, ereduak 
eskaini behar ditugu.

Errefererentzia bakarra aukeran emanez gero, 
itxia, gure haurrak hainbeste araututako sistema 
heteropatriarkalean gehiago hondoratu besterik ez 
ditugu egiten, sistema horren menpeko bihurtuz 
jaiotzen diren momentutik. Eman diezaiegun aukera 
inguratzen dien mundu hori apurtu eta bestelakoa 
izan ahal dela pentsatzeko, sinisteko eta bizitzeko.

Nori	 adierazi	 behar	 dizkiogun	 sentimen-
duak	(eta	nola,	noiz…)	“Ez egin negarrik, ez dela 
ezer izan...”. Ah, ez? Nork hartu du buruan kolpea? 
Nori kendu diote eskuan zuen jostailua? “Emango 
diozu/didazu/diguzu muxu/besarkada/bosteko 
bat (berdin dio zeini)?” Eta, ez badut nahi, zer? 
Derrigortu egingo nauzue?

Horrelako esamoldeak behin eta berriz ahoratzen 
ditugu, larregi planteatu gabe zer ari garen egiten. 
Sentimenduak ukatzean zer da lortzen duguna? Zer da 
haurrari eskatzen dioguna horrelako momentuetan?

Haurren sentimenduak etengabe moldatzen, 
eraikitzen, ezkutatzen edo/eta ukatzen ditugu. 

"Izan dugun haurra hazteaz 
arduratu beharko ginateke, 

ez izan nahi genuenaz. Izan nahi 
duena izateko eskubidea duela 

ulertzeaz ari gara."
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lan osasuna
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“Ikastetxeen egoer
a 

oso lotuta dago 
lan 

osasunarekin, 
lan arriskuak 

sortzen baitituzt
e eta 

arazo psikosozialak 

areagotzen baitit
uzte”.

EAEko	 sare	 publikoko hainbat eta hainbat lehenengo 
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 garaian eraiki ziren. Nahiz 
eta ikastetxe hauen izenak ez ditugun aipatuko, hori ikusi 
ahal izateko, eraikin horietatik buelta bat ematea besterik 
ez dago. Alde batetik bestera 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 arkitektonikoak dira; zer esanik ez, gaizki isolatutako 
eraikinak, lehioak, ateak... gaindimentsionatutako instalazio 
elektrikoak, 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, ekiten 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. 
Hemen ordea, sosa partidarik izan bada (hala esaten 
digute negoziatu nahi ditugun hainbat gauzei ez ekiteko 
aitzakiarekin, behinik behin), halabaina obrak ez dira hasten 
behar diren eraikin horietan eta beste batzuk partxea tzeko 
erabiltzen dituzte. Bestetik, eraikin sasi-berriak aipatu nahi 
genituzke. Izan ere, gaizki disenatuak izan dira lehendabiziko 
momentutik eta gerora ohartu dira izugarrizko akatsak 
dituztela: bentilaziorik ez, garbiketa zentrorik ere ez, ezta 
langileendako sorospeneko lokalarik ere, besteak beste. 
Are gehiago esango genuke, badira eraikin berri dauden 
ikastetxeei egiten zaien gehigarriak ebakuazio planik ez 
dutenak.

Haur Eskolei erreparatzen badiegu, nabarmentzekoa da 
egoera larrien dauden eraikinak Iruñeko haur eskolak direla. 
Halere, aipatzekoa da Baztango Haur Eskolaren sorrera, 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

“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”.

Eilasbiz15
Ohar itsaskorra
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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. •


