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Sektoreko	 negoziazio kolektiboa kinka larrian 
dago une honetan. Joan den azaroaren 29an 
negoziazio mahaitik altxatu ginen sindikatuok 
patronalen eran tzun eskasa entzun eta gero. Ikasturte 
hasieran egin genuen komunikazioaren balorazioa 
indarrean darrai bere osotasunean: “Legez� kanpoko�
lansarien�murriz�ketak�2016ko�urtarrilaren�1etik�amaitu�
baziren�ere,�gure�eroste�ahalmenaren�galera�2009tik 
(%12,2koa urriaren amaieran)� da� dagoenekoz.� Ira
kasleok� betiko� zama� lektibo� izugarriaz� gain� gero�
eta� eginbehar� gehiagori� egin� behar� diogu� aurre�
musutruk.� Hezkuntza� Laguntzako� Espezialisten� edo�
Haur� Hezkuntzako� Lehen� Zikloko� langileen� egoerek�
ez� dute� inolako� hobekun�tzarik� izan,� egindako�
diagnostikoaren� arabera� bai� sindikatuak� baita� pa
tronalak� ere� ados� geundenean� hainbat� neurrien� in
guruan.� Irakasleon� lanaldia� argitu� beharrak,� Lanbide�
Heziketako� lanaldiaren� berezitasunek,� erretiroan�
sartzeari� jarri� zaizkion� oztopoak,� lizen�tziak� gaurkotu�
behar�izateak,�lanaren�banaketaren,�formazioaren�eta�
lan� osasunaren� inguruko� neurrien� faltak...� hitzarmen�
zaharra�zuloz�beterik�dagoela�agerian�utzi�dute.�Itxura�
guztien�arabera�gure�enpresak�eroso�daude�horrekin,�
jakin�badakitelako�zulo�horiek�beren�interpretazioekin�
betetzen� dituztela� behar� dutenean.� Ez� jakiteagatik,�
beldurragatik� edo� konformatzeagatik� gure� eskubide�
laboralak�erasotzen�dituzte�behin�eta�berriz.�Eta�hori�
lansarien� murrizketen� ondorioz� sortutako� zorraren�
gaiarekin� ere� islatzen� da.� Dirua� izanda� ikastetxeek�
lehenesten� dituzten� beste� kontuetara� bideratzen�
dute,� 2013,� 2014� eta� 2015.� urteko� dirua� zor� digutela�
jakinik.� Horrek� adierazten� du� 2014ko� Akordioak� ere�
zaharkiturik�gelditu�dela�eta�berau�erabil�tzeak�ez�duela�
inolako�zentzurik�une�honetan”.

Hitzarmen berria negoziatzeko bi ikasturtez era-
bi litako eredua agorturik dago. Kristau� Eskola eta 
AICE�prozesua oztopatzeko eta luzatzeko erabili zu-
ten. Plataforma bateratuari erantzun beharrean, 
sindikatuak mahai teknikoko tranpara eramaten 
saiatu dira lehengo. Ez omen zuten nahi bere es-
kaintza urria agerian ustea. Baina egoeraren gor-
dintasuna azaleratu da patronalak ez daudelako 
aurrerapausorik emateko prest. Eskubide laboralak 
ez dira bere lehentasuna.

Bitartean, Jaurlaritzaren aurrekontuen proiektuak 
ez du panorama argitzen lagunduko. Gai askok 
hitzarmenaren esparrua gainditzen dute eta Admi-
nistrazioaren inplikazioa ezinbestekoa da. Nabarmena
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bi zikloen artean 
ematen den lansarien bereizketa bidegabea. Hor 
dugu ere jaiotze tasaren jaitsieragatik etor daitekeen 

La negociación colectiva del sector está 
en un momento delicado. El pasado 29 de 
noviembre los sindicatos nos levantamos de la 
mesa de negociación despues de escuchar la escasa 
propuesta de la patronal.

El modelo de negociación utilizado durante los 
dos últimos cursos está agotado. Kristau Eskola y 
AICE lo han utilizado para alargar y entorpecer la 
negociación. En lugar de responder a la plataforma 
conjunta, han intentado llevar a los Sindicatos a la 
trampa de una mesa técnica. No querían dejar en 
evidencia su pobre propuesta. Pero ha quedado 
claro que la Patronal no está dispuesta a avanzar. 
Los derechos laborales no son su prioridad.

Mientras, el proyecto de Presupuestos del Gobierno 
no ayuda a aclarar el panorama. Muchos temas 
superan el ámbito del convenio y es imprescindible 
la implicación de la Administración.

Aunque hay razones para desconfiar, STEILAS 
cree que hay necesidad de cambiar la dinámica 
del sector para obligar a la Patronal y la 
Administración, cada una en su nivel, a implicarse 
en una negociación de verdad. Y eso sólo se puede 
lograr mediante la movilización, algo que nos han 
enseñado los últimos conflictos.

lanpostu galera edo txanda kontratuetarako jarritako 
oztopoak. Halere, Administrazioa bestaldetik begira-
tzen du interlokuzio sozialari jaramonik egin gabe.

Administrazioa Hezkuntza� Legeari begira dago. 
Proiek  tuak ez du ez adostasun politikorik ez hez-
kun tza eragileen babesik, baina bai itundutako 
irakaskun tzako patronalena. Bitxia! Haren iritziaren 
kontra itundutako irakaskuntzak euskal hezkuntza 
sis teman jokatu behar duen funtzioa da eztabaidaren 
gakoa (segregazio politikak, erlijioa, kontratazioa, 
gardentasuna...). Bide batez, agerian gelditu daiteke 
ere hainbatek zerbitzu publikoez duten diskurtso 
ahula.

Mesfidantzarako arrazoiak badaude ere, STEILASek 
uste du sektoreko dinamika aldatu beharra dagoela 
patronalak eta administrazioa –bakoitza bere mai-
lan– benetako negoziazioan inplikatzen behartzeko. 
Eta hori mobilizazioaren bidez baino ezin da lortu, au-
rreko gatazkak erakutsi zigun bezala. Urteetako bo-
rrokaren ondorioz lortutako eskubide laboralak ezin 
dizkigutelako laburtu, gurea defenda dezagun! •

Hitzarmen	berria	
behar	eta	nahi	dugu:

Mobilizatzeko	garaia	heldu	da
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ezagutu zure eskubideak

En muchos de los llamados centros de Iniciativa 
Social –aunque no sólo, principalmente los de Kristau 
Eskola– existe una tensión cada vez más evidente 
entre la llamada libertad de cátedra y los idearios 
propios (católicos). Ésta derivada del diferente 
origen ideológico de ambos conceptos: el primera 
se consolidó en el Estado liberal del XIX, buscando 
el igualitarismo y la democracia social; los segundos 
surgieron del movimiento conservador, como 
reacción a la anterior. La Constitución de 1978 buscó 
un equilibrio entre ambos, pero si existe, es precario.

La libertad de cátedra se regula en el artículo 
20.1.c. de la Constitución. Al igual que las demás 
libertades de manifestación del pensamiento, tiene 
su límite en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales (artículo 20.4). Aunque surgió como 
una libertad frente al Estado, se entiende como 
libertad de expresión en�el�ejercicio�de� la�docencia,�
una proyección de la libertad de pensamiento y 
expresión en relación a la materia de enseñanza.

El tema de los límites entre la libertad de cátedra y 
el respeto al carácter propio de los centros privados, 
fue motivo de una Sentencia específica del Tribunal 
Constitucional de 13 de febrero de 1981. Estas son las 
ideas fundamentales, todavía vigentes:

›	›  Todo el personal docente tiene reconocido el 
derecho a la libertad de cátedra, in de pen dien-
temente de la titularidad del centro. Para los 
públicos, el límite es el respeto al principio de 
neutralidad. Para los privados, el respeto al 
ideario del centro.

›	›  Se reconoce a los centros el derecho a tener un 
ideario propio siempre dentro de los principios 
constitucionales, los derechos fundamentales, la 
verdad y las exigencias de la ciencia.

›	›  El profesional debe conocer el ideario antes de 
empezar a trabajar y debe respetarlo sin atacarlo 
en público, además de procurar realizar su labor 
docente en el marco de éste.

›	›  La existencia de un ideario en el centro no obliga 
al profesorado a adoctrinar, convertirse en 
apologista del mismo ni contribuir a su difusión 
propagandista.

A pesar de esta Sentencia, la doctrina constitucional no 
ha conseguido garantizar el respeto a los derechos del 

profesorado de estos centros concertados. Tampoco 
lo hacen las normas que ordenan la enseñanza y el 
trabajo por cuenta ajena, ni el convenio que regula 
las relaciones laborales del sector. Las titularidades 
actúan en nuestros centros con el objetivo de extender 
su ideología al conjunto de las actividades escolares 
y extralaborales y la dejadez de la administración 
pública –a quien se encomienda la tarea de controlar 
que la actividad se desarrolle según lo establecido 
legalmente– ahonda cada vez más en el problema.

En el día a día de los centros, se hace uso de ins-
trumentos cada vez más coercitivos, a veces con 
amparo legal y otras con interpretaciones al margen 
de las normas. No solo limitan la libertad de cátedra 
de los docentes sino que pretenden ajustar el modo 
de vida del profesorado a las reglas morales de la 
institución. Así, se le exige que asuma el ideario del 
centro, que consiga la misión�canónica, incluso que 
firme su adhesión personal al ideario. Además, se le 
obliga a colaborar y participar en la acción pastoral o 
a integrar e interrelacionar los aspectos académicos 
y los pastorales. Aunque el sistema de contratación 
vela porque cada vez haya más trabajadores-as 
que compartan esos principios (en esos casos no 
hay ningún problema) hay quienes tienen otras 
convicciones ideológicas. En este caso, no es difícil de 
imaginar que ante cualquier conflicto estas personas 
adoptarán la opción que les garantice menos 
problemas. Contraviniendo derechos fundamentales 
básicos, el ideario les fuerza de manera expresa o 
tácita, a renunciar a sus convicciones y convertirse 
en portavoces de una ideología ajena.

Ésto es más grave si cabe cuando –en muchos casos– 
los principios morales defendidos por las titularidad 
se distancian de manera radical de los aceptados 
ampliamente por la sociedad vasca. No solo queda 
limitado el ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión a nivel social, político o sindical, sino 
también comportamientos o decisiones relacionadas 
con la vida privada (la propia imagen, libertad 
sexual, derecho a crear una familia monoparental, 
a abortar, divorciarse o formar una pareja de 
hecho, especialmente cuando es con personas del 
mismo sexo). Algunas personas deben decidir entre 
abandonar su puesto de trabajo o conservarlo previa 
renuncia al ejercicio de derechos o, cuando es posible, 
mantener una doble vida. •

!Que no 
te pisen!
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Idearios de centro frente 
a libertad de cátedra



ezagutu zure eskubideak

Una	sentencia	emitida el 4 de septiembre por el Tribunal Europeo 
de los Derechos Humanos establece que las empresas no tienen 
derecho a controlar de forma ilimitada los correos profesionales de sus 
empleados-as. Pueden controlar el correo interno, pero deben avisar 
previamente a la persona interesada y deben tener un motivo concreto 
para hacerlo. La sentencia es inapelable y sienta jurisprudencia para 
todos los países de la Unión.

El abogado de la Confederación Europea de Sindicatos recordó al 
tribunal, durante la vista previa a la sentencia, que recomienda «una 
proporcionalidad cuidadosa» ante cada infracción y considera que un 
ocasional uso privado del correo profesional no merece más que una 
amonestación. Las sanciones o el despido deben reservarse, según 
los sindicatos, para los casos de reincidencia o para las vulneraciones 
más graves. Estas recomendaciones fueron incluidas como anexo en la 
sentencia.

Los jueces sostienen que, pese a que las normas internas de la empresa 
prohíban el uso de Internet con fines privados, estas normas “no�
pueden� reducir� a� la� nada� el� ejercicio� de� la� vida� privada� social� en� un�
lugar�de�trabajo”. Porque “el derecho al respeto a la vida privada y a la 
confidencialidad de la correspondencia continúa aplicándose, incluso si 
estas pueden limitarse en la medida de lo necesario”, añaden.

En el sector de la enseñanza las nuevas tecnologías en el puesto 
de trabajo han crecido estos últimos años de forma exponencial. 
Evidentemente se trata de un instrumento necesario. El uso del 
ordenador y tabletas electrónicas dentro y fuera de clase es habitual y 
la información se almacena o se comparte a través de correo electrónico 
o en la nube.

Pero debe quedar claro que las herramientas que la empresa pone 
a disposición del personal son, en principio, para desarrollar las 
tareas asignadas, pero dentro de la jornada laboral. No tenemos 
ninguna obligación de conectarnos al correo electrónico, ni a ninguna 
plataforma fuera de nuestro horario; es más, no tenemos por qué tener 
un ordenador o una conexión a internet en nuestro domicilio para poder 
trabajar a distancia.

Por otro lado es evidente que si nuestras empresas no quieren que 
usemos el correo electrónico del trabajo para asuntos personales tiene 
que comunicarlo de forma expresa, ya que, como dice la sentencia, 
estar en el trabajo no supone quedarse incomunicado. Si el uso 
personal supone poner en peligro la seguridad informática del centro, 
es la empresa la que debe tomar las medidas técnicas necesarias para 
que las herramientas sólo se puedan usar para lo que hace falta.

Además, es importante saber que anteriores sentencias ya dejaron 
claro que si la forma habitual de comunicación en el centro es el correo 
electrónico, los representantes sindicales pueden usar, además del 
tablón sindical, el correo de la empresa para difundir la información 
sindical entre la plantilla, siempre que no suponga poner en peligro el 
buen funcionamiento del sistema de correo en la empresa.•

Los peligros del uso del email de la empresa 
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aurrekontuak 2018

Aurreko	 urteetako ildoei jarraiki dago egina: 
aurre kontu murritzailea, erabat kontinuista eta 
herritarren beharren gainetik defizit fiskala betetzea 
(Barne Produktu Gordinaren %6tik %4ra jaisteko 
helburuarekin), zorra ordaintzea (1.113 milioi €) eta 
ikuspegi sozial batetik zalantza handiak sortzen 
dituzten egitasmoak (Abiadura Handiko Trena) sus-
tatzea lehenesten dituena.

Esaten dutenaren kontra, beste urtez batez, hezkun-
tzako gastua jaisten jarraitu nahi dute. EAEko Barne 
Produktu Gordinaren %2,4 igoera aurreikusten da 
baina 2018rako % 1,9 besterik ez da igoko hezkun-
tzako gastu publikoa, orokorrak % 3,9ko hazkundea 
izango duen bitartean. Gainera, balizko igoera 2017ko 
KPIrekin desagertzen da. 2.616 milioi gastatuko 
dira (iaz baino 51 gehiago) baina hezkuntzak 
pisua galduko du, berriro ere. Horrela, aurrekontu 
orokorraren %23,6 eramango du, aurten % 24,1 
eraman duenean. Esanguratsua da Barne Produktu 
Gordinaren %3,76 izatetik % 3,74 izatera pasako dela 

Hezkuntza	aurrekontuak:

Gero	eta	inbertsio	gutxiago		
eta	kaltetuena	ez	da	
itundutako	irakaskuntza

eta, horren ondorioz, hezkuntza gastuak duen defizit 
estrukturala (BPGren %6 iristeko behar dena) 1.638 
milioira iritsiko da.

Baina krisiaren aurretik datorren bigarren joera bat 
ere nagusitzen da aurrekontuen proiektuan. Nekatuta 
gaude itundutako irakaskuntzaren finantziazioaren 
inguruan ohikoak bihurtu diren kezka eta kexekin. 
Segregazioari buruz puri-purian dagoen polemikari 
jaramonik egin gabe Hezkuntza Legeaz baliatu 
nahi dute finantziazio sistema aldatzeko, inolako 
kontrapartidarik gabe. Ikastetxe hauek eta bertara 
joatea erabakitzen duten familiak Administrazioak 
diskriminaturik omen ditu eta beren proiektuak 
merkeagoak direlako aitzakiarekin diru eske dabiltza 
harat honat eta betiko jarrera itxiak agertzen dituzten 
negozio kolektiboaren mahaietan. Eskubide laboralak 
ez dira bere lehentasuna.

Baina datuek ez dute hori adierazten. 2018an 
Unibertsitatez kanpoko araututako irakaskuntzari 
dagokionez (hau da, Haur eta Lehen Hezkuntza, 

El Gobierno Vasco presentó a finales de octubre el proyecto de presupuestos 
para 2018. Conviene recordar que este proyecto llega totalmente 
condicionado dado que precisa que se apruebe el proyecto del Gobierno 
de Madrid para que algunas de sus medidas más significativas (las OPE, la subida de sueldo 
del 1.5 % de las y los empleados públicos o -por efecto de arrastre- de los gastos de personal 
de los módulos de financiación de la enseñanza concertada) puedan llevarse a cabo. El 
PP espera con los brazos abiertos el acuerdo con el PNV en un escenario en el que no 
deberíamos descartar la prórroga presupuestaria.

En nuestro ámbito de la CAV, a la hora de escribir este artículo el PNV y el PSE acaban de 
confirmar un acuerdo con el PP en torno al impuesto de sociedades. Concretamente, en dos 
años bajarán del 28% al 24% este impuesto (del 24% al 20% en el caso de las pequeñas y 
medianas empresas) de manera que la CAV se convertirá en la Comunidad del Estado donde 
menos paguen las empresas. Habrá que ver qué consecuencias puede traer esta medida en 
los presupuestos futuros (con menos ingresos más recortes) pero es significativo que estos 
partidos antepongan las demandas de CONFEBASK a las de la ciudadanía vasca, reflejadas 
en la Carta Social de Euskal Herria que respaldamos los sindicatos y los agentes sociales. 

Todo apunta a que este acuerdo va a dar pie a que PNV y PSE acuerden los presupuestos de 
2018 con el partido más corrupto de Europa, el mismo que nos trajo los recortes y que acaba 
de imponer el artículo 155 en Cataluña.

2018
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Lan baldintzak hobetu, 
hezkuntza eraiki!

Aurreko	 ikasturtean Araba, Bizkaia eta Gi-
puzkoako hezkuntza publikoko irakasle, hezkun-
tza bereziko hezitzaile, sukaldari eta garbitzaile eta 
Haurreskolak Partzuergoko hezitzaile eta langileek, 
STEILAS, ELA eta LABek deituta greba eta 
mobilizazio dinamika gogor bati ekin zioten, urtez 
urte hezkuntza publikoak jasandako murrizketei 
buelta emateko asmoz. Ikasturteak Jaurlaritzaren 
erantzun egokirik gabe amaitu zuen eta sindikatuok 
ikasturte hasiera bizia izango zela iragarri genuen. 
Gobernuak, ordea, ez die langileen aldarrikapenei 
jaramonik egin eta ikasturte honetan ere mobilizazio 
dinamika indartsuari ekin diote.

STEILAS, LAB eta ELA sindikatuok deitutako 
hamaika langile batzar eta elkarretaratze, ikastetxe-
etan itxialdiak, manifestazioak eta greba egutegia 
burutu dira lehen hiruhilabetean. Azaroan sek-
tore bakoitzak -haurreskolak, sukaldari eta gar-
bitzaileak, irakasle laboralak eta hezkuntza bereziko 
hezitzaileak, eta irakasle funtzionarioak- bere aste 
borroka izan du eta ostegunetan greba eguna egin 
dute. Abenduaren 12an sektore guztiak batera 
greba eguna burutuko dute. Mobilizazio guztiak 
arrakastatsuak izan dira eta irakaskuntza publikoko 
langile gehienek bat egin dute greba deialdiekin.

Ahalegin handi horri esker Jaurlaritza benetako 
negoziazio mahaira eramatea lortu da eta hasierako 
negoziazioaren aurkako jarrera hertsia alde batera 
utzi behar izan du mahai gainean proposamen ba-
tzuk jarriz. Hala ere, negoziazioa hasi besterik ez 
da egin eta Jaurlaritzak eskainitakoa sindikatuok 
eskatzen dugunetik oso urrun dago.

STEILAS, LAB eta ELAren ustez, hezkuntza pu blikoa 
eta haurreskolak sufritzen ari diren egoerari buelta 
emateko ezinbestekoa da Jaurlaritzak az ken urteetan 
inposatu dituen murrizketak bertan behera gelditzea 
eta hezkuntza politika errotik alda tzea. Hezkuntza 
Sailak sektore ez berdinetako aldarrikapenak aintzat 
hartu eta benetako negoziazio prozesu bati ekin 
behar dio, lan-baldintzak hobetu eta egungo gure 
hezkuntza publikoak dituen behar eta erronkei 
modu egokian eran tzuteko.•

Bigarren Hezkuntza osoa eta araubide bereziak) 
irakaskun tza publikoak iaz baino 24,9 milioi 
gehiago izango du, %1,8ko hazkundea; itun-
dutako irakaskuntza finantzatzeko 15,1 m. 
gehiago daude proiektuan, %2,3 gehiago. 
2009tik itundutako irakaskuntzak %9,4ko 
igoera izan du eta publikoak 0,7ko galera.  
Atzera begiratuta, arlo honetan, 2009an 
itundutako ikastetxeek aurrekontuen %29,6 
jaso zuten eta 2017an %32,1. Hurrengo urtean 
% 0,2 gehiago. Hezkuntzako gastu orokorra 
murrizten denenean dirua nola banatzen den 
garrantzi tsua da, batek irabazten duena besteak 
gal tzen duelako. Kaltetuena ez dela itundutako 
irakaskuntza izan adierazi dute datuok.

Lehen esan bezala, guztira 674,7 milioi joango 
dira itundutako irakaskuntzara 30 bat partiden 
bidez. 2017Ko proiektuarekin alderatuta igoera 
nagusiena Bigarren Hezkuntzan izango da 
%2,3rekin (10,7 m. gehiago) eta gutxiago 
Haur eta Lehen Hezkuntzan, %1,4rekin (4,8 m. 
gehiago). Hona hemen partida esanguratsuenak 
eta bere garapena jasotzen duen laukia:

Partida	nagusiak 2018 2017

Hezkuntza Itunak 622,2 610,7

0-3 zikloari diru-laguntzak 25,6 25,6

Hezkuntza laguntzako 
Espezialistak

11,7 11,7

Kooperatibei diru-laguntzak 2,5 2,1

Etorkinak 1,7 2

IRALEko ordezkapenak 1,8 2,1

ELEANIZTASUNEKO 
PROIEKTUAK

1,3 1,3

Normalizazio proiektuak 1,3 1,1

Jarduera ildoak LH 1,2 0

Ekipamendurako LH 1 0,7

Liberatu sindikalak 1 1

Eskaintza Partziala Zikloetan 0,8 0,7

Berrikuntza proiektuak 0,7 0,7

Bikaintasuna 0,4 0,5

Diru-laguntza osagarriak LH 0,4 0

Hezkuntza Sare 0,3 0,3

Sare Hezkuntza 0,2 0,3
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berriak

Una reciente sentencia del Tribunal de 
Justicia de La Unión Europea establece 

el derecho de quienes tienen jornada parcial a que se les computen los derechos de cara al paro en 
igualdad de condiciones que a jornada completa. En nuestro sector, el Servicio Público de Empleo 
Estatal contabiliza como días efectivamente trabajados los de la semana completa (incluyendo el 
fin de semana). Esto también sucede en los contratos a jornada parcial en los que se trabaja los 
cinco días laborales. En éste caso la rebaja en el cobro del paro es proporcional al contrato parcial. 
Sin embargo, si el contrato a tiempo parcial implica trabajar semanalmente menos días que los 5 
laborales, no se generan los mismos derechos de cara al paro, porque no se le contabilizarán los 
fines de semana. Con un contrato similar, se puede cobrar el paro durante más o menos tiempo en 
función de la distribución de la jornada.•

Europa critica la discriminación 
en el paro de algunos contratos parciales

Ha llegado a nuestras manos 

un contrato de un centro de 

Kristau Eskola que incluye una 

cláusula fraudulenta, con la que 

pretenden aplicar el artículo 19 

del convenio estatal de centros 

concertados como derecho 

supletorio por ser una figura no recogida en 

el convenio de Euskadi. Este artículo permite 

contratar como interino al personal que cubre 

las reducciones de carga lectiva que suelen 

tener las personas con cargos en los centros 

(dirección, coordinación, pastoral…) de tal 

manera que una persona puede ser interina 

durante años cubriendo esas horas cuando 

con la normativa del convenio de Euskadi 

debe estar indefinida pasado el primer año 

de contrato. Sin comentarios.•

Bilboko epaitegi batek Lanbideren aurka egindako 
iruzur kasu bat ikertzen dihardu. Formazioko 

zentro pribatuek administrazioak programatutako 
ikastaroetan diru-laguntzak kobratzeko ikasleen 

identitatea ordezkatu zuten ikertzen ari da.

Otxarkoaga Formakuntza Zentroan, Bizkaiko 
elizbarrutiko zentroetako batean, eman zen kasua 

argitara. Ikasle batek bere izena eta sinadura 
ikusi zituen izena eman ez zuen ikastaro batean. 

Lanbidek administrazio-prozedura bat ireki 
du enpresa hauei diru-laguntzak oso-osorik 

itzultzeko erreklamazioa eginez. Dirudienez, hiru 
ikastetxeetan emandako zazpi akzio formatiboak 
dira zalantzan jartzen direnak. 307.877,85 euro 
eman zizkieten, horietatik Lanbidek 309.705,13 

euro berreskuratu ditu. Lanbide oker dabil.•

Urteetako soldata-zorrak kobratzen 
gabiltzan uneotan edo, irakasleak ez diren 
langileen kasuan, soldata-igoerak
 atzerapenez eguneratzen zaizkigunean 
(2016ko %1 edo 2012ko paga extraren 
%25eko ordainketa) jakin behar dugu 
enpresak obligazioa daukala kopuru 
horiengatik Gizarte Segurantzan 
kotizatzeko. Garrantzitsua da oso, 
kotizazio horiek eragina izango 
baitutue etorkizunean eska dezakegun 
langabezian, jubilazioan, amatasunean 
edo gaixotasunerako bajetan.•

Urteko hogei egun aitortu dituzte 
errelebo-kontratua bukatzean

Gasteizeko Lan-arloko Epaitegiaren sententzia 

batek garbitzaileen sektoreko langile bati, 

errelebo-kontratuan dagoena, lan egindako 

urte bakoitzeko hogei eguneko indemnizazioa 

aitortu dio kontratua bukatzean. Epaiaren 

erabakia Euskal Autonomia Erkidegoko 

Justizia Auzitegi Nagusiak markatutako 

jurisprudentzian oinarritzen da. Bertan, 

Europako azken epaien irizpideei jarraituz, 

aldi-baterako lanaldia eta lan-kontratu 

mugagabea dutenen kaleratzeak 

berdintzen dira.•

Formazioaren iruzurra 
LANBIDEren aurka

Cláusula 
fraudulenta 
en un centro 
de Kristau 
Eskola

Gizarte Segurantzako kotizazioei 
egindako erreklamazioak bakarrik 
4 urtera preskribatzen dira



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. Gainon tzeko 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-kons-
tituzionalak” dituen hezkuntza sistemaren es-
truktura 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 burujabe tza prozesu batean. 

Beraz, beharrezko da anakronismo hauek gain-
ditzea aukera berdintasunean oinarritutako hez-
kuntza sistema ez segregatzailea berri bat erai-
kitzen hasteko. Prozesu horretan, euskal eskola 
publikoak ere bere bidea egin beharra du, noski: 

ekitatea, jatorrizko ezberdintasunen konpentsazioa, 
laikotasuna, hiz kuntza 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, hezkide tza 
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. Hez-
kuntza burujabetza vs neoliberalismoa. Ko munitate 
osoaren erabakitzeko eskubidea bermatzen duten 
eskola demokratikoak vs eredu gerentzialak, gi-
zar te kohesioa indartuko duten guztionak eta 
guztiontzako eskola anitzak vs proiektu esklusibo 
eta baztertzaileak. Bigarren aukerak indartu, eskola 
publikoaren identitatea diluitu eta “hezkuntza zer-
bitzuei” 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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lgtbi+

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, 
besteak beste hezkuntza. Arlo honetakoak dira lau 
artikulu: esku hartzeko betebeharra; hezkuntza planak 
eta edukiak; 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+ errealitatearen 
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 diskriminaziorik eza 
bermatzeko beharrezkoak diren neurriak.

Nafarroan behin ere ez da egin lehen aipatutako ikerlana; 
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 
Departamentuak 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 
honetan 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� biziproiektua� eraikitzeko� askatasunetik,�
aukera� aniztasunetik,� eta� genero� baldintzatik� kanpo,�
desberdintasunak� antzematen� ikasten,� haien� kontra�
borrokatzen� ikasiz� eta� berdintasunerako� eskubidea�
erabiliz�euren�kulturan,�erlijioan,�gizarte�mailan,�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 
sistema osoan, Ana Belen Gómez psikologoak aipatzen 
duen bezala: “LGTBIfobiak� generorol� 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 lagunartean, baina ez dira ausartzen beste 
horrenbeste egitera ikastetxeetan, aurreiritziek eta 
beldurrek bultzatuta. Eskolek bestelako giro bat sortu 
behar dute irakasle hauentzat, diren bezalakoak 
agertzeko ikasle, lankide eta familien aurrean eta, 
bidenabar, erreferente positiboak 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 
bezala, aukera ezin hobea du egiteko hezkidetza 
planaren bitartez. Bide batez, espero dugu horrelako 
lege bat sarri izatea EAEn eta Ipar Euskal Herrian. •



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,	 hauxe	 dio: ikasleei erreferentzia mas-
kulinoak falta zaizkiela, ez ordea irakasle diharduten gizonak; hezkuntzan 
lanean ari garenok, haatik, aspaldi handian saiatu gara geure ikasleei 
zera ulertarazten: 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 eskaini diezaiekete mutikoei, 
bai eta emaitza hobeak ekarri ere. Hori hala balitz, lehenbailehen 
jakinarazi beharko litzaieke irakasleak prestatzen ari diren irakasleei: 
gure hezkuntzaren kalitatea hobe tze aldera, ez dago zertan denborarik 
galdu estrategia pedagogiko berritzaileetan sakon tzen, azken batean 
genitalak baitira gakoa.

Kuriosoa da, zeren ez baitira berdin kezkatzen aniztasun funtzionaleko, 
arrazialeko edo sexualeko erreferentzia faltaz, ez eta halako ikasleen 
emaitzez ere. Gainera, artikuluak salatzen du emakume irakasleek ez 
dituztela beren ikasleak berdintasunez tratatzen, hau da, diskriminatu 
egiten ditugula.

Iradokizun hori iraingarria da, eta, gainera, ez du inolako funtsik: 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 diren, 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, axolagabe arituz eta 
paso eginez.

Edonola, hezkuntzan aurki di tzakegun genero desorekaren inguruan hitz 
egin nahi badugu, ekar dezagun mahi gainera curriculum ezkutuaren 
gaia edo kristalezko sabaia, bereziki nabarmena dena uniber tsitatean. 
Errealitatea da gizonak gain-ordezkatuta daudela arlo publiko guztietan 
eta batez ere boterean, halakoxe da gure mundua; hortaz, krudela da 
emakumeek uko egin behar izatea esleitzen zaiz kien eta guztiz prekarioak 
ez diren lanpostu apurrei, La Vanguardiako artikuluak argudiatu bezala. 
Ez dezagun ahaztu pobreziak emakume-aurpegia duela oraindik ere, eta 
emakumeak mugatuta daudela eremu domestikora eta zain tza-lanak 
egitera; nahiz eta inork ez duen aztertu ea horrek modu negatiboan 
eragiten ote dien zainduak direnei… Akaso ez da halako ikerketarik egin 
zaintza- lanek ez dituztelako gizonak askorik erakartzen?

Edonola ere, artikulua sinatu duenarekin bat gatoz: lan-eremuak 
ezberdin banatuta daude eta desoreka soziala dakar horrek. 
Emakumeok prest gaude parekidetasunez berbanatu diezazkiguten 
katedrak, presidentetzak, gerentziak eta abarrak, eta, bestalde, prest 
gaude historikoki egin izan ditugun lanak beste batzuen eskutan 
uzteko: bizitzari eusten dioten lanak dira hain zuzen ere, zaintza-
lanak. Akaso horrela jasoko dituzte gure mutil ikasleek erreferentzia 
mesedegarriagoak eta parekideagoak. •

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.
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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.•


