
STEILAS eta ELA gaurko mahai negoziatzailetik altxatu gara

Haurreskolak Partzuergoko Zuzendaritzak eta Eusko Jaurlaritzak negoziazioa

edukiz hustu nahi dute. Haurreskolen iraupenerako, langileen egoera prekarioenei

aurre  egiteko  eta  azken  urteetan  pairatutako  murrizketak  atzera  botatzeko

funtsezkoak diren edukiak alboratu eta sindikatuok beraiek sortutako prekarietatea

kudeatzeko aliatu soil gisa erabili nahi gaituzte.

Haurreskolak Partzuergoko zuzendaritzak Mahai negoziatzaile bat deitu  zuen gaurko, gai

zerrendako  puntu  bakarra  Ordezkoen  Araudia  izanik, 2017an  mobilizazioak  hasi  aurretiko

egoerara  itzularazten.  STEILAS eta ELA sindikatuok idatzi  bat  luzatu genion  enpresari, Mahai

Negoziatzaileko  gai  zerrendan,  ordezkoen  araudiaz  gain,  gainerako  negoziazio  puntu  guztiak

barneratzeko  eskatuz.  Zuzendaritzak  ezezkoa  eman  zigun,  beste  data  batean  puntu  guztiak

barneratuko  dituen  beste  mahai  negoziatzaile  bat  deitzeko  asmoa  jakinaraziz.  Diotenez,  aste

honetan bertan dei dezakete Mahai hori.

Hau guztia gutxi balitz, berriro gai zerrenda osatzeari uko egiteaz gain, enpresa Ordezkoen

Araudi proposamenari  sindikatuok idatziz egindako ekarpenak testu bateratu batean jaso gabe

etorri da bilerara. 

Eusko  Jaurlaritzak  eta  enpresak  Haurreskoletarako  mahai  gainean  jarritako

proposamenaren  irakurketa argia dugu  STEILAS eta ELAk: positiboki baloratzen ditugun puntu

batzuk  dauden  arren  (  haurreskola  guztietan  8  orduko  zerbitzua  eskaintzea  edo  hezkuntza

publikoko  zerrendetan  haurreskoletan  lan  egindako  denbora  meritatzea),  haurreskolen

iraupenerako, bertako langileen egoera prekarioenei aurre egiteko eta azken urteetan pairatutako

murrizketak atzera botatzeko funtsezkoak diren aldarrikapen gehienek erantzunik gabe jarraitzen

dute, eta batzuk zuzenean baztertuak ere izan dira. 

Erantzunik gabe jarraitzen dute ondorengo aldarrikapenek: 

• Behin-behinekotasuna jaistea egonkortasun bermeekin.

• Ratio eta lan kargak arintzeko neurriak hartzea.

• Bajak ez zigortzea.

•  Eros-ahalmenaren berreskurapena.

• Erretiroa errazteko neurriak hartzea.

• Haurreskolen doakotasunaren inguruko aldarrikapena zuzenean baztertua izan da, Eusko

Jaurlaritzaren  aldetik  bere  lehentasunen  artean  ez  dagoela  ere  entzun  behar  izan

dugularik.



Egoera  hau  izanik,  argia  izaten  ari  da  Haurreskolak  Partzuergoaren  eta  Eusko

Jaurlaritzaren  estrategia.  Haurreskoletan  bertan  eta  irakaskuntza  publiko  osoan  ere  abian

daukagun  mobilizazio  dinamika  neutralizatzeko  asmoz,  eremu  bakoitzeko  prekarietatea

kudeatzeko neurriak  hartzea (ordezkoen araudi  egokiago bat  ezartzea,  esaterako)  edota inoiz

aplikatuak izan  behar ez ziren neurrien konponbidea  negoziazio fruitu gisa agertu nahi dituzte

(familia  guztiei  8  orduko  zerbitzua  eskaintzea, ordezkapenak  lehen  egunetik  egitea  edo

haurreskoletan  lan  egindako  denbora  meritatzea).  Aldi  berean,  mobilizazio  horietara  eraman

gaituzten funtsezko aldarrikapenak negoziaziotik kanpo utzi dituzte eta beraien garrantzia erabat

erlatibizatu dute.

Haurreskoletan, kudeaketa langileen behin-behinekotasuna %100ekoa izanik, eta %41ekoa

hezitzaileena,  erantzuna  behar  duen  funtsezko  aldarrikapena  behin-behinekotasun  maila  hori

egonkortasun bermeekin jaistea da eta ez behin-behinekotasun maila hori kudeatzeko neurrien,

hots, Ordezkoen Araudiaren eguneraketa. 

Estrategia  honen  parte  da  Mahai  Negoziatzaile  bikoitzen  deia: funtsezkoak  diren

aldarrikapen  zein  edukiak  eta  ez  direnak  maila  berean  kokatzea  eta  batzuen  zein  besteen

erantzunei balio berbera ematea. STEILAS eta ELA ez gara joku horretan eroriko, beraz, gaurko

Mahai Negoziatzaileko gai zerrenda sindikatuok exijitutako eduki guztiekin osatu ez denez, puntu

guztiak barneratzen dituen mahaia deitzen duten arte gaurko mahaitik altxatzea erabaki dugu.

Haurreskolak  Partzuergoko  biziraupena  bermatzen  dituzten aldarrikapenei  erantzun

integral  bat  ematen ez dieten bitartean,  mobilizazio dinamika bultzatzen jarraituko dugu,  abian

jartzea hainbeste kostatu eta gero. Beraz, datozen martxoak 14 eta 15erako, LAB, STEILAS eta

ELA sindikatuok deituta ditugun grebetan parte hartzera animatu nahi zaituztegu Haurreskoletako

langile guztiak!!
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