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EILASTASUNA

Egin zaitez eilastasunkide! 5 euro hilero
hezkuntza proiektuak aurrera ateratzen
lagunduko duzu Hegoaldeko herrietan!
Gogoan izan hezkuntza proiektuak ditugula
El Salvador, Sahara, Guatemala, Maputxe Herria,
Chiapas eta Palestinan.
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editoriala

Joku gehiagorik ez!
Azkeneko ikasturteetan, iraila, egokitzapenaren hilabetea izan ordez, txoramenaren
hilabetea bihurtzen ari da. Matrikulazioaren jaitsieraren ondorioz eta mugimenduak
egon behar direla aitzaki, behar baino mugimendu gehiago egiten dira. Urtero
Enpresaren trikimailu berriekin topatzen gara helburu zehatz batekin, dirua aurreztea.
Dirua aurreztea lehentasuntzat hartzen bada, ezinbestean helburu pedagogikoekin
topo egingo du.
Zuzendaritza Batzordetik datozen aginduek ere, helburu berdina dute, dirua aurreztea.
Gogoratu behar dugu kalitatezko hezkuntza nahi baldin badugu, ezin garela diruaren
menpe egon, eta finantziazioa handitzeak helburu nagusiena izan behar duela.
Bestalde, ez da bidezkoa, zerbitzua jasotzen diren familien artean berdina ordainduz,
haurreskolak txiki edo handi batean izena emateagatik desberdintasunak pairatu behar
izatea.. Hau da, herri txikietako haurreskolek, 5 haur baino gutxiago matrikulatuta
badaude, bakarrik 7 orduko zerbitzua eskaintzen dute. Baina bertara joaten diren
familiek 8 orduko kuota ordaindu beharko dute beste edozein haurreskola bezala.
Gogoratu behar dugu, Haurreskolak Partzuergoko arazorik larriena matrikulazioaren
jaitsiera dela. Hazkunde urteetan hartutako erabakiak eta egindako gestio txarraren
ondorioak pairatzen ari ditugu. Matrikulazio gehiago izango bagenu, orain arteko
txapuzak kalteturik egon gabe konpondu ahal izango ziren. Hala ere, gogoratu nahi
dugu, matrikulazio handiagoa egon zenean, ez zirela ondo kudeatzeko irizpiderik hartu,
(nahiz eta behin eta berriro gure aldetik proposamenak egon) eta egunean eguneko
erabakiak hartzen zirela, etorkizunean pentsatu gabe.
Orain, urteetako gestio txarraren ondorioz, kaltetu ugari daude, eta enpresak “bere
konponketan” laguntzea eskatu digu. Zergatik hau? Enpresak proposatutako
“konponketan” kaltetuak egongo direlako, eta horretarako, ordezkaritza sindikalaren
babesa onuragarria izango zaielako.
steilas ez da ez enpresa bat, ez kaltetuak egotea babestuko duen sindikatu bat, ezta
enpresari jokoa egingo dion sindikatu bat. Gogoratu behar dugu L.A.L araudia betirako
egongo den araudi bat dela, eta berriro ere, gaur egungo egoeraren “konponketan”,
hurrengo urteetako ondorioetan arreta jarri beharko genukeela. Urteetan zehar,
proposamen ugari egin ditugu, ondorio hauek etorriko zirela bagenekielako, baina
enpresari ondorioetan arreta jartzea ez zitzaion  interesatzen. Bere jarrera beti berdina
izan da, “orain oraingoa eta gero gerokoak”, eta tamalez, “gero geroko” horiek heldu
dira.  
Urte hauetan, enpresaren joko eta trikimailu asko ikusi  eta salatu egin ditugu. Gauzak
konpontzeko elkarrekin jolas genezake, baina inolaz ere, sindikatu honek ez dio
enpresari jokorik egingo.
Egoera modu global batean aztertuz gero, premiazkoena finantziazioa igotzea da. Edo
benetan haurreskoletan inbertitzen dugu, jendarte guztiak erabili ahal izateko edo
arazoak, gero eta larriagoak izango dira.
Laburbilduz, insert coin edo game over. •
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leku aldatze lehiaketa
Leku Aldatze Lehiaketaren steilasen PROPOSAMENAK
Araudia: Betirako finkoak lantokiz aldatzeko eskubidea bermatzen du.
Nortzuk parte hartuko dute?
Finkoak:

Nahi duenak borondatez
Derrigorrez: (atxikimendua galdu duenak)
1. Borondatezko
edo nahitaezko
eszedentziatik
itzuli nahi duenak

2. Lanpostuen Zerrendan
bere plaza desagertzen
zaienei lehenespen
eskubidearekin parte
hartuko dute

LAL burutzeko pausuak:
Lanpostuen Zerrenda egin.
EHAAn argitaratu

LALean, LZren bakante guztiak
atera finkoek nahi duten
lantokia aukeratu ahal izateko

Parte hartuko dutenen finkoen zerrenda
Nola ordenako dira?
Lehenengo lehenespen eskubidea dutenek
eta gero besteak, merituen arabera

Deialdia:

Lanpostuen zerrenda
egiteko irizpide zehatzak
Bakanteak, zerrenda argitaratu
Egutegi zehatza jarraitzea
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ste du:
steilas sindikatuak u
egin
Lanpostuen Zerrenda
izpide
aurretik Enpresak ir
rko dituela
batzuk adostu beha
rtan
alde sozialarekin, ze
ko.
oinarrituko den jakite
zerrendaren
Horrela lanpostuen
eko
sorrera gardena izat

ordezkoak

Ordezkoak alde egiten ari dira beraien
lan baldintzak kaskartzen ari direlako
Haurreskolak

Partzuergoa sortu zenetik, Enpresa hazkundean oinarritu da, bere kontratuak, prozedurak eta protokoloak gauzatzeko.

zuela, ordezkoen zerrenda bakarretik hiru
zerrenda independientera pasatzea erraz
tasunak ematen ziola kudeatzeko adieraziz.

Hain famatua izaten ari den krisi honek eragin
handia izan du Haurreskolak Partzuergoan. 2011tik
aurrera, langabezia handitu da, jaiotze tasa jaitsi
egin da eta zerbitzu honek daukan gehiegizko
kosteak matrikulazio jaitsiera ekarri du. Hau gutxi
izango balitz, 2012tik aurrera gero eta haurreskola
gutxiago zabaltzen ari dira. Hau guztia kontuan
izanda, Enpresak erabili dituen politikak ordezkoen
egoera kaskartu egin du.

> Ordezkoen araudian azaltzen den bezala, ordezkapen bat egin ondoren, hezitzaileak 10
eguneko lehentasuna dauka haurreskola berean beste ordezkapen bat egiteko. Irizpide
pedagogikoak kontuan hartuta erabaki hau
txertatu zen. Gaur egun, Enpresak ordezkoak
haurreskolaz mugitzen dituenean, irizpide berdinei erreparatuz mugitua izan den haurreskola horretan lehentasuna izan beharko zuen,
steilasen ustez. Baina ez da horrela egin kurtso
hasieratik, Enpresak daukan sistema informatikoa ez zegoelako egokituta behar horretarako.
Mahai Parekide batean gaia jorratu zen, baina
proposamenak gehiengo sozialaren babesa lortu ez zuenez, Enpresaren eskuetan geratu zen
erabakitzeko ardura. Orain dela hilabete bat
Enpresak ari da aplikatzen lehentasuna hezitzailea mugitua izan den haurreskolan.

> 2012tik egiten diren esleipenetan ez dira
ordezkoentzat kontratuak eskaintzen, langile
egonkorrak (finkoak eta LEP-arteko kontratua
dutenak) lantokiz aldatzeko erabiltzen dira.
> 2012an hezitzaileei egin zitzaien azken LEParteko kontratuak. Hortik hona, irailean eta urrian
hainbat haurreskoletan matrikulazioa igotzen
denean Enpresak hezitzaileak haurreskola batetik bestera mugitzen ditu, beharrak asetu
arte. Jokaera honek, kurtso hasieran batez ere,
oso kaltegarria da zerbitzurako, hezitzaileen
irizpide pedagogikoa gehienak bertan behera
uzten dituelako, atxikimenduan oinarritzen direnak, hain zuzen ere.
> 2014ko baremazioa egin ondoren Partzuergoak
zonifikazioa indarrean jarri zuen. Hau da,
lurralde oso bat aukeratu beharrean lurraldeen
zati bat edo gehiago hartu ahal zuten ordezkoek,
banatuko ziren kontratu berriak hartzeko.
Honela ikusita, hezitzaileentzat onuragarria
dela ematen du. Baina, sindikatuak eskatu
zuenean erabakia (zonifikazioa) ordezkoen
araudian txertatzea, Enpresak ezezko biribila
eman zigun, ez zuelako nahi zonifikazioarena
indarrean egotea esleipenetarako. Hau dela
eta, hezitzaile askok kaltetuak izan ziren
bi lurraldeetako zatiak aukeratu zutelako
eta bi lurralde osora zabaldu zitzaizkien
hautatzeko derrigorra. Argi dago, Enpresak
lurraldekotasuna? indarrean jartzea erabaki

> Aurten ere, Partzuergoak beste murrizketa bat
ezarri die ordezkoei: Abuztuan kontratupean
egon diren langileei ez die ordaindu hilabete
osoa, kontratu horrekin lan egindakoaren tarte
proportzionala baizik. Enpresak, langile horien
soldatak osotasunean ordaindu behar dizkie,
haurreskolak itxita egon arren.
Argi dago, hiru urteetan asko kaskartu direla ordezkoen lan baldintzak. Haurreskolak Partzuergorako langile hauek beharrezkoak dira zerbitzua
aurrera eramateko. Enpresak kolektibo honekin
mantentzen ari den jokaera ez die batere laguntzen
ezta baloratzen. Langile askok egoera eta Enpresaren jarrera ikusita beste hezkuntzako esparru
batzuetan lan egitera joaten dira. steilas sindikatuaren ustez ordezkoak funtsezkoak dira haurreskoletan zerbitzu egonkor bat egoteko eta Enpresak
hobeto zaindu behar dituelakoan gaude.•
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Ordezkoak alde egiten ari dira beraien lan baldintzak kaskartzen ari direlako

Haurrak 12 hilabete bete arteko egun bakoitzeko ordu bat
kontutan hartuz eta batuketa eginez.
Gizarte segurantzatik 21 egun jarraian (anitza bada 2 egun
gehiago).
Partzuergotik 5 egun jarraian edo ez (betiere erditu
ondorengo 15 eguneko epean).

Emakume langileek umea izateagatik baja hartzeko
eskubidea dute.
Emakume langileak ordubeteko etenaldia egiteko eskubidea
du bularra edo biberoia emateko.
Emakume langileak ordubeteko etenaldi guztiak metatu eta
amatasunarekin batera jarraian hartu ditzake.
Haurraren jaiotza, adopzio edo harrera kasuetan beste
gurasoak eskubidea du egun batzuk hartzeko.
Guraso honek emakumearekin partekatu ahal izango du
amatasun baja (emakumeak derrigorrez gutxienez lehen 6
asteak).
Langileak ezkontzeagatik lizentzi baimena du. Ezkontza
ospatu baino lehen edo ondoren hartu ahal izango dira egun
horiek. Ezkontza eguna barne.
Ezkontza honako hauena bada: Guraso, Aita-amaginarrebena,
anai-arrebena, suhi-errainena, seme-alabena, ilobena, aitonaamonena.
30.artikuluaren antzekoa.

Amatasuna.
(30.artikulua)

Edoskitze arrunta.
(30.artikulua)

Edoskitze metatua.
(30.artikulua)

Aitatasuna.
(31.artikulua)

Norberaren ezkontza.
(33.artikulua)

1. eta 2. Mailako senideen ezkontza.
(33.artikulua)

Adopzioa. (32.artikulua)

30.artikuluaren antzekoa eta nazioartekoa bada bidaia
egiteko 2 hilabete.

Ezkontza eguna eta 150km. baino urrutiago gertatzen
bada 2 egun gehiago.

20 egun natural (ezkontza eguna barne).

Haurrak 12 hilabete bete arte.

18 aste (natural) izango dira.
Erditze multiplea bada 2 aste gehiago.
Umea ospitalizatuta izanez gero, 13 aste gehiago gehienez.

%100a kobratuko da.

Bajaren arrazoia ondorengo bat izango
balitz: ospitalizazioa, interbentzio
kirurgikoa, larrialdietara joan,
haurdunaldia, haurdunaldi bitarteko
arriskua edo edoskialdia naturalak iraun
bitarteko arriskua; hurrengo 5 egunetan
Partuergoari jakinarazi behar zaio.

1.tik 3.era %50a kobratuko da. 4.etik 20.era
%75 kobratuko da.
21.etik aurrera %100 kobratuko da.

ZENBAT EGUN?

Gizate Segurantzako medikuak aldibateko ezintasuna ematen
digu. Ziurtagiria ahalik eta azkarren faxez bidali Partzuergora
eta gero korreo arruntaz.

DESKRIBAPENA

Aldibaterako ezintasuna.
(29.artikulua)

MOTA

HAURRESKOLAK PARTZUERGOA
Lizentziak eta baimenak
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Langileak honako kasuetan lizentzia har dezake:
- Bikote edo seme-alabena
- 2.mailako senideen heriotza
- 2.mailako gaixotasun larria (erditzeak ere gaixotasun
larritzat hartuko dira, hau da, ospitalizazioa bezala).
Nahitaezko betebehar publikoak edo norberaren
betebeharrak betetzeko eskubidea dugu. Baldin eta
lanorduetatik kanpo egiterik ez badago.
Etxe aldaketa. Urte bat pasa behar da berriz lizentzia eskatu
ahal izateko.
Adingabeko bat (12 urte bete arte) edo ezgaitu fisiko,
psikiko edo sentsoriala (lanik egiten ez duen) edo larriki
gaixotuta 2.mailara arteko senidea (beraiekin bizi behar du)
zaintzarako.
Semea-alabak, norberaren bikotea (ezkondua bada) edo
bigarren mailako senideak zaintzeko baimena.
Zentro ofizialetarako eta homologatuetarako langileak
baimena du azterketara joateko.
Lanaldi barruan hezitzaileak eskubidea du medikura joateko.
Behar duen denbora hori ez du errekuperatu behar. Lehen
mailako senide, senar-emazte edo adin txikikoak laguntzeko
baimena ere du, baina hau errekuperatu behar du.
Ikastaroetara joateko, sindikatu izaerako ekitaldietara
joateko etab. baimena du langileak.
Instituzioetako kargu hautetsiak diren langileak baimena
dute kargu horiei dagozkien eginkizunak egiteko.
Norberaren eginkizunetarako baimena izango du langileak
(hasi edo lanera itzuli denetik urte bat igaro behar da).
Gutxieneko baimena 7 lanegunekoa izango da eta 15 egun
aurretiaz eskatu beharko da.

Senideen gaixotasun larria edo heriotza.
(34.artikulua)

Nahitaezko betebehar publikoak.
(35.artikulua)

Ohiko etxebizitzaz aldaketa.
(36.artikulua)

Adingabekoak, ezgaituak edo
senideak zaintzeko edota norberaren
gaixotasunagatik baimena.
(38.artikulua)

Gaixotasun kronikoren bat edo mugitzeko
arazoak dituzten senideei laguntzeko
baimena. (39. artikulua)

Azterketak egitera joateko baimena.
(40.artikulua)

Medikura joateko baimena.
(41.artikulua)

Zientzia, teknika sindikatu… joateko
baimena. (42.artikulua)

Hautapenezko karguaren betebeharrak.
(43. artikulua)

Norberaren eginkizunetarako baimena.
(44.artikulua)

Gehienez 3 hilabete, 2 urtero.

Instituzioetako kargu hautetsiak diren langileak baimena
dute kargu horiei dagozkien eginkizunak egiteko.

Behar duen denbora eta ordaindua 5 egun arte.

Behar duen denbora.

Azterketa eguna eta azterketa 150km baino gehiagora
bada egun 1 gehiago.

Gehienez 2 ordu, ordutegi hasieran edo amaieran hartzeko. Urteko
kreditua 60 ordukoa izango da gehienez.

Laneko egunetik zortzirena gutxienez edo erdia gehienez
murrizteko aukera jakinda ordainsarian ere heineko
beherapena izango dela.
Gutxienez edozein aldaketa egiteko 15 egun lehenago
abisatu behar da.

2 laneko egun jarraian eta horietako batean errolda aldaketa egin
behar da. Ziurtagiria eskatu eta aurkeztu behar da.

Behar den denbora.

- Bikotea edo seme-alaba, 5 lanegun.
- 2.mailako senideen heriotza, 3 lanegun.
- 2. mailako gaixotasun larria, 2 lanegun.
+ 2 egun naturalak, 150 km baino gehiago bada.
Errepika daiteke 30 egun geroago, terminalak salbu.

hezitzaileak
Inklusioaren bidean,
amets ausartak egiteko atrebentziaz
Heziketa Berezia, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen
integrazioa, inklusioa, guztientzako eskola, aniztasuna...
hitz handiak, hitz potoloak, teoriak, amets ederrak.
Arlo honetan aitzindari izan zen Eusko
Jaurlaritzak, ikasle guztien beharrei
erantzuna ematea helburu hartuta
1987an jarri zuen martxan Hezkuntza
Bereziko Egitamua "Eskola Muinbakar
eta Integratzaile" txostena oinarri hartuz.
Ordu ezkero bideak, norabide eta abiadura
aldaketa ugari izan ditu, integraziotik
inklusiora pasaz. Aniztasunaren trataerari
erantzuteko ardatza ikaslearen gain
egotetik, eskola-testuinguru arruntean
egotera pasatuz.
Eskola Inklusiboaren teoria da gaur egun
indarrez defendatzen dena. Ikastetxeak
komunitate bat izan behar du, inor
baztertzen ez duen eskola, guztientzako
eskola. Amets polita.
Hezkuntza premia bereziak dituzten ikas
leak eskolan integratzeak, edo gaur egungo inklusioaren arabera eskola guztien
beharretara egokitzeak, behar "berriak"
ekarri zituen. Aniztasunaren trataera horri erantzuna emateko, ordura arte eskolan existitzen ez ziren profesionalak eszenatokian agertzea ekarri zuen.
Eskola munduan agertutako profesional hauetako batzuk ez ziren irakasleak,
baina ikasle hauen hezkuntzari erantzun
egokia emateko eskolan beharrezko ziren, Hezitzaileez ari gara (Hezkuntza
Laguntzako Espezialistak, Fisioak, Terapeuta Okupazionalak, Zeinu Hizkuntzako
Interpreteak).

8

Inklusioaren amets hau, teoriatik errealitate izatera pasatzeko emandako aldaketek hasiera batean eskolan egokitzeko
zailtasunak izatea normala da, normalizazio prozesu orok behar du bere denbora.
Eta prozesu honek, martxan jarri zenetik,
poliki-poliki aurrerantz egin badu ere, oraindik zailtasunak agerikoak dira.
Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen antzera, hezitzaileok ere eskolan
gure tokitxoa bilatzeko zailtasun ugari
izan genituen hasieran. Denboraren poderioz, egoerak, beharrek, ikasitakoek...
baldintzatuta, egoera hobetu bada ere,
oraindik, nahiz eta enpresa eta lantoki berean lan egin, langile bat gehiago
izateko zailtasunak, eta alboan ditugun
irakasleen baldintza berdinak izateko
zailtasunek hor diraute, (hauenak ere hobetzeko beharra dutela ahaztu gabe).
30 bat urte pasa dira guztientzako
eskolaren ametsa abian jarri zenetik. Urte
hauetan aldaketak eta aurrera pausoak
eman dira, baina helmuga oraindik urrun
ikusten dugu.
Helmuga horretara iristeko lanean
jarraituko dugu, gure ametsa ederra
delako: guztientzako eskola! Ikasle guztien
beharrei aurre egingo diena, horretarako
Eskola-komunitatea beharrezko baliabidez
hornituz. Eskola komunitateko langile
guztiak, irakasle izan ala ez, maila
berdinean jarriko dituena. Guztien lan
baldintzak, duinak eta maila berekoak
izanik. •

hezitzaileak
Hezkuntza Sailak ematen duen
erantzuna kasu bakoitzean
Ikasturte honetan
erlijioa ikasteko

AUKERA
hartuko dut

Hezkuntza
premia bereziak
ditut eta

HEZITZAILE* BATEN
LAGUNTZA BEHAR
dut ikastetxean
* HEZITZAILEAK: Fisioterapeutak,
Hezkuntza Laguntzako
Espezialistak, Zeinu Hizkuntzako
Interpreteak, Terapeuta
Okupazionalak...

• Gobernuek Gotzaintzarekin
sinatutako akordioei esker,
erlijio irakasleen kopurua
mugagabekoa da, hauen
hazkundea bultzatuz.

• Behar guztiei erantzuna emateko dagoen hezitzaileen
kopurua baino gehiago ez dute jarriko (crecimiento 0).
Horrek suposatzen du ikasle batzuei behar duten arreta
murrizten zaiela hezitzaile bera beste ikasleen artean
banatzeko (“rentabilizar recursos” deitzen diote).

• L.H.-ko 1go mailatik jartzen dira
erlijioko irakasleak.

• Hainbat kasutan, behar berdina eta ziklo berean
dauden ikasleak taldekatzen dira gela berean sartuz
edo ikastetxe konkretu batera bidaliz (azken hau, L.H.-n
eta B.H.-an ikasle gorrekin gertatzen da “centros de
agrupamiento”-etan).

• Erlijioko ikasleak EZ dira
taldekatzen ikastetxe konkretu
batean.
• Ikasgai horretan
“espezializatuta” dagoen
irakasle batek soilik eman
dezake erlijio aukera. Erlijio
irakasleek, beste ikasgai batzuk
ematen badituzte ere, beste
irakasleek, berriz, ezin dute
erlijioa eman.

• Hezitzaile batzuen soldata (Fisioterapeuta eta
Terapeuta Okupazionalen soldata, hain zuzen) ez dago
homologatuta maisu-maistren kidegoarekin, nahiz eta
haiei ere lan egiteko maila berdineko titulazioa eskatu
eta enpresa eta lantoki berdinean lan egin.
• Hezitzaileek ez daukate gizarte-funtsarik, sexeniorik...,
ezta hauen ordezkoek 165 lanegunagatiko udaren
kobraketarik ere.

Ikasle eta langile guztiak
ez dira berdinak?

berdinak ikasle guztientzat
ide
zp
iri
o
ek
tz
na
ba
ak
ide
Baliab
langile guztientzat!!!
eta lan baldintza berdinak

Inklusioa ez da lortzen diskriminatuz!!!
9

emakumeak

BELDURRARI
HORTZAK
ERAKUTSI!
Psikologia eta Hezkuntza mundutik
beldurra emozio positibotzat hartzen
da, gerta litezkeen arriskuak saihesteko
abisua. Beldurrik gabe, gure bizitza
arriskuan jar lezakeen zerbaiten aurrean
ez genuke ihes egiteko beharrik izango.

Baina, beldurra abisu xume bat izatetik gure bizitzako

protagonista izatera pasatzen denean, gure osasuna
serioski kaltetuta atera daiteke, fisiko zein psikologikoki.

Hiztegiari begiratzen badiogu, beldurra, modu honetan
definituta dago: “Egiazko nahiz irudipenezko arriskuaren
hurbiltasunak sortzen duen urduritasunezko egoera
-edo kezka egoera-”.
Jakin badakigu beldurra gure bizitzako etapa guztietan
existitzen dela, haurtzarotik heldutasunera, aipatutako
definizioa kontuan hartuta, hezitzaileak garen heinean
gure lana umeei beldur errealak zein irudipenezkoak
bereizten laguntzea izango litzateke behar den bezala
jokatu ahal izateko.
Zoritxarrez adin guztietako emakumeak egunero beldurrez bizi dira, taberna batean bakarrik sartzeko beldurra, etxera bueltatzeko, toki konkretu batzuetatik
pasatzeko, espazio batzuk betetzeko, kirol batzuk
praktikatzeko edo lan batzuetan aritzeko. Beldur horren ondorio bat inhibizioa izaten da, alderatzea edota ehunaka
emakumeri beren gaitasunak garatzeko galarazten dien
gutxiagotasun konplexua.
Beldur hauen atzean ez ditugu egoera pertsonalak
topatzen baizik eta aldatzen ez den egoera sozial bat,
edozein adinetako emakumeri askatasunez garatzeko
eragozten dien errealitate bat. Erreal bihurtutako beldur
hauek guztien kontra borrokatzea oso zaila baita.
Emakumeen kontrako eraso zein hilketako datuei
begirada bat botatzen badiegu, biktima zein
erasotzaileen gaztetasunak ikaratzen gaitu. Gazte
hauek duela gutxi hezkuntza sistematik pasa ziren,
akaso gure geletatik ere bai. Honek, Eskolak jarrera

matxisten betikotasunean zein kultura patriarkalaren
normaltasun zein legitimotasunean jokatzen duen
paperari buruz hausnartzera behartzen gaitu.
Horregatik, beldurrari buruz hitz egin eta gelan lan
tzeko proposatzen dugun lehenengo aldia ez den
arren, azaroaren 25a dela eta berriro ere steilasek
ikastetxeetara eta afiliazioari Unitate Didaktikoa
eta kartel berria bidaliko ditu. Bertan ikasleekin
lantzeko ideiak luzatuko dizkizuegu non ikasleriari
orokorrean eta neskei bereziki, emakumeen
kontrako bortizkeriarekin bukatzeko baloreen
aldaketa ezinbestekoa dela ulertzen lagundu nahi
diegun. Beldurra sortzen digun egoera guztiekin
bukatu behar dugula, beldurrik gabeko etorkizuna
garatzeko, jendarteak emakumeen kontrako
indarkeriaren desagerpena bermatu behar duela.
Nahiz eta Hezkuntza sailetik bultzatutako Ber
dintasunerako eta genero indarkeriaren kontrako
programaren balorazioa egiteko datu nahikorik ez
izan, martxan duten ikastetxeei eta aurten hasten
direnei ildo horretan lanean jarraitzeko animatu
nahi dugu. Bide batez, Administrazioari ordu kreditu
egokiak, formakuntza eta plan hauek curriculumeko
zehar lerroak izan dezatela exijitzen jarraituko dugu. •

HEZKIDETZA DA BIDEA

Informazio gehiago: www.steilas.eus
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jendarte mugimenduak
Urriak 18: Transen
despatologizazioaren
eguna
Emakumeen mundu martxa
Aurten ere,

bost urtean
behin gertatzen den bezala,
Emakumeen Mundu Martxa izan
dugu Euskal Herrian. Seguruenik
askok ikusi duzue zuen herritik
gertu emakumez inguratuta pasa
den furgoneta. Hori da, hain
zuzen ere, Emakumeen Mundu
Martxaren karabana, bost urtean
behin emakumeon elkartasuna
sustatzen duen ekimen bat,
nazioarteko nortasuna duena eta
herrialdez herrialde ibilbide bat
jorratzen duena.
Ekintza honek Quebecen du bere
jatorria, 1995ean gauzatu zen
“Pan y rosas” martxan. Martxa
horrek 10 egunetan zehar 15.000
pertsonen atxikimendua jaso
zuen, baita nazioarte mailan
ere. Emakumeok indarrak batu
genituen eta komuneko aliantzak
sortu genituen gure etsaiaren
aurka, zapatzen gaituen sistema
neoliberal kapitalistaren aurka,
hain zuzen. Horren ondoren,
bost urtean behin mundu mailan
egiten den martxa feminista hau
sistematizatu da.
Oraingo hau Europan izan da,
Kurdistanen izan zuen hasiera
Martxoaren 6an eta Europa osotik
zehar ibili da dantzan Euskal
Herrira iritsi arte joan den irailaren
28an. Hemen izan dugu aste luze
bat, hilabete bihurtzen diren aste
magiko horietako bat. Denbora
epe labur horretan Emakumeon
karabana 27 herrialdetan gelditu
da, 1000 km baina gehiago egin
ditu eta ehunka ereite sinboliko
ikusi ditu. Urte luze bat behar
izan da hau guztia prestatzeko,
baina, zalantzarik gabe, pena
merezi izan du.
Emakumeen Mundu Martxak testigu gisa erabiltzen den euskarri
bat izan ohi du. Oraingo honetan
landareak eta haziak izan ditugu

esku tartean. Hazia emakumeon
lan ikusezinaren ikurra izan da,
hazi hauek belaunaldiz-belaunaldi emakumeek gorde eta zaindu
dituztelako diraute eta emakumeon ingurugiroarekiko jakinduria islatzen dute. Emakumeok
ukatu izan zaigun jakinduria eraiki baitugu landare eta lurraren
bitartez. Ezin dugu ahaztu gure
amek, gure amonek, gure sorginek… ezkutatu nahi izan zaigun
altxorra eraiki zutela. Bide batez,
euskarri honek elikadura burujabetzaren aldarria barneratzen du.
Beraz, Emakumeen Mundu Martxaren leloarekin bat eginez “Gure
gorputzak, gure lurraldeak” landaketaren kontzeptua berreskuratu da, herrialdez-herrialde ereite erreal zein sinbolikoa egiteko
konbitea luzatuz. Ereite hauek
Emakumeen Mundu Martxarekiko atxikimendua islatu dute.
Hortaz, karabana heldu denean,
testigu bihurtu diren hazi guzti
hauek jaso ditu herriz-herri kaxa
batean gordez. Bilboko ekitaldi
nagusian Galiziarrei pasa genien
kaxa hau eta Lisboan berriro ikusi
genuen, hor amaitu baitzen aurtengo Emakumeen Mundu Martxa urriaren 17an.
Edonola, martxaren indarra ez
da hor amaituko, bere ondareak
dirau. Martxa emakume anitzen
arteko aliantza indartsua delako,
bere estalpean sortzen diren lan
dinamika, bortizkeriaren protokolo, elkartasun, mobilizazio
eta konplizitateak hurrengo karabana pasa arte gure mugimendu
feminista indartsuaren enborra
izango direlako. Izan ere, emakumeok jakin badakigu gauzak
elkarrekin egiten ditugunean are
indartsuagoak garela!! •

Bada jende kopuru esanguratsu bat jaio
tzerakoan esleitu zitzaien generoarekin
ados ez dagoena. Horietako hainbatek,
bere gorputzarekin eroso sentitze aldera,
edo jendartearen kodeetara egokitzearren,
prozesu kirurgiko, hormonal zein psikologikoa burutzen du. Beste hainbat, berriz, ez
dira identifikatzen gizon edo emakume eredu bitarrarekin, eta normalean ez dute genero batera egokitzeko kirurgiarik egiten.
2013-ean Diagnosticand Stadistical Manual of Mental Disorders-en azken bertsioan, transexualitatea ez da patologia
psikiatrikotzat hartzen. Hala ere, jendarte
mailan ez da era berean gertatu eta hori
gainditu nahian, mundu mahaian ospatzen jarraitzen da.
Trans gehienek, ikasleek barne, ez dute
terapia beharrik. Familiek, aldiz, bidelagun egokiaren beharra aldarrikatzen dute.
Sistema bitarretik haratago egiteko bidean eureganatu behar dute aurrean duten errealitatea, eta pentsamoldea aldatu
(horren beharra den kasuetan). Familiek
informazio zehatza behar dute, anbiguetaterik gabea. Aukera anitza dagoela ikusarazi behar zaie gazteei, eta azpimarratu
haiek beraiek direla euren sexualitatearen
jabe azpimarratu. Transfobia eta bazterkeria gorabehera, euren etorkizunaren jabe
dira. Bide horretan elkar ulertze inkondizionala ere funtsezkoa da.
Kontuan hartzeko lau zertzelada
Sexuen araberako bereizketarik ez egin
komunetan: Honek bereziko garrantzia du
honelako gazteeentzat, erabili nahi ez duten komunera joan behar izaten dutelako.
Aldageletan: Gorputzak besteen begi-bistan jartzeko atakan daude. Esparru horietan helduen kontroletik at gertatzen da
hainbat egoera arriskutsu: gutxiesteak,
trufak, irainak...
Izenak: Ikasleek nahi duten izenaz ezagutzeko eta deitzeko eskubidea onartu.
Ikastetxean nola jokatu zehazten duen
protokoloa garatu.
Zero tolerantzia irainei, bazterkeriari, bullying-i. Protokoloa, estrategiak, formakun
tza... egituratu.

www.steilas.eus
Euskal Herrian haur/gazte transexualen
elkartea dugu: Chrysallyis Web orrian hainbat informazio interesgarri dago: bideoak,
hezkuntza baliabideak, gidak, ipuinak...
http://chrysallis.org.es/
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Han hemenka irakurritakoak
Alternatibak dituen herria bizirik dago. Horixe irudikatzeko asmoz, pasa den urteko Euskal Herriko
Eskubide Sozialen Kartaren asanbladak aurtengo urriaren 24an, Bilbon “Alternatiben Herria” ekimena
abiatu zuen.

Sistema
aldatzeko
Alternatibak
baditugu

Ekimen horrekin jarraipena eman diogu Bizi Mugimenduak, 2015eko abenduan Parisen Klima
aldaketari buruzko Goi Bilera dela eta (COP21), Alternatiben Herriak antolatzeko agindako deialdiari,
“Sistema aldatu, ez klima” lemapean. Horregatik pertsonen beharrak erdigunean jartzen dituen
eredu sozial berria aldarrikatzen dugu.
Aldarrikapen, hausnarketa eta ospakizun eguna izan da, egunerokoan bizia ematen diguten hamaika
proposamen handi eta txikiren erakusleihoa; elkarren arteko topagunea.
Hezkuntza eremuan martxan dauden esperientzia eta alternatiba batzuk ere bertan izan dira, besteak
beste: herri curriculuma, hezkidetza, landa eremuko eskolak, herri unibertsitateak, 0-3 zikloan
mugimendua eta familien parte hartzea, kanpo espazioen antolaketa eta ikasleen parte hartzea...
Ongi bizitzeko,
pertsonen zein herrien premiak asetzeko,
gure buruak eta planeta zaintzeko
eta nagusi den sistema aldatzeko.

www.steilas.eus
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: Nikolas Alkorta 3, lonja 13

Zabalburu
48003 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

