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editoriala
STEILAS sindikatuak ez du hezkuntza itunaren inguruko prozesuan parte hartuko, ez eta ekarpenik egingo ere. Horren ordez, gogoeta zabal bat argitaratuko
dugu, egun gutxitan afiliatuek guztiek eskura izango duzuena eta eragile guztiei helaraziok dieguna (baita gobernuari ere), eta gure indar guztiekin aurre
egingo diogu.
Olatu neoliberala hezkuntza goitik behera ari da bustitzen: Ez dira soilik zerbitzu publikoak, oro har, eta hezkuntza publikoak bereziki jasaten ari diren
murrizketa bortitzak. Murrizketa hauek ideologia neoliberal baten abiapuntua
besterik ez dira, hezkuntza troikaren asmoak gauzatzeko funtzezko elementua.
Ondorengo lerroetan 2012ko azaroan Europar Batzordeak Hezkuntzarako diseinatutako politiken zertzelada batzuk jaso ditugu. Gogoratu Europa2020rako
estrategia honekin bat egin dutela bai Eusko Jaurlaritzak bai Espainiar gobernuak, eta jarraian irakurriko dituzuenak (literalki jaso nahi izan ditugu) direla
inposatzen ari zaizkigun legeen abiapuntuak.
“...modelos de reparto de costes entre los diferentes socios
del proceso educativo: el Estado, las empresas y los individuos,
las fundaciones y los alumnos, con ayudas de la inversión pública
para incitar al sector privado a la cofinanciación...”
“…unos profesores de gran calidad y bien formados
pueden ayudar a los alumnos a desarrollar las competencias
que necesitan en un mercado laboral de dimensión mundial…”
“…se precisan estrategias con recursos suficientes para contratar,
conservar y desarrollar un personal docente de alta calidad…”
“…las lenguas son cada vez más importantes
para mejorar los niveles de empleabilidad…”
“…debe prestarse especial atención al desarrollo
de las aptitudes emprendedoras…”
“…los centros de educación y formación de todos los niveles
aún necesitan adaptaciones que aumenten la pertinencia y calidad
de la oferta que presentan a los estudiantes y al mercado de trabajo…”
Hezkuntzaren lehentasunak aldatu nahi dituzte gure eskolak merkatuen gorabeheretara egokituz: langileon kontrataziorako eredu gerentzialak, kontrol ideologikorako kanpo ebaluazioak, murrizketak, pribatizaioa… Estrategia
hau berria izan ez arren legezko markoa ematen ari zaizkio gobernuak, baita
Hego Euskal Herrian ere. Gure ikasleen hezkuntza integrala, desberdintasunen
konpentzazioa eta gizarte kohesioa, jakintzaren, kulturaren eta hizkuntzaren
transmizioa alboratuak izan dira eta merkatuen beharrak lehenetsi dira .
STEILAS, ohi denez, akordiorako prest dago, beste akordio baterako. Horretan arituko gara buru-belarri datozen hilabetetan. Eskola demokratikoa, aukera
berdintasuna, inklusioa, pribilegio eza, laikotasuna, pedagogia feminista eta
langileen lan baldintza duinak abiapuntutzat dituen akordioa bilatuko dugu,
baina horretarako, nahi dugun hezkuntza ereduaren inguruko proposamenak
zabaltzeaz gain, inposatu nahi digutenari aurre egin behar diogu.•
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irakasle funtzionario-ordezkoak

“Lan baldintzak hobetu,
hezkuntza eraiki” lelopean
lau kolektibok martxan jarritako
konfrontazio faseak puntu gorena
izan zuen abenduak 12ko greba
egunean. Milaka langile atera ginen kalera, aspaldiko mobilizazio
jendetsuena izanik (aurreko mobilizazioak ez ziran makalak izan!).
Lau kolektiboko langileon aldarrikapenak asko izanda ere, kolektiboz kolektibo arazo larriak badira
ere, irtenbiderako abiapuntu nagusienetakoa, botere publikoaren
aldetik, hezkuntza publikorako
inbertsioa handitzea da. Urtarrilean sailak aurkeztutako hezkun
tzarako aurrekontuak hezkuntza
publikoari dagokionez etsigarriak
dira. Sailak oraingoan aspalditik
piztutako alarma guztiak sutan
jarri ditu, eztanda eginez. Igoera
eskasa izanik ere, diru multzo horren %90 sare pribatu-itunpekora
joan da. Hamaika ikusteko jaioak
gara gu!
Arduradun politikoak arazoak
konpontzeko daude edota kronifikatzeko? Eta beraz, hezkuntza
publikoari dagokionez, gizarte
kohesioa, aukera berdintasuna,
justizia soziala... bost axola zaie?
Lehendakaria berdintasuna, guztiona eta guztiontzat esaten sarri
entzuten dugu.
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Zein da ba, hitz hoiek errepresentatzen duen eskola eredua? Elikatu beharrekoa?
Abenduko mobilizazioaren ondoren (bostgarren greba), negoziazio mahai ezberdinetan langileon
ordezkarioi hutsaren hurrengoa
eskeini digute. Labur esanda, ego
eraren larritasuna ikusita sektorez
sektore hezkuntza inbertsioan
ahalegin txikiegia egin dela nabarmendu nahi dugu. Inbertsioa
ez bada handitzen langileen biz
karrera doa lan zama. Hori bai,
prentsan bozgorailuz “sacar el
conflicto de las aulas”, “se deje
de utilizar a los alumnos y las familias para presionar a la admi
nistración”,... antzerakoak entzun
ditugu sailburuaren ahotik. Hez
kuntza publikoan administrazioko
arduradunekin dugun konflikto
honetan irtenbidea negoziazio
mahaian edukiz eta mamiz beteko
den egutegi bat behar dugu.
Hezkuntza publikoko langileon
mobilizazio eta protestak gutxi
etsiz edo sektoreko arazoen arduradun langileak eginez ez da egoera konponduko betikotu baizik.
Konfliktoa “Lan baldintzak hobetu, hezkuntza eraiki” lelopean hasitako mobilizazio dinamikara mugatzen dela administrazioak uste

badu oker dago. Hau da, zor hau
istorikoa da.
2010an gutxiengo sindikalarekin
sinatutako akordio txar batekin
hasitakoaren soka luzea da hau.
Egungo sailak, (bost urte) ardura
hartu zuenean, konpondu nahi
izan ez duena krisiaren aitzakiapean. Aurrekoek hartutako neurri
bat berari ere ez dio irtenbiderik
eman nahi izan.
Beraz, bakoitzari berea. Edota...
nork erabaki zuen ordezkapenak
lehen egunetik ez egitea? Nork
ratioak igotzea? Nork aniztasuna
kudeatzeko laguntzak gutxitzea?
Nork bajak zigortzea? Nork matrikularen gorakadarekin bat, sisteman langile gehiago ez sartzea?
Hamarkada luzean nork egin du
iruzurra langile ordeazkoen kontratazioan? Langileak?
Milaka langile eta hezkuntza publikoko bestelako eragileren aurrean
temati eta entzungor dabiltza.
Horrelako jarrerekin laister aurrean eta kalean izango gaituzte,
hezkuntza publikoko langileen lan
badintzen alde, denona eta denontzako izango den eskola publikoaren defentsan.•

irakasle funtzionario-ordezkoak

Enplegu Publikoaren Eskaintzak (EPE)

hainbat arazo eta kexa sortzen ditu, ez da prozesu
garden eta objektiboa, eta ondorioz, aldaketa sakonak
eskatu ditugu datozen EPE-etarako. Horrenbestez,
2017ko EPE-etan aztertzaileek eta azterketariek
jasandako baldintza okerrak, eta hautatze-prozesuaren
gabeziak salatu nahi ditugu.
Aztertzaileek erabakitzen dute azterketariei zein nota
jarri, eta emandako notaren arabera erabakitzen da
azterketarien etorkizuna. Azterketak ebaluatzeko
baldintzak oso txarrak izan ziren azken oposizioetan.
Goizeko 8:30etatik 19:30etara zuzendu behar izan
zituzten azterketak, eta kontzentrazio maila altua
mantentzea ia ezinekoa da. Ebaluazio irizpideei dagokienez, hauek lantzeko ikastarorik ez zuten jaso,
eta inolako prestakuntza gabe hasi behar izan zuten
azterketak zuzentzen. Beraz, lan-baldintza duinak eta
azterketak zuzentzeko formazioa eskatu dugu (Adib.:
azken oposizioetako azterketa batzuk zuzendu eta
emaitzak kontrastatu, irizpide argiak eman...) kalitatea eta objektibotasuna hobetzeko.
Azterketariei dagokienez, tribunalak ebaluazio-
irizpideak zehaztea eskatzen dizkie; tribunalak, or
dea, ez ditu bere ebaluazio-irizpideak argitaratzen,
ezta azaltzen ere azterketaria errekurtsoa jartzera
datorrenean. Gainera, aztertzaileek errekurtsoetan
nota ez igotzeko agindua jaso zuten, puntuak gaizki
kontatu ziren kasuetan izan ezik.
Bestetik, proba praktikoaren formulazioa hobetu
behar da. Azterketariari erraztu egin behar zaio
lana, eta azterketan bertan eskatuko dena zehaztu
beharko litzateke ebaluatuko denaren arabera. Jarri
ohi den aitzakia zera da: web orrialdean argitaratzen
dela zer eskatzen den. Ez legoke gaizki azterketariari
gogoraraztea, modu orokor batean bederen, zer jarri
beharko lukeen (helburuak, ebaluazio irizpideak,
aktibitateak...), urduritasunarekin gauza asko jartzea
ahazten baita.
Ezin da aipatu gabe utzi ahozko probarako izaten
den egoera prekarioa teknologiari dagokionez. Ez
da onargarria ikasgeletan ordenagailurik eta arbel
elektronikorik prest ez izatea, Hezkuntza Sailak
horretan gastatu duen dirutzarekin, eta azterketariak
berak etxetik ekarri behar izatea gelan erabilgarri egon
beharko litzatekeena. Hautazkoa edo bigarren aukera
izan beharko litzateke etxetik ordenagailua ekartzea,
hau da, momentu horretan arazo informatiko bat
izango balitz, azterketariak bere ordenagailua erabili
beharko luke hala nahi izanez gero. Interneterako

sarrera ere bermatuta egon beharko litzateke arazo
teknikorik izan ezean.
Azkenik, azterketariak irakatsiko duen hizkuntzan egin
beharko luke prozesu osoa; eta Lengua Castellana eta
Atzerriko Hizkuntzak ez diren beste espezialitateak
PL2koak direnez, euskaraz emango dira. Hala ere,
gaitegi ugari gazteleraz daudenez oraindik, gutxienez
programazio didaktikoa eta ahozko proba euskeraz
egin beharko lirateke. Atzerriko Hizkuntzetako espe
zialitatekoek derrigor egin behar dute prozesu osoa
irakatsiko duten hizkuntzan. Hautagaiak ez dira maiz
konfiantzaz sentitzen ahoz eta idatziz adierazteko
orduan, baina saiatzen dira horretara behartzen
dituztelako. Logikoa al da Euskara eta Literatura
emango duenak gazteleraz egitea prozesu osoa,
edo Lengua Castellanakoak euskaraz? Eskainiko
diren plazak PL2koak izanik, nola jakin dezake
aztertzaileak hautagaiak klaseak euskaraz eman
ditzakeela euskarazko hitz bakar bat ere entzun
gabe? Hautagaia ez bada gai euskaraz aurkezpena
egiteko, umeei euskaraz klaseak emateko gai izango
da? Beraz, programazioa eta ahozko defentsa Lengua
Castellanan gazteleraz, Atzerriko Hizkuntzetan dago
kien hizkuntzan, eta beste espezialitate guztietan
euskaraz egitea eskatu dugu.
Hezkuntza Sailari datozen EPE-etarako aldaketa sako
nak egitea eskatzen diogu orain arteko baldintzak
hobetu daitezen, eta prozesu justuagoa lortu dadin.•

Los miembros del tribunal en las últimas
oposiciones han tenido unas jornadas
de 8:30 a 19:30, y no han tenido ninguna
preparación para corregir los exámenes.
Reivindicamos condiciones laborables
dignas para las personas que deben
decidir el futuro de tantas personas
opositoras. Por otra parte, reclamamos
que las personas que opositen tengan
acceso a internet y a una pizarra digital
para la presentación oral. También pedimos
que al menos la programación didáctica
y la defensa oral se realicen en el idioma
con el que se impartirán las clases: en
castellano para la especialidad Lengua
Castellana, para las especialidades
de Lengua Extranjera el idioma
correspondiente, y el euskera para
el resto de especialidades.
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Birbaremazioa

Urteroko prozesua da. Hurrengo ikasturtean or-

dezkapenak egiteko izangaien merezimenduak birbarematzen dira eta aldaketak hurrengo ikasturtean hartzen
dira kontuan. Aurten Administrazioak birbaremazioa aurreratuko du: martxoaren 15 eta 28 bitartean izango da.

• Online egin beharreko aldaketak: identifikazio datuak,
hizkuntzak, lurralde eta lanaldiaren aukerak, zerren
dak gehitu (betiere Hezkuntza Sailaren datu-basean
dauden tituluen arabera) edo ezabatu. Aldaketak egin
izanaren ziurtagiria agertuko da.

Prozesua hasi aurretik www.hezkuntza.net-eko orrian
eta prentsa idatzian argitaratzen da. Irakaslegunetik
kudeatzen da. Norberaren izangaien fitxa aztertzea
komeni da aldaketak egin barik utzi nahi bada ere.
Baliteke, errakuntzak egotea eta hori erreklamatu egin
beharko da. Gogoratu fitxa horretan ez direla puntuak
gehituta agertzen.

• Delegaritzara eraman beharrekoak: titulazio berriak
erakutsi eta, behar izanez gero, espezialitate berriak
eskatzeko, barematzeko merezimendu berriak, ze
rrendetako egoera aldatzeko (lanerako prest/aldi
baterako baja), fitxan agertutako barematzeari egin
dako alegazioak... hitzordua hartu behar da eta bare
mazioko orria beteta eramango da.

Ikasturtean zehar zabaldutako hainbat zerrendatan
izena eman dutenak, oraingoan, zerrenda barematuan
sartuko dituzte, euren merituak kontuan hartuz.

Gogoratu: edozein aldaketak 2018/19ko ikasturterako
eragina izango du.

Zein merezimenduri esker
lortzen dira puntuak?
Prestakuntza akademikoa
• Titulazioari dagokion espedientearen batez
besteko nota (+0,25/0,50/0,75/1)
• Bestelako titulazioak:
- Diplomaturak eta master titulo ofizialak (+0,50)
- Lizentziaturak, graduak eta doktore tituluak (+1)
Irakaskuntzako esperientzia
Ikastetxe publikoetan 60 egun = puntu 1
Itunpeko ikastetxeetan 60 egun = 0,33
Lanbide heziketako kidegoan soilik (irakasgai
praktikoak): Espezialitatean izandako lan
esperientzia +0,25/hilabete (gehienez 15 puntu)
Musika irakaskuntzarako (kontserbatorioak) musika
jarduerak kontuan hartzen dira: Kontzertuak, orkestra,
konposizioa... puntuatzen da (gehienez 15 puntu)

STEILASek erlijio irakasleen pribilegio
egoera salatzen du. Hauek erlijio zerrendan
sartzen dira eta, birmaremazio prozesu
bitartez, beste edozein zerrendatara
pasatzeko aukera zabaltzen zaie (merituak
barne), beste irakasleentzat itxita dauden
zerrendetara, hain zuzen ere.
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Kontuan hartzekoak
› Hilabete guztiak, puntuatzeko orduan,
30 egunekoak balira bezala kontuan hartzen dira.
› Berdinketa-kasuetan, urtero hizki batekin
finkatzen da hurrenkera (lan-egunen kopurua
berdina bada).
› Berdin puntuatzen da jardunaldi osoan zein
murriztutan. Eta kidego batean egindako puntuak
beste kideetan ere zenbatzen dira.
› 60 egun bete ezean, puntua ez da gehitzen,
baina lan egunak kontuan hartzen dira
ordenatzeko unean.
› Behin-behineko zerrendak argitaratzean, ados
egon ezean, bost eguneko epea zabaltzen da
erreklamazioak aurkezteko.

Rebaremación anual docente
A diferencia de otros años, el proceso
de rebaremación anual de los méritos
del personal docente sustituto será
del 15 al 28 de marzo. Se podrán realizar
cambios en la opciones de cada sustituta
o sustituto, recordando que algunos
de ellos se tramitan online (territorio, tipo
de jornada...) desde Irakasle.eus
y para otros cambios es necesario pedir
cita previa y acudir a la delegación
territorial de Educación (añadir nuevas
titulaciones, alegaciones sobre la ficha
de la candidata o candidato...). Las nuevas
opciones se tendrán en cuenta de cara
al curso 2018/19.

heziketa bereziko hezitzaileak

ETA AURTENGO ESLEIPENETAN ZER?
Dakizuenez, aurtengo esleipenak guztiz ezberdinak izango dira, eta, honen inguruan, zalantza
asko heldu zaizkigu… Kontuan hartuta esleipenen inguruko zehaztapen batzuk oraindik lotu gabe
daudela, zalantza batzuk argitzen ahaleginduko gara.

Zure burua kokatu
Hezkuntza laguntzako espezialistak
Noiz

Non

Zer aukeratu ahal dut

Aukeratzeko irizpideak

Finkoa naiz

Ekainaren
bukaeran

Presentziala,
dagokizun
berritzegunean

Gainontzeko finkoek betetzen
ez dituzten ikastetxe guztiak

Ez dira aldatu, beraz,
orain arte egiten ziren
moduan izango dira

Mugarik gabeko
langilea naiz

Abuztuaren
20aren
inguruan

Telematikoak

Libre dauden ikastetxeak, hau da,
finkoek bete ez dituztenak (dagokizun
berritzegunekoak soilik)

Puntuen arabera

Abuztuaren
20aren
inguruan

Telematikoak

Momentu horretan libre dauden
ikastetxeak, hau da, finkoek
edo mugarik gabeko langileek
bete ez dituztenak (dagokizun
berritzegunekoak soilik)

Puntuen arabera,
egonkortasuna
ikastetxean ez da
lehenesten

Abuztuaren
27aren
inguruan

Telematikoak

Momentu horretan libre dauden
ikastetxeak, hau da, finkoek, mugarik
gabeko langileek edo bakantedun
langileek bete ez dituztenak

Puntuen arabera.
Eskainitako lanpostuen
kontratuak LEP artekoak
edota COS izan daitezke

(sententzia baten
bidez, indefinidoa naiz)

Bakanteduna naiz
(LEP arteko
kontratua dut)

Ordezkoa naiz
(COS kontratua dut)

Fisioterapeuta, Terapeuta Okupazional, Zeinu Hizkuntza interprete, Transkriptore eta Gizarte Langileak
Noiz
Langile finkoak
(Hau arabako
fisioterapeutek
bakarrik egingo dute)

Ekainaren
azken
astean

Bakantearen
kontratua

Abuztuaren
20an

(edo LEP artekoa)

(data hau
alda daiteke)

mantendu duten
langileak

Ordezkoak
+
bakantearen
kontratua
galdu dutenak

Abuztuaren
27an
(data hau
alda daiteke)

Prozedura

Irizpideak

• Esleipen presentziala
• Bakoitza bere berritzegunean
• Antzinatasunaren arabera

• Betikoak. Ez da ezer aldatzen:
- Egonkortasuna plazan
- Borondatez plaza aldatu nahi
dutenak
- Berritzegunean sartu diren
azken langile finkoak

• Esleipen telematikoa
• Delegazioko bakantea daukanak, lurralde
horren barruan dauden plazak (Bakante edo
COS) hartu ahalko ditu
• Berritzeguneko bakantea daukanak,
berritzegune horren barruan dauden plazak
hartu ahalko ditu. Beste plazarik ez balego
berriz ere betetzen ari den lanpostua hartu
beharko luke

Puntuen arabera

• Esleipen telematikoa
• Bakoitzak birbaremazioan aukeratu duenaren
arabera
• Bakantearen kontratua galdu dutenak,
dituzten puntuekin kokatuko dira zerrendan

• Betikoak: libre dauden
plazen artean aukeratuko
da, bakoitzak hautatu dituen
lurralde eta lanaldiak kontuan
hartuz
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Bakante kontratua daukat (LEP arteko
kontratua), hirugarren esleipenetan
parte hartuko dut?
Finko batzuek kendu ahal dizute
lanpostu hori (zure dotazioa),
lekualdatze lehiaketaren bidez edo
“reingreso” baten bidez. Horrela
izanez gero, laugarren esleipenera
pasa beharko zinateke. Ikastetxea
kentzen badizute, LEP artekoa izaten
jarraituko duzu, bakarrik dotazioa
kenduz gero, ordezko izatera
pasatuko zinateke.

Esleipen telematikoan parte
hartzen ez badut, zer gertatzen da?
Sententzia bidez mugarik gabekoa
bazara edo LEP arteko kontratua
baldin baduzu, parte hartzera
derrigortuta zaude. Horrela
ez bada, ofizioz sortuko zaizu
beharrezko eskaera; hau da,
sistema informatikoak aukeratuko
du zure plaza.
Ordezkogaia bazara, hitzarmenean
aurreikusitako arrazoi justifikaturik
izan gabe, hezitzaileen
zerrendetatik at geratuko zinateke.

Zer esan nahi du
“reingreso baten bidez”?
Langile finko batzuk, eszedentzian egon
direnak, hezitzaile kategoriara bueltatzeko
aukera izango dute. Departamentuak,
data zihurtatu ez badu ere, langile
finko hauek, bai sententzia bidez muga
gabeko langileek eta bai LEP arteko
kontratua duten langileek baino lehenago
aukeratuko dute ikastetxea.

Esleipen garaian amatasun baimenpean
banago, parte hartu ahal dut?
Bai, parte hartu ahal duzu eta lortutako
ikastetxera joan ahalko zara zure
baimena bukatzean, orain arte esleipen
presentzialetan gertatzen zen bezala.

Eta parte hartuz gero, baina eskaera-lerro
nahikorik betetzen ez badut?
Sistema informatikoak osatuko du eskaera.
Hori dela eta, STEILASetik aukeragarri
dituzuen plaza guztiak eskaera lerroetan
ordenatzea gomendatzen dizuegu, gustoko
ez dituzuen plazak onartzera behartuta
egon ez zaitezten.

Lanaldi murriztua urrun egonez gero, ez dut hartu nahi,
birbaremazioetan jardun murriztuan apuntatuta baldin
banago, esleipen telematikoan nola egingo dut ikastetxe
horiek ez hartzeko?
Departamentuak, esleipenak baino lehen, jardunaldi
murriztuei ezetza emateko aukera emango du, baldintza
hau esleipen deialdirako soilik izango da baliogarria.

Birbaremazioak
hilabete bat
aurreratuko dira!
Behin betiko datak zehaztu gabe badaude
ere, ondokoak dira maneiatzen ditugun behin
behineko datak (kontuan hartu martxoaren
6arte konputatuko direla merituak).

Erretiro partziala hartzeko asmoa baldin baduzu
edo dagoeneko eskatuta baduzu, urteko
lanaldia metatzeko aukera duzula jakinarazten
dizugu. Guztiz jubilatu arte lan egin behar
duzun lanaldiaren proportzioa ikasturtero egin
beharrean, ikasturte batean betetzeko aukera
daukazu. Informazio gehiago nahi izanez gero,
harremanetan jar zaitez gurekin!

datuak ikusteko aukera.
aldaketak egiteko epea.
behin behineko zerrendak.
erreklamazio epea.
behin betiko zerrendak.
hilabete bateko epea
egongo da gorako errekurtsoak egiteko.
Esleipen telematikoan parte hartuko dutenek,
eskaera egin aurretik, aldaketa batzuk egiteko
aukera izango dute (esleipen telematikorako
soilik baliogarriak izango direnak).
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Pasa den urtean Lanpostuen Zerrenda eguneratu
zenez, aurtengo Lekualdatze Lehiaketan, Hezkuntza
Laguntzako Espezialista finkoek inoiz baino aukera
gehiago izango dituzte berritzegunez aldatzeko.
Ez ordea, beste kategorietako langile finkoek;
azken hauek, betiko aukera urriak izango baitituzte.
Dakizuenez, ikasturte honetan, lanpostu bakoitzari
dotazio zenbaki bat jarri zaio; hortaz, lekualdatze
lehiaketan, joan nahi duzun berritzeguneko
lanpostu guztien dotazioak, lehentasunezko
hurrenkeran aukeratu beharko dituzue.

partzuergoa

Haurreskolak partzuergoko
murrizketen errelatoa
Bada, bai, Haurreskolak Partzuergoan ere
murrizketak murrizketen gainean izatera aspaldian
ohituta gaude, zoritxarrez. Denboran atzera eginez
gero, segituan konturatuko gara horretaz. Joan
gaitezen 2007ra, momentu batez. Urte horretan
indarrean dugun Lan Hitzarmena sinatu genuen,
sindikatu guztiok. Bi urteko indarraldia izan behar
bazuen ere, oraindik indarrean dago! Izan ere,
2012. urtean Rajoy-ren gobernuak onartu zuen lan
erreforma saihestu ahal izateko (eta estatuko arloko
Lan-Hitzarmenaren aplikazioa ekiditzeko), 2013.
urtean ultraktibitatea sinatu behar izan genuen.

soldatetatik dirua kenduz zuzenean, 6/2011 Gastu
Publikoaren murrizketa legearen aplikazioagatik:
gaixotzea eskubide bat izatetik, zigor bat izatera
pasa zuten!

2011ra egin dezagun salto. Garai hartan enpresak
Ordezkoen Araudia aldebakarrez aldatu zuen,
dekretu bidez, eta, aplikatzen hasi zen. 2011ko
maiatzaren 24an, berriz, 1/2011 Legegintza de
kretua onartu zuen Eusko Jaurlaritzak eta, honen
ondorioz, Mahai Orokorreko erabakiak sektore
publikoko PARTZUERGOEI ere aplikatzen zaizkie
ordutik. Hilabete batzuk beranduago, abuztuan,
PPk eta PSOEk Gastuen sabaiaren legea sinatu
zuten Madrilen eta gurean eragin zuzena izan
zuen. Eragina? Nola? Zer da lege honek esaten
duena? Bada, administrazioen zerga bilketak
aurreikuspenak gainditzen baditu, diru hori ezin
izango dela Zerbitzu Publikoetan inbertitu, zor
publikoa kitatzera bideratu behar dela baizik.
Hau dela eta, Haurreskolak Partzuergora ere,
inbertsiorik ez da bideratzen. 2011ko abenduan,
urtea ederki amaitzeko, 20/2011 Errege dekretua
onartu zen. Honek, eskatu ez genuen oparitxo
hauek utzi zizkigun guztioi: etorkizunean, EPE
deialdietan esleitzen ziren lanpostuen kopuruak
ezingo luke erreposizio tasaren %10a gainditu eta,
2012an, 2011ko zerbitzuen gastua ere ezin zen
gainditu. Ondorioz...

Eta murrizketak ez ziren hor gelditu. 2015. urtea ere
aipatzeko modukoa dela uste dugu. Haurreskolak
Partzuergoko Zuzendaritza Batzordearen erabakiz,
hiru haur soilik matrikulatuta dituzten haurreskolak 7 orduz irekita egotera mugatu zituzten; horrela, hezitzaileen kontratazioa murriztea lortu zuten,
zerbitzuaren kaltetan. Familiek, hala ere, 8 orduko
zerbitzu bategatik ordaintzen jarraitzen dute. Aukera berdintasunaren definizio paregabea, bai horixe.

• Kontratazio igoerarik EZ.
• Ratioen jaitsierarik EZ.
• Soldata eguneraketarik EZ.
Benetan opari atseginak 2011 urteak utzi
zizkigunak, ezta? Ba 2013. urtean ez ziren motz
geratu... Gaixotasun bajak zigortzeari ekin zioten,

Gaur egunera gerturatzen goaz poliki-poliki. 2014.
urtean, PREST GARA ikastaroetan parte hartzeko
aukera kendu zigun Hezkuntza Sailak, eskubidea
onartua dugun arren. Itxuraz, Haurreskolak Par
tzuergoak eskaintzen digun formakuntzarekin, nahikoa dugu. Formakuntza larregi jasotzea ez omen da
ona, ez.

Eta errelato hau guztia, zertarako? Zergatik da garrantzitsua murrizketen ibilbidea ezagutzea? Momentuko eta etorkizuneko egoerak hobeto ulertzeko, hain
zuzen ere. Guztiok dakigun bezala, 2016-2017 ikasturtean 3 greba egun burutu genituen eta, 2017-2018
ikasturtean, jada, 2; ikasturte hau amaitzeko, beste 8
deitu ditugu sindikatuok. Aurrera eramandako Mahai
Negoziatzaileetan haurreskolen doakotasuna aldarrikatu dugu behin eta berriz, Haurreskolak Partzuergoaren etorkizuna bermatuko duen bideragarritasun
plan zabalago baten baitan. Zoritxarrez, ez da horren inguruko proposamenik aurkeztu, ezta egiteko asmorik adierazi ere. Prekarietatea kudeatzen jarraitzeko
asmoa besterik ez dute azaldu,
Haurreskolak
Partzuergoak
etorkizuna ziurtatzeko behar
dituen sakoneko aldaketetatik
oso urrun. Horregatik, borrokan
jarraitu behar dugu, orain lortzen ez
duguna betirako galduko dugu! •
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nafarroa

Nafarroako hezkuntza
publikoan negoziazioak hautsita
Nafarroako negoziazioen egoeraz artikulua
idazten hasi ginenean pentsatu genuen izenburua
beste bat zen, Chi va piano va lontano. Nahiz eta
motel ibili, dagoeneko 11 hilabete pasa dira negoziazioak hasi zirenetik, helmugara iristear ginela uste
genuen. Hezkuntza Kalitaterako itunaren azken zirriborroa lantzen amaitzen ari baikinen. Baina bat batean, otsailaren 16an, Hezkuntza Departamentuak
aldebakarrez hautsi ditu negoziazioak eta zur eta lur
utzi gaitu.
2017ko martxoan, legealdiaren hasieratik bi urte igaro ondoren, zuzen eta zeharka , eskatzen, zirikatzen,
bultzatzen gobernua zein gobernua sostengatzen dituzten partiduak negoziatzen behartzeko, prozesua
hasi zen. Akordioa azkar burutzea zen asmoa, 2018ko
aurrekontuetan hainbat neurri islatzeko eta lehenbailehen abian jartzeko, nahiz eta sindikatu guztiok
onartu murrizketak ez zirela urte batean amaituko
baizik eta neurriak modu mailakatuan ezarriko zirela.
Prozesua arintzeko 2007-2011ko ituna hartu genuen
oinarri eta sindikatuok gure ekarpenak egin genizkion. Maiatzaren amaiera lehenengo fasea bukatu
zen eta Departamentuko arduradunek esan ziguten
handik bizpahiru astetara iritsiko zela beraien proposamena benetako negoziazioa hasteko. Uda igaro
zen, eta kontseilariak esan zigun gastu muga zehaztear zegoela eta irailaren 8an izango genukeela beraien proposamena. Egun hori ailegatu zenean berriz,
mugatu gabeko data baterako utzi zuen: laister ezagutuko genuela.
Pazientzia bukatu zitzaigun eta mobilizazioetara jo
genuen urrian. Zoritxarrez, jende askok jarraitzen
du pentsatzen “aldaketa” zerutik eroriko dela edota
hainbeste lanarekin anestesiatuta edo etsita daude
eta erantzuna ez zen oso ikusgarria izan. Hala ere balio izan zuen, negoziazioak berriro hasteko.
Azaroaren hasieran berriro deitu zuten Mahai Sektoriala eta luzatu ziguten proposamenak sindikatuok
egindako ekarpen ugari barnebiltzen zituen arren
ez zegoen ez zehaztasunik ez denboralizaziorik. Une
horretan, aurrekontuen proiektua eztabaidatzen
ari ziren Parlamentuan eta bertan diru partidarik ez
zen jasotzen murrizketa esanguratsuak amaitzeko.
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Sindikatu guztiontzat lehentasuna zen irakasorduen
kopurua jaistea, 2011n izandako igoerak ehundaka
lanpostuen galera eta lan baldintzak nabarmenki
okertzea ekarri baitzituen. Negoziazioak adar jo
tzearen itxura zuen eta gauzak zehaztu arte ez ginela bilduko esan genuen. Nahiz eta hezkuntzako
arduradunek geroztik neurri bakoitzaren kostua eta
diruaren eskugarritasunarekin mahaira etorri, aurrekontuak onartu dira eta ez dago dirurik 2018-19
ikasturtean murrizketa esanguratsuak bertan behera uzteko. Onartutako partidekin aukera dago Bigarren Hezkuntzako ratioak lehenagoratzeko (Haur eta
Lehen hezkuntzan 2015-16 ikasturtean egin zen) eta
Haur eta Lehen Hezkuntzan 2 irakas saioak jaisteko,
baina ez Bigarren Hezkuntzan.
Oso neketsu izan da azken hilabeteetako prozesua,
atalez atal eta puntuz puntu ezarri behar ziren neurriak aztertzen. Baina otsailaren 9an kontseilariak
esan zuen azken txanpan ginela, benetako negoziazioaren fasea hasten zela, konpromisoak zehazteko
unea zela.
Oso motza izan da fase hau. Otsailaren 16an, Roberto Perezek, Zuzendari Nagusiak bilera hasi zuen
esanez ez zuela merezi jarraitzea negoziazioekin
Departamentuaren proposamenarekin sindikatuok
ados egongo ez ginelako: 2020-21 ikasturte arte ez
zuten Bigarren Hezkuntzako irakasordurik jeitsiko.
Negoziagarria ez denez, hor amaitu zen urte bateko
prozesua.
Egun horretan bertan komunikabideei deitu eta
elkarretaratzea egin genuen Mahai Sektorialean parte hartu genuen sindikatuen ordezkariok gure harridura eta haserrea adierazteko, Geroa Baik negoziazioak bertan behera uzteaz gain onartzen du ez duela
hitzarmen programatikoa beteko.
Argi dago konfrontazio garaia iritsi dela. Ez dugu
onartuko Gero Baik egin nahi duen jokalaldia: sindikatuok egindako lana kapitalizatzea (ehundako
batzar, milaka ordu, proposamenak, zehaztapenak…)
bere Hezkuntza Kalitaterako plan estrategiko izango
balitz bezala aurkezteko, baina inolako konpromiso
zehatzik gabe. Gu langileok, hezkuntza publikoaren
kalitatearen alde borrokatuko dugu.•

emakumeak

Martxoak 8 honetan hezkuntzan ere

Aurtengo martxoaren 8an
Mugimendu Feministak deitua
Euskal Herrian greba feminista
egingo da “Emakumeok* planto”
lelopean. Enplegu greba hutsaz
haratago doan greba izango
da eredu kapitalista, arrazista,
heteropatriarkala eta auzian
jartzeko.
STEILASek “Emakumeok* planto” lemapean
ere, egungo curriculum androzentrikoa azaleratu
nahi du eta emakumeek historian egindako
borrokak ezagutzera nahi dizkie ikasleei eta
agerian utzi nahi du emakumeen produkzio
eta ugalketa lanik gabe mundua paralizaturik
geratuko litzatekeela.
Guztiz beharrezkoa da emakumeen ekarpenak
eta borrokak ahanzturatik berreskuratzea hainbat
arrazoi ezberdinagatik. Ondoko hauek nabarmendu nahi ditugu: gure neska ikasleen erreferentziarik eza eta gure aurreko emakumeekin zorra kita
tzeko beharra.
Testu liburuetan emakumeen bataz besteko presentzia %13koa da, kasu gehienetan gizon baten
ondoan eta -amak, emazteak edo alabak- ager
tzen dira, baina emakumeenaz zerbait esangura
tsua esaten bada orduan %7koa da.

Greba hau ez da ohiko greba bat izango, izan ere,
enpleguaren mundutik baztertu ohi diren beste
lan guztiak, bizitza jasangarria izan dadin guztiz
beharrezkoak direnak, ere bildu behar baititu.
Grebak lau ardatz izango ditu: enplegua, zaintza,
kontsumoa eta ikasketak. Honetan emakume*
guztiak deituta daude, neska ikasleak ere, greba
egiteko eskubidea dutenak, noski.

Baina emakumerik gabe ez dago historiarik; hala,
eskola curriculumeko, testuliburuetako eta ikasgeletako espazio eta denboraren erdigunean jarri beharko ditugu behingoz, ez bakarrik emakumeen memoria berreskuratu behar delako, baizik
eta zorroztasunik gabeko kontakizun partzial eta
osatugabe batek normalizatu egin duelako, berez, bazterkeria elementu bat dena, hots: emakumeen ikusezintasuna historian.

Eta gizonek eskolan zer egin dezakete egun horretan? besteak beste, erraztu emakumeon greba
eskubidea eta eman erabateko protagonismoa
emakumeei, hausnartu emakumeok esparru publikoan zein pribatuan jasaten dugun diskriminazioari buruz eta gogoetatu genero-pribilegioei
uko egiteko moduez jendarte berdintzaileago bat
lortzeko, klasean arlo kurrikularra ez aurreratu eta
greba honen zergatia landu...•
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kongresua

STEILASen XI. Kongresua
“40 urte publikoaren alde”
Maiatzaren 18 eta 19an STEILASek bere XI. Kongresua egingo du Gernikan, (Elai Alai aretoa). Orain arte, lau urtez behin STEILASkideok
gure hausnarketak komunean jarri ditugu eta hurrengo lau urtetarako
gure lan hildoak definitu ditugu. Aurtengo hitzordua berezia da, gure
40. urtemuga ospatzen baitugu. Hori dela eta, gure kongresuko leloa
ezin zen beste bat izan: 40 URTE PUBLIKOAREN ALDE.
Gernikako kongresuan 5.000 STEILASkideen izenean 150 ordezkari inguru parte hartuko dugu. Eztabaidagai izango den ponentzia bakarrak bi atal izango ditu: soziopolitikoa eta hezkuntzakoa. Aurretik
ere, sindikatuko organo eta lan taldeak eztabaidatu,
eta zuzenketak aurkezteko aukera izan dute. Politika neoliberalen eta ideologia heteropatriarkalaren
kritika da gure abiapuntua baina arlo ezberdinetan
(hezkuntza, ekononomia, harremanak…) eta beste
eredurako proposamenak aurkeztuko ditugu.
Halaber, sindikatuko organoak, Kontseilu Nazionala,
Idazkaritza Nazionala eta Nazio Batzorde Iraunkorra,
berrituko dira eta hainbat kideren erreleboa gauzatuko da.
XI Kongresuan euskal gehiengo sindikalarekin, eta
beste lurraldetatik etorritakoekin ere, gure ibilbidearen errepasua eta gerorako proposamenak partekatuko ditugu, borrokan elkarrekin jarraitzeko asmoz.
Larunbateko ekitaldi nagusian Euskal Herriko alderdi
politikoak, beste sindikatu batzuk, hezkuntza eragileak eta bestelako jendarte eragileak ere gurekin
izango ditugu.
Gure 40. urtemuga ospatzeko eta gure afiliazioaren
parte hartzea areagotzeko, kongresu aurretik lau
saio ireki antolatu ditugu, hiruburu bakoitzean bana:

Gasteiz • Martxoak 1
“Sindikalgintza ere feminista”
Bertan sindikalgintzan aritu diren eta ari diren lau
emakume izango ditugu:
Ainhoa Etxaide - LABeko Idazkari ohia.
Assumpta Barbens - Cataluñako IACeko Idazkaria.
Iratxe Alvarez - ESKko Idazkaritza Nazionaleko kidea.
Arantxa Fdez. de Garaialde - Idazkaritza Nazionaleko
kidea eta STEILASen bozeramailea izandakoa.

Bilbo • Apirilak 11
“Eskola Inklusiboa jendarte baztertzailean”
Amelia Barquin, Begoña Lasa eta Rosa Jiménez
adituen eskutik.

Iruñea • Apirilak 19
“Hezkidetzatik Pedagogia Feministaruntz”
Hau da gure XI. Kongresurako ponentziaren
ardatzetako bat. Ezinbestekoa ikusten baitugu
paradigma feministatik abiatzea hezkuntzan
heteropatriarkatuaren ideologiari aurre egiteko.
Hizlariak Inma Hurtado eta Mari Luz Esteban izango
dira.

Donostia • Maiatzak 4
“Neoliberalismoaren erasoak zerbitzu publikoei”
Zerbitzu publikoen pribatizazioen inguruan arituko
dira bi hizlariak.
Amaia Perez Orozko eta Txiki Muñoz izango ditugu.

Horrez gain, 40 urte muga ospatzeko dokumental bat
aurkeztuko dugu. Dokumental horretan hezkuntzaren
panorama orokorraren inguruko gogoeta egiteaz
gain, neoliberalismoak gure hezkuntza sisteman duen
eragina azaleratzen dugu. Horretarako hezkuntza
munduko pertsona esanguratsuen elkarrizketak
jasotzen ditugu.•
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elkarrizketa

40 urteko ibilbidea irakaskuntzan
Jesús Mari Sainz de Murieta. Lizarran jaioa. Irakasle ikasketak Iruñean
egin zituen 70. hamarkadaren hasieran. Irakasleak antolatzeko lehen
mugimendu klandestinoetan hartu zuen parte, Irakasleen batzordeen
sorreran, hain zuzen ere.
1977an Sindicato de trabajadores de la Enseñanza de Navarra eta
1978 STEE-EILAS sindikatuen sortzaile bat izan zen. Hezkuntza zein
sindikalgintzaren esparruetan erreferente garrantzitsu bat izan dela esan
dezakegu, batik bat Nafarroan. Irakaskuntzako langileen ordezkaria
izan zen Nafarroako Hezkuntza Batzorde Gorenean urte batzuk. Halaber,
lehen hauteskunde sindikaletatik, STEILASen ordezkaria hezkuntzako
Pertsonal Batzordean. Egun jubilatua, ez erretiratua.
¿Como recuerdas la fundación
de STEILAS?
Entiendo que, en esta pregunta, se
me pide opinión en calidad de “abuelo cebolleta”. ¡Pues ahí va! Quiero referirme, en primer lugar, al contexto
anterior al surgimiento de STEILAS,
aunque de ello se desprenda un cierto olor a naftalina. Diré, para conocimiento de las nuevas generaciones,
que para optar a mi primer puesto de
trabajo interino/provisional tuve que
firmar un documento acatando los
principios del Movimiento Nacional
franquista y era exigible un certificado de buena conducta del párroco del
Municipio.
En Nafarroa, en aquella época y con
posterioridad, los Ayuntamientos
elegían a maestras y maestros entre
quienes habían mostrado interés en
“ejercer” en la localidad. Este trámite
llevaba aparejadas las visitas, casa
por casa, de las personas que ostentaban las concejalías para pedir su
voto. No era raro coincidir en la cocina varias personas en espera de ser
recibidas.
Hacia 1973 -no recuerdo con exactitud- hubo un pequeño brote de descontento entre el profesorado. Se rumoreaba, en voz baja, la posibilidad
de hacer un paro. Coincidió que la
escuela en que yo trabajaba estaba
repartida en dos Centros y fui, por mi
cuenta, al otro,en un recreo, para tratar de obtener información. Al volver,
había un guardia civil esperándome
para “recabar información” sobre si el
paro iba a realizarse. Nunca he sabido de cuál de los dos Centros se dio el
chivatazo al cuartelillo.

Centrándome, ya, en la pregunta diré
que STEILAS surgió como consecuencia natural de la existencia de
una organización asamblearia muy
potente articulada en base a representación de Centros, Zonas y “Provincia”. Hasta la estructuración como
organización sindical se dieron pasos
intermedios. Quien esto escribe, siendo ateo, llegó a ser, por acatamiento
a una votación, presidente de la Asociación Católica de Maestros; esto
nos permitió disponer, durante algún
tiempo, de un local donde reunirnos.
En 1980, Mª Ángeles Etxarri –nunca
sabremos lo que debemos a esta compañera– y yo mismo, presentándonos
como STE, llegamos a formar parte
de la Junta Superior de Educación de
Navarra mediante votación oficial realizada entre todo el profesorado de
enseñanza primaria de la red pública.
En los 40 años de andadura
el sindicato habrá vivido
momentos difíciles.
¿Cúal es el más significativo?
Le daré la vuelta a la pregunta. Ha habido momentos difíciles porque éramos un organismo vivo y plural. Añadiré que siempre hemos sabido resolverlos a partir del contraste abierto de
opiniones. De cualquier manera, y por
nombrar uno, citaría los momentos en
que algunas personas o grupos decidieron, voluntariamente, abandonar el
trabajo asambleario unitario.
En los 40 años de andadura el
sindicato habrá vivido momentos
especiales. ¿Cúal es el más especial?
Es difícil citar el más especial. Puesto
a elegir, destacaría el que se produce

cuando, a la vista del resultado de
las elecciones sindicales, compruebas la valoración positiva del trabajo
realizado.
El sindicato STEILAS ha aportado
a la educación...
STEILAS ha aportado muchas cosas.
Destacaré el hecho de que es posible
un modelo sindical asambleario y
plural que compatibiliza la defensa
de los derechos de quienes trabajan
en la enseñanza con la pelea en pro
de las reivindicaciones populares en
general.
STEILAS se define como
Internacionalista. ¿Cómo se
materializó el internacionalismo
dentro del sindicato?
Partiendo de que era una de las señas
de identidad iniciales creo que su concrección ha demostrado no ser, únicamente, un eslogan.
¿Cómo ves a STEILAS hoy en día?
Veo a STEILAS como, en mis mejores sueños, había pensado que podía
llegar a ser. Harro nago!
¿Cómo ves el futuro de STEILAS?
Lo veo con mucho futuro.
Y, ¿la Escuela Pública?
La calidad contrastable de la escuela pública se debe, básicamente, al
trabajo del profesorado. Las Instituciones, en general, dejan mucho que
desear. Mi experiencia como aitatxi
me permite corroborar la afirmación
precedente.•
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lgtbi+

Bitartasuna? Ez, eskerrik asko
Guztiok sailkatzen gaituzte genitalen arabera,
jaio baino lehen, maiz. Eta sailkapen horrek, hein
handi batean, markatzen ditu ume jaioberrien itxaropenak, tratua eta eskatuko zaiena. Pertsonak
emakumezkoen edo gizonezkoen kategorietan multzokatu ohi dira, eta horrek
sekulako arazoak sortzen dizkie.
Intersexualak ditugu, hasteko. Genitaletan ezaugarri maskulinoak
eta femeninoak dauzkate eta zaila
gertatzen zaie medikuei multzo batean edo bestean sartzea. Sistemak,
oro har, ez du onartzen kategoria batean ez kokatzea eta, horregatik, ume
sortuberri askori kirurgia sexu zuzentzailea
egiten zaie; sarri, irentze gisako zer edo zer. Eskola
guztiz bitarzalea ez balitz, gurasoek ez lukete izanen hainbesteko larritasunik umeak sailkatzeko.
Hurrena, transak. Horien sexu sentitua ez dator bat
jaiotzean esleitu zietenarekin, oker esleitu ere, genitalak aintzat harturik. Ume horiek, genero identitatearen armairutik ateratzen badira, trantsizioa egiten dute sentitzen duten sexukoak izatea lortzeko.
Batzuk identifikatzen dira gizonezkoen eta emakumezkoen kategoriekin eta beste batzuk genero identitate ez-bitarra dute. Hortaz, trantsizioak aiseago
egiten dira generoaren aldetik hain polarizatuak ez
dauden ikastetxeetan eta nerabeek ez dute hainbesteko presioa nabaritzen beraien gorputzak aldatzeko,
tratamendu farmakologikoen edo kirurgikoen bidez.
Ondoren, genero adierazpenaren estereotipoekin
bat ez datozenak. Bitartasunak izugarri markatzen
du norberaren genero adierazpidea eta baztertzen
ditu eredu maskulino eta femenino hegemoniko
etatik aldentzen direnak. Presio bitarzalea kenduta,
bakoitzak nahi duen bezala adieraziko luke generoa
eta ez legoke inongo oztoporik hori aldatzeko.
Heteroaraua hausten dutenak dira hurrengoak. Gure
ikastetxeetan lesbiana, gay, bisexual, pansexual edo
asexual ugari dago ikasleen artean, baita irakasleen
artean ere, eta usu erasorik ez izateko armairuan ezkutatu behar dute. Heteroarauak eredu sexu-afektiboa
zorrotz kateatzen du eta, horregatik, bitartasunarik
gabeko sistema jariakorrak eta ez-polarizatuak heteroaraua suntsitzen lagunduko luke.
Azkenik, ikasle guztiek pairatzen dute heteropatriarkatua. Horra: hezkuntzak iraunarazi ohi du sexu eta
genero bitartasunaren eta generoen arteko osaga-
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rritasunaren diskurtsoa. Horrela, ikasleek gizakien
ikusmolde dikotomikoa indartzen dute, eta era berean, betikotzen dira sistema heteropatriarkalaren
botere harremanak, bortizkeria matxistaren
oinarria osatzen dutenak. Mutilek moldatu behar dute maskulinitatearen
eredu menderatzailera eta neskek
aldiz menpeko eredura, baztertuak ez gelditzeko eta jazarpeana
ez jasateko.
LOMCEk, eta lege honetatik eratorriko legeak, Heziberri esate baterako, egoera are gehiago okertu
dute. Ikastetxe askotan bitartasunetik
eta heteroarautik pixkat aldentzen ziren
edukiak ikusteko modu bakarra baitzegoen herritartasunerako eta giza eskubideetarako hezkuntza
arloan, baina LOMCErekin desagertu da. Aldi berean,
erlijio doktrina, batez ere katolikoa, sustatu da. Horregatik, ezinbestekoa da LOMCE, eta bere aterkipean garatu direnak, derogatzea eta bestelako bidea
garatzea: pedagogia feministarena.
STEILASek aspaldidanik dihardu pedagogia feministaren bidean. Horren lekuko dira azken urteotan
Emakume Idazkaritzak eta LGTBIQ taldeak sortutako
unitate didaktikoak eta gidak. Hemendik gonbitea
luzatzen dizuegu ikas material hauek erabiltzeko
zuen eskoletan bitartasuna eta heteropatriarkatua
borrokatzeko.•

¿Binarismo?
No, gracias
A todo el mundo se nos clasifica según
nuestros genitales, a menudo, incluso
antes de nacer. Esta clasificación
dicotómica, en mujeres y hombres,
produce graves consecuencias personales
y sociales. Así, una escuela no binarista
tendría efectos muy positivos en la luch
a
contra la LGTBIfobia y la violencia
machista en general. STEILAS hace
tiempo que trabaja en el camino de
la pedagogía feminista y desde aquí,
os animamos a utilizar los materiales
didácticos creados por la Emakume
Idazkaritza y el grupo LGTBIQ.

lan osasuna

LAN ISTRIPU
GEHIAGORIK EZ!
2018. urte hasieratik bi hilabete pasa direnan, dagoeneko 8 hildako izan ditugu lanean.
Enpresetan ezartzen diren lan baldintzak gero
eta prekarioagoak dira. Pairatzen dugun lan istripuen kopuru handia da horren adierazle. Lan
istripuen erantzulea patronala da. Izan ere, langileon osasuna eta segurtasuna bermatu beharrean, bere irabazi ekonomikoak lehenesten ditu
langileon bizitzaren gainetik.
Prekarietateak hil egiten du. Lan istripuen %50
langileen kontratuen lehen bi hilabeteetan ematen dira eta kontratuen ia %50ek hilabete baino
gutxiagoko iraupena dute. Eusko Jaurlaritzak
honi aurre egiten ez dion bitartean, lan-istripuak
eta hildakoak izaten jarraituko dugu.
Hezkuntza alorrean heriotzarik gertatu ez bada
ere, gure eguneroko lanean prekarietatea begibistakoa da eta guk geuk pairatzen dugu: lan
karga handiagoak, burokratizazioa, gaixotasun profesionalen aitortza eza, stressa, ratioen
igoera, kanpo erasoak... zerrenda amaigabea
da eta egoera hauek gure ikastetxeetako giroa
kaxkartzen dute. EAE eta Nafarroako Hezkun
tza sailen aldetik ez dute behar beste baliabide
jartzen langileon osasunaren alde.
Euskal gehiengo sindikalean gauden ELA, LAB,
STEILAS, ESK, EHNE eta HIRU sindikatuok
elkarlanean gabiltza langileon bizitza irabazi ekonomikoen gainetik egon dadin.•

#prekarietatehiltzailea

Cuando apenas han pasado dos meses
del 2018 sumamos la escalofriante cifra
de 8 muertos en accidente laboral.
El motivo de los accidentes se debe,
en su gran mayoría, a la precariedad
laboral y la temporalidad. En Educación
la precariedad la sufrimos con las cargas
de trabajo, stress, agresiones externas...
15

eilastasuna
joan-etorriko elkartasun eraldatzailea bultzatuz
Urtarrilaren 26an,

elkartasun
fondoaren asanblada burutu genuen Bilboko egoi
tzan. Herrialde guztietatik etorritako 19 eilastasunkide bildu ginen.

maratoiko korrikalariak
rekin izan
duen harreman txalogarria, Guatemalako TNT-ko
ikasleen bisita Nafarroara eta ikastetxeekin burutu
dituzten antzezlanak...

sortu zenetik (1994) (brigaden garaiak...) gaur egungo bilakaerari erreparatu genion. Ildoari jarraituz historikoki Internazionalismoa edota Nazioarteko Elkartasun eredu ezberdinei gainbegirada eman eta gaurko egoera soziopolitikoaz ere solastu ginen. Kapitalismoaren plana
pobreen artean gerra sortzea da. Eskubide gabeko
pertsonak daude munduan eta horrek giza eskubideekin talka egiten du.

Bizkaiko
kide batek Ugandako hegoaldean dagoen Mukono eta Buikwe barrutietan
proiektu berri bat martxan jartzeko proposamena
aurkeztu zuen eta asanbladak baietza eman zion.

Gure hezkuntza proiektuak eraldatzaileak izan behar direla argi dugu bai hegoaldeko herrialdeetan
zein hemen, horrek gure lana joan-etorrikoa izatea
eskatzen du, eta zenbait kasutan zailtasunak ditugula aipatu genuen.
2017an martxan dauden zenbait proiekturen berri
eman zen, Guatemalan CRIPDESek duen garran
tzia, Saharako errefuxiatuen kanpamenduetako

Guztira 15 proiektu ditugu munduan zehar, baina
hauek guztiek duten eraldatze gaitasunak gure
ikastetxeetan eta sindikatuan eztabaida sakonagoa eskatzen duela ados geundenez, aurtengo
ikasturte honetan hausnarketa prozesua abian
jartzea erabaki genuen. Herrialdeka asanbladak
kide guztiekin zuzenean
egingo ditugu
harremanetan jarriz.
Kapitalismoa eta errepresioaren berrantolaketa
ematen ari da eta elkartasun agenda indartu behar
dugu etsaia komuna baita.•

Egin zaitez

Las nuevas formas del capitalismo y la represión
nos hacen reflexionar sobre la emergencia
de reforzar las propuestas emancipadoras
de trasformación que trabajamos desde
.
los proyectos educativos de
Durante este curso vamos a intentar entre todas
profundizar en esta reflexión para crear una
agenda de solidaridad internacional. El enemigo
es común para los países del norte y del sur.

kide !
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