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Hori da,	zoritxarrez,	ikasturte	berri	honek	ere	
baieztatu	 diguna.	 Orain	 arte	 urtez	 urte	 metatu	 diren	
murrizketa ezberdinen eragina	 berean	 mantentzeaz	
gain,	maila	orokorrago	batean	ezartzen	ari	direnak	hori	
guztia	 okertu	 baino	 ez	 dute	 egiten.	 Ordezkapenetan,	
plantillatan,	 lan	 baldintzetan,	 soldatetan,	 ratiotan,	
bikoizketetan,	jangelatan...		maila	guztietan	eman	diren	
atzerapauso	horiek	hezkuntza	kalitatearen	kaskartzea	
eta	langileon	egoera	kaltetzea	ekarri	dute.

Horren	harira,	aurreko	 ikasturtean	eman	genion	hasiera	
Lan Akordia berriaren negoziazioari.	Nahiko	birtuala	izan	
zela	 esango	 genuke	 egindako	 bide	 laburra.	 Hitz	 politak	
baino	 ez	 genituen	 entzun	 administrazioaren	 aldetik,	
inolako	konpromisorik	gabe,	ez	orain	arteko	murrizketak	
atzera	botatzeko	bidean,	ezta	Madrildik	etor	daitezkeenen	
aurrean	 bertan	 erabakitzeko	 aukeraz.	 Negoziazio	
prozesua	 bertan	 behera	 gelditu	 zen,	 administrazioak	
egin	behar	duen	proposamen	orokorraren	zain.	Ez	dugu	
itxaropen	 faltsurik	 egin	 nahi,	 ez	 baitugu	 eskaintza	 onik	
espero,	 baina	 hor	 ere	 behar	 diren	 indar	 eta	 ahalegin	
guztiak	 egingo	 ditugu	 aurreko	 hitzarmen	 atzerakoiak	
gainditu	eta	hobearen	bidean	jartzeko.	Langileon	indarra	
erakustea	 eta	 erabiltzea	 ezinbestekoa	 	 izango	 dira	
oraingoan	ere	aurrera	egin	ahal	izateko.

LOMCE madarikatua	 ere	 hortxe	 dugu,	 bere	 mehatxu,	
inposizio	 eta	 atzerakadekin.	 Espainiako	 Kongresuan	
bere	 ibilbide	 legala	 ia	 amaituta	 duen	 honetan,	 honi	
aurre	 egiten	 jarraitzea	 ezinbestekoa	 delakoan	 gaude,	
legea	 bera	 salatuz,	 ez	 aplikatzeko	 konpromisoa	
berretsiz	eta	bertako	Jaurlaritzari	eta	indar	politiko	eta	
sozialei	 intsumisio	bideekin	bat	egin	dezaten	exijituz,	
lege	 horren	 eragina	 saihestu	 eta	 gure	 herriak	 behar	
duen	hezkuntza	sistema	eraikitzeko	bidean.	

Euskal Eskola Publikoaren aldekoak	 garenontzat	
ireki	beharko	ditugun	prozesu	eta	eztabaida	horietan	
eragitea	 oso	 garrantzitsua	 izango	 da,	 zerbitzu	
publikoaren	 izaera	 torpedeatzeko	 asmoak	 sarritan	
ikusten	 ari	 baikara,	 argudio	 ezberdinak	 erabiltzen	
badira	 ere.	 Gardentasuna,	 adostasuna,	 pluraltasuna	
eta	partaidetza	anitza	ezinbesteko	abiapuntuak	direla	
aipatu	 dugu	 beti,	 baina	 ez	 dirudi	 Eusko	 Jaurlaritzak	
asmo	 bera	 duenik,	 hezkuntza	 munduko	 eragile	 eta	
partaide	askok	beren	asmoen	berri	prentsaren	bidez	
edota	 zurrumurruen	 bidetik	 jasotzen	 ari	 gara	 eta.	
Ez	 dira	 Euskal	 Curriculumaren	 edo	 Hezkuntza	 Lege	
berriaren	 inguruko	 asmoak	 modu	 horretan	 entzun	
ditugun	 bakarrak,	 Berdintasun	 eta	 Hezkidetza	
planarekin	 antzekoa	 gertatu	 baita.	 Ez	 dira	 oso	
aurrekari	onak	erronka	horiei	aurre	egiteko.

Ezin	aipatu	gabe	utzi	ikasturteko	lehen	aldizkari	honetan	
Madrilgo gobernuak hartu berri dituen neurriak:	
pentsioekin	 egindako	 burla,	 botiken	 afera	 larria,	
funtzionarioen	 soldaten	 enegarren	 izozketa,	 eskubide	
zibil	 eta	 politikoei	 egindako	 erasoak…	 Panorama	
iluntzeko	 asko	 behar	 ez	 denean	 halako	 andanak	
jasotzeak	 erantzunak	 ematen	 jarraitzea	 garamatza	
ezinbestean.	 Gizartearen	 gehiengoa	 zigortzen	 ari	
diren	honetan,	bereziki	mingarria	da	sektore	ahulenen	
aurka	hartzen	ari	diren	neurriak.	Hori	guztia	salatzea,	
elkartasun	bideak	jorratzea	eta	oinarrizko	eskubideen	
eta	duintasunaren	alde	aritzea	baino	ez	zaigu	geratzen.	
Horretan	gabiltza	eta	horretan	jarraituko	dugu.	

Amaitzeko,	pozgarria	egiten	zaigu	zuekin	partekatu	ahal	
izatea	gure	aldizkaritxo honen 100 garren alea.	Oraingoan	
ere	saiatu	gara	zuen	intereseko	gaiak	jorratzen	eta,	batik	
bat,	 injustizia,	 inposaketa	 eta	 bidegabekeria	 salatzen,	
informazio	 ezberdinak	 plazaratzearekin	 batera.	 Zuen	
iritziak	edota	iradokizunak	beti	izango	dira	ongietorriak.	•	

ANIMO ETA AURRERA!!

De aquí o de allá, 
pero más recortes
Se está agravando el retroceso en la calidad de 
enseñanza y en nuestras condiciones laborales: 
sustituciones, plantillas, salarios, comedores… 

La negociación del nuevo acuerdo laboral no 
parece que vaya a resolver estos graves problemas, 
pero seguimos a la espera de la propuesta de la 
administración. Tocará moverse. La amenaza de la 
LOMCE también está ahí. Seguimos implicados 
en la  movilización y la exigencia a los gobiernos y 
partidos a que se enfrenten a ella y se comprometan a 
no aplicarla. Quienes defendemos la Escuela Pública 
Vasca tenemos un arduo trabajo por delante.  Los 
últimos ataques del gobierno de Madrid no hacen 
sino ensombrecer más el panorama, cebándose 
especialmente en los sectores más desfavorecidos.

¡Hemos llegado al nº 100 de nuestra 
revista, seguiremos compartiéndola  
con vosotras y vosotros!

Handik edo hemendik, 
baina murrizketa gehiago

editoriala
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Zoritxarrez eta, ohikoa den moduan, komunikabi-
deen bitartez izan genuen berria.	Horrela	ere	“gene
roa	eta	Gizarte	aldaketarako”	ikasgai	berria	ezarriko	
dela	jakin	dugu.	Plan	estrategikoaren	zirriborroaren	
aurkezpena	egin	zenean	hain	zuzen	ere.	Gure	kezka	
adierazi	 eta	 gero	 zirriborroa	 luzatu	 digute	 ekarpe
nak	 egin	 ditzagun.	 Hezkuntza	 Sailak	 berdintasun	
batzordea	izanda,	non	sindikatuek	ere	parte	hartzen	
dugun,	oso	ulergaitza	egiten	zaigu	horren	garrantzia	
duen	gaia	tratatzeko	aurretik	bilerarik	ez	deitzea.

STEE-EILASen	 hezkuntza	 eragile	 garen	 heinean,	
eman	 den	 trataera	 ezin	 dugu	 ulertu	 eta	 hainbat	
kezka	sortzen	digu.	

Alde	batetik,	 ikastetxe	guztietan	hiru	orduko	baime
na	izango	duen	hezkidetza	arduradun	bat	izendatuta	
izango	 da.	 Bigarren	 Hezkuntzako	 kurtso	 hasierako	
ebazpenean	 dio,	 programa	 aurrera	 eramateko	 izen
datuko	den	irakasleak	bere	3	zaintza	orduak	horreta
rako	erabiliko	dituela,	baldin	eta	ikastetxearen	anto
laketak	ahalbideratzen	badu.	Haur	eta	Lehen	Hezkun
tzako	ebazpenean,	aldiz,	ez	da	ezer	aipa	tzen	honetaz.	
Ikastetxearen	ordu	kreditua	erabiliko	da	ziur	aski	eta	
ez	 zaigu	 bidezkoa	 iruditzen	 lan	 zama	 handitzea	 ba
liabide	gehiagorik	gabe.	Nekez uler daiteke horrelako 
plana sakonki aurrera eraman nahi bada zergatik ez 
diren ezohiko baliabideak eskaintzen ikastetxeetan.		

Beste	aldetik,	plana	era	egokienean	aurrera	eraman	
ahal	 izateko	 prestakuntza	 ezinbestekotzat	 jotzen	
dugu.	 Guk	 dakigula	 planifikazio	 bileretan	 horretaz	
ez	 da	 hitz	 egin	 eta	 ikasturte	 hasierako	 ebazpene
tan	ez	da	inon	kontenplatzen.	Garatu	plana	aztertuz	
gero	ikus	dezakegu	Hezkidetza	gaia	tratatzen	duten	
ikastaroen	kopurua	1.	txandan	%8a	baino	ez	dela	eta	
2.ean	%7,5a.	

Genero	 berdintasuna	 eta	 sexu	 aniztasuna	 aspaldi
ko	ardura	eta	kezka	dira	STEE-EILAS	sindikatuaren
tzako	eta	ikastetxeetan	landuak	izan	daitezela	gure	
lehentasunetariko	bat	da.	Dakizuen	bezala,	urtetan	
zehar	 karpeta	 bat	 eratu	 dugu	 non	 eskola	 eta	 insti
tutuetan	 berdintasuna	 eta	 aniztasunaren	 gaia	 lan
tzeko	ikas	unitate	eta	jardueren	proposamen	anitzak	
dauden.		Hori	dela	eta,	Hezkuntza	Sailean	behin	eta	
berriro	salatu	dugu	gai	honen	inguruan	eman	diren	
atzerapausoak.	

La única solución contra 
la violencia sexista es la 
COEDUCACIÓN
Tal como ya nos tiene acostumbrados y 
acostumbradas el Departamento de Educación,  
hemos sabido por la prensa que se va a poner en 
práctica en los centros el Plan Estratégico para la 
Coeducación y la Prevención de la Violencia 
de Género. También que dentro de los objetivos de 
este plan  esta la creación de una nueva asignatura, 
Genero y cambio social. No habrá crédito horario 
para llevarlo a cabo en los centros ni formación 
especial para el profesorado. ¡Qué nos expliquen 
cómo se hace! 

No obstante damos la bienvenida a este plan que viene 
a llenar un vacío existente desde hace algunos años.

Indarkeria sexistari aurre egiteko 
HEZKIDETZA da bide bakarra

Bukatzeko,	 ezin	 dugu	 ahaztu	 Legeen	 zein	 Emakundek	
emandako	 aholku	 guztien	 kontra,	 gaur	 egun,	 mantendu 
eta finantzatu egiten direla diru publikoarekin sexu 
araberako banaketa egiten duten ikastetxeak;	 neskak	
alde	batetik	eta	mutilak	bestetik.	Ez al da hau bereizkeria?

Hala	ere	plana	ahalik	eta	lasterren	martxan	jartzea,	beha
rrezkoak	 diren	 baliabideak	 jarriz,	 eta	 eskola	 komunitate	
osoak	parte	hartzea		espero	dugu.•

Lehenik	 eta	 behin	 adierazi	 nahi	 dugu	 pozgarria	 izan	 dela	 guretzat	 Eusko	
Jaurlaritzak	 “Berdintasuna	 eta	 genero	 indarkeriaren	 prebentzioa”	 (guk	
nahiago	indarkeria	sexista,	genero	indarkeria	baino)	modu	integralean	landu	
nahi	duela	entzutea.

hezkidetza



¡Queremos 
negociar un 
nuevo acuerdo!
La interminable política de 
recortes que estamos sufriendo 
el profesorado funcionario 
y sustituto está empeorando 
notablemente las condiciones 
de trabajo y la calidad de la 
enseñanza. Las sustituciones, 
nuestros salarios, las plantillas, 
la jubilación… están sufriendo 
recortes inaceptables. 
Estamos a la espera de una 
propuesta global que la 
administración se comprometió
 a enviarnos.
Habrá que menearse. 
Os enviaremos la información 
que tengamos y recibiremos 
gustosamente vuestras 
propuestas o sugerencias.

Lan baldintzak hobetu, 
eskola publikoa indartu 

Apirilean	 hasi	 zen	 irakasle	
funtzionario	 eta	 ordezkoen	 lan	 baldin
tzak	 arautzen	 duen	 lan	 hitzarmenaren	
negoziazio	prozesua.	Apirilean	hasi	eta	
ekainean	 amaitu	 egin	 zen	 inolako	 ze
haztasunik	 gabe,	 ez	 eskaera	 zehatzak	
egin	 ez	 genituelako,	 administrazioak	
inolako	 konpromisorik	 hartzeko	 prest	
agertu	ez	zelako	baizik.	

Hitz	polit	ugari,	baina	erantzun	zehatzik	
ez	egindako	bi	eskaera	nagusiei:	orain	
arte	 ezarritako	 murrizketak	 atzera	 bo
tatzea	 eta	 Madrildik	 datozenei	 muzin	
egitea.	 Hirugarren	 eskaerari,	 inolako	
akordiorik	 ez	 sinatzea	 langileen	 ge
hiengoarekin	 finkatutako	 adostasuna	
ez	bada	erantzun	zioten:	hori	dela	bere	
asmoa,	 garai	 zailak	 direla	 baina	 bada
goela	 zertaz	 hitz	 egin,	 blablabla,	 bla
blabla	…

Ez	gara	 itsuak,	badakigu	zer	gertatzen	
ari	 den	 gure	 gizartean	 eta	 zer	 nolako	
erasoak	 jasaten	ari	den	hezkuntza	pu
blikoa	 leku	 guztietan,	 gehienetan	 he
mengoak	baina	latzagoak.	Baina	ez	di
tugu	begiak	itxiko	gure	lan	baldintzetan	
ematen	ari	den	kaskartze	prozesuaren	
aurrean.	

Errepaso	 laburra	 eginez,	 hor	 dugu	 or
dezkapenen	gaia,	etaparen	arabera,	5,	
6	edo	egun	gehiago	bete	gabe	gelditzen	
direlarik.	 Ez	 dugu	 ahaztu	 nahi	 denon	
soldatetan	 jaso	 dugun	 egurra:	 %5eko	
jaitsiera,	 izozketak,	 2012ko	 pagaren	
lapurreta,	 izozketa	 gehiago,	 bajagati
ko	deskontuak	…	Gero	eta	lan	gehiago	
egin	 behar	 dugu	 ikastetxeetan	 gaude
nok	eta	gero	eta	gutxiago	gelditzen	da	
ordezkoentzat;	plantilletan	eman	diren	
murrizketak	 metatzen	 joan	 dira	 apur
kaapurka	 eta	 gero	 eta	 nabariagoa	 da	
horren	ondorioz	gehitutako	zama;	erre
tiro	baldintzak	guztiz	diskriminatorioak	
dira,	 	 gero	 eta	 baldintza	 kaskarragoak	
eta	atzerakoiagoak	ezarriz.	

Egia	da	modu	ezberdinean	bizi	ditugula	
murrizketa	horiek	guztiak	eta	haien	on
dorioak,	duten	eragina	ezberdina	baita.		
Baina	uka	ezina	da	murrizketen	etenga

beko	dinamika	hori	beste	batzuk	sortu
tako	 zuloak	 estaltzeko	 helburuarekin	
egina	 dagoela	 eta	 ezin	 dugula	 halako	
neurririk	onartu.	

Horiek	 guztiak	 kaltetzen	 ari	 dira	 lortu
tako	 hezkuntza	 kalitate	 mailak,	 langi
leok,	 ikastetxeak	 eta	 ikasleak	 ondorio	
zuzenak	jasaten	ditugularik.

Berriro	 heldu	 nahi	 diogu	 negoziazio	
prozesuari	eta	espero	dugu	administra
zioak	beteko	duela	hartu	zuen	konpro
miso	 bakarra:	 proposamen	 osoa	 luza
tuko	 zigula	 eztabaidarako.	 Momentuz	
atzeratzen	ari	da.	

Guk	 garbi	 dugu,	 gure	 lan	 baldintzak	
hobetzeko	 eta	 eskola	 publikoa	 sendo
tzeko	bideak	batera	joan	behar	dutela.	
Ez	 ditugu	 onartuko	 jarrera	 mugatzai
leak,	 are	 gutxiago	 azken	 boladan	 en
tzundakoak	eta	gero.	Nola	liteke	aurre
kontuak	 etengabe	 mugatzea	 eta	 prest	
egotea	dirua	aurreratzeko	AHTren	lanak	
aurrera	eramateko?

Ez	da	erraza	 izango	negoziazioa,	 inda
rrak	 metatu,	 bateratu	 eta	 erabili	 be
harko	 ditugu.	 Informazio	 zehatzagoa	
dugunean	helaraziko	dizuegu	eta	zuen	
proposamen	eta	 iradokizunak	ere	gus
tura	jasoko	ditugu.	•

5

lan hitzarmena
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Berririk	onena,	berririk	eza.	Hala	dio	esaera	zaha
rrak,	baina	ez	dugu	uste	hau	dela	kasua,	batez	ere	berriak	
badaudelako,	nahiz	eta	lehen	baino	gutxiago	agertu	medioe
tan:	LOMCEk	erdi	isilpean	jarraitzen	du	bere	bidea	eta	aurki
tutako	oztopoek	ez	dute	geldiarazi.

Azken	hilabeteetan	 izandako	prozesu	parlamentarioan,	PPk	
legearen	kontra	zegoen	beste	partidu	guztien	batasuna	apur
tzea	 lortu	 du	 eta	 talde	 batzuekin	 hainbat	 zuzenketa	 onartu	
ditu.	 Gehienak	 makillaje	 hutsa	 dira,	 baina	 UPyD	 taldearekin	
adostu	diren	13	emendakinen	artean	 	dago	eragin	handiena	
izan	dezakeena:	ikasleek	gaztelaniaz	ikasteko	eskubidea	ber
matzeaz	gain,	hizkuntz	hau	estatu	osoan	irakasteko	komuni
kaziohizkuntza	izango	dela	baieztatzen	duelako.	

Beste	aldetik,	PSOE,	CiU,	PNV	eta	Izquierda	Pluralek	uztai
lan	adostu	zuten	konpromisoa	berretsi	dute:	ahal	duten	be
zain	pronto	lege	hau	indargabetuko	dutela.

Argi	 dago	 prozesu	 honetan	 legea	 ez	 dela	 leundu,	 gogortu	
baizik.	Gainera,	PPk	bere	“talanteaz”	harrotu	ahal	da,	nahi	
izan	duten	partiduek	aldaketak	sartu	dituztela	esanez.

Beste	aldetik,	hainbat	errekurtso	judizial	aurkeztu	edo	ohar
tarazi	 dira	 LOMCE	 edo	 barruan	 dauden	 atal	 batzuen	 kontra.	
Sexuaren	arabera	ikasleak	baztertzen	dituzten	ikastetxeei	di
rulaguntza		bermatzea,	adibidez,	Europar	Batzordean	salatu	
dute	 eta	 auzitegi	 konstituzionalera	 eraman	 nahi	 dute	 legea	
aprobatuz	gero.

Edozein	kasutan,	 inposatutako	 lege	honen	kontra	borroka
tzeko	 ez	 dugu	 uste	 inposatzaileek	 erabiltzen	 dituzten	 tres
nak,	hau	da,	parlamentarioa	eta	judiziala,	izango	direnik	ba
liotsuenak.	Bide	hauek	erabiltzen	dituztenei	mesprezua	egin	
barik,	 bidezkoak	 eta	 beharrezkoak	 direlako,	 afektatukoen	
erantzun	zuzena	garrantzitsuagoa	izango	delakoan	gaude.

Ikasleen,	 gurasoen	 eta	 irakaskuntzako	 sektore	 guztietako		
langileen	ahotsak	jarraitu	behar	dira	entzuten	foro	guztietan.	
Kalean,	udal	eta	auzoetan,	ikastetxeetako	klaustro	eta	kon
tseiluetan,	manifestazio	eta	kontzentrazioetan

Argi	 izan	 behar	 dugu	 LOMCEk,	 daraman	 zama	 atzerakoia,	
zentralizatzailea,	 baztertzailea	 eta	 merkantilistarekin,	 gure	
hezkuntzaren	egoerari	itzelezko	atzeranzko	bultzada		eman
go	diola.	Orain	LOMCEri	ez!	esateko	mugitzen	jarraitu	behar	
dugu,	 ahaztu	 gabe	 hemendik	 gutxira	 agian	 intsumisioaren	
olatua	prestatzen	hasi	beharko	dugula.	Asko	da	jokoan	du
guna,	ez	diegu	eskuindar	hauei	nahi	dutena	egiten	utxiko!	•

...eta LOMCE-ri buruz zer berri?
Aurreikusten	zen	legez,	Wert	ministroaren	legea	aurrera	doa,	PPren	gehiengo	absolutuaz	
eta	nagusikeriaz	eta	beste	talde	batzuen	laguntzaz	baliatuz.	Gero	eta	argiago	dugu	gizarte	
osoaren,	eta	bereziki	hezkuntza	komunitatearen	esku	dagoela	LOMCEri	erantzun	egokia	
ematea.

La LOMCE sigue su rumbo, si bien con 
menos ruido mediático que el curso pasado. 
En el parlamento, el PP ha conseguido 
romper la unidad de la oposición y 
consensuar enmiendas menores con varios 
grupos, e incluso españolizarla más con 
la de UPyD sobre el castellano como 
lengua vehicular en todo el estado. Otros 
grupos han presentado recursos ante el T. 
Constitucional y la Comisión Europea. 
Pero más que las vías parlamentaria y 
judicial, ante este ataque contra nuestros 
derechos educativos, creemos que lo más 
efectivo es la lucha de toda la sociedad, 
especialmente de los  integrantes de la 
comunidad educativa, máximos afectados 
por la LOMCE: el alumnado, sus familias 
y los y las trabajadoras de la educación en 
todos sus sectores.

LOMCE



Esleipen	 telematikoa	 ikas
turte	 hasierako	 prozesua	 errazteko	
eta	 oporrak	 ez	 oztopatzeko	 jaio	 zen.	
Hala	saldu	zigun	Hezkuntza	Sailak.	

Ordezkoek	 eskaera	 telematikoa	 abuz
tuan	 burutu	 behar	 izan	 zuten,	 eta	
lanera	 joan	 baino	 2	 egun	 lehenago	
jakin	 izan	zuten	non	egingo	zuten	 lan	
ikasturte	 honetan.	 (Uztailan	 eskaera	
telematikoa	egin	zuten	 funtzionarioek	
ere	data	berean	izan	zuten	behin	beti
ko	 baieztapena).	 Ez	 al	 da	 ba	 abuztua	
irakaskuntzan	langileok	dugun	opor	hi
labetea?	Berriro	ere	ordezkoak	oporrik	
gabe	zigortu	ditu	Hezkuntza	Sailak.

Aurtengo	 esleipenetan	 ordezkoen	
araudi	 berria	 lehenengo	 aldiz	 inda
rrean	 egon	 da.	 Eta	 oso	 modu	 zorro
tzean	 aplikatu	 du	 Sailak.	 Zerrende
tatik	 bota	 dituzte	 ordezkoak	 arrazoi	
desberdinengatik,	araudiaren	arabera	
objetiboki	kasu	guztietan,	baina	gure	
ustez	gehiegizko	zigorra	egun	dugun	
panoramarekin:	 lehenengo	 egunean	
lanean	 ez	 agertzeagatik	 zerrende
tatik	 botatzeak	 hezkuntzatik	 kanpo	
gelditzea	 dakar,	 hau	 da,	 zure	 lanbi
detik	kanpo.	Ordezkoekin	hain	gogor	
jokatzen	 duen	 administrazioak	 bere	
akatsekin	 gauza	 bera	 egingo	 balu...	
Izan	ere,	esleipen	hauetan	inoiz	baino	
gehiago	ez	du	bete	araudia	Hezkuntza	
Sailak:

•		ez	 du	 lanpostuen	 inguruko	 infor
mazioa	ikastetxeekin	kontrastatu:	
lanpostu	batzuk	espezialitatea	al

Adjudicaciones 
y castigos
Parece que el proceso de 
adjudicación de comienzo 
de curso castiga al personal 
sustituto, el más vulnerable. 
Por una parte la adjudicación 
telemática impide que disfrute 
del mes de agosto como mes 
de vacaciones y por otra la 
estricta aplicación de la nueva 
normativa de sustituciones ha 
dejado fuera de las listas  a 
varias personas. 

Menos mal que la Justicia nos 
da buenas noticias de vez en 
cuando: las madres sustitutas 
que hayan trabajado los 165 
días y estén disfrutando de 
la maternidad en julio y 
agosto recibirán el punto 
correspondiente gracias a una 
sentencia que ha ganado
STEE-EILAS.

Ikasturte hasierako esleipenak, 
ordezkoak zigortzeko prozesua?

esleipenak

datuta	 atera	 dira,	 beste	 batzuk	
atera	ere	ez,	...

•		urte	 osoko	 bakanteak	 telema
tikoan	 atera	 beharrean	 presen
tziazko	 esleipenetan	 eskaini	 di
tuzte,	Gipuzkoan	bereziki.

•		iraileko	 presentziazko	 esleipe
netan	 eman	 beharrean,	 lanpos
tu	 asko	 telefonoz	 esleitu	 zituen,	
inolako	 gardentasunik	 gabe.	
Kasu	batzuetan	kidegoan	zeuden	
lanpostu	guztiak:	Lanbide	Hezike
ta	 Teknikoan,	 Hizkuntz	 Eskolan,	
Musika	Kontserbatorioetan,	...

•		araudiari	 buruzko	 galdera	 bat	
gaizki	 erantzun	 zuten	 present
ziazko	 esleipenetan	 eta	 akats	
horren	ondorioa	ordezkoen	gain	
berriro	ere

Eskerrak	 Justiziak	 noizean	 behin	
berri	ona	dakarkigula...	 Irakasle	or
dezkoak	165	egun	lan	eginda	eta	uz
taila	 eta	 abuztuan	 amatasun	 bajan	
egonda	 	 udako	 zerbitzuak	 (puntu	
bat)	 eskura	tzeko	 aukera	 izango	 du	
STEE-EILASek	 irabazitako	 senten
tzia	 bati	 esker.	 Orain	 arte	 ez	 zen	
hori	 gertatzen	 Hezkuntza	 Sailak	
ezin		omen	zuelako	udako	kontrata
zioa	egin	bajan	egonda.	Aipatutako	
sententziak	 beharko	 luke	 Hezkunt
za	Saila	udako	puntu	hori	ordezkoei	
aitortzera.	•		

Zorionak!

Ikasturte hasiera beti gogorra izaten da, baina are gogorragoa 
ordezkoen kasuan. Urte osoko bakantea lortuta ere, nola da posible 
abuztuaren 30era arte ez jakitea etxebizitza alokatu, kotxea behar 
edo zure seme-alaben zaintza antolatu? Argi dago Hezkuntza Saileko 
arduradunak egoera horretatik ez direla pasa.

7



8

Haurreskolak Partzuergoaren izaera

Zuzendaritza	organoen	konposizioan	aldaketa	batzuk	
gauzatu	badira	ere,	hasieratik	Hezkuntza	Sailaren	pi
sua	erabatekoa	izan	da	beti	partzuergoaren	barruan,	
beraz,	partzuergoaren	sorrera	hezkuntza	sistema	pu
blikoari	exijitzen	zaizkion	ezaugarri	batzuk	 (eskaint
za	unibertsala	eta	doakotasuna)	saihesteko	aitzakia	
delakoan	gaude.	Haur	hezkuntza	osoa,	beste	etapak	
bezala,	 sailak	 zuzenean	 kudeatu	 behar	 duelakoan	
gaude.	 Orain	 partzuergoa	 desagerrarazteko	 aukera	
aipatzen	 ari	 da,	 ustez	 administrazioen	 bikoizketak	
ekiditeko.	Ez	dakigu	zer	asmo	duten,	baina	sinesgai
tza	da	pentsatzea	nahi	dugun	bidetik	 joango	direla;	
edozein	 kasutan	 balizko	 aldaketak	 plantila	 manten
tzea	eta	handitzea	ekarri	behar	du,	kudeaketa	arloan	
inor	ez	baitago	soberan.

Haur eskolen bilakaera

Partzuergoak	 hasieran	 sortu	 zituen	 eskolak	 nagusiki	
herri	txikietan	kokatzen	ziren,	herri	horietako	udalekin	
adostuta,	eta	pixkanaka	sarea	hedatzen	 joan	zen	hiru	
lurraldeetan,	 oso	 modu	 desberdinean	 lurraldeen	 eta	
zonaldeen	arabera.	Eskola	berriak	sortzearekin	batera	
aurretik	existitzen	zirenak	bereganatzeari	ere	ekin	zion,	
hala	 xurgatu	 zituen,	 besteak	 beste,	 udal	 batzuenak	
edota	 Gipuzkoako	 “historikoak”,	 hainbat	 gorabehera	
tartean:	03	urteko	zentroak	zirenak	02ko	bihurtu	dira;	
Gasteizko	sareak	zituen	lan	baldintzak	(lehen	hezkunt
zako	 maisumaistrenak	 bezalakoak)	 kaskartu	 dira;	 30	
urteko	hainbat	esperientzia	ez	zen	aintzat	hartu...

Haurreskolak zifratan

Ikasturte	honen	hasieran	1100	hezitzaile,	228	haures
kola,	 8100	 plaza	 eta	 4700	 ikasle	 inguru;	 ikasturtean	
zehar	zifra	hauek	guztiek	gora	egiten	dute.

Haurreskolak 
Partzuergoak 10 urte

haurreskolak

2004an	Haurreskolak	Partzuergoa	sortu	
zen,	hainbat	hezkuntza	eragile	kontra	
azaldu	ginen	arren.	Garai	hartan	0-3 
publikoa	izeneko	plataformak	STEE-
EILAS,	ELA,	LAB,	CCOO,	EHIGE,	Sarean	
eta	Haur	Eskolen	koordinadora	biltzen	
gintuen;	plataforma	horren	bidez	gogor	
salatu	genuen	Partzuergoaren	sorrerak	
ez	zituela	asetzen	sektoreko	aldarriak.	10	
urte	betetzekotan	hainbat	kritika	berretsi	
behar	dugu,	eta,	batez	ere,	erronka	
berriei	aurre	egin.

Eskolak	zabalik	11ordutan,	11	hilabeteetan,	egoten	dira,	
baldin	eta	ume	nahiko	badago.	Ume	bakoitzak	gehienez	
8	ordu	eman	ditzake	eskolan.

Partzuergoaren	Zuzendaritza	Batzordea	eta	Asanblada:	
bietan	EUDELek	heren	bat	osatzen	du,	eta	beste	bi	he
renak	 Eusko	 Jaurlaritzak,	 azken	 horren	 ordezkaritza	 ia	
osoa	 Hezkuntza	 Sailarena	 delarik,	 eta	 Enplegu	 eta	 Gi
zarte	Politikena	beste	apurra.

Langileak:	 eskoletan	 Haur	 Hezkuntzako	 bi	 titulazio	
mota			Irakasle	Eskolakoa	eta	Goi	Mailako	Lanbide	Hezi
keta	onartzen	dira,	baina	kategoria	bakarra	dago.

Ume/gelako	 ratioak:	01	urtekoentzat	8;	 12	urtekoen
tzat	13;	adin	ezberdinak	10.

Gurasoen	kuotak:	160/208 €	hilero,	5	ordu/8	ordu	ego
teagatik,	egokitzealdian	gutxiago.

Ekarpenak
02	urtekoentzat	sarea	existitzeak	eta	ume	askori	esko
lara	joateko	aukera	emateak	aldaketa	sakonak	bultzatu	
ditu	jendartean,	umeen	ongizatea	sustatzearekin	batera	
etaparen	aitortza	hobetzen	ari	da,	zaintza	soil	gisa	har
tzetik	hezkuntza	bezala	ikustera	pasatzen	ari	gara,	asti
ro	bada	ere.	Bestalde,	aspalditik	ez	da	berpiztu	umeak	
amarekin	egun	osoa	ematea	aldarrikatzen	duen	diskur
tso	atzerakoia,	egoera	ekonomikoa	oso	latza	izan	arren.
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10 años de Consorcio Haurreskolak en la CAV 
han propiciado avances importantes en el trato 
a la primera infancia y en el concepto social 
que se tiene de ella y sus necesidades; también 
en el ámbito pedagógico se está trabajando 
a una escala mucho más amplia que lo que 
conocíamos hasta ahora. Sin embargo algunas 
deficiencias en el diseño de esta red, unidas a 
la grave situación económica que atraviesan 
muchas familias, hacen que el objetivo de una 
oferta de escolarización desde los 0 años para 
todas aquellas familias que lo deseen, con unas 
condiciones adecuadas tanto laborales como 
materiales, siga siendo un objetivo lejano.

100. alea dugu 
honako hau!!
Jarrai dezagun 
denon artean 
gure aldizkaria hobetzen!!
Bidali zure proposamenak!!

Arlo	 pedagogikoan,	 inoiz	 baino	 esperientzia	 gehia
go	 egiten	 ari	 dira	 ziklo	 honetan,	 ikastetxe	 guztiek	
Hezkuntza	Proiektua	dute,	langileen	ordutegi	barruan	
formazio	ordu	kopuru	dezente	islatuta	dago	eta	haur	
eskola	guztiak	euskaldunak	dira.

Gabeziak

Gurasoen	parte	hartzea	aurreikusita	dago	araudian,	bai
na	praktikan	oso	zaila	da	gehienez	bi	ikasturte	emango	
dituztenak	 zentroaren	 martxan	 inplikatzea;	 banakako	
hartuemanak	egunerokoak	dira,	baina	horrek	ez	du	or
dezkatzen	estamentu	gisa	egin	beharrekoa.

Azpimarratzekoak	 dira	 kuotei	 eta	 planifikazioari	 lo
tuta	 dauden	 arazoak.	 Kuotek	 ikasle	 pobreak	 uxatzen	
dituzte,	bekarako	dirua	ikasturtea	amaituta	ailegatzen	
baitzaie	familiei.	Iaz	hasi	zen	matrikularen	jaitsiera	eta	
aurten	 plaza	 asko	 hutsik	 geratu	 dira	 krisiaren	 eragi
nez:	 matrikulazioa	 behera	 doa,	 eta	 jaiotzetasa	 ere.	
Bitartean	sare	pribatuko	plazak	merkeago	eskaintzen	
dira,	ikastetxe	horien	autonomia	(edo	kontrol	eza)	eko
nomikoa	 dela	 eta.	 Planifikazioari	 dagokionez,	 sarea	
eratzeko	moduak	plaza	falta	sortu	du	zonalde	batzue
tan,	eta	soberan	besteetan;	hala	ere,	hutsune	larriena	
ondorengo	 mailekin	 lotura	 falta	 izango	 litzateke;	 Le
hen	Hezkuntzatik	Bigarrenera	pasatzean	ikasleek	“sal
to”	egiten	badute,	sare	publikoan	haur	hezkuntzaren	
barruan	 gertatzen	 dena	 bidaia	 intergalaktikoa	 da,	 ez	
dago	ibilbide	formalik,	ez	dago	inolako	loturarik	ikas
tetxeen	artean,	eta,	askotan,	bi	urteko	gelara	iristean,	
ez	dakigu	ea	eskolako	esperientziarik	duten.

Azkenik,	lan	baldintzak	ondorengo	zikloetakoenetatik	
oso	 urrun	 daude:	 soldata	 urriagoak,	 lanordu	 gehia
go...	 eta	 gainera	 Hezkuntza	 Sailak	 hezkuntzako	 lan
gileak	ez	balira	bezala	tratatzen	ditu,	adibide	gisa	bi	
puntu:	ordezkoen	zerrendetan	Partzuergoan	egindako	
lana	ez	da	kontuan	hartzen,	eta	Garatu	 ikastaroetan	
parte	hartzeko	azkenak	dira...	bi	kasuetan	pribatuko	
langileen	atzean	doaz!!•
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Irailak 26: greba gizarte 
ekimeneko ikastetxeetan 

Grebak	 itunpeko	sarean	dauden	gizarte	eki
meneko	 ikastetxeetan	 (250	 ikastetxetik	 gora,	 12.000	
langile	inguru)	izan	zuen	eragina.	Ohiko	zifren	borroka
ren	gainetik	(Kristau	Eskolak	%54koa	dela	zioen,	sin
dikatuok	%80ko	jarraipenaz	hitz	egiten	genuen	bitar
tean)	agerian	geratu	da	greba	oso	arrakastatsua	izan	
dela.	Izan	ere	ikastetxe	erdia	baino	gehiago	teknikoki	
itxita	egon	ziren	eta	besteetan	plantila	erdia	baino	ge
hiago	 ez	 zen	 lanean	 egon.	 Mobilizazio	 maila	 ere	 oso	
handia	izan	zen,	ikastetxeen	sarreretan	ehun	baino	ge
hiago	elkarretaratze	egin	zirelako,	eta	hiriko	mobiliza
zioetan	milaka	pertsonak	hartu	zuen	parte.

Ia	25	urte	atzera	egin	beharko	genuke	sektorean	26koa	
bezalako	greba	arrakastatsua	topatu	ahal	izateko.	Or
duan,	Estatu	mailako	hitzarmena	utzi	eta	Euskadi	(EAE)	
mailako	beste	bat	eskuratzeko	hilabete	eta	erdiko	gre
ba	burutu	zen.		Helburua	lortu	zen	eta	24	urte	beran
duago	 borroka	 berberari	 ekin	 beharko	 diogu.	 26koa,	
osoko	batasun	sindikalak	egindako	deialdia	 izan	zen	
eta	baliagarria	 izan	da	tirabirak	eta	gatazka	ez	direla	
irakaskuntza	publikora	soilik	mugatzen	islatzeko.

Kristau	Eskolak	eta	AICEk	erabaki	estrategikoa	hartu	
zuten	uztailaren	5ean	Estatu	mailako	hitzarmena	ezar
tzeko	 asmoa	 adieraztean.	 Juridikoki	 zalantzazko	 era
bakia	 izan	bada	ere	 (seguruenez,	prozesu	 luze	baten	
ondoren	atzera	egin	beharko	dute),	haizea	hartu	nahi	
izan	dute,	egoera	argitu	arte	ez	dutelako	asmorik	Go
renak	 ebatzi	 zuen	 sententzia	 (murriztutako	 lansariak	
bueltatzea	 agintzen	 duena)	 betetzeko.	 Estrategi	 ho
rretan	Estatu	mailako	hitzarmena	 tresna	bat	besterik	
ez	da	izan.	Beste	patronalek	baino	lehen	ausartu	ziren	
hitzarmen	 aldaketa	 burutzen	 eta	 aitzindariak	 izan	 zi
ren,	 hitzarmenaren	 aldaketaz	 baliatuz,	 lansarien	 mu
rrizketa	berriak	ezartzen:	irakasleentzat	%0,5ekoa	eta	
02	urteko	geletako	teknikarientzat	ia	%4koa,	aurreko	

murrizketen	 gainean.	 Bitartean,	 lanaldia	 salbu	 geratu	
da,	Jaurlaritzaren	finantziazioari	loturik	dagoelako.

Horrez	gain,	egunero	ikasten	ari	dira	hitzarmen	berriari	
bestelako	 atarramendurik	 ateratzen.	 Istant	 batean	 es
kuetatik	 lapurtzen	 dizkigute	 urteren	 ondoren	 negozia
zioen	bidez	 lortutako	eskubideak:	borondatezko	esze
dentzia	 kasuetan	 lanpostua	 gordeta	 izatea,	 58	 urte
koentzat	lanaldi	lektiboaren	murrizketa,	amatasunaren	
17.	astea	…

Eta	non	dago	Eusko	Jaurlaritza?	12.000	langileei	eragiten	
dien	 gatazka,	 ordainketa	 eskuordetuan	 erreferentzia	
Euskadiko	 hitzarmena,	 euskal	 hizkuntza	 sistemaren	
ikasleriaren	heren	bat	klaserik	gabe	…	Inork	entzun	al	du	
Lan	edo	Hezkuntza	Sailaren	aldetik	adierazpenen	bat?	
Gobernatzeko	formula	berriren	bat,	nonbait.

Aurrerantzean	patronalek	egiten	ari	diren	kontrainfor
mazioaren	aurrean	presioari	eustea	izango	da	erronka,	
hasiak	baitira	zabaltzen	mezu	arriskugarriak,	hala	nola	
ikastetxeen	bideragarritasuna	bermatzeko	murrizketak	
onartu	behar	direla,	edota	Jaurlaritza	dela	erruduna	eta,	
beraz,	ordaindu	behar	duena.•

26 de septiembre, huelga 
en la enseñanza privada
La huelga tuvo una incidencia muy 
importante en la mayoría de los más de 
200 centros de los llamados de “iniciativa 
social”, afectando a 12.000 trabajadores-
as. Los sindicatos del sector convocaron 
la huelga para reclamar la negociación de 
un convenio de Euskadi, una vez que las 
patronales habían tomado la decisión de 
aplicar el convenio estatal. 

greba



Por unas condiciones dignas de trabajo en Nafarroa
Los recortes en los servicios públicos de Navarra, y en particular ene l ámbito educativo, han sido 
brutales. El Departamento de Educación aplicó gustosamente los recortes  de Madrid aunque pretendió 
maquillar su posición. Aumento de horas y ratios, insuficientes presupuestos y negativa a replantear la 
fiscalidad estám trayendo como consecuencia pérdida de más de 800 puestos de trabajo, masificación 
de aulas … Medidas impensables como la consideración de días no lectivos como vacacionales a 
efectos de descuentos, plazas con perfiles imposibles de cubrir, recortes en la duración de las vacantes 
a 10 meses… son medidas que no hacen más que empeorar las condiciones trabajo y la calidad de la 
enseñanza. Continuaremos luchando por unas condiciones de trabajo dignas.

Lan baldintza duinen alde Nafarroan

Jakina	 denez,	 Nafarroako	 zerbitzu	 publikoetan	
eta,	batik	bat,	hezkuntza	arloan	egindako	murrizketak	
izugarriak	izan	dira.

Hezkuntza	 Sailak	 begi	 onez	 onartu	 zituen	 Madrildik	
ezarritako	 irakastorduen	 eta	 ratioen	 igoera	 neurriak,	
nahiz	eta	publikoki	zurikeriatan	aritu	eta	eragina	arint
zen	saiatuko	zirela	adierazi.

Neurri	hauek	800	lanposturen	galera	ekarri	dute,	zen
bait	gelatan	masifikazioa,	ordezkapenetan	atzerapena	
eta	irakasleen	lan	zamaren	areagotzea.	Honek	guztiak	
hezkuntza	kalitatean	eta	ikasle	bakoitzari	eskaini	beha
rreko	arretan	eragin	zuzena	du.

2013ko	 aurrekontuak	 luzatuta,	 2014an	 gertatuko	 den	
bezala,	 2012an	 baino	 diru	 sarrera	 txikiagorekin	 eta,	
beraz,	nahikorik	ez	aurreikusitako	gastuei	begira,	Na
farroako	 gobernuak	 uko	 egiten	 dio	 zerga	 politika	 al
datzeari	eta	tematzen	da	gastu	soziala	murrizten,	honi	
dagokion	edozein	diru	sortari	guraizea	sartzeko	prest	
agertzen	delarik.

Hezkuntza	 Saila	 dirua	 aurreztearren	 edozer	 egiteko	
prest	dago:	ratioak	igo,	29ra	iritsi	arte	Lehen	Hezkun
tzan,	kontratuak	zatitu	itinerantziak	ezabatzeko…		eta,	
jakina,	ordezkoak	dira	murrizketa	hauek	gehien	jasaten	
ari	direnak.

Lan	 aukera	 urriagoak	 izateari,	 lan	 baldintzen	 kaskar
tzearen	 areagotzea	 gehitu	 behar	 zaio:	 10	 hilabeteko	
bakanteak	urte	osokoen	ordez,	bete	ezinezko	perfilak	
…

Iazko	ikasturtekoa	da	Hezkuntza	Sailaren	azken	ateral
dia:	aste	santu	eta	gabonetako	egun	ez	lektiboak	opor	
eguntzat	 hartzea	 finikitoetan	 berauek	 deskontatzeko.	
Irizpide	bera	ezartzen	hasi	dira	funtzionarioen	kasuan,	
udako	 oporretan	 bajan	 egon	 eta	 lanera	 itzuli	 aurretik	
egun	horiek	hartzeko	garaian.

Nahiz	eta	gaur	egun	pertsona	askorentzat	premiazkoe
na	izan	lana	edukitzea,	ezin	ditugu	baldintza	eskaseko	
kontratuak	 onartu.	 Kalitatezko	 hezkuntza	 bermatuko	
duten	lan	baldintza	duinen	aldeko	borrokan	jarraituko	
dugu.•

MURRIZKETARIK EZ!
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DANTZAN’
PROTEST

nafarroa



Siriako	konfliktoan	alde	batekoak,	Estatu	Ba
tuak	 eta	 bere	 akolitoak,	 eta	 bestekoak,	 Errusia,	 Iran	
eta	Txina,	benetan	nahi	dutena	hau	da:	kontrol	eta	bo
tere	 eremuarekin	 jarraitzea,	 bakoitzak	 duen	 eta	 bere	
lagunek	duten	influentzia	esparrua		handitzea	eta	bere	
interesen	kontra	doan	taldea	zigortzea.

Siriako	 	 herria	 altxatu	 zenean	 askatasuna	 eta	 justi
zia	 soziala	 aldarrikatzen	 zuen	 era	 baketsuan;	 Siriako	
erregimenak	Al	Assaden	eskutik	errepresio	gogorrare
kin	erantzun	zuen	elkarrizketarako	aukerak	saihestuz	
eta	 	 Siria	 suntsituta	 utziz.	 Sirian	 gertatzen	 denaren	
errudun	nagusia	Bachar	AlAssad	dela	argi	dago	baina	
egungo	 egoerak	 nahasmen	 handia	 sortu	 du.	 Egoera	
korapilatsu	honetan,		nork	borrokatzen	du	demokrazia	
eta	justizia	sozialaren	alde?

Garbi	dugu	arma	kimikoen	gaia	astakeriaren	adierazle	
argia	 dela,	 baina	 harrigarria	 da	 hauekin	 hildakoen	
(%1a	inguru)	aferak	besteekiko	biktimen	guztiz	tratae
ra	desberdina	izatea,	jakinda	guztira	100.000	pertsona	
baino	gehiago	hil	direla	guda	hasi	zenetik.	

Estatu	Batuen	eta	bere	aliatuen	arrazoi	nagusia	Sirian	
sartzeko		arma	kimikoak	dira?

Zergatik	orduan	ez	ziren	sartu	Palestinan	“plomo	fun
dido”	delako	atakean	israeldarrek	arma	kimikoak	era
bili	zutela	dakigunean?

Non	daude	Iraqeko	suntsiketa	handiko	armak,	horren	
froga	handiak	zutelarik?	Eta	AlAssadek	arma	kimikoak	
erabili	dutenaren	frogak	Iraqekoak	bezalakoak	dira?

Siriako interbentzioari ez
STEE-EILAS sindikatua 
Estatu Batuek eta bere 
lagunek  egin nahi duten 
interbentzio militar 
inperialistaren aurka 
agertzen da. Argi dugu 
herrialde hauek interbentzio 
militarrarekin ez dutela nahi 
Siriako herria defendatu  
eta demokrazia ezarri. 
Errusiak, Txinak eta Iranek, 
aldiz, gertatzen ari den 
masakrearekin eta exodoari 
bizkarra eman diote.

STEE-EILASetik	 interbentzio	 inperialistaren	guztiz	kon
tra	agertzen	gara	baina	aldi	berean	ere	salatu	nahi	dugu	
Siriako	erregimenak	bere	herriaren	kontra	egin	dituen	
sarraski	guztiak.

Estatu	batuetako	militarrak	sartzen	badira	Sirian	ez	da	
legala	 izango,	ezta	zilegi	ere,	eta	herriaren	sufrimen
dua	areagotzea	baino	ez	du	ekarriko.	Siriako	herria	da	
diktadorearengandik	askatu	behar	dena	eta	interben
tzio	militar	honek	ezingo	lioke	Siriako	herriari	lagundu	
eta	 bere	 ondorioak	 beti	 izango	 lirateke	 herriak	 hasi		
zuen	iraultzaren	kontrakoak.•

STEE-EILAS condena la intervención militar 
estadounidense por todos estos motivos: 
Porque no sería legal, porque sólo va a agravar 
el sufrimiento de la población y en especial 
el de los niños/as y las mujeres, porque esa 
intervención no pretende ayudar al pueblo sirio 
y porque sería otra intervención imperialista. 

También condenamos al régimen de Bachar  
Al-Asad quien es último responsable de la 
muerte y sufrimiento de tanta gente inocente que 
lo único que ha hecho es pedir  democracia para 
su pueblo.  

12

jendarte mugimendua
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lan osasuna

os
a

su
na

Ez da gai honi	buruz	hitz	egiten	dugun	lehe
nengo	aldia.	Gogoratzen	baduzue	2012ko	maiatzean,	3	
ikasturtez	 lantzen	 aritu	 ondoren,	 administrazioak	 eta	
sindikatuok	osasun	arazoengatik	lanpostua	egokitzeko	
protokoloa	sinatu	genuen.	Protokoloa	ez	zen	sortu	ad
ministrazioak	langileak	bereziki	babestu	nahi	zituelako	
baizik	 eta	 “Lan	 arriskuen	 Prebentzio	 Legeak”	 horrela	
agintzen	duelako	(15	eta	25garren	artikuluak).	

Nahiz	 eta	 sinatu	 genuen	 egunean,	 akordioa	 hurrengo	
egunetik	 aurrera	 indarrean	 jarriko	 zela	 esan	 ziguten,	
gaur	egun oraindik	asko	arakatu	behar	da	web	orrian	
topatu	 ahal	 izateko.	 Eta	 guk	 dakigula	 ez	 zaio	 inongo	
zabalkuntzarik	eman.	

Baina,	gure	harridurarako,	 ikasturte	bukaeran	osasun	
arazoengatiko	zerbitzu	eginkizunak	erabaki	zirenean	bi	
urte	baino	gehiago	zeramaten	langileei	Protokoloaren	
aplikazioaz	 bailatuz	 zuzenean	 ukatu	 zitzaien.	 Langile	
hauek,	 batzuk	 uztailaren	 bukaeran,	 eskutitz	 bat	 jaso	
dute	 non	 urtebetez	 okupatzen	 ari	 diren	 plazetan	 ja
rraituko	 dutela	 esaten	 zaien	 baita	 zerbitzu	 medikutik	
deituak	 izango	 direla	 ere.	 Honek	 segurtasungabezia,	
larritasuna	eta	egonezina	sortu	du,	batez	ere	 irakasle	
lanetan	 ari	 ez	 diren	 irakasleengan,	 batzuei	 zuzenean	
ezintasuna	 tramitatzera	 bideratzeko	 aukera	 aipatu	
zaielako.

Eskolaorduen	 murrizketa	 zuten	 langileekin	 oraindik	
okerrago	jokatu	zuten,	hauei	zuzenean	ez diete berritu. 

Udaran	zehar	STEE-EILAS	alferrik	saiatu	da	bai	telefonoz	
bai	idatziz	departamentuko	arduradunekin	kontaktuan	
jartzen	irailaren	26n	bilerara	deitu	gintuzten	arte,	dena	
salduta	zegoenean.	

Bilera	 horretan	 departamentu	 berria	 protokoloaren	
aurrean	 oso	 kezkatuta	 agertu	 zen,	 badirudi	 zerbitzu	
juridikoetatik	ez	dagoela	pasata	eta	hainbat	puntu	ez	
duela	argi.	

Guk,	 berriro	 ere	 gauzak	 nola	 egin	 diren	 salatu	 behar	
dugu.	 Ongi	 deritzogu	 zalantzak	 izatea,	 baina	 hainbat	
kezka	 badago	 zergatik ez dira gauzak zeuden bezala 
utzi??,	 zergatik	 alde	 soziala	 eta	 langileekin	 kontatu	
gabe	 protokoloaz	 baliatu	 dira	 arbitrarioki	 ordu	
murrizketak	 kentzeko?,	 zer	 egin	 nahi	 dute	 gaixorik	
dauden	langileekin????

Departamentuak	 lasai	 egoteko	 mezua	 bidali	 nahi	
duela	 dio,	 baina	 gu,	 nola	 hasi	 garen	 ikusita,	 oso 
kezkatuta gaude.	 Momentuz	 aurreko	 gobernuarekin	
genuen	konpromisoa	ez	dute	mantendu	non	batzorde	
finko	 bat	 osatzeko	 asmoa	 zegoen,	 prozedura	 ezarri,	
lehentasunak		markatu,		kasuz	kasu	aztertzen	hasi	eta	
hainbat	egoerei	behinbetiko	konponbidea	eman.

Sindikatuok	Protokoloa	sinatu	genuen	hainbat	langileei	
irtenbide	 egokia	 emateko	 asmotan.	 Orain	 prozesua	
gertutik	 jarraituko	 dugu	 irakurketa maltzurra egin ez 
dezaten eta inor kaltetua atera ez dadin.•

Como recordareis en mayo de 2012 departamento y 
sindicatos firmamos un protocolo de adecuación de 
puestos de trabajo. Protocolo al que no se le ha dado 
ninguna difusión, pero que para nuestra sorpresa y 
sin previo aviso se ha utilizado como excusa para 
,por un lado, desestimar las reducciones de jornada 
lectiva por motivos de salud concedidas hace más 
de dos años, y por otro para sugerir a alguna persona  
que se le derive a la incapacidad. Cuando se firmó 
el protocolo hubo un compromiso firme de analizar 
caso por caso las diferentes situaciones y darles una 
salida que de ninguna manera vaya en perjuicio de 
las personas. Ahora el departamento  nos sale con 
dudas y mucho nos tememos que haga una lectura 
inadecuada  de dicho acuerdo.

LAN OSASUNA
Lanpostuak egokitzeko protokoloa

lan osasuna
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Gure	sektoreko	egoera	
ezagutu
nahi	duzue?

Lan erreformaren eragina lan 
hitzarmena negoziatzeko, 
erretiroak, lan-baldintzak...

Jarri	zaitezte	gurekin	
harremanetan	eta	esaiguzue	
zuekin	hitz	egitera	zein	
egunetan	eta	ordutan	pasa	
gaitezken	zuen	ikastetxetik.

Haznos saber cuándo podemos 
pasar por tu centro para 
informarte sobre la situación 
actual de nuestro sector: 
reforma laboral, jubilaciones, 
condiciones laborales...

Nada por aquí, nada por allá. Hauek dira magoek esa-
ten dituzten hitzak txisteratik untxia atera baino lehen, 
guztiok aho bete hortzekin utziz. Eta, gutxi gora behera, 
horiek dira Administrazioaren hitzak ere lan-legepeko 
irakasle eta hezitzaileen negoziazio mahaian esertzen 
denean.  

Eta,	magoek	bezala,	Administrazioak	ere	hori	egia	dela	sinesta
razi	nahi	digu.	Baina	hori	truko	bat	baino	ez	dela	esaten	badu
gu,	dagoeneko	inori	ez	diogu	ezer	berririk	azalduko,	ezta?	

Errealitatean,	 magoek	 untxia	 txisteraren	 barruan	 ezkutuan	
izaten	 dute.	 Era	 berean,	 Administrazioak	 ere	 zerbait	 gordeta	
daukate,	baina...	non	ateratzeko?	Gure	negoziazio	mahaian	ez,	
behintzat.	Akaso	erlijio	irakasleen	mahaian?	Auskalo.

Asuntoa	 da,	 gure	 sektoreko	 lanbaldintzetan	 hobekuntzaren	
bat	lortu	nahi	badugu,	ezin	garela	Administraziokoak	lehenen
go	pausua	emateko	itxoiten	geratu.

Haiek	ez	badute	gure	mahai	gainean	ezer	jarri	nahi,	guk	bideak	
topatu	beharko	ditugu	egoera	horri	buelta	emateko.

Eta,	makila	magikorik	ezean,	gure	lehenengo	aukera	sektoreko	
aldarrikapenen	argudioak	eta	arrazoiak	defendatzea	da.	Horre
tarako,	noski,	mahai	negoziatzailea	bildu	behar	da.

Momentu honetan, fase horretan gaude: mahai negoziatzailea 
berriro biltzeko eskatzen eta puntu guztiez hitz egiteko eta ba-
liogarriak izango diren adostasunak aurrera eramateko prest.

Magoak	pertsonen	ilusioa	berpizten	saiatzen	dira,	Administra
zioak,	ordez,	langileena	amatatzen	du.	Kasu	honetan,	gure	ilu
sioa	dagoeneko	nahiko	minberatua	dago,	baina	ez	hilda.

Ez	 dizuegu	 gezurrik	 esango,	 gure	 sektoreko	 negoziazioak	 ez	
dira	errazak,	eta	ez	dakigu	Administrazioaren	txisteratik	zerbait	
baliogarria	ateratzen	lortuko	dugun.	Izan	daiteke	elefante	bat,	
untxi	bat,	inurri	bat	edo...	•

Negoziazioak edo ezer ez dagoen 
lekutik zerbait baliogarria 
ateratzeko beharra

Irakasle eta
hezitzaile 
laboralak

A lo difíciles que son las negociaciones en nuestro sector, 
hay que añadirle el hecho de que la Administración no 
tiene ninguna prisa para retomarlas. Por eso, una vez más, 
nos encontramos en la fase tan repetida de solicitar, una 
y otra vez, que se reuna la mesa negociadora. Después... 
que no os quepa ninguna duda de que pondremos encima 
de la mesa razones suficientes para defender nuestras 
reivindicaciones y de que intentaremos buscar todos los 
acuerdos adecuados beneficiosos para nuestro sector.

laboralak
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Zer	da?	Beste	lurralde	batera	behin
behineko	esleipenean	aldaketa	
eskatzeko	aukera.

Nork?	Hezkuntza	Bereziko	lan
legepeko	pertsonal	finkoek.

Baldintzak:	Esleipena	behinbehinekoa	
da	ikasturte	batetarako,	langileak	
jatorrizko	Berritzegunean	atxikita	
jarraituz.	

Azken	momentuan	lortutako	akordioa	
izan	zen,	2013ko	ekaina	bukaeran	hain	
zuzen.	Hau	dela	eta,	eskaera	egiteko	
epea	2013ko	uztailaren	lehen	astean	
izan	zen.

Akordio	honi	esker		langileek	ikasturte	
honetarako	Lurralde	aldaketa		
eskatzeko	aukera	lortu	dute.	LZa		
handitzen	ez	den	bitartean	Lekualdatze	
lehiaketan	esleitzen	ez	diren	plazetara	
behinbehineko	egoeran	joatea	lortuz.B	

Akordio	hau	onuragarritzat	jotzen	
badugu	ere,	LZaren	handitzea	
beharrezko	ikusten		dugu	eta	hori	
lortzeko	indarra	egiten	jarraituko	dugu	

Administrazioak zerbitzu itinerante 
batek dituen kostuak langileen 
gain bota nahi ditu.

Azken	bi	urteetan	langile	ibiltariek	beraien	lana	burutzeko	
egiten	 dituzten	 desplazamenduak	 direla	 eta,	 arazo	 des
berdinak	pairatzen	ari	dira.	 	Arazoak	ikasturtetik	ikastur
tera	okerrera	egiten	ari	direlarik.

Zerbitzu	 itinerante	 batek	 suposatzen	 dituen	 kostuak	 argi	
izan	 behar	 ditugu.	 Batetik	 zerbitzua	 burutzeko	 desplaza
menduek	dakarten	DENBORA	kostua,	eta	bestetik	despla
zamendu	hauek	burutzeak	dakarren	DIRU	kostua.	

Administrazioak	asmatu,	eta	polikipoliki	aplikatzen	hasi	
den	 formula	 paregabea	 da:	 kosturik	 gabeko	 zerbitzu	 iti
nerante	bat.	

Kosturik	gabekoa	administrazioarentzat	noski!	Langileen	
gain	 bota	 nahi	 baitu	 kostuaren	 zama,	 zenbait	 desplaza
mendu	burutzeko	denbora	ordutegitik	kanpo	utziz.	Horrek	
langileen	artean	lanbaldintza	desberdinak	edukitzea	bai
mentzen	du,	itinerantzia	luzeena	duen	langilea	zigortuz.

Itinerantzia	 gehiago	 egin	 behar	 duen	 langileak	 lanaldi	
luzeagoa	izango	du	eta	diru	gehiago	aurreratu	beharko	du	
bere	poltsikotik.	Gainera		kotxean	denbora	gehiago	pasa
tzeak	dakarren	arriskua	ezin	dugu	ahaztu.	

Gipuzkoan,	 adibidez,	 lehen	 desplazamenduko	 kilome
troak	 indemnizatzeko	 arazoak	 izaten	 ari	 dira.	 Honek	 di
tuen	ondorio	zuzenak	onartezinak	dira.

STEE-EILAStik	administrazioaren	jarrera	salatu	nahi	dugu.	
Langile	itineranteen	lanbaldintza	duinak	defendatzen	di
tugu:	denboraren	konputuan	eta	indemnizazioetan.

Hau	guztiagatik,	administrazioari	egun	indarrean	dagoen	
araudia	 aplikatzea	 exijituko	 diogu,	 inolako	 interpretazio	
berririk	egin	gabe.

Curso tras curso  los problemas con los que se 
encuentran los/as itinerantes van aumentando. Todo 
servicio itinerante tiene  costes. Tenemos que diferenciar 
bien los costes de la itinerancia, por un lado el coste de 
TIEMPO para realizar los desplazamientos por razón de 
servicio. Y por otro el coste ECONÓMICO que generan 
los desplazamientos.  La administración pretende que 
estos costes los asuman los/as trabajadoras itinerantes, 
creando así diferencias en las condiciones laborales de 
estos/as según la itinerancia a realizar. Castigando al que 
tenga mayor intensidad de itinerancia.

Itineranteak,
zigorrak alde guztietatik

Autodesplazamendua-
autodesplazamiento

A falta de aumento de la RPT, 
se firmó un acuerdo con la 
administración posibilitando 
el autodesplazamiento entre 
Territorios para el personal 
Laboral fijo de Educación 
especial para este curso 2013-
2014. Aunque valoremos este 
acuerdo como positivo,  vemos 
necesario un aumento en  la 
RPT, y seguiremos luchando 
por ello.



16

Ongi etorri gurera, 
Imaz jauna. Nire negoziazio 
taldearekin utziko zai‐tut lan 

baldintzaz sola‐sean jarrai 
dezazuen!

Langileak, sindikatuen loturatik askatuta, bere kabuz negoziatu 

ahal  izango ditu bere lan baldintzak enpresarekin edo 

kontratatua egiten dionarekin.

Elizari jarriak 
Zenbatzen	hasiz	gero
herriz	herrikoa	
eliza	kopurua	
da	infinitoa.	
Beraz,	badut	zalantza
kategorikoa,	
ez	ote	den	eliza	
apostolikoa	
lehen	espekulatzaile	
Urbanistikoa.	

Ordaindutako oporrak 
Londres,	1871.	Parlamentuak	Bank	Holidays	Act	
delakoa	onartu	zuen;	horren	arabera,	bankuentzat	
lau	jai	egun	ezarri	ziren	egutegian.	Lanaldi	luzeak	
murrizteko	borrokan	ari	ziren	sindikatuek	lege	
berria	baliatu	zuten	industriako	langileentzat	ere	
opor	egun	horiek	eskatzeko.	Hitzarmen	kolektibo	
jakinetan	eskaera	onartu	zen	eta,	hala,	1872an	
zenbait	fabrikatako	langileek	opor	ordainduak	izan	
zituzten	lehenengoz,	lau	egun	solte	besterik	izan	ez	
baziren	ere.	

Han hemenka irakurritakoak 

2013ko Argia egutegitik hartuak 

Araba: Eulogio Serdán 5
01012 Gasteiz 
W 945 14 11 04 { 945 14 43 02 
araba@stee-eilas.org
UPV/EHU Elurreta
Ikasgelategia, 204. Bulegoa
01006 Gasteiz
W 945 01 33 97 
stee-eilasa@ehu.es

Bizkaia: Nikolas Alkorta 3, 
 lonja 13 Zabalburu
 48003 Bilbo 
 W 944 10 02 98 { 944 10 13 60 
 bizkaia@stee-eilas.org
 UPV-EHU Leioako Campusa
 Gizarte Arloko Eraikina
 48940 Leioa 
 W 94 601 52 87 { 94 601 24 34 
 lvzeilas@lg.ehu.es

Gipuzkoa: Basotxiki 30-34 atz.
 20015 Donostia 
 W 943 46 60 00 {  943 45 36 27
 gipuzkoa@stee-eilas.org
 UPV-EHU Gipuzkoako Campusa
 Ignacio Mª Barriola eraikina
 Elhuyar Plaza 1 
 W 943 01 84 36 { 943 01 81 40 
 sczeilas@sl.ehu.es

Nafarroa:  Descalzos 72 behea
 31001 Iruñea 
 W 948 21 23 55 { 948 22 97 90 
 nafarroa@stee-eilas.org

www.stee-eilas.org


