
 
 

 

Kristau Eskolaren proposamenak ez ditu 
langileen funtsezko aldarrikapenak betetzen 

 
Guretzat, langileok egin ditugun mobilizazio arrakastatsuek eta matrikulazio kanpainaren 
hurbiltasunak Kristau Eskola behartu dute proposamen bat egitera. Badirudi konturatu 
direla hartutako erabakia, Euskadikoaren ordez Madrilgo hitzarmena ezartzearena, 
traketsa izan zela eta bide horrek eurei ere kalte egiten diela. Ildo horretatik Kristau 

Eskolak udatik hona agertu duen jarrera itxitik mugitu dela ulertu behar da eta hori –
dudarik ez- albiste ona da. Horregatik bere proposamenaren alderik positiboena, 
proposamen bat egin dutela dela esan dezakegu.  
 
Halere, proposamenaren edukia sakon aztertu ondoren, horrek ez duela langileok 
mobilizazioetan aldarrikatzen genituen funtsezko punturik betetzen esan behar dugu. 
EAEko hitzarmena bere osotasunean ikastetxe guztietan berme osoarekin ez delako 
berreskuratzen, hain zuzen. Gainera, Euskadiko Hitzarmena aplikatzen hastea eta 
hitzarmen berria negoziatzea nahasten dira behin eta berriz dokumentuan zehar. Une 
honetan ez dakigu Kristau Eskolaren benetako helmuga zein den, edo aurrekoa bere 
osotasunean (2009. urteko lansariekin) aplikatzen hastea edo hitzarmen berri bat 
negoziatzea.  
 
Proposamenaren nondik-norakoak aztertu baino lehen, Kristau Eskolak Euskadiko 
hitzarmena indarrean jartzeko ipintzen dituen baldintzak guretzat erabat onartezinak 
direla esan beharra daukagu. Bake sozialaren izenean, bide juridikoari eta mobilizazio 
eta greba aukerei uko egitea eskatzen digute. Batetik, bitxia da kristau humanismoan, 
justizian, aukera berdintasunean eta pareko balioetan oinarritutako kudeaketa 
eredu garden eta parte-hartzailea nahi izatea gatazka honetan zehar ikastetxeetan 
ordezkari sindikalek eta bere eskubideak aldarrikatu dituzten langileek jasan dituzten 
mehatxu, presio eta erasoak isiltzen diren bitartean. Bestetik, proposamenak ahazten 
dituen kolektiboei (EGIBIDEko 240 langile, ehunka Hezkuntza Laguntzako Espezialista…) 
zein bide geratuko zaie mobilizazioa eta auzitegia ez bada? STEE-EILASek ez du langile 
horiek alboan usteko asmorik. 
 
Kristau Eskolak bere idazkian aipatzen duen ziurgabetasun juridikoa eta duda-
mudazko agertokia, batik bat langileok jasan izan dugu orain arte. Erakunde patronalak 
izan zuen aukera uztailaren 8tik aurrera Euskadiko hitzarmenean zeuden eta lansariekin 
zerikusia ez zuten beste eskubide laboralak errespetatzeko, baina ez zuten egin. Horrela 
agerian gelditu zen bere benetako asmoa. 



 
Kristau Eskolak,  2014rako egiten duen proposamen ekonomikoa ez da batere serioa. 
Irakasle ez diren langileentzat auzitegian irabazitakoa betetzea proposatzen da.  
Irakasleentzat eta goi- eta erdi-mailako tituludunentzat egiten duen proposamena (Eusko 
Jaurlaritzak hezkuntza moduluen bitartez finantziatutako lan sariei % 0,7ko igoera) 
langileei trufa egiteko modukoa da. Ez dezagun ahaztu uztailaren 8tik aurrera Kristau 

Eskolak dedikazio osagarria kendu zuela eta horrek soldataren % 0,5 suposatzen zuela; 
beraz eskaintzen diguten sasi-igoera (17 € hilero) gurekin duten zorraren koxkor bat 
aurreratzea, besterik ez dela. Ez al da benetan lotsagarria? Interesgarriagoa da 25.000 € 
baino gutxiago kobratzen duten langileentzat (Hezkuntza laguntzaile eta TEJI lan-
mailakoak) egiten den planteamendua, 2009ko lansariak mantenduko dituztelako.  
 
Aldi berean, Kristau Eskolak zorra kudeatzeko Mahai parekidea osatzea proposatzen du. 
Prest baldin badaude metatutako zorra ordaintzeko STEE-EILAS-ek malgutasunez 
jokatuko du, orain arte bezalaxe, baina argi-ilun asko ikusten dizkio batzorde horren 
betebeharrari, batez ere diru publikoaren kudeaketaz ari garelako. Bere garaian salatu 
genuen 2009ko otsailean Kristau Eskolak eta Partaidek legealdiaren amaieran 
administrazioarekin erdi ezkutuan sinatu zuten akordioak ez zuela berma nahikorik. 
Denborak arrazoia eman digun arren, ematen du oraingoan ere Kristau Eskola bide 
berbera jorratzeko asmotan dabilela. Guretzat ez dago bide-zidorrik eta irakaskuntza 
pribatuaren finantziazioa debate orokorrago baten zatia baino ez da. Ezin da itunpeko 
irakaskuntzarako bidezko finantziaketa bat lortzeko konpromisoaz hitz egin beste 
gai askotaz hitz egin gabe (kudeaketa eredua, kontrataziorako irizpideak, aukera 
berdintasuna ikasleen harreran…).  Eta ezin dute gure izenean negoziatu, langileen 
interesak sindikatuok ordezkatzen ditugulako. Oinarri hauetan ez badago adostasunik 
zaila ikusten dugu STEE-EILAS holako dinamika batean parte hartzea. 
 
Bukatzeko, aipatu behar dugu bide onez ikusten dugula Kristau Eskolaren 
proposamenean bere ikastetxeetako lanpostuak babesteko beharrari egiten den 
aipamena. Krisipeko ikastetxeen akordioarekin gertatu dena ikusi ondoren sinesgarritasun 
handia ez badute ere, gure sindikaturako lanpostuak gordetzeko konpromisoa 
lehentasuna eta ardatza izango da negoziazio prozesu berrian.  
 
Hala eta guztiz ere, STEE-EILAS une honetan, Kristau Eskolaren jarreraren aldaketaz 
jabeturik, prest dago negoziaziorako aukerak aztertzeko. Datozen egunotan berezko 
proposamena partekatuko du sindikatu guztiekin eta ahalegin guztiak egingo ditu 
sindikatuok proposamen bakarra aurkez diezaiogun Kristau Eskolari. 
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