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Badirudi Eusko	Jaurlaritzak	garbi	ikusi	duela	
berriro	ere	propagandari	ekitea	dela	modurik	egokiena	
egiten	ez	dituenak	estaltzeko.	“PERTSONA	HELBURU”	
leloa	horren	isla	nabarmenena	delakoan	gaude.	

2014 urterako aurrekontu proiektuan	 agertzen	 zaigu	
adibide	 garbia.	 Behin	 eta	 berriro	 esaten	 ari	 dira	
hezkuntza,	 osasungintza	 eta	 gastu	 soziala	 indartzen	
direla,	 horretarako	 datu-jolasak	 eginez,	 eta	 ez	 dute	
aipatzen	 benetan	 handitzen	 direnak	 zor	 publikoa	
estaltzeko	 edota	 AHT	 bezalako	 gastuak	 bideratzeko	
partidak	 direla.	 PPren	 gobernuak	 ezarritakoak	 bete	
eta	aurreko	urteetako	politiken	bidea	 jarraitzea	ez	da	
pertsonak	lehen	planoan	jartzea,	politika	neoliberalak	
babestea	 baizik;	 are	 gehiago	 adostasunak	 orain	 arte	
politika	 horiek	 ezarri	 dituztenekin	 lortzen	 ari	 direla	
ikusten	badugu,	PSErekin	eta	PPrekin	hain	zuzen	ere.

Lan Akordio berriaren negoziazioan	zein	funtzionarioen	
mahai	 orokorrean	 gertatzen	 ari	 direnek	 are	 argiago	
uzten	 dute	 hori	 guztia,	 administrazioaren	 argudio	
nagusia	 “dirurik	 ez	 dago”	 esatea	 denean,	 Madrildik	
inposatutako	 neurri	 ia	 guztiak	 goitik	 behera	 betetzen	
direnean	 edo	 enplegu	 publikoa	 suntsitzen	 jarraitzen	
dutenean.	

Diruarena,	 hala	 ere,	 ez	 da	 jasotzen	 dugun	 eraso	
bakarra.	LOMCE dagoeneko legea da.	Ez	hori	bakarrik,	
Wert	jaunak	ia	prest	du	curriculum	dekretu	berria,	euren	
asmo	 ideologikoak,	 atzerakoiak	 eta	 espainiartzaileak	
jasotzen	 dituena.	 Eskuina	 lokartzen	 ez	 den	 honetan,	
geuk	 ere	 plantoaren exijentzia	 are	 eta	 indartsuago	
bateratzeko	 unera	 iritsi	 behar	 dugulakoan	 gaude,	
bertako	 instituzioei	 konpromiso	 zehatzak	 berriro	
exijitzeko	unea	den	neurri	berean.

Eusko	Jaurlaritzak	saldu	digu	euren	Heziberri 2020 plana	
LOMCEri	aurre	egiteko	bidea	dela.	Gure	zalantzak	indartu	
egiten	 dira	 egitasmoan	 bertan	 irakurtzen	 dugunean	
EAEko	 curriculuma	 osatzerakoan	 kontuan	 hartuko	
direla	 “LOMCEren garapena eta gutxieneko edukiak 
ezartzen dituzten errege dekretuak”.	 Gutxienez,	 bada	
modu	 bitxia	 LOMCEri	 ezezkoa	 emateko.	 Ez	 dirudi	 modu	
oso	 eraginkorra	 denik	 alde	 juridikoari	 eskumenei	 baino	
errespetu	 handiagoa	 izatea,	 ez	 behintzat	 aipatu	 legeari	
aurre	 egin	 nahi	 bazaio.	 LOMCEri aurre egitea,	 planto	
egitea	da	hain	zuzen	ere	hezkuntza	munduko	eragileek,	
euskal	 gizartearen	 gehiengoak	 eta	 sindikatu,	 eragile	
sozial	eta	zenbait	alderdi	politikok	ere	exijitu	duguna.	

Bada	Heziberri	egitasmoan	kezkatzen	gaituen	beste	atal	
bat,	balizko	Euskal Hezkuntzaren Legearekin	zerikusia	
duena.	Desiragarria	litzateke	benetako	urratsak	ematea	

norabide	honetan,	Madrilgo	inposaketei	muzin	eginez,	
eta	 bertako	 beharrei	 erantzunez.	 Baina	 oinarri gisa	
jartzen	 den	 irizpideetako	 bat	 kezkaz	 betetzen	 gaitu:	
“Ikastetxe publikoak eta itunpekoak, bakoitzaren 
ezaugarriak galdu gabe, ekitatean eta efizientzian 
oinarrituz, egonkortasuna izango duen hezkuntza 
sistema osatu ahal izateko”. 

Hezkuntza sistema publikoaren defentsa	 egiten	
dugunok,	 guk	 behintzat,	 ez	 ditugu	 gure	 nahiak	 hor	
jasota	 ikusten.	 Berdintasun	 irizpide	 faltsuak	 ezin	 dira	
oinarri	gisa	ezarri,	sare	baten	eta	bestearen	ibilbideak	
besterik	 gabe	 ezabatuz	 edo	 hauen	 ezberdintasunak	
egungo	 ezaugarrietara	 mugatuz.	 Denok	 gaude	 geure	
hezkuntza	 sistema	 propioa	 eraikitzearen	 alde	 baina	
gainontzeko	zerbitzu	publikoetarako	ezker	ikuspegitik	
defendatzen	 ditugun	 irizpide	 berberak	 aldarrikatzen	
ditugu	 hezkuntza	 mundurako	 ere,	 hau	 da,	 euskal 
hezkuntza sisteman ere ardatz nagusia hezkuntza 
publikoa izan behar dela.	 Bide	 horretan,	 beste	 era	
batera	 egituratu,	 arautu	 eta,	 batik	 bat,	 hornitu	 eta	
indartu	behar	dela	ahaztu	gabe.	•	

Dinero, actitudes, reivindicaciones
No parece que los presupuestos de la CAPV 
del 2014 sean la mejor forma de materializar el 
“compromiso con los personas”que tanto se empeñan 
en vendernos. Menos aún cuando aumentan las 
partidas dedicadas a cumplir los requisitos exigidos 
por Madrid y disminuyen los referidos a gasto social. 

Wert sigue acosando con la LOMCE y ahora nos 
ataca con el nuevo currículo. Va siendo hora de ir 
reforzando nuestras posturas contrarias. Pero no 
parece que la línea marcada por el GV con el plan 
Heziberri 2020 sea la más adecuada, no al menos 
para quienes defendemos que la Escuela Pública 
Vasca ha de ser el eje central del sistema educativo 
propio que la mayor parte de la sociedad estamos 
reclamando. Es, a nuestro entender, la forma más 
coherente de defender la cohesión social y los 
intereses de la mayoría social desde una posición de 
izquierdas y progresista, como en el conjunto  
de los servicio públicos.

Diruak, jarrerak, 
aldarrikapenak

editoriala



PISA	 (Ikasleen	 Nazioarteko	 Ebaluaziorako	 Pro-
grama)	 1997an	 sortu	 zuen	 OCDE-k	 (Elkarlan	 eta	 Ga-
rapen	Ekonomikorako	Erakundea).	“Ikasleek	ezague-
rak	bizitza	errealean	erabiltzeko	eta	gizartean	parte	
hartzeko	 duten	 gaitasuna	 neurtzea”	 du	 helburu,	
haien	 hitzetan.	 Hiru	 arlo	 neurtzen	 dira	 (matematika,	
irakurketa	eta	zientzia)	eta	hiru	urtero	gauzatzen	da.

Ondorio	asko	atera	daitezke	PISA	emaitzetatik.	Ondorio	
zuzenak	dira,	adibidez,	beste	herrialdeekin	alderatzea,	
ikasleen	 emaitza	 “onen”	 eta	 “txarren”	 arteko	 distan-
tzia	 neurtzea	 edo	 urteetan	 zehar	 izandako	 bilakae-
ra	 aztertzea.	 Alde	 horretatik	 ukaezina	 da,	 esaterako,	
Hego	Euskal	Herriko	emaitzak	OCDE-ko	eta	Espainiako	
batezbestekoa	 baino	 altuagoak	 direla,	 muturretako	
emaitzen	arteko	distantzia	batezbestekoa	baino	txikia-
goa	dela	eta	hobetuz	joan	direla.

Konplexuagoak	 dira	 beste	 ondorio	 batzuk:	 emaitzak	
eta	 ikasleen	 adierazle	 sozio-ekonomiko-kulturalak	 er-
lazionatzea,	 hezkuntza	 sistemen	 eta	 ohitura	 sozialen	
eragina	zehaztea…	

Badaude	ere	iruzur	hutsak	edo	maltzurkeriaz	egindako	
baieztapenak	 (“ondorio”	 hitza	 hemen	 ez	 da	 egokia).	
Horra	horietako	batzuk:

•		Espainiako emaitzek LOMCE-ren beharra agerian 
uzten dute.	 Baina	 inon	 ez	 da	 ikusten	 erlijioari	
mesede	 egitea,	 gurasoen	 papera	 mespreza-
tzea,hezkuntza	 aurrekontuak	 jaistea	 eta	 curri-
culuma	 zentralizatzeak	 emaitza	 onak	 lortzeko	
laguntzen	duenik.	

•		“Arrakasta” duten herrien hezkuntza sistemak ko-
piatu behar dira.	Eta	Finlandia	edo	Korea	aipatzen	
dira,	herri	hauetako	beste	zenbait	errealitate	ahaz-
tuz.	 Korean,	 adibidez,	 ikasleek	 10	 orduz	 ikasten	
dute	egunero;	40	urte	baino	gutxiagokoen	artean,	
suizidioa	 da	 hiltzeko	 kausa	 handiena.	 Finlandian	
ez	diete	azterketei	garrantzi	handirik	ematen	eta	ez	
dago	 errebalidarik;	 eskolen	 inklusibitatea,	 berriz,	
oso	 altua	 da	 eta	 oso	 gutxi	 dira	 emaitza	 pobreak	
dituzten	 ikasleak.	 Manipulaziorako	 aukera	 ugari	
eskaintzen	dituzte	estatistikek,	baita	maltzurkeria-
rako	ere.	(Ez	dugu	ideiarik	eman	nahi,	baina	agian	
Guardia	 Zibilak	 ikerketa	 berriren	 bat	 abian	 jarriko	
du	 euskarak	 eta	 D	 ereduko	 irakasle	 doktrinatzai-
leek	noraino	eragotzi	duten	azken	ebaluazioan	Na-
farroa	Finlandiaren	pare	egotea	jakiteko).

El último informe PISA es usado por tirios y 
troyanos para defender tesis distintas y a menudo 
contrapuestas. El PP lo alega como justificación 
para la LOMCE, a pesar de que sus recetas no 
las emplean los países ni las autonomías con 
mayor puntuación. Hay quienes no tienen 
en cuenta la realidad de esos países, sin cuyo 
análisis es fácil caer en la simplificación y ser 
víctimas del engaño. Navarra y la CAPV están 
en los primeros puestos dentro del Estado 
Español, y por encima de la media de la OCDE. 
Finalmente, no hay que olvidar el peligro de 
que unas pruebas organizadas por una entidad 
economicista ayuden más a la rankingmanía que 
sufrimos y que los sectores más reaccionarios 
están empeñados en incrementar.

Pisa: edozertarako balio duen txostena

Beste	kontu	bat	da	egiten	diren	frogek,	teoriaz,	ez	luke-
tela	 curriculuma	 baldintzatu	 behar;	 praktikan,	 ordea,	
ezarri	nahi	diguten	“rankinitis”-en	eraginaz,	curriculu-
mak	tolesten	(edo	guztiz	moldatzen)	dira	froga	hauetan	
(eta	hauen	moduko	beste	batzuetan:	diagnosi	ebalua-
zioak,	 LOMCE-ren	 errebalidak...)	 ahalik	 eta	 emaitzarik	
hoberenak	lortzeko.

Amaitzeko,	hainbat	kritika	egin	daitezke	PISAren	ezau-
garriak	ikusita:	OCDE-ren	paperaz	edota	proben	balizko	
neutraltasun	kulturalari	buruz,	besteak	beste.•

PISA	txostenak	datu	interesgarri	batzuk	ematen	dizkigu.	
Batzuk	Bibliatzat	hartzen	dute	eta	beste	batzuk	emaitzak	euren	
interesetara	makurtzeko	eta	iruzurtzeko	erabiltzen	dituzte.	

hezkidetza
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Plataforma del 
STEE-EILAS, 
un camino 
hacia la mejora 
de nuestras 
condiciones 
laborales
En las reuniones que 
hemos mantenido hasta 
ahora, el Gobierno Vasco 
nos ha enseñado sus cartas 
en este asunto: buenas 
intenciones, mejores 
palabras y ni un céntimo 
en la mesa para solucionar 
los problemas existentes 
en los diferentes frentes: 
sueldos, sustituciones 
desde el primer día, 
prejubilaciones para el 
colectivo de la Seguridad 
Social, compromiso 
de estabilidad para los 
sustitutos/as, créditos 
horarios para salud laboral 
o igualdad de género,... 
en definitiva de aligerar 
la carga de trabajo para 
las y los profesores “na 
de na”. Desde STEE-
EILAS con la plataforma 
que hemos presentado 
queremos plantar cara 
a esta situación cada 
vez más difícil para 
todas las trabajadoras 
y trabajadores. Está 
claro que la vía de la 
movilización va a ser la 
única que posibilitará 
algún avance. 

STEE-EILAS sindikatuaren plataforma,  
lan baldintzak hobetzeko biderantz

Azken urteotako	 ibilbidea	azter-
tu	ezkero	gure	lan	akordioak	jasan	dituen	
eraso	 eta	 galerak	 zerrendatu	 ditzakegu:	
pizgarri	 ekonomikoak,	 seiurtekoen	 kapi-
talizazioa,	plantilak	zehazteko	irizpideak,	
ordezkapenak	 betetzeko	 mugak,...	 guzti	
honek	langileon	arteko	desberdintasunak	
areagotu	besterik	ez	du	egin.

Berez	gure	 lan	akordioak	 lan	baldintzak	
jasotzen	ditu	baina	errealitatean	gure	in-
guruan	dugun	hesi	estua	besterik	ez	du	
markatzen.	

STEE-EILAS	sindikatuak	aurkeztutako	
plataformak	 egoera	 honi	 aurre	 egiteko	
helburua	 du	 eta	 ardatz	 nagusiak	 hauek	
dira:

1.  Irakasleen plantila: Lanpostu	zerrendak	
osatzeko	 irizpideak	 aldatzea,	 RPTak	
ikastetxeetako	 errealitateetara	 ego-
kitzea	eta	lan	zama	murriztea.	Hau	da	
giza	baliabide	gehiago	ikastetxeetan.

2.  Enplegua egonkortzeko neurriak: Egon-
kortasun	 konpromisoa	 irmoa	 izatea	
eskatzen	 diogu	 Eusko	 Jaurlari	tzari. 
Oposaketak	 ez	 izan	 arren	 plantilak	
egonkortzeko	 era	 bakarra,	 2010.	 urteko	
mahai	orokorrean	adostutakoa	betetzea	
exijitzen	 dugu: falta diren 3.000 plaza	
eskaintzea	 EPE	 batean	 eta	 negoziazio	
bideak	 irekitzea.	 Ordezkapenak lehen 
egunetik	 betetzea	 ezinbestekoa	 da	
ikastetxeen	funtzionamendurako.	Ordez
koen	ko	lektiboak	pairatzen	duen	egoera	
larria	kontuan	hartuz,	uste	dugu	bi	neurri	
hauek	per	tsona	asko	lan	munduan	sartu	
edota	egonkortzeko	balio	dutela.	

3.  Soldata:	galdu	dugun	eros-	ahalmena-
ren	%20	ingurua	saihesteko	akordioan	
bideak	garatu.	Pizgarriek	sortu	duten	
diskriminazioa	zuzen	tzea,	seiurtekoen	
ordainketaren	 kapitalizazioari	 eustea	
eta	baja	egoeretako	deskontuak	kent-
zea.	ITZARRIri	irtenbidea	ematea.

4.  Lizentziak eta baimenak:	 Orokorrean	
hobekuntzak	 behar	 dira,	 lizentziak	
gaurkotzea,	 familiartekoen	 zaintza-
gatiko	 egoerak	 kontuan	 hartzea	 eta	
gizarte	 laguntzarako	 dagoen	 diru	
kopurua	handitzea.

5.  Erretiroa: Muface	 eta	 Gizarte	 Segu-
rantza	artean	aurre	jubilatzeko	orduan	
dagoen	 desberdintasunari	 aurre	 egin	
behar	zaio,	hau	lortu	bitartean	55	urte	
beteta	 dituzten	 irakasleei	 ordutegi	
murrizketa	ezartzea	eta	60	urte	beteta	
dutenei	ordutegiaren	%75a	murriztea

6.  Formazioa: barne	 formazio	 plana	 ga-
ratzeko	ikastetxeentzat	autonomia	eta	
administrazioak	 beharren	 araberako	
baliabideak	 jarri	 behar	 ditu.	 GARATU	
ikastaroen	eskaintza	handitu	behar	da	
(hemendik	 aurrera	 PREST	 GARA!	 Egi-
tasmoa???).	 IRALE	 egungo	 errealita-
teari	egokitu	beharra	dago.	Banan	ba-
nakako	diru	laguntzak	berreskuratzea.

7.  Segurtasuna eta lan osasuna: Ikas-
tetxeetan	egoera	hau	hobetzeko	neu-
rriak	eta	formaziorako	ordu	kreditu	bat	
egon	beharko	da.

8.  Genero berdintasunerako neurriak:	
Ikastetxeetan	 ekimen	 eraginkorrak	
egin	ahal	izateko	irakasleen	formazio-
rako	 eta	 jarduera	 desberdinak	 mar-
txan	 jartzeko	 giza	 baliabide	 zuzenak	
beharrezkotzat	jotzen	ditugu.	Aurreko	
lan	akordioan	jasota	dagoen	Berdinta-
sunerako	 batzordea	 martxan	 jarri	 eta	
edukiz	bete.

Une	 honetan	 negoziazio	 prozesua	 “za-
balik”	 dago	 baina	 aurreikuspenak	 ez	
dira	 batere	 onak,	 administrazioak	 argi	
adierazi	 duelako	 dirurik	 ez	 dagoela	 (ez	
behin	tzat	 hezkuntzarako)	 eta	 orain	 arte	
aurkeztu	 digutena	 aurreko	 akordioaren	
kalkoa	 da,	 Madrilgo	 eta	 bertako	 murri-
zketa	berriak	aplikatuz.	Asmo	onak	bes-
terik	ez	dizkigute	eskaini	eta	horrek	ba-
dakigu	zer	esan	nahi	duen:	egurra	jaso-
tzen	 jarraituko	 dugula	 gure	 soldatetan,	
erretiro	 kontuak	 ez	 direla	 hobetuko,	 or-
dezkapenak	lehengo	egunean	betetzeko	
asmorik	 ez	 dutela,	 lan	 zama	 handitzen	
jarraitzeko	prest	daudela...	

baldin eta mobilizazioen 
bideari heltzen ez badiogu!!
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Une honetan oso	 mezu	 alaiak	 jasotzen	 ari	
gara	 hainbat	 politikariren	 ahotik,	 ekonomia	 bideratzen	 ari	
dela	eta;	pobrezia	hedatzea	eta	ezberdintasunak	areagotzea,	
dirudienez,	ez	dira	fenomeno	ekonomikoak.	Kontu	publikoak	
osasuntsuago	 dabiltzala	 ere	 esaten	 dute,	 baina	 ustezko	
sendotze	 prozesu	 horretan	 anputazio	 ugari	 suertatzen	 ari	
dira.	 2014ko	 aurrekontuak	 ikustea	 baino	 besterik	 ez	 dago	
ulertzeko	 batzuen	 errekuperazio	 ekonomikoa	 gehienon	
eskubideen	lepo	gauzatzen	ari	dela.

Krisia	hasi	aurretik	urtero	kritikatzen	genituen	aurrekontuak,	
gero	 eta	 injustuagoa	 zelako	 aberastasunaren	 banaketa	
guregan	 eta	 gastu	 soziala	 ez	 nahikotzat	 jotzen	 genuelako.	
Une	honetan	egoera	askoz	larriagoa	da.	

Nafarroan	 aurrekontuak	 bigarren	 urtez	 onartu	 gabe	 geratu	
dira,	hau	da,	gutxiengoan	gobernatzen	dutenek	murrizketak	
aplikatzen	 jarraituko	 dute	 legebiltzarreko	 kontrol	 gabe.	
EAEn,	berriz,	iaz	ez	bezala,	aurrekontuak	onartuak	izan	dira,	
PSEren	eta	PPren	abstentzioei	esker.

Jaurlaritzak	 aurrekontuak	 eta	 gastu	 soziala	 hazi	 direla	
dio;	 egia	 litzateke	 hori	 aurtengo	 aurrekontuak	 onartu	 ez	
ziren	 2013ko	 aurrekontuekin	 alderatuz	 gero,	 baina	 gezurra	
2012koekin	 (onartu	 ziren	 azkenenekin)	 alderatuta,	 urte	
horrekiko	 %2,2ko	 jaitsiera	 baitago,	 233	 milioi	 gutxiago.	
2009.	 urtea	 erreferentziatzat	 hartuta	 (azken	 aurrekontuak	
krisiak	eztanda	egin	aurretik)	murrizketa	%12koa	da	ia.	

Zor	 pribatua	 diru	 publikoaz	 ordaindu	 eta	 gero	 etorri	 zen	
defizit	 publikoa	 murrizteko	 konpromisoa,	 egun	 batetik	
bestera	 ukiezina	 zen	 Espainiako	 konstituzioa	 aldatu	 eta	
defizita	 kontrolatzea	 lehen	 mailako	 helburu	 bihurtu	 zuten,	
hala,	 2013an	 gehienez	 %1,2ko	 defizita	 sor	 genezake	 EAEn,	
eta	%1ekoa	2014an.

Arazo	 bakarra	 ez	 da	 diru	 gutxiago	 izatea,	 baizik	 eta	 nora	
bideratzen	den	ere,	bi	adibide	aipatzearren,	aurrekontuetatik	
gero	 eta	 diru	 gehiago	 doala	 zorra	 ordaintzera	 esan	 behar	
dugu,	 (2013an	 433	 milioi,	 2014an	 792	 eta	 2015ean	 800),	
baita	 abiadura	 handiko	 trena	 bultzatzen	 tematu	 direla	
batzuk,	gehienon	iritzia	ezagutu	nahi	gabe.	Aldi	berean	Diru-
sarrerak	 Bermatzeko	 Errenta	 eta	 Etxebizitzarako	 prestazio	
Osagarrirako	partidak	aspaldian	murriztu	zituzten	(2012an	%	
7a)	eta	egoera	larritu	baino	ez	da	egin	azken	urteotan.

2014ko Aurrekontuetan zaharrak berri

Los presupuestos públicos para 2014 contra-
dicen de plano el mensaje triunfalista que nos 
transmiten desde algunas instancias políticas y 
ratifican las denuncias que desde el movimien-
to social y sindical venimos haciendo: aquí hay 
un robo a gran escala que está transfiriendo la 
riqueza que producimos la mayoría de la socie-
dad a unos pocos. 

Los presupuestos no se han aprobado en 
Nafarroa, lo que no impide que se hagan nuevos 
recortes; en la CAV el presupuesto aprobado 
mejora un poco el que fue rechazado para 2013 
y recorta seriamente el gasto social aprobado 
para el año 2012, incluido el de educación, 
que ya acumulaba retrocesos respecto a los 
anteriores. Suma y sigue.

2014ko aurrekontuak

Hezkuntza	 Sailaren	 aurrekontua	 igo	 da	 2013koarekin	
alderatuta.	Alde	batetik,	ezustean	bigarrenez	ezin	gai-
tuztenez	harrapatu,	badirudi	ez	dutela	funtzionamen-
durako	 gastuetan	 iazko	 lapurreta	 berriro	 gauzatuko;	
bestetik,	 beken	 kontuak	 ez	 dira	 urte	 naturalekin	
bat	 egiten	 eta	 aurten	 atal	 hori	 handituko	 da,	 bai-
na	 2012koaren	 azpitik	 geratuko	 da.	 Hortaz	 aparte,	
2012tik	hona	hezkuntzara	diru	gutxiago	doa,	zenba-
kiak	edozein	modutan	aztertuta:

•		110	milioi	€	gutxiago	doa	hezkuntzara,	%4,2ko	
galera.

•		Aurrekontu	orokorrak	%2,2	jaitsi	direnez,	
horiekiko	portzentajea	jaitsi	da:	%25,3tik,	
%24,8ra.

•		BPGren	(barne	Produktu	Gordinaren)	%4,1etik	
%3,9ra.

•		Ikasleko	gastua:	7.593tik	7.026ra	(567	€	
gutxiago).

Ontzat	 eman	 dituzte	 berriro	 langile	 publikoen	 lan	
baldintzetan	 eginiko	 murrizketa	 guztiak	 (5	 urtez	
murriztutako	 soldatak,	 erretiro	 sariak,	 ezgaitasun	
iragankorraren	 osagarria…)	 Modu	 berean,	 ikasle	
kopurua	handitzen	doan	arren	plantiletan	ez	da	ino-
lako	hazkunderik	ematen.	Azken	honek,	gelako	ikas-
le	kopurua	7,15ean	 igotzea	ekarri	du	2009-10	 ikas-
turtetik.	Azkenik,	ordezkapen	 falta	pairatzen	 jarrai-
tuko	dugu	eskoletan,	horretara	zuzendutako	partida	
ere	 jaitsi	 egiten	 baita	 (%4,9	 Haur	 Hezkuntzan	 eta	
Lehen	Hezkuntzan	eta	%4,5	bigarren	hezkuntzan).	

Sare	 pribatura	 doan	 Hezkuntza	 Itunetarako	 atalean	
murrizketa	 egin	 dute	 ere,	 2012tik	 hona	 %2,7	 jaitsi	
direlarik.	Inor	krisitik	ondo	ateratzen	ari	da,	baina	gu	ez.•



Laikotasunaren	
inguruko	 eztabaida	 eskola	 publi-
koaren	 inguruan	 zentratu	 izan	 da	
beti,	 eta	 itxuraz	 behintzat	 jendar-
tearen	 adostasuna	 nahiko	 zabala	
den	 arren,	 unean	 uneko	 gobernuek	
men	egin	diote	elizak	agindutakoari.	
LOMCE	 dugu	 adibide	 garbiena.	
STEE-EILASen	 argi	 dugu	 erlijioa	
eta	 hezkuntza	 sistema	 ez	 direla	 ba-
teragarriak	inolaz	ere.

Idatzi	 askotan	 salatu	 dugu	 Eskola	
Publikoa	 laikotasunetik	 oso	 urru-
ti	 dagoela,	 baina	 zein	 da	 itunpeko	
ikastetxeen	 egoera	 guzti	 hone-
tan?	 Kontuan	 izan	 behar	 dugu	 gure	
hezkuntza	 sistemaren	 %30	 eskola	
“erlijiosoak”	 direla,	 elizaren	 esko-
lak,	haien	artean	ere	sexuen	arabera	
ikasleak	bereizten	dituzten	eskolak.	
Aldi	 berean,	 ezin	 dugu	 ahaztu	 ikas-
tetxe	 horiek	 jaso	tzen	 duten	 finan-
tziazioa	%100ekoa	dela	kasu	gehie-
netan,	 guztion	 artean	 ordain	tzen	
ditugula:	 kristauek,	 ateoek,	 musul-
manek,	agnostikoek,	judutarrek,	bu-
distek...

	Adibide	bat	jartze	aldera,	bi	ume	di-
tuen	familia	batean,	1500	euro	jasot-
zen	 badira	 hilero,	 familia	 horren	 ur-
teroko	zergen	400	euro	inguru	kont-
zertua	mantentzera	doaz.	Beraz,	nor-
beraren	 sinismenak	 direnak	 izanda,	
edonork	du	bere	seme	alabak	eskola	
hauetan	 matrikulatzeko	 eskubidea.	
Eta	 legea	 alde	 du.	 Ikastetxe	 kon-
tzertatuetan,	 publikoetan	 bezala,	
Erlijioaren	 eskaintza	 derrigorrezkoa	
da	 eskolentzat	 baina	 hautazkoa	
ikasleentzat.	Hala	ere,	badakigu	zein	
den	 errealitatea.	 Hainbatetan	 bere	

Escuela laica y 
matriculación
En los centros concertados 
como en los públicos la religión 
es por ley de oferta obligatoria 
pero es una opción para el 
alumnado. Sin embargo, en 
la mayoría de los centros 
concertados no se ofrece esta 
opción al alumnado obligando 
a las familias a optar por la 
Religión Católica. 

De cara al próximo periodo de 
prematrícula, no podemos dejar 
de lado esta importante cuestión 
y es absolutamente necesario 
que a la hora de matricular a 
nuestros hijos e hijas elijamos 
escuelas laicas.

Laikotasuna eta matrikulazioa

laikotasuna

Hezkuntza sistema publikoari buruz ari garenean badira edozein gizartetan 
zentzuzkoak, oinarrizkoak eta ukaezinak izango liratekeen printzipio batzuk. 
Horietako bat laikotasuna da. Gurean hezkuntza sistema osatzen duten sareek 
ez dituzte irizpide komunak gai honen inguruan eta honek uste baino ondorio 
larriagoa ekarri du, ekartzen ari da eta, gaia birbideratu ezean, okerrera egingo 
du egoerak.
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seme	 alabak	 ikastetxe	 hauetan	 ma-
trikulatu	 nahi	 dituenari	 ez	 zaio	 uko	
egiteko	aukera	eskaintzen.	Ume	hori	
erlijio	 katolikoa	 ikasgai	 gisa	 izatera	
behartzen	dute.	

Gezurretan	 ari	 direla	 jakinda,	 derri-
gortu	 egiten	 diete	 familia	 guztiei	 er-
lijio	 katolikoa	 hartzera.	 Zortzigarren	
agindua	 ez	 dute	 ezagutzen,	 ezin	 da	
gezurrik	 esan.	 Kontuan	 izan	 gainera	
LOMCEren	arabera	erlijioa	ebaluagarri	
izango	 litzatekeela.	 Hau	 guztia	 orain	
arte	 hezkuntza	 sailean	 ardurak	 izan	
dituzten	 alderdi	 politikoen	 oniritziaz	
gertatu	 da.	 Zein	 da	 honetan	 guztian	
beste	 gai	 askotan	 hain	 zorrotz	 joka-
tzen	 duten	 ikuskarien	 jarrera?	 Erlijio	
katolikoa	 egoera	 guztiz	 pribilegiatu	
batean	 dago,	 gurean	 inon	 baino	 ge-
hiago.

Eskola	 Publikoan	 gertatzen	 ari	 dena	
guztiz	 salagarria	 da,	 baina	 eskola	 er-
lijiosoetan	 gertatzen	 denak	 18.men-
dera	garamatza.	Ikastetxe	kontzertatu	
erlijiosoetan	beraien	seme-alabak	ma-
trikulatuko	 dituzten	 familiek	 erlijioa	
hautazkoa	dela	 jakin	beharko	 lukete,	
gainontzeko	guztietan	bezala.

Aurrematrikulazio	 garaia	 aurrean	 du-
gularik	 ezin	 dugu	 ahaztu	 kontu	 ga-
rrantzitsu	 hau	 eta	 gure	 haurrak	 ma-
trikulatzeko	 orduan	 eskola	 laikoak	
aukeratu	beharko	ditugu	ezinbestez.•

Erlijioa 
eskolatik at!

Laikotsuna
 eskoletan!!
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MUFACEkoak	 direnen	 langileentzat	 ohiko	
erretiroa	65	urtetan	dago	eta	oraindik	badute	boronda-
tezko	aurretiko	erretiroa	hartzeko	aukera.	Horretarako	
ondorengo	puntuak	kontuan	hartu	behar	dira:

•		Adina:	 gutxienez	 60	 urte	 beteta	 izan	 behar	 dira	
(eskaera	 gutxienez	 hiru	 hilabete	 lehenago	 egin	
behar	da).

•		Kotizazio urteak:	 gutxienez	 30	 urte	 edozein	
lanetan,	 publikoa	 edo	 pribatua,	 irakaskuntzakoa	
edo	ez,	baina	azken	5	urteak,	gutxienez,	MUFACE-n.	
35	 betetzeko	 falta	 den	 urte	 bakoitzagatik	 %3,65	
deskontatzen	da.	

•		Pentsioaren kalkulua:	Aurrekontuen	Legeak	urtero	
finkatzen	du	funtzionario	talde	bakoitzari	dagokion	
oinarri	erregulatzailea	edo	“haber	regulador”,	hau	
da,	 35	 urte	 kotizatuekin	 zenbat	 kobratzen	 den.	
2014an	honela	geratu	da:

•		A2	taldea	(Maisu-maistrak	eta	Lanbide	Heziketako	
Irakasle	 Teknikoak):	 urtero	 31.605,54	 euro	 (14	 X	
2.257,54).	 A1	 taldea	 (Hizkuntza	 Eskoletakoak,	
Bigarren	 Hezkuntza,	 Kontserbatorioak...):	 urtero	
40.158,22	 euro	 (14	 X	 2.868,44).	 Baina	 Madrilgo	
Gobernuak	 2014rako finkatu duen gehieneko 
pentsioa 2.554,49 eurokoa da.	 Beraz,	 A1	 taldeko	
langileek,	 33	 urte	 kotizatuta	 izanda,	 toperaino	
heltzen	dira.	

•		Kontuan	hartu	behar	da	ere	kopuru	hauek	gordinak	
direla.	 Praktikan,	 kartilan	 hilabetero	 sartuko	 dena	
1.806	edo	2.044	euro	izango	da,	taldearen	arabera.	
Hori	 bai,	 ekaineko	 eta	 abenduko	 aparteko	 pagak	
besteak	bezalakoak	dira.

•		65 urterekin	ohiko	erretiroa	hartzekotan,	baldintzak	
lehen	 esandakoak	 dira,	 bat	 izan	 ezik:	 15 urte 
kotizatuekin nahikoa da pentsioa kobratzeko.	

Iraganari	 begira,	 bi	 dira	 azken	 urteotan	 langile	 hauek	
galdu	dituzten	abantailak:

Erretiroa: MUFACEkoen jubilazioa

A pesar de que este colectivo esté en vías de 
extinción, todavía son mayoría quienes se 
jubilan por MUFACE, sobre todo acogiéndose 
al retiro voluntario anticipado, con un mínimo 
de 60 años de edad y 30 cotizados (en cualquier 
trabajo). Con 35 cotizados en primaria y 33 en 
secundaria se cobra el máximo: 1.806 / 2044 
euros netos al mes. Tras la pérdida en los últimos 
años del “premio” de jubilación y del “regalo” 
de 5 años de cotización, los acuerdos PSOE-
CEOE-CCOO-UGT prevén la asimilación a la 
Seguridad Social, probablemente por la subida 
paulatina de la edad requerida. En cualquier caso 
conviene la consulta individualizada previa a la 
petición (como mínimo, tres meses antes de la 
fecha de jubilación).

muface

Nahiz	eta	desagertze	bidean	egon,	MUFACEkoak	dira	orain	jubilatzeko	adinean	dauden	
irakasle	gehienak.	Erretiro	saria	galdu	izan	arren,	zabalik	dute	60	urterekin	erretiratzeko	
bidea,	bederen	legea	aldatu	arte.	

•		Aurretiko	 erretiroa	 hartzeagatik	 kobratzen	 zen	
“saria”	 2012an	 desagertu	 zen.	 Horrek	 soldata	 eta	
pentsioaren	diferentzia	konpentsatzen	zuen.

•		30	urte	kotizatuta,	kotizazioko	bost	urte	“oparitzen”	
ziren,	pentsio	osoa	kobratzea	ahalbideratzen.

Etorkizunari	 begira,	 2011n	 Madrileko	 Gobernuak,	 CEOE,	
CCOO	eta	UGT-k	sinatu	zuten	Akordio	Sozio-ekonomikoak	
dio	MUFACE	eta	Seguritate	Sozialeko	langileen	erretiroa	
parekatu	behar	zela.	Honekin,	eta	orokorrean	 langileen	
lan	baldintzak	kaskartzeko	dagoen	joerarekin,	argi	dugu	
sektore	honen	erretiro	baldintzak	txarrera	jo	dezaketela.	
Ezin	jakin	noiz	eta	nola,	nahiz	eta	idazki	ba	tzuetan	pixka-
nakako	aldaketa	adierazten	den	(behar	den	adina	urtero	
hilabete	bat	edo	bi	atzeratzen,	adibidez).

Edozein	 kasutan,	 adina	 hurbiltzean	 norberaren	 kasua	
kontsultatzea	 komeni	 da	 eta	 aholkatu	 behar	 dugu.	
Azken	 finean,	 erretiro	 hartzea	 bizitzan	 behin	 bakarrik	
egiten	den	gauza	da.	•
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Haurreskolak partzuergoa: 
matrikulazioa mugagabeko aldapa behera

haurreskola
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Azken	 ikasturteetako	 matrikulazio	 datuak,	
gizartearen	egoeraren	 ispilu	zuzena	dira,	beheranzko	
joera	 nabarmena	 erakusten	 dutelarik.	 Langabeziak	
gora	 egin	 du,	 langileon	 lan	 baldintzak	 kaskartu	 egin	
dira	eta,	ondorioz,	jaiotze	tasa	jaitsi	da.

Honetaz	guztiaz	gain	badaude	elementu	batzuk	Hau-
rreskolak	Partzuergoaren	funtzionamenduan	familiak	
umeak	 eskolatzea	 erabakitzen	 dutenean	 sare	 publi-
kora	gerturatzea	zailtzen	dutenak:	

•  Matrikulazio orokorra maiatzean egiten da,	
familiak	 uztailean	 jakiten	 dute	 beraien	 umea	
onartua	 izan	 den	 edo	 ez,	 beranduegi.	 Ikastetxe	
Kontzertatuetan	 otsaileko	 matrikulazio	 orokorra	
erabiltzen	 dute	 0-2	 adin	 tarteko	 umeak	 onarpen	
prozesuan	 sartzeko.	 Pribatuen	 kasuan	 ikasturte	
osoa	erabiltzen	dute	umeen	onarpenerako,	beraz,	
desabantaila	garbian	gaude	sare	publikoan.

•  Maiatzean	 familiei	 iraileko	 kuota	 ordaintzea	
exijitzen	zaie	 izena	emateko	 (aurreko	 ikasturtean	
148	 €	 izan	 ziren). Noiz ikusi da sare publikoan 
fidantza ordaintzea tokia gordetzeko? 

•  Eskola mapako	zonaldeetako	ibilbideetan	sartuta	
ez	egoteak	familiei	ezinegona	sortzen	die.	Berriro	
onarpen	 prozesu	 batean	 parte	 hartu	 beharrak	
segurtasun	falta	izugarria	sortzen	du	eta	hutsune	
honek	 sare	 kontzertatuetarako	 bidea	 errazten	
du,	 hasieratik	 tokia	 eskaintzen	 zaielako,	 eta	 epe	
luzerako	gainera.	

Hau	guztia	honela	izanik	beste	aldagai	batzuk	sartzen	
dira	 jokoan:	 Sare	 kontzertatu	 eta	 pribatuetako	 Hau-
rreskolak	 sare	 publikoak	 baino	 kuota	 merkeagoak	

eskaintzen	hasi	izana;	Sare	kontzertatu	eta	pribatuan	
lan	egiten	duten	langileen	lan	baldintza	kaskarrak	eta	
soldata	are	kaskarragoarekin	aritzea,	kasu	gehienetan	
Rajoyren	lan	erreforma	baliatuz	estatuko	lan	hitzarme-
na	aplikatuz;	Sare	kontzertatu	eta	pribatuetako	ikaste-

txeetan	haurren	geletan	ratio	altuak	ezarriz...	

Osagai	 asko	 dituen	 saltsa	 honetan	 STEE-EILAS	
sindikatuak	 guzti	 hau	 salatu	 du	 behin	 eta	 berriro	
Haurreskolak	 Partzuergoko	 Zuzendaritza	 Batzordean,	
Haurreskolak	partzuergoko	gerenteari	zuzenean,	 izan	
ditugun	 beste	 aukera	 desberdinetan,	 baita	 eskaera	
konkretuak	egin	ere:	

•  Otsailean	irekitzea	matrikulazio	epea,	kanpaina	
orokorrarekin	bat	eginez.

•  Doakoa	izatea,	edo	gutxienez	egungo	errealitatera	
egokitzea,	familien	errenta	aitorpena	kontuan	
izanik.

•  Familiei	3	ordutegi	mota	eskaintzea	eta	ez	bi	orain	
bezala.

•  Eskola	mapako	ibilbideetan	sartzea.

Argi	 dugu,	 02 adintartea Publikoa, Dohakoa eta 
Unibertsala izan behar dela eta	horretarako	gobernuak	
bere	 eskuetan	 dituen	 baliabide	 guztiak	 erabili	 behar	
dituela	baina	oraingoz	ateak	itxi	besterik	ez	dizkiguten	
arren,	 lanean jarraituko dugu gure eskaerak tokia 
izan dezaten lortu nahi dugun HAURRESKOLAK 
PARTZUERGOAN.• 



Nafarroa: espioitza D ereduan
Kontu serioa	 ez	 balitz,	 komedia	 egin	 gene-
zakeen	 erabat	 esperpentikoa	 izan	 den	 Nafarroako	 D	
ereduari	buruzko	balizko	espioitza	kasuaren	inguruan.

Ia	bi	hilabete	igaro	ondoren,	parlamentuan	egindako	
interpelazioak	 eta	 presidentearen	 eta	 hezkuntza	
kontseilariren	 agerraldiak	 tarteko,	 ez	 dugu	 jakin	
ea	 benetan	 bazegoen	 guardia	 zibilaren	 ditxosozko	
txostena	 edo,	 PPko	 iturriek	 esan	 bezala,	 maila	
igotzeko	meritu-bilketan	zebilen	norbaiten	ateraldia	
izan	ote	zen.

Egiazki,	 guardia	 zibilik	 ez	 zuen	 Nafarroan	 euskara	
hedatzeko	 edota	 Euskal	 Eskola	 sortzeko	 balizko	
plan	 sekretuen	 inguruko	 berri	 izateko	 espioitza	
lanaren	 edota	 inolako	 ikerketen	 beharrik.	 Ez	 da	
beharrezkoa	 nafar	 errealitatearen	 ezagutza	 sakonik	
jendartearen	portzentaje	handi	baten	nahiak	zeintzuk	
diren	 aldez	 aurretik	 jakiteko,	 hamarkadetan	 ari	
baitira	 “Vascuenceren	 legea”	 delakoa	 aldatzeko	
ahaleginetan,	 eremukako	 zatiketarekin	 amaitzeko,	
euskara	 Nafarroa	 osoan	 ofizial	 izan	 dadin	 eta	 nahi	
duenak	 hizkuntza	 honetan	 ikasketak	 egiteko	 aukera	
izan	dezan.

Neurri	berean,	jakina	eta	agerikoa	da	zenbait	familia	
elkartek,	sindikatuk	eta	bestelako	hezkuntza	eragile	
ugarik	curriculum	propioa	duen	euskal	eskola	lortze-
ko	 helburuarekin	 bat	 egiten	 dugula,	 eskola	 komuni-
tatearen	 adostasunez	 lorturikoa,	 noski,	 eta	 ez	 inpo-
saketaren	 bidez.	 Hausnarketaren	 eta	 eztabaidaren	
bidez	 konbentzituz	 lortu	 nahi	 dugun	 helburua	 da,	
zilegitasunez,	 ez	 inposaketaren	 bitartez,	 eskola	 ko-
munitatearen	gehiengoaren	kontra,	LOMCErekin	edo-
ta	PAI-IIEkin	(ingelesa	ezartzeko	egitasmoak)	gertatu	
bezala.

Kezkaz	ikusten	ari	gara	Nafarroako	Gobernuaren	hizkuntz	
politikak	“glotozidiora”	garamatzala,	normalizaziora	bai-
no:	euskarazko	komunikabideei	bideak	ixten	zaizkie	(go-
renaren	 azken	 sententziak	 baieztatu	 du	 tranpak	 erabili	
zirela	 1998an	Euskalerria	 Irratiari	 lizentziarik	ez	emate-
ko;	soberan	ezagunak	dira	EITBren	seinalea	ez	jasotze-
ko	trikimailuak…);	akordioak	ez	betetzeagatik	Europako	
Hizkuntza	 Gutxituen	 Kartaren	 batzordearen	 errietei	 en-
tzungor	egiten	dio;	berez	mugatzailea	den	“Vascuencea-
ren	legea”	era	mugatzaileagoan	erabiltzen	da	eremu	ez	
euskaldunean	ikastetxeak	ixteko	eta	ikasleak	mugitzera	
derrigortzen	 ditu	 euskaraz	 ikasteko	 nahia	 izateagatik	
egindako	“delitu	larria”	dela	medio.

D	ereduko	 irakasleen	espioitza	afera	erabili	dute	Nafa-
rroan	euskal	kultura	ezabatzeko	UPNren	asmoak	berpiz-
teko.	Aipatu	bezala,	ez	dute	nahikoa	jendarteari	euska-
raz	 ikasteko	eta	bizitzeko	eskubidea	ukatzearekin,	edo	
aspalditik	 eskola	 materialak	 zentsuratzearekin.	 Orain-
goan	 ikuskariak	 dantzan	 jarri	 dituzte	 Euskal	 Herriari	

buruzko	edozein	aztarna	edota	aipamen	txikiena	ezabatze-
ko:	liburuak,	mapak	…	

LOMCEren	 doktrinamenduaren	 eta	 murrizketa	 politiken	
gaitzespenak	 ekarri	 ditu	 eskola	 komunitatearen	 (fami-
liak,	 ikasleak,	 irakasleak,	 gainontzeko	 langileak)	 eten-
gabeko	 protesta	 eta	 mobilizazio	 bateratuak,	 aniztasun	
ideologikoaren	 gainetik,	 eta	 jendartearen	 gehiengo	
zabalaren	 babesarekin.	 Honek	 gobernua	 ernegarazten	
du	eta	horrexegatik	Barcina	eta	 Iribas	baliatu	dira	(edo	
agian	enkargatu	egin	dute)	aipatutako	txostenaz,	irakas-
leen	multzo	hau	 iraintzeko	eta	euren	politiken	aurkako	
batasuna	 apurtzeko	 asmoz.	 Momentuz	 ez	 dute	 euren	
helburua	lortu,	ez	gaituzte	geraraziko.	D	ereduko	irakas-
leen	defentsan,	manipulazioen	aurka	eta	hezkuntza	plu-
ralaren	alde	abenduaren	18an	burututako	manifestazioa	
azken	urtetan	egindako	arrakastatsuenetakoa	izan	zen.	
Seguru	oharra	hartu	dutela.•

Navarra: espionaje en el modelo D
Si no fuera tan serio podríamos hacer una comedia 
sobre el esperpéntico caso del supuesto espiona-
je. Dos meses después aún seguimos sin saber si 
existe o no el informe. No es difícil imaginar que 
el montaje les está sirviendo para reforzar su polí-
tica antivasca. Han pretendido romper la unidad de 
la comunidad educativa, que se ha destacado por 
sus respuestas unitarias a la LOMCE y a las polí-
ticas de recortes. No parece que vayan a ceder en 
su empeño de borrar todo signo relacionado con el 
euskara o Euskal Herria: medios de comunicación, 
materiales escolares, mapas… Las legítimas aspi-
raciones de amplios sectores de la sociedad nava-
rra a favor de modificar la “Ley del Vascuence” y 
su zonificación, de la escuela vasca y su currículo 
propio y da la enseñanza en euskara dejaron una 
espléndida fotografía con la manifestación del 18 
de diciembre y su apoyo al profesorado del mode-
lo. Ya sabemos a quién no gustó. No estaría mal 
que tomaran buena nota.

nafarroa
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Sexu osasun eta ugalketa eta haurdunaldiaren 
borondatezko etetearen legea (HBE) – 2010 

Gallardonek orain proposatzen duen 
lege erreformaren ezaugarriak

Lehenengo	14	asteetan	emakumeak	bere	erabakiz	
abortatu	dezake.

Fetuaren	eskubideak	emakumearen	eskubideen	
gainetik	jartzen	ditu

14	eta	22	aste	bitartean	3	baldintzen	arabera	eten	
dezake	haurdunaldia:

•		Emakumearen	osasunarentzat	kaltegarria	izatea.

•			Fetuaren	bideragarritasuna	eta	malformazio	
kasuetan.

•		Bortxaketa	kasuetan.

Haurdunaldia	eteteko	epeak	kendu	eta	egoera	
batzuetan	baino	ezin	izango	litzateke	abortua	
praktikatu:

•		Haurdunaldiak	emakumeen	osasuna	kaltetuko	
dituzten	egoerak.

•		Bortxaketa	egoeretan.

•		Fetuaren	malformazio	ez	da	haurdunaldia	eteteko	
baldintza	izango.

Adin	txikikoek	ez	dute	gurasoen	baimenik	behar. Adin	txikikoek	gurasoen	baimena	izan	beharko	dute.

Sexu	hezkuntza	eta	haurdunaldien	prebentzioa	
aurreikusten	da	legean.

HBE	zentro	pribatuetan	praktikatzen	dira,	zentro	
publikoetatik	bideratuta.

nuestro cuerpo, nuestra decisión

abortatzekoeskubidea.

blogspot.com Facebook: 

abortatzekoeskubidea

Gure gorputza geure erabakia 

Espainiako Gobernuak,	 Gallardon	 Justizia	
ministroaren	 eta	 Eliza	 katolikoaren	 bitartez,	 familia	 ere-
du	tradizionala,	patriarkala	eta	heteronormatiboa	indartu	
nahi	 du.	 Bide	 horretan,	 haurdunaldiaren	 borondatezko	
etetea	 legez	 kanpo	 utzi	 nahi	 du.	 Horretarako,	 moralita-
tean	 oinarritutako	 eztabaida	 etikoetan	 korapilatzen	 gai-
tuzte,	errealitateari	buruzko	datuak	manipulatuz.

Haurdunaldia	etetea	erabakitzen	duten	hamar	emakumetik	
bederatzik,	haurdun	geratu	nahi	ez	dutelako	erabakitzen	
dute	hala.	Haurdun	daudela	jakin	eta	ia	berehala	hartutako	
erabakia	 da:	 abortuen	 %97,7a	 lehenengo	 14	 asteetan	
praktikatzen	dira	eta	hauen	%54a	lehenengo	7	asteetan.	
Adinari	dagokionez,	%60a	18-30	urte	bitartekoak	dira	eta	
%37a	18-25	urte	bitartekoak.
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emakume idazkaritza

Abortatzea,	beraz,	ez	da	 inkontzienteki	eta	kapritxoz	
hartutako	 erabakia	 modu	 kontzientean	 hartutakoa	
baizik.

Badakigulako	 gure	 gorputzekin	 eta	 bizitzekin	 zer	
egin	 nahi	 dugun,	 askeak	 garelako.	 Gure gorputzez, 
gure sexualitateaz, gure bizitzez nahi dugun bezala 
gozatzeko eskubidea dugulako.



En la delegación	 hemos	 toma-
do	 parte	 18	 personas	 de	 estas	 organizaciones:	 Bizi-
lur,	 COAG,	 EHNE-Bizkaia,	 LVC,	 Mundubat,	 Puentes	 no	
Muros, STEE-EILAS,	 VSF	 y	 los	 partidos	 Alternatiba	 y	
EH-Bildu.	

Entre	los	días	15	y	23	de	noviembre	pasado,	nos	hemos	
desplazado	por	el	país	y	hemos	mantenido	encuentros	
con	19	comunidades	y/o	grupos	de	 representantes	de	
distintos	sectores	sociales:	Defensorías	de	DDHH,	cam-
pesinado,	mujeres,	comunidades	indígenas,	profesora-
do,	 periodismo,	 magistratura,	 etc.	 Además,	 durante	 la	
jornada	electoral	del	24	de	noviembre,	 realizamos	ob-
servación	en	unas	100	Mesas	Electorales.	

En	 esos	 días,	 hemos	 recibido	 información	 de	 primera	
mano	sobre	la	violación	de	derechos	de	que	son	objeto	
tanto	los	líderes	y	las	líderes	de	los	movimientos	popu-
lares,	como	sus	familiares	y	los	miembros	de	las	comu-
nidades	a	las	que	pertenecen.

“Mi	vida	se	halla	amenazada	por	haberme	opuesto	a	la	
construcción	de	la	represa.	No	puedo	visitar	a	mi	madre	
porque	 sabemos	 que	 vigilan	 su	 casa.	Yo	 misma	 tengo	
que	 adoptar	 medidas	 especiales	 de	 autoprotección	 y	
mis	 compañeros	 van	 conmigo	 en	 todos	 mis	 desplaza-
mientos.	Aquí	nos	cuidamos	unos	a	otros	y	no	necesi-
tamos	a	 la	policía.	La	defensa	de	 los	bienes	naturales	
comunes	 es	 la	 mejor	 herencia	 para	 las	 generaciones	
posteriores	y	no	dejaremos	la	lucha	hasta	que	se	acabe	
la	batalla”.	Es	lo	que	nos	dice	con	brío	una	lider	de	un	
movimiento	de	organizaciones	populares	e	indígenas.

“El	 gremio	 de	 Magisterio	 tenemos	 una	 larga	 historia	
de	 lucha	por	 la	escuela	pública	y	 los	derechos	 labora-
les.	Tras	el	Golpe	de	Estado	de	2009,	que	destituyó	al	
Presidente	Zelaya,	nuestro	sector	fue	el	primero	que	se	
organizó	 y	 que	 contribuyó	 a	 la	 articulación	 del	 Frente	
Nacional	de	Resistencia.	Por	eso,	desde	entonces,	la	re-

STEEEILAS acompaña a movimientos 
sociales en defensa de los derechos 
humanos en Honduras

presión	sobre	maestras	y	maestros	se	ha	multiplicado	
notablemente.	 Cuatro	 compañeros	 han	 sido	 asesina-
dos,	uno	de	ellos	en	su	propia	escuela,	a	manos	de	en-
capuchados.	Aparte	de	detenciones	y	encarcelamien-
tos	por	manifestarnos,	soportamos	fuertes	represalias	
económicas:	 suspensión	 de	 sueldos;	 desviación	 de	
fondos	para	 los	sindicatos	procedentes	de	cuotas	de	
la	afiliación;	 intervención	de	 los	Fondos	de	Previsión	
y	reducción	de	las	pensiones	al	50%.	Los	militares	en-
tran	en	las	escuelas	con	el	supuesto	fin	de	“velar	por	la	
seguridad”,	y	sufrimos	fuertes	campañas	de	despres-
tigio	 social	 y	 presiones	 de	 familias	 afines	 al	 partido	
gobernante”.	Así	nos	hablan	dos	profesores	comprome-
tidos	de	sendos	sindicatos	magisteriales.

jendarte mugimendua

STEEEILASek Hondurasen GGEE betetzen direla ikuskatzen duen eta 
bertako hauteskundeak zaintzeko osatu zen Europako Batzordean hartu du 
parte azkenaldian. Ordezkaritza hau Honduraseko “Vía Campesinak”(LVC) 
Europako taldekideari eginiko eskaeraren ondoren osatu zen. Helburua, 
babesa ematea herrialde hartan hauteskunde prozesu demokratikoa 
bultzatu eta jazarpena jasotzen duten gizataldeei. 

STEE-EILAS giza-taldeekin 
batera Hondurasen
GGEE zaintzen direla ikuskatzeko 
Europako Ordezkaritzan hartu du 
parte Stee-Eilasek. Hondurastarren 
eskubideak erabat eta inpunitate 
osoarekin urratzen dira eta haiekin 
batera egon nahi genuelako: 
nekazariekin, emakumeekin, 
irakasleekin, kazetariekin ... Harritzekoa 
da haiek gizartearekiko duten 
konpromisoa eta zein garrantzitsua den 
eurentzat Nazioarteko ikuskaritza lana 
egitea. Horrela agurtu gaituzte:  
“Ez ahaztu gurekin. Azaroaren 24an 
ez da dena bukatuko. Zuen elkartasuna 
behar izango dugu aurrerantzean ere.”
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Solo	son	dos	ejemplos	de	los	muchos	relatos	recogidos	por	
la	delegación.	La	pobreza	afecta	severamente	al	60%	de	la	
población	hondureña	y	se	sitúa,	mayoritariamente,	en	zo-
nas	rurales.	Este	sector	sufre	persecución	constante	y	ase-
sinatos	por	reivindicar	su	derecho	tanto	a	una	vida	digna	en	
sus	propios	territorios,	como	al	disfrute	compartido	de	los	
recursos	naturales	comunes.

La	 corrupción	 policial	 y	 la	 impunidad	 son	 generalizadas.	
Las	amenazas	y	los	crímenes	a	manos	de	sicarios	al	servi-
cio	de	los	terratenientes,	aliados	con	el	poder	político	local,	
son	muy	habituales	y	no	se	investigan.	Numerosas	denun-
cias	y	procedimientos	judiciales	se	hallan	estancados	y	sin	
resolver	por	unos	tribunales	al	servicio	del	gobierno.	

Otra	 cuestión	 muy	 preocupante	 es	 la	 creciente	 milita-
rización	del	país.	De	un	lado,	la	población	ve	mermado	su	
derecho	de	 libertad	de	movimiento	y	de	 libre	circulación.	
De	 otro,	 varios	 líderes	 campesinos	 están	 soportando	 de-
tenciones	 arbitrarias,	 allanamientos	 de	 morada	 sin	 orden	
judicial	y	amenazas	con	armas	de	fuego,	por	parte	de	fuer-
zas	especiales	del	ejército.

Muchas	de	las	organizaciones	sociales	tenían	grandes	ex-
pectativas	 de	 cambio	 en	 la	 victoria	 electoral	 del	 partido	
LIBRE,	surgido	tras	el	golpe	como	brazo	político	del	mov-

Las	mujeres	hondureñas	tienen	una	notable	presencia	participativa	y	de	liderazgo	en	muchas	de	las	organizaciones	
sociales	con	las	que	nos	hemos	reunido.	Es	el	caso	de	este	grupo	de	campesinas	que	intervinieron	en	el	encuentro	
con	el	MOCSAM,	en	el	Departamento	de	Cortés.

imiento	 popular	 que,	 con	 tanta	 fuerza,	 se	 manifestó	
en	contra	del	mismo.	Los	resultados	electorales	proc-
lamados	por	el	Tribunal	Supremo	Electoral	han	dado	la	
victoria	al	candidato	presidencial	del	Partido	Nacional	
que,	desde	hace	años,	viene	alternándose	en	el	poder	
con	 el	 Partido	 Liberal.	 Estos	 resultados	 han	 sido	 im-
pugnados	por	los	partidos	LIBRE	y	ANTI	CORRUPCIÓN,	
por	el	escandaloso	 fraude	 realizado	en	el	proceso	de	
transmisión	 y	 contabilización	 de	 actas.	 Sin	 embar-
go,	 fueron	 admitidos	 de	 inmediato	 por	 la	 Embajada	
de	EEUU	y	la	Delegación	de	la	Comunidad	Europea,	a	
quienes	conviene	un	gobierno	duro	al	servicio	de	sus	
planes	geoestratégicos	y	económicos	expansionistas.

Impresiona,	sobre	todo,	el	fuerte	compromiso	de	tanta	
gente	 y	 la	 importancia	 que	 conceden	 al	 acompañam-
iento	 y	 al	 seguimiento	 internacional.	 Así	 nos	 despide	
Berta	 Oliva,	 del	 Comité	 de	 Familiares	 de	 Desapareci-
dos:	“No nos olviden. Con el 24 de noviembre no aca-
ba todo. Seguiremos necesitando su solidaridad”.	Y	yo	
me	pregunto:	¿Cómo	dar	la	espalda	a	una	llamada	de	
auxilio	tan	contundente?•
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Asko dira haurdunaldiari	buruz	sortzen	diren	
galderak	eta	dudak.

Argi	dugu	haurdun	egoteak	ez	duela	esan	nahi	emakumea	
gaixorik	 dagoela	 edo	 lanean	 beste	 funtzio	 batzuk	 ezin	
dutenik	 bete.	 Baina	 egia	 da	 ere	 lana	 haurdunaldirako	
arriskutsua	izan	daitekeela.	

Hori	dela	eta,	haurdun	dauden	edo	bularra	ematen	duten	
emakume	langileak	babesteko	hainbat	lege	eta	jarraibide	
dago.

Legeak	 zehazten	 duen	 lehenengo	 puntua,	 enpresak	
lanpostuak	 ebaluatu	 behar	 dituela	 eta	 langileen	
ordezkariekin	 kontsultatu	 ondoren	 arriskurik	 gabeko	
lanpostuen	zerrenda	osatu	behar	duela	da.	(guk dakigula 
zerrenda hori osatuta dago baina ez da ezagutzera eman)

LAN OSASUNA
Haurdunaldia eta edoskitzearen babesa laneko arriskuen aurrean

Son muchas las consultas que recibimos en las 
sedes sobre los riesgos que suponen nuestros 
puestos de trabajo para el embarazo y la lactancia. 
El departamento ha elaborado un documento 
en el que se recogen las recomendaciones que 
marca la ley. Las medidas que se deben adoptar 
son, eliminación del peligro, adaptación de las 
condiciones y o tiempo de trabajo, cambio a 
puesto exento de riesgo o restricción de tareas con 
riesgo y en último caso suspensión de contrato 
por riesgo (tramitado por la mutua). La mayoría 
de nuestros puestos están exentos de riesgo, sin 
embargo hay algunas tareas que las mujeres 
embarazadas no deberían realizar, como cuidar 
patios, salidas extraescolares o encargarse del 
comedor.
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Irakaskuntzan	 lanpostu	 gehienek	 ez	 dute	 haurdu-
naldirako	arriskurik:	LH	eta	BHko	gela	arruntak,	HHI,	
IRALE,	 zuzendaritza,	 orientazioa…,	 baina	 bai	 aldiz	
ikastetxeetan	 bete	 behar	 diren	 hainbat	 eginkizun:	
patioko	 zaintzak,	 ikastetxeetatik	 kanpoko	 hainbat	
ekintza,	 jangela	 edota	 gela	 berezietako	 zaintzak.	
Eginkizun	hauek	haurdun	dagoen	emakumeak	ez	li-
tuzke	bete	behar.	

Beste	 aldetik,	 badaude	 arriskuak	 dituzten	 lanpos-
tu	 batzuk:	 gorputz	 hezkuntza,	 haur	 hezkuntza,	
hezkuntza	berezia	edo	lanbide	heziketako	tailerreko	
hainbat	 espezialitate.	 Kasu	 hauetan	 departamen-
tuak	 lanpostuen	 arrisku	 ebaluazio	 osagarria	 egin	
behar	du	eta	beharrezkoa	bada	neurri	bereziak	eza-
rri;	hau	da:

1.		Arriskua	eliminatu.

2.		Laneko	baldintzak	egokitu.

3.		Arriskurik	ez	daukan	beste	lanposturen	batera	
pasa.

4.		Haurdunaldiko	arriskuagatiko	kontratuaren	
etena.	(egoera	honetan	egonda,	soldata	
mutuak	ordaintzen	du).

Aipatutako	neurriak	legeak	markatzen	dituenak	dira,	
baina	ikastetxeetako	antolakuntza	zer	zaila	izan	dai-
teken	 ondo	 ezagutzen	 dugunok	 badakigu	 askotan	
legea	eta	egunerokoa	uztartzea	ez	dela	erraza.	Alde	
batetik,	Mutuak	oztopo	handiak	jartzen	ditu	lanpos-
tuak	 arriskuak	 dituela	 onartzeko	 eta	 bestetik	 admi-
nistrazioak	ez	ditu	gauzak	batere	errazten,	jarraibide	
argiak	ez	ditu	ematen	eta	Mutuetan	ez	du	batere	pre-
sionatzen.

Horregatik,	honetan	ere	eta	beti	gertatzen	den	bezala	
ikastetxeetan	 gure	 tresna	 guztiak	 erabili	 beharko	
ditugu	egoera	hauei	konponbide	on	bat	emateko.	

Lanpostuaren	 ebaluazio	 osagarria	 eskatzeko	 Hez-
kuntza	 Saileko	 Laneko	 Arriskuen	 Prebentzio	 Zerbi-
tzuekin	kontaktuan	 jarri	behar	da	eta	bertan	medi-
ku-txostena	zein	“Haurdunaldi	edo	edoskitze-aldia-
ren	komunikazioa”	entregatu	behar	dira.	(momentuz 
ez dagoen arren, dokumentu hau web orrian jarriko 
dutela suposatzen da, bestela delegazioetan dago).

Departamentuak	 honi	 buruzko	 eskuorri	 bat	 argi-
taratu	 du,	 baina	 ohikoa	 den	 bezala	 ez	 dakigu	 za-
balkuntza	nola	egingo	duen.	•

(Informazio	gehiago	gure	egoitzetan	
edo	www.stee-eilas.org-en)



Inklusioa? bai eskerrik asko!

laboralak
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Eskola	komunitate	inklusibo	baten	alde,	
ikasle	guztien	beharrei	erantzun	
egokia	emango	dion	baten	alde!

Hezkuntza	Berezia	behar	duten	ikasleen	integrazio	
nahiarekin	 hasitako	 bideak	 jokaera	 INKLUSIBOAK	
jorratzeko	beharra	ekarri	zuen.

Behar	bereziak	dituzten	ikasleak	eskola	komunitatean	
integratzeak	 baino,	 ESKOLA	 INKLUSIBOA	 aberasga-
rriagoa	 zela	 ulertuz.	 JOKAERA	 INKLUSIBOAK	 dituen	
eskola	komunitatea:	ikasle	GUZTIEN	beharrei	erantzu-
nez,	zailtasunak	gainditzen	lagunduz	eta	desberdinta-
sunak	dakarren	aberastasuna	indartuz.

Zoritxarrez,	hitz	politak	ozen	esateaz	arduratu	da	bati-
pat	administrazioa,	eta	horrek	ez	du	inklusioa	erreali-
tate	bihurtzen.

Inklusioa	errealitate	bilakatzeko,	ezinbestekoa	da	es-
kola	 komunitatea	 baliabide	 material	 eta	 giza-baliabi-
deez	hornitzea.	 Ikasle	guztien	beharrei	erantzun	nahi	
badiegu.	Ezgaitasun	fisiko,	psikiko,	sentsorial,	kogni-
tiboak...	dakartzan	urritasun	desberdinei	erantzun	eta	
aukera	egokiak	eman	nahi	badizkiegu.

Ikasleen	beharren	desberdintasuna	zabala	eta	anitza	
izanik,	hauei	erantzun	egokia	emateko	baliabideak	ere	
horrelakoxeak	 izan	 behar	 dute.	 Bai	 baliabide	 mate-
rialak,	zein	giza	baliabideak.

Egunerokotasunean	aurkitzen	dugun	lehen	zailtasuna,	
berriz,	 baliabide	 hauen	 URRITASUNEAN	 dago.	 Inoiz	
ezin	 iritsi	 behar	 guztietara!	 Ez	 behintzat	 egoerak	 es-
katzen	duen	moduan.

Bigarren	zailtasuna	baliabide	hauen	aniztasuna	eten-
gabe	 justifikatu	 beharrean	 aurkitzen	 dugu.	 Giza	 ba-
liabideen	 zenbait	 kategoriak,	 eskola	 komunitatean	
bere	tokia	aurkitzeko	duten	zailtasuna	hain	zuzen.

Hezkuntza	 bereziko	 hezitzaileez	 ari	 gera	 (HLE,	 fisio,	
Terapeuta	 okupazional,	 zeinu	 hizkuntza	 interpreteak,	
transkriptoreak).

Langile	 kategoria	 hauek	 izaera	 dozentea	 ez	 izateak,	
URRITASUNEZ	 beteriko	 lan-baldintzak	 izatea	 supo-
satzen	 du	 gaur	 egun	 (dozente	 izaera	 dutenak	 dituz-
ten	 urritasunei	 gehitzen	 zaizkienak).	 Dozente	 izaera	
ematen	 zaienarekin	 alderatuta:	 lanaldi	 luzeagoak,	
soldata	 baxuagoak	 (kategoria	 bereko	 dozenteekiko),	
ordezkoentzako	udako	kobraketaik	ez...

Hezkuntza	Bereziko	langile	hauen	kasuan,	Hezkuntza	
Bereziko	ikasleekin	gertatzen	den	moduan,	aukera	eta	
baldintzak	urriagoak	direla	ikus	dezakegu.	

Eskola	 inklusibo	bat	 lortu	nahi	badugu,	behar	bereziak	
dituzten	 ikasleei	 aukera	 berdinak	 ematea	 bermatzeko	
ezinbestekoa	 da	 jarritako	 baliabideak	 ere	 behar	 du-
ten	garrantzia	izatea,	hau	da	baldintza	berdinak	izatea,	
URRITASUNIK	gabeko	lan-baldintzak.	

Administrazioak inklusioan indarra 
eta borondatea jartzeko nahia badu, 
baliabideei garrantzia eman beharko diela 
argi ikusten dugu, eta horrela eskatu eta 
defendatuko dugu.

BA GERAAAA... GU ERE BAAAAIII!!!!

Eskola	komunitate	inklusiborantz!	Ikasle	eta	langile	guz-
tiak	aukera	eta	baldintza	egoki	eta	berdinetan	barne	har-
tuko	dituena.•

Para poder pasar de la teoria a la práctica 
de una verdadera escuela inclusiva sobra 
decir que es imprescindible dotar de recursos 
materiales y humanos la comunidad escolar. 
Recursos que harán posible responder de 
manera adecuada a la diversidad de alumnos 
con diferentes discapacidades.

Por desgracia la respuesta es todavia muy 
“deficiente”, en cantidad y en las condiciones 
en las que se da. Las condiciones laborales 
del colectivo de Educadoras de Educación 
Especial esta llena de deficiencias si las 
comparamos con colectivos con carácter 
docente, teniendo en cuenta que estos 
también tienen sus carencias.
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100.000	alemaniar	salbuespen-

egoeran	“Rote	Flora”	zentro	

sozialaren	itxiera	salatzeagatik.	

Kontserbadore	ala	

sozialdemokrata	izan,	“europar	

au-rreratua”	izanda	ere,	

autoritarioa	be-ti	autoritario.

Pepe Mujica, Uruguayko presidentea: 

“Ez da iraultzarik jendeak jatekorik ez badu”

“Ezin	liteke	30-40	urtez	jardun	iraultza	hitza	planteatuz	eta	jendeak	jateko	

zailtasunak	izaten	jarraitu…	Ezin	dira	eraikin	sozialistak	altxa	igeltsero	

kapitalistekin”...	

“Kapitalismoarekin	filosofikoki	bat	egin	ezin	ez	dugunok	ere,	inguraturik	gaude,	gure	jendarte	eta	bizitzetako	

ohitura	eta	usadio	guztietan	kapitalismoak	berak	hesiturik	gauzka.	Inork	ezin	dio	ihes	egin	merkatuaren	sare	itxiari,	

bere	tiraniari.	Ekitatearen	eta	“lotsa	sozialak”	arintzearen	aldeko	borrokan	ari	gara.	Ez	dugu	ahazten	baztertuenen	

aldeko	banaketa	laguntzen	duten	politika	fiskalak	aplikatu	behar	ditugula,	gizarteak	sortarazten	dituen	

soberakinaren	banaketa	besterik	ez	bada	ere.”	...

“Libre	izatea	norbera	motibatzen	dutenak	egiteko	denbora	izatea	da.	Horren	erraza,	horren	izugarri	erraza,	dirudien	

hau	maizegi	ahazten	dugu.	Erosi	eta	erosi	beharreko	morrontza	bizimoduak	pert-sonaren	askatasuna	ezabatzen	du,	

lagunekin	egoteko,	maitasunerako,	hori	gustokoa	baduzu	arrantzan	aritzeko	edota	zuhaitzpean	etzanda	egoteko	

askatasuna.	Askatasun	kontzeptua	irault-zaren	zentzu	frantsesean	erabiltzen	dugu,	oso	modu	hotsandikoan.	Baina	

askatasuna	lurrera	jeitsi	behar	da”....	

http://www.confidencial.com.ni/articulo/15469/quot-no-hay-revolucion-si-la-gente-no-tien-para-comer-quot	

(jatorrizko	artikulu	osoa	gazteleraz)

Han hemenka irakurritakoak 

Hamburgo:

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  Joaquin Beunza, 4-6 behea
 31014 Iruñea 
 W 948 21 23 55 { 948 22 97 90 
 nafarroa@stee-eilas.org

Egoitza Berria!
¡Nueva sede!

www.steeeilas.org


